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EDITORIAL

ISTORICUL UNUI PROIECT CULTURAL ŞI ŞTIINŢIFIC.
15 ANI DE LA ÎNFIINŢAREA CENTRULUI PENTRU
STUDIEREA PROBLEMELOR BUCOVINEI
MARIAN OLARU

În contextul mai larg, al unei ample eliberări de energii creatoare, pe care
Estul Europei l-a cunoscut, după căderea zidului Berlinului, la Rădăuţi, un grup de
încrezători în destinul european al cercetării ştiinţifice româneşti s-a străduit şi a
reuşit, în urma unor asidui demersuri, să înfiinţeze Centrul pentru Studierea
Problemelor Bucovinei, subordonat Filialei Iaşi a Academiei Române. Între aceştia
îi numim pe: Vasile Precup, Mircea Irimescu, avocat Radu Economu, acad.
Vladimir Trebici, acad. Radu Grigorovici - pe atunci vicepreşedinte al Academiei
Române, acad. Liviu Ionesi, acad. Gheorghe Platon, Dimitrie Vatamaniuc - membru
de onoare al Academiei Române, acad. Cristofor Simionescu - pe atunci preşedintele
Filialei Iaşi a Academiei Române. Nevoia unei dezvoltări instituţionalizate a cercetării
româneşti pe problema istoriei şi culturii Bucovinei venea din experienţa trecutului
dramatic al acestei provincii septentrionale româneşti, care a fost dus, peste tot în
lume, de bucovinenii care, sub presiunea evenimentelor, au dat lumii şi contemporaneităţii unul dintre însemnatele exiluri.
Bucovinenii emigranţi, ca şi cei rămaşi acasă, sprijiniţi de autorităţile
administrative şi de cele culturale, au înfiinţat institute de cercetări - Bukowina
Institut 1 din Augsburg (1988), Centrul de Cercetări Bucovinene2 de pe lângă
1
În anul 1994, cu prilejul Festivalului de Folclor de Ia Rădăuţi -„Arcanul", Ortfried Kotzian
afirma că „unul dintre rosturile Institutului [Bukowina] este acela de a accentua asupra aspectelor care
ne sunt comune, care pot atenua prejudecăţi şi tensiuni până la anihilarea lor. Ne străduim să atenuăm
aceste tendinţe de la Bucureşti şi Kiev, care au drept consecinţă adâncirea ruperii Bucovinei în două
regiuni. Noi, germanii, am putea interveni, pentru noi Bucovina nu este o problemă naţională. Ea este
sarcină europeană [„.]". Cf. „Crai Nou", V, nr. 1193, 27 august 1994, p. 2. În 1996, Ortfried Kotzian
declara că ideea înfiinţării unui institut, cu o astfel de tematică, s-a născut în Germania, datorită
faptului că ţinutul Schwaben a preluat sub patronaj situaţia nemţilor bucovineni, care fuseseră
strămutaţi, în anul 1940, din locurile de baştină, în Germania de atunci, în acţiunea intitulată „Heim
ins Reich!". „Argumentul creării acestui centru a fost următorul: nemţii originari din Bucovina ar
putea sau pot constitui cea mai bună punte de legătură între trecutul şi prezentul unui spaţiu geografic
cu bune tradiţii de convieţuire între păturile şi toate etniile din Bucovina. Noi am putea contribui
esenţial la reconstituirea acelui mod de viaţă bucovinean [„.]". Cf. „Analele Bucovinei", IV, nr. 3,
1997' p. 836.
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Universitatea ,,Iurii Fedkovici" din Cernăuţi (1992) şi Centrul Pentru Studierea
Problemelor Bucovinei3 al Filialei Iaşi a Academiei Române, înfiinţat în anul 1992,
la Rădăuţi - şi organizează manifestări ştiinţifice şi culturale precum cele de la
Jastrowie (Polonia), intitulate „Întâlniri bucovinene" („Bukowinsky Spotkany").
Au editat publicaţii periodice precum „Kaindl Archiv" (Augsburg); „Ţara Fagilor.
Almanah cultural-literar al românilor nord-bucovineni"; „Plai românesc"; „Revista
bucovineană"; „Arcaşul" (Cernăuţi); „Septentrion" - Foaia Societăţii pentru
Cultura şi Literatura Română în Bucovina (Rădăuţi); „Suceava" - Anuarul
Muzeului Naţional al Bucovinei; „Analele Bucovinei"; „Codrul Cosminului" serie nouă, Analele Ştiinţifice de Istorie ale Universităţii „Ştefan cel Mare";
„Bucovina literară"; ,,Lumea Carapatică" (Suceava); „Glasul Bucovinei"
(Bucureşti-Cernăuţi); „Septentrion literar"; ,,Mesager Bucovinean" (Bucureşti) etc.
Urmaşii refugiaţilor bucovineni îşi caută rudele răspândite prin lume şi pe
strămoşii lăsaţi la vetrele lor din Bucovina istorică, lansând pagini pe internet,
precum au făcut-o cei stabiliţi în S.U.A., în Brazilia, Germania (Stuttgart) şi
maghiarii originari din Bucovina; publică reviste, aşa cum fac românii de la Sidney
(„Mihai Eminescu"); scriu lucrări cu tematică variată, despre patria lor natală,
precum evreii bucovineni de la Haifa şi germanii bucovineni din districtul
Schwaben, Bavaria.
O bogată literatură a fost dedicată istoriei şi culturii Bucovinei. Ea a rezultat
din pasiunea pentru istoria acestei părţi septentrionale a existenţei româneşti şi din
conştiinţa dramatismului existenţei acestei provincii, considerată de unii ca fiind un
,,model" pentru Europa. Dar, punctele de vedere exprimate în zecile de mii de
studii şi articole scrise până acum sunt dintre cele mai variate şi, uneori, divergente.
Dezbateri importante s-au purtat şi încă se mai poartă pe teme precum: caracterul şi
consecinţele ocupaţiei austriece a nord-vestului Moldovei şi constituirea Bucovinei
ca provincie austriacă; rolul „civilizator" al factorului german în noua provincie
imperială; politica de „colonizare" şi raporturile demografice dintre autohtoni şi
alogeni, dintre majoritate şi minorităţile etnice, până la 1918 - evaluarea recensămintelor populaţiei şi cu deosebire a celor dintre 1880 şi 1910; constituirea
Ducatului Bucovinei şi rolul cultural-naţional al elitelor; constituirea instituţiilor
modeme ale provinciei şi preţul modernizării provinciei Bucovina; viaţa politică,
2
Ibidem. Oleg Panciuc, directorul Centrului Bucovinean de Cercetări Ştiinţifice de pe lângă
Universitatea „Jurii Fedkovici" din Cernăuţi, declara în 1996, cu prilejul conferinţei ştiinţifice
internaţionale de la Rădăuţi, că: „Prin crearea Centrului «Bucovina» de la Cernăuţi, noi ne-am propus
drept scop de a colabora cu colegii noştri de la centrele din Rădăuţi şi Augsburg, de a face schimb de
opinii asupra unor probleme ce ţin de tratarea trecutului istoric al Bucovinei".
3
Ibidem. Dimitrie Vatarnaniuc, m. o. al Academiei Române, cu acelaşi prilej - prima
conferinţă ştiinţifică internaţională a celor trei institute Bucovina, de la Rădăuţi, din 1996 - afirma că
instituţia rădăuţeană „este primul institut academic care s-a înfiinţai de la I 975 şi până acum în
Bucovina [ ... ]. Se pare numai printr-o colaborare rodnică a istoricilor din aceste trei institute de
cercetări ştiinţifice vom face să triumfe un adevăr istoric, să elucidăm împreună multe probleme
discutabile în prezent".
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partidele şi instituţiile politice din Bucovina; evoluţia raporturilor dintre centru şi
provincie, despre Ausgleich-ului bucovinean şi importanţa sa pentru Ducatul
Bucovinei şi Imperiul Austro-Ungar; Bucovina în timpul Primului Război Mondial
şi roJul administraţiei austriece conduse de Fischer; naţionalitate şi fidelitate faţă de
Casa de Austria; rolul pan-dacismului; Homo Bucovinensis; Unirea Bucovinei cu
România şi ieşirea Bucovinei din aria unei culturi europene, de.expresie germană şi
cantonarea într-o cultură „minoră", dată de o limbă care nu este de circulaţie
internaţională; minorităţile din Bucovina şi situaţia lor în timpul României Mari de la integrare şi până la asimilare; românii şi ,,românizarea" pe teritoriul
Bucovinei, în perioada interbelică; a doua detrunchiere şi dispariţia „miracolului"
bucovinean; bucovinenii şi gulag-ul sovietic; comunizarea Bucovinei şi rezistenţa
anticomunistă a bucovinenilor, interzicerea numelui de Bucovina de către
comuniştii românii; exilul bucovinean din Europa şi din Lumea Nouă etc.
Când, la Chişinău şi Cernăuţi, pe ruinele colosului cu picioarele de lut, care a
fost U.R.S.S., se afirma mişcarea naţională a românilor, prin sărbători de verb
românesc, care îl aşezau pe Eminescu drept geniu tutelar, la Rădăuţi, un grup de
intelectuali, amintit mai sus, a hotărât reînfiinţarea Societăţii pentru Cultura şi
Literatura Română în Bucovina, instituţie culturală de prestigiu, aflată timp de
peste un secol în slujba ideii naţionale, atât în ţară cât şi în exil. Ideea a pornit de la
cineva care ştia ce este „vechea societate culturală de la Cernăuţi' 74 şi i s-au alăturat
academicieni, profesori universitari, cercetători, artişti, oameni „dispuşi să-şi
5
jertfească nu numai timpul pentru partea de Bucovină înstrăinată şi urgisită" •
Congresul de reactivare a avut loc la 30 iunie - 2 iulie 1990 şi acesta şi-a propus
,,recuperarea vocaţiei tradiţionale a societăţii", „asumarea unor obiective şi funcţii
noi impuse de realităţile generate de căderea Cortinei de Fier în Europa"6 .
Recuperarea dimensiunii cultural-ştiinţifice a Societăţii pentru Cultură a fost
determinată de faptul că aceasta fusese abandonată pe parcursul unei jumătăţi de
secol şi realităţile politice ale vremii impuneau insistente şi multiple demersuri,
care trebuiau susţinute de o modernă şi activă cercetare culturală şi istorică. Aşa s-a
născut ideea constituirii unui centru de cercetări ştiinţifice, pus sub tutela
Academiei Române.
Ideea generoasă a Societăţii pentru Cultură, de înfiinţare a Centrului pentru
Studierea Problemelor Bucovinei, a germinat pe tărâmul istoric al unei fertile
spiritualităţi, care a dat culturii româneşti şi universale nume ca: Gheorghe,
Eudoxiu şi Alexandru Hurmuzachi, I. G. Sbiera, T. V. Steffaneli, Emil
Kaluzniaschi, Simion Florea Marian, Dimitrie Dan, Dimitrie Onciul, Mathias
4
Mircea Irimescu, Societatea pentru Cultura şi Literatura Română, ieri şi azi, în
„Septentrion". Foaia Societăţii pennu Cultura şi Literatura Română în Bucovina, XIII-XIV, nr. 19-20,
2002-2003, p. 3.
5
Ibidem.
6
Vasile I. Schipor, Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei - zece ani de activitate, în
„Septentrion", XlII-XIV, nr. 19-20, 2002-2003, p. 14.
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Friedwagner, Paul Celan, Karl Adolf Romstorfer, Constantin Hurmuzachi, Vladimir
de Repta, Ioan I. Nistor, Vasile Grecu, Grigore Nandriş, Vasile Gheorghiu, Alexe
Procopovici, Ion Negură, Eugen Botezat, ş. a.
La 6 septembrie 1992, în adunarea solemnă a Societăţii pentru Cultură, care
s-a desfăşurat în sala de festivităţi a Bibliotecii municipale „Tudor Flondor" din
Rădăuţi, s-a înfiinţat Centrul de Studii „Bucovina", ca instituţie de cercetări
fundamentale şi avansate, aflată sub patronajul Academiei Române. Hotărârea
Guvernului României, nr. 702, din 14 decembrie 1993, avea să oficializeze constituirea
Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei şi prin Hotărârea Guvernului
României, nr. 743, din 24 decembrie 1993, s-a stabilit organigrama Institutului pe
posturi, funcţii şi compartimente, după cum urmează: director - 1 post, cercetare 7 posturi, administraţie - 2 posturi 7 •
Totodată, în structura instituţiei erau nominalizate următoarele secţii sau
sectoare de cercetare, care urmau să împlinească obiectul de activitate al centrului:
Istoria literaturii, etnografie şi folclor; Istorie; Istoria artei şi a mentalităţilor;
Geografie - geologie - resurse; Biologie - ecologie - turism; Lingvistică; Studii
economice complexe. Directorul Centrului de Studii ,,Bucovina" a fost numit, în
urma concursului organizat pentru ocuparea acestui post, cercet. şt. dr. Dimitrie
Vatamaniuc, cunoscut eminescolog, originar din Suceviţa8 .
Constituirea acestei instituţii de cercetări ştiinţifice fundamentale şi avansate,
sub egida Academiei Române, era o replică românească la preocupările privitoare
la istoria şi cultura Bucovinei, manifestate în diverse colţuri ale lumii. Aceasta cu
atât mai mult cu cât, la Cernăuţi, cu ocazia inaugurării centrului similar de pe lângă
Universitatea Naţională ,,Iurii Fedkovici", s-a ajuns să se vorbească despre o aşa
zisă ştiinţă, numită „bucovinologie".
La adunarea solemnă de înfiinţare a Centrului pentru Studierea Problemelor
Bucovinei al Filialei Iaşi a Academiei Române au fost prezenţi - aşa cum
consemnează Procesul verbal de constituire - personalităţi ale vieţii culturalştiinţifice româneşti precum: acad. Radu Grigorovici, acad. Vladimir Trebici, acad.
Cristofor I. Simionescu, acad. Emanuel Diaconescu, cercet. şt. dr. Dimitrie
Vatamaniuc, prof. univ. dr. Mihai Iacobescu, Emil Satco, Gavril Irimescu, Nicolae
7

Ibidem.

Alături de o impresionantă operă ştiintifică, Dimitrie Vatamaniuc, directorul Centrului de
Studii „Bucovina" este în acelaşi timp redactorul-şef al „Analelor Bucovinei" - periodicul institutiei
rădăutene, editat semestrial începând din 1994; de asemenea este şi coordonatorul colectiei
„Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii" (fondată în 1996), directorul revistei „Septentrion''.
Foaia Societătii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, care apare la Rădăuţi din 1990,
membru în colegiul director al revistei „Bucovina literară" şi în colegiul de redactie al revistei „Glasul
Bucovinei", membru al Uniunii Scriitorilor din România, al mai multor societăţi culturale din Oradea,
Sibiu, Cluj-Napoca, Suceava, Craiova, Târgu-Jiu, Rădăuti etc. De asemenea, Dimitrie Vatamaniuc
este doctor honoris causa al Universitătii „Lucian Blaga" din Sibiu şi membru de onoare al
Academiei Române. Cf. Vasile I. Schipor, ln Honorem Dimitrie Vatamaniuc, membru de onoare al
Academiei Române, în „7 zile bucovinene", IV, nr. 124, 2003, p. 7
8
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Cârlan, Alexandrina Cernov, Mihai Patraş, preşedintele Consiliului Judeţean
Suceava, prefectul judeţului Suceava, alţi invitaţi, alături de reprezentanţii
autorităţilor locale rădăuţene şi de membrii Societăţii pentru Cultură. Cu această
ocazie, reprezentanţii Academiei Române, ai centrelor universitare şi de cercetare
din ţară, ai românilor din Regiunea Cernăuţi, reprezentanţii autorităţilor locale şi
judeţene ai societăţii civile, prin intervenţiile lor, în cadrul adunării solemne
amintite, au subliniat câteva dintre obiectivele care trebuiau să fie o prioritate în
activitatea ştiinţifică a centrului rădăuţean9 • Astfel, acad. Radu Grigorovici sublinia
ideea legăturii intrinseci dintre durabilitate şi organicitatea dezvoltării, faptul că
centrului rădăuţean îi revenea menirea „de a umple un gol foarte mare, de o
generaţie şi ceva" în cercetarea istoriei şi culturii Bucovinei istorice. De asemenea,
instituţia ştiinţifică din Rădăuţi trebuia să selecteze tineri, pentru a putea desfăşura
o activitate ştiinţifică de cercetare fundamentală şi avansată, încât să polarizeze
activitatea ştiinţifică din judeţ şi din zona Rădăuţilor şi că aceasta trebuia să fie
„mica sămânţă ce va germina, spre a deveni o pavăză pentru Bucovina" 10 . Instituţia
ştiinţifică trebuia să se înscrie pe linia însemnatei tradiţii culturale şi ştiinţifice a
Bucovinei istorice, care a făcut ca această provincie românească să alimenteze
civilizaţia europeană prin specificul său - opinia îi aparţine acad. Radu Grigorovici.
În continuare, acad. Radu Grigorovici sublinia că, în ciuda dramatismului vremurilor
care s-au abătut asupra Bucovinei, „aici, simţirea românească s-a manifestat vie.
Nenumăraţi bucovineni, aici sau în altă parte, au durat lucrări sau instituţii de
prestigiu" 11 • Centrul de Studii „Bucovina", cum avea să fie denumit în mod curent
Institutul rădăuţean, era chemat să intre în dialog ştiinţific intern şi internaţional,
mai ales cu cei de la Cernăuţi şi de la Augsburg, care aveau aceleaşi preocupări.
Acad. Cristofor I. Simionescu, preşedintele Filialei Iaşi a Academiei Române,
susţinea cu aceeaşi ocazie faptul că prioritatea cercetărilor rădăuţeni trebuia să fie
ca, prin lucrările lor, să promoveze valorile fundamentale ale culturii româneşti, în
viziune europeană, printr-un dialog cu institutele similare ale Academiei Române,
mai ales cele ieşene, „mobilizate în serviciul acestei cauze". Prefectul judeţului
Suceava, ing. Daniel Catargiu sublinia, cu aceeaşi ocazie, că istoria Bucovinei nu
putea fi decât una singură şi că instituţia rădăuţeană „se vrea o justificată replică la
existenţa altor centre cu denumiri similare". Cu această ocazie, prefectul judeţului
îşi exprima convingerea că lucrările ce aveau să fie elaborate la Centrul de Studii
„Bucovina" urmau să fie realizate pe baza unor cercetări ştiinţifice riguroase şi a
documentelor autentice, transformând valorile Bucovinei „deopotrivă, în stindard,
crez şi mândrie naţională" 12 • În acelaşi spirit, institutul rădăuţean era chemat de
9
Idem, Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei - zece ani de acrivirare, în
„Septentrion", XIII-XIV, nr. 19-20, 2002-2003, p. 14.
10
Ibidem.
11
Ibidem.
12
Ibidem.
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primarul oraşului Rădăuţi, Viorel Năsăudeanu, să desfăşoare activităţi ştiinţifice de
înalt nivel, mai ales că sediul instituţiei se afla în inima Bucovinei istorice, „un
13
adevărat muzeu în aer liber, care a dat ţării un număr mare de oameni de ştiinţă" .
Conf. univ. dr. Alexandrina Cemov - preşedinta Societăţii pentru Cultura
Românească ,,Mihai Eminescu" din Cernăuţi - susţinea că înfiinţarea Institutului
de la Rădăuţi era o necesitate, „un vis al nostru dintotdeauna", iar deputatul în
Parlamentul Republicii Moldova, Mihai Patraş, originar din Bucovina, sublinia că
instituţia care se înfiinţa trebuia să aibă menirea unei instituţii naţionale, implicată
în cercetări de nivel intemaţional 14 • Prof. univ. dr. Emanuel Diaconescu - m. c. al
Academiei Române, rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare" din Suceava, era
convins de faptul că „adevărul istoric este unic" şi că acesta aparţine „celor care au
trudit secole pe aceste meleaguri" şi îi îndemna pe cercetătorii de la Rădăuţi să
depăşească greutăţile specifice oricărui început, prin „entuziasm şi muncă
hotărâtă". Gavril Irimescu - director al Arhivelor Statului, Filiala Suceava, îi
îndemna pe cercetătorii rădăuţeni să nu cadă în doctrina „bucovinismului" şi să nu
uite de principiul fundamental al cercetării istoriei, sine ira et studio. Nicolae
Cârlan şi Emil Satco subliniau, în luările lor de cuvânt, necesitatea evitării
discursului paralel şi continuarea unor preocupări ştiinţifice şi de cercetare ale
instituţiilor sucevene (Muzeul Naţional al Bucovinei şi Biblioteca Judeţeană
„I. G. Sbiera") care, în condiţiile dificile ale totalitarismului comunist, au avut
realizări deosebite pe linia promovării valorilor culturii şi civilizaţiei din Bucovina.
Un martor al evenimentelor care au dus la semnarea, la 2 mai 1997, în Sala
de Aur a Primăriei din Augsburg, a parteneriatului dintre regiunile Schwaben,
Suceava şi Cernăuţi, evidenţiind contribuţia Centrului de Studii „Bucovina" al
Filialei Iaşi a Academiei Române la crearea premiselor ştiinţifice ale acestuia, arăta
că înfiinţarea instituţiei rădăuţene, chiar dacă avusese sprijinul entuziast al unora
dintre bucovinenii cunoscuţi din ţară, nu fusese bine primită de diferitele medii
15
ştiinţifice sucevene . Aceasta se datora faptului că Suceava îşi revendicaşi rolul de
capitală culturală a judeţului şi ar fi dorit „să joace în această competiţie rolul
Augsburgului şi al Cemăuţiului - reşedinţele celor două regiuni partenere" care „îşi
16
anexaseră, din punct de vedere ştiinţific, centrele de studii consacrate Bucovinei" .
13

Ibidem.
lbidem.
15
Victor Traian Rusu, Centrul de Studii „Bucovina ", între Rădăuţi şi Suceava, în „Crai Nou",
V, nr. 1211, 22 septembrie 1994, p. 1. În interviul acordat de Vasile Demciuc - consilierul şef al
Inspectoratului Judeţean de Cultură Suceava, acesta îşi exprima intenţia ca, de pe poziţia pe care se
afla, să mute instituţia menţionată Ia Suceava. Faptul acesta a determinat reacţia imediată a
directorului instituţiei de cercetare academică din Rădăuţi, prof. dr. Dimitrie Vatamaniuc, care afirma
că „o asemenea hotărâre nu se poate lua fără consultarea Centrului de Studii «Bucovina» şi aprobarea
Academiei Române, cu atât mai mult cu cât administraţia judeţeană nu a acordat sprijin instituţiei".
16
Dumitru Teodorescu, O întâmplare demnă de tradiţia europeană Bucovinei, în „Analele
Bucovinei", IX, nr. 2, 2002, p. 557-564.
14
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Această

atitudine a sucevenilor era susţinută de argumente precum existenţa, în
municipiul reşedinţă de judeţ, a unor importante instituţii de cultură ca: Muzeul
Naţional al Bucovinei, Biblioteca Judeţeană „I. G. Sbiera", Filiala Judeţeană a
Arhivelor Statului, a Universităţii „Ştefan cel Mare" şi a resursei umane cu potenţial
ştiinţific confirmat. Aceasta explică, cel puţin pentru început, o anumită reticenţă a
sucevenilor faţă de instituţia rădăuţeană, pe care doreau să o mute în reşedinţa de

judeţ 17 •
Evoluţiile

ulterioare au conturat ideea înfiinţării Complexului Academic
,,Bucovina", destinat asigurării logisticii necesare acestei activităţi în judeţul Suceava.
În Memoriul Biroului Filialei Iaşi a Academiei Române, nr. 172, din 4 aprilie 1994,
adresat autorităţilor locale şi judeţene, se sublinia rolul care trebuia să revină
Academiei Române în judeţul Suceava, în impulsionarea activităţii ştiinţifice, fapt
care făcea necesară „funcţionarea unei Case de Creaţie şi organizarea unei
manifestări cu participare internaţională". La aceasta se adaugă şi prezenţa, cu
diverse prilejuri, a numeroşi oameni de ştiinţă, străini şi români, la Centrul pentru
Studierea Problemelor Bucovinei şi, respectiv, „acţiuni de cercetare concretă a
unităţilor din teritoriu" 18 • Concepută ca o activitate de anvergură, cu un management
eficient, activitatea Complexului Academic „Bucovina" avea să înglobeze
activitatea Casei de Creaţie din Gălăneşti, care avea o capacitate de cazare de 24 de
locuri, masă şi spaţii diverse, de 7164 m2 , corespunzătoare pentru a găzdui reuniuni
culturale şi ştiinţifice de amploare. Casa de Creaţie trebuia să fie locul în care să se
desfăşoare manifestările ştiinţifice de anvergură şi ateliere de lucru, pentru echipele
multidisciplinare de cercetare în teren. Ateneul „Mihai Eminescu" din Gălăneşti,
clădire cu numeroase dotări, dispuse pe o suprafaţă de 5518 m2 , oferea posibilitatea
unor activităţi diverse (conferinţe ştiinţifice, spaţii de expunere muzeistică, expoziţie de
19
carte, spaţii de cazare, depozit de carte etc.) care, alături de Casa' de Creaţie ,
conturau un proiect ştiinţific de anvergură, ce s-a realizat într-o zonă cu o deosebită
şi străveche existenţă românească, cu important potenţial economic şi cultural.
17

Într-un interviu acordat lui Dumitru Teodorescu, prof. dr. Dimitrie Vatamaniuc, m. o. al
Academiei Române, comenta astfel ideea înfiinţării Centrului de Studii „Bucovina" la Rădăuţi:
„Suceava a ratat ideea înfiinţării Centrului, care a aparţinut Societăţii pentru Cultura şi Literatura
Română în Bucovina, revigorată la Rădăuţi. Ideea a găsit audienţă la vicepreşedintele Academiei
Române, Radu Grigorovici, care a vizitat Augsburgul şi a venit cu această idee [„.]". Cf. Tentaţia
centralismului (I), în „Crai nou", V, 28 octombrie 1994, p. 1-2.
18
Vasile I. Schipor, op. cit„ p. 14.
19
La fel ca şi în cazul fondării Centrului de Studii „Bucovina", înfiinţarea Complexului
Academic „Bucovina" a avut adversari însemnaţi. De data aceasta este vorba de autorităţile locale din
Gălăneşti, care s-au adresat, în anul 1997, printr-un memoriu, ministrului Culturii, Ion Caramitru,
cerându-i să intervină în favoarea cedării Casei de Creaţie de la Brădet şi a Ateneului „Mihai
Eminescu" către localitatea amintită. Cf. Doina Cemica, Primăria Gălăneşti s-a adresat d-lui ministru Ion
Caramitru, în „Crai nou", VIII, 7 mai 1997, p. 1-2.
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La 15 februarie 1997, s-a semnat Acordul între Academia Română - Filiala
Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava privind colaborarea în
domeniile culturii, învăţământului şi cercetării ştiinţifice. Acest document prevedea
folosirea în comun şi mai eficientă a Ateneului ,,Mihai Eminescu" şi a Casei de
Creaţie, în vederea dezvoltării unor programe ştiinţifice şi culturale. Cele două
instituţii se angajau să se informeze reciproc asupra manifestărilor ştiinţifice pe
care aveau să le realizeze; să sprijine realizarea unor reuniuni ştiinţifice comune ale
cercetătorilor şi universitarilor; să facă schimburi de publicaţii, de rezultate ale
cercetării ştiinţifice şi de documentare; să contribuie împreună la conservarea şi
valorificarea fondului de carte existent la Ateneul ,,Mihai Eminescu" din Gălăneşti;
să facă schimburi reciproce de specialişti pentru realizarea unui program comun de
învăţământ şi cercetare; să organizeze manifestări ştiinţifice, cursuri de vară,
cursuri de scurtă durată, conferinţe publice; să organizeze manifestări cu participare
internaţională şi să colaboreze în vederea sprijinirii elevilor şi a studenţilor pentru
efectuarea unor aplicaţii practice şi cercetări ştiinţifice. Cele două instituţii care
semnau acest document se angajau să obţină sprijin direct din partea forurilor
tutelare, Academia Română şi respectiv Ministerul Educaţiei Naţionale, în vederea
transpunerii în documente juridice, adecvate, a celor arătate mai sus.
Între cele 60 de institute al Academiei Române, Complexul Academic
„Bucovina" se individualiza prin aria specifică de preocupări. Centrul pentru
Studierea Problemelor Bucovinei era singura instituţie de profil care grupa în
interiorul său preocupări ştiinţifice diferite ca arie tematică şi domenii ştiinţifice de
cercetare - de la istorie, la ştiinţele naturii - • reflectate în publicaţia semestrială
„Analele Bucovinei", care a ajuns, în anul 2007, în al 14-lea an de apariţie, la
numărul 32 de revistă. Privit din perspectiva dezvoltării durabile, proiectul
constituirii Complexului Academic „Bucovina" era o iniţiativă managerială de
impact, de mari proporţii, singura de acest fel în cadrul Academiei Române, după
anul 1989. Aceasta viza studierea din perspective multiple a unei provincii istorice
româneşti, în cadrul unui singur institut privind Bucovina istorică, atât ca un
fenomen cultural cât şi istoric. Dar, cu regret, trebuie să constatăm că proiectul
ştiinţific şi managerial, realizat de gruparea rădăuţeană, care i-a avut ca iniţiatori pe
prof. Vasile Precop şi ing. Mircea Irimescu şi care avusese şi iniţiativa constituirii
Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei, avea să fie treptat abandonat
din diverse motive. În acest context, Ateneul Popular ,,Mihai Eminescu" din
Gălăneşti a trecut, prin protocol, în administrarea Universităţii „Ştefan cel Mare"
din Suceava, iar Casa de Creaţie a rămas sub oblăduirea Filialei Iaşi a Academiei
Române. Pentru explicarea acestei situaţii putem invoca managementul defectuos
şi lipsa de resurse financiare şi de înţelegere a Filialei Iaşi a Academiei Române.
Aceasta, nu de puţine ori, era în situaţia incapacităţii gestionării unor situaţii de
natură economică, informaţională şi de cercetare într-un institut aflat la marginea
geografică a preocupărilor sale. La acestea se mai adăuga şi faptul că instituţia de
Iaşi şi
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cercetare din Rădăuţi era, în cadrul Filialei, într-o situaţie unică, anume un institut
cu mai multe direcţii de cercetare (istorie, istorie literară, etnografie şi folclor,
ştiinţele naturii), situat într-un mic orăşel de provincie, cu multe nevoi şi departe de
centrul ştiinţific ieşean. Acesta - Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei era institutul care se supunea mai greu situaţiei de control centralizat al filialei
ieşene. La acestea se mai adaugă şi schimbările survenite în conducerea Filialei Iaşi
a Academiei şi anume, încheierea mandatului de secretar ştiinţific al acad. Gheorghe
Platon - unul dintre simpatizanţii Bucovinei, mentor răbdător şi sprijinitor al
cercetătorilor rădăuţeni - şi, mai ales, încheierea mandatului de preşedinte a acad.
Cristofor Simionescu. Acad. Cristofor Simionescu, o îndelungată perioadă preşedinte
al Filialei Iaşi a Academiei Române (1963-1974; 1989-2001), a fost partenerul
loial al echipei de academicieni şi universitari bucovineni, care a susţinut ideea
înfiinţării şi dezvoltării Centrului de Studii ,,Bucovina" la Rădăuţi.
După multe tergiversări, retractări şi iniţiative „centriste" venite din capitala
de judeţ, Academia Română, prin acceptul preşedintelui de atunci, acad. Eugen
Simion, doctor honnoris causa al Universităţii „Ştefan cel Mare" din Suceava, a
răspuns demersurilor de transformare a Centrului Pentru Studierea Problemelor
Bucovinei în Institutul ,,Bucovina" şi mutarea acestuia la Suceava20 • În Nota de
fundamentare a Hotărârii de Guvern, nr. 102, din 31 ianuarie 2007, semnată de
ministrul Culturii, Adrian Iorgulescu, se arăta că: „Academia Română, instituţie de
interes public naţional, cel mai înalt for de consacrare ştiinţifică şi culturală a ţării,
având ca obiectiv principal cercetarea fundamentală şi avansată în domenii importante,
solicită reorganizarea Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei în Institut.
Prin aceasta se creează un cadru adecvat realizării şi actualizării obiectivelor
activităţii sale de interes naţional, precum şi demersurilor de cooperare promovate
de Academia de Ştiinţe a Austriei din Viena, colaborării cu Academia de Ştiinţe
din Ucraina, în beneficiul cercetării ştiinţifice româneşti privind istoria şi cultura
Bucovinei [ ... ]. Unitate a sistemului de cercetare fundamentală, Centrul pentru
Studierea Problemelor Bucovinei a fost înfiinţat prin Hotărârea Guvernului nr.
743/1993 ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei
Române, pentru elaborarea studiilor româneşti contemporane de interes naţional
20
Până la adoptarea acestei variante de lucru, au fost formulate diverse alte propuneri, între
care şi aceea a unirii Centrului de Studii „Bucovina", de la Rădăuţi, cu Complexul Muzeal „Mihai
Eminescu'', de la Ipoteşti, judeţul Botoşani. În materializarea acestei propuneri, principalul
impediment a fost acela al numărului mare de muzeografi, specialişti în conservare şi personalul
auxiliar de la instituţia muzeală din Ipoteşti. La aceasta se adaugă şi distanţa mare dintre unităţile
componente: Rădăuţi, Gălăneşti şi lpoteşti. Un alt inconvenient a fost acela al naturii diferite a
activităţii desfăşurate la Rădăuţi şi la lpoteşti şi faptul că instituţiile în cauză, aveau subordonări
diferite, respectiv Ministerul Culturii şi Cultelor şi Academia Română. În eventualitatea adoptării
acestei propuneri exista riscul dispariţiei numelui Bucovina din titulatura noii instituţii, care fi trebuit
să se numească Complexul Academic al Moldovei de Sus şi să cuprindă desemnarea geografică a
ariei de activitate: „din nordul Moldovei''.
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asupra istoriei zonei de nord a ţării. Pentru aceasta are în componenţă sectoare de
activitate diferite ca profil cum sunt: istorie, istorie literară, etnografie şi folclor,
geografie-geologie-resurse; biologie-ecologie-turism; lingvistică; studii economice
complexe; istoria artelor şi mentalităţilor, toate acestea gândite din perspectiva unei
culturi instituţionale a dezvoltării 21 • Bucovina a fost considerată un model de
convieţuire interetnică, iar cercetarea interdisciplinară înţeleasă din perspectiva
diverselor limbi şi civilizaţii creează pentru viitorul Institut posibilitatea promovării
unei noi deschideri.
În acest context, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Austriei şi-a manifestat
dorinţa de a iniţia şi dezvolta cercetarea transfrontalieră în colaborare cu Institutul
«Bucovina» pe terne ştiinţifice, comune, de mare interes şi pentru cercetarea
istorică românească. Cu privire la dimensiunea proiectului este edificator că, pentru
coordonarea acestuia, a fost propus prof. M. Metzeltin, membru al Academiei de
Ştiinţe Austriece şi membru de onoare al Academiei Române. Acţiunile de
cooperare, pe terne de interes istoric comun, cu Bukowina Institut din Ausburg,
colaborarea cu structuri academice din Austria, Ucraina şi alte state, necesită
permanentizarea unor relaţii, la acelaşi nivel care, potrivit art. 3 alin (5) din Legea
nr. 75212001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, cu modificările
şi completările ulterioare, pot fi stabilite direct numai de o unitate cu statut de
institut de cercetare al Academiei Române, ceea ce, în prezent, actualul Centru nu
poate realiza.
Şi pe plan intern, realizarea ternelor de cercetare specifice zonei istorice
impune amplificarea, în aceleaşi condiţii, a activităţii de colaborare ştiinţifică cu
Universitatea «Ştefan cel Mare» din Suceava şi cu alte structuri universitare.
A vând în vedere importanţa şi unicitatea obiectului de activitate pentru ştiinţa
naţională, extinderea domeniilor de studiu, realizările ştiinţifice importante, nevoia
de sporire a nivelului de relaţii şi a gradului de reprezentativitate, prin prezenta
hotărâre se prevede ca Centrul Pentru Studierea Problemelor Bucovinei să se
reorganizeze în Institutul <<Bucovina», cu sediul în Suceava, str. Universităţii nr. 13,
judeţul Suceava, rară suplimentare de posturi. Faţă de cele prezentate, prin prezentul
act normativ se prevede înfiinţarea Institutului «Bucovina», prin reorganizarea
Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei. Consiliul Legislativ a avizat
favorabil proiectul de hotărâre, prin avizul nr. 12, din 5 ianuarie 2007"22 •
Probabil că, la alcătuirea textului Hotărârii de Guvern nr. 102/2007, termenii
avizului ministrului Culturii au fost unii şi Hotărârea de Guvern a fost alta. Acest
fapt a determinat reacţia acad. Eugen Simion, iniţiatorul proiectului. Dovadă,
Cei care au alcătuit nota de fundamentare nu au ştiut sau au ignorat faptul că instituţia
a fost înfiinţată la 6 septembrie 1992 şi a obţinut statutul juridic necesar prin H. G. 702 şi
H. G. din 1993.
22
Publicată în „Monitorul Oficial", nr. 100, 9 februarie 2007.
21

noastră
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acesta publică în ,,Ziua", din 9-10 iunie 2007, un articol intitulat sugestiv: Institutul
„Bucovina". Eşecul unui proiect de anvergură. În articolul menţionat se spune că
iniţiativa transformării Centrului de Studii ,,Bucovina" a aparţinut Academiei
Române, că pentru aceasta a fost consultată „conducerea Universităţii" sucevene,
care „a acceptat să participe la organizarea unui institut care ar fi trebuit să studieze
spaţiul cultural bucovinean în totalitatea lui, de o parte şi de alta a frontierelor
actuale" (ca şi cum această tendinţă nu s-ar fi găsit la Centrul pentru Studierea
Problemelor Bucovinei şi numai o colaborare cu Universitatea din Suceava putea
asigura o astfel de direcţie de cercetare - n. n.- M. 0.). Pentru o astfel de reorganizare,
acad. Eugen Simion a depus constante eforturi. A avut contacte cu conducerea
Universităţii din Cernăuţi, cu scriitorii şi profesorii din comunitatea românească,
„bucuroşi să-şi afirme, şi pe această cale, identitatea şi să-şi studieze tradiţiile
spirituale'm. La această vastă desfăşurare de forţe şi de speranţe a fost asociată şi
Academia de Ştiinţe din Austria, prin persoana profesorului romanist Mihai
Mezeltin, membru al Academiei Austriece şi membru de onoare al Academiei
Române. Se dorea „un institut european, cu un program vast (de la studiul juridic şi
administrativ, până la cercetările de antropologie culturală), coordonat de două
academii şi cu cercetători din mai multe ţări [„.], o premieră în această parte
europeană"24 . „Uluit" de modul în care a fost redactată şi publicată hotărârea
25
amintită de către Guvernul României, care a trecut „cu o viteză de melc beteag"
prin cancelariile ministerelor, acad. Eugen Simion spune: „şi-mi vine [ ... ] să-mi
dau demisia din românitate". Acest fapt era justificat de „lipsa de interes faţă de
cultură", de „inerţia intelectuală" şi „opacitatea faţă de proiect". În finalul
articolului, autorul susţine, pe drept, că Guvernul României n-a făcut decât să mute
Centrul de Studii ,,Bucovina" „dintr-un loc în altul, dislocând, risipindu-1" 26 •
Cât priveşte contribuţia părţii rădăuţeoe în acest proiect, trebuie să
recunoaştem că după ce a stat aproape 15 ani în această aşezare, rară putinţa de a
avea un sediu propriu (deocamdată Institutul „Bucovina" are un sediu prin atenţia
generoasă a Colegiului Naţional ,,Eudoxiu Hurmuzachi", care a acceptat să pună la
dispoziţia cercetătorilor nu numai spaţiul necesar ci şi fondul de carte din ceea ce a
fost Lehrerbibliothek), lipsiţi de fonduri destinate deplasărilor - ani buni la rândul
suma alocată a fost aproape de zero lei şi tot atâţia bani alocaţi pentru xerocopii şi
consultarea arhivelor şi bibliotecilor publice şi a celor specializate, unii cercetători
au fost de acord cu mutarea la Suceava şi implicarea în amintitul proiect, susţinut
de preşedintele Academiei Române din acea vreme. Schimbarea de optică a
23
Eugen Simion, Institutul „Bucovina". Eşecul unui proiect de anvergură, în ,,Ziua", XIII,
9-10 iunie 2007, p. 6.
24
Ibidem.
25
Ibidem.
26
/bidem.
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cercetătorilor rădăuţeni

a survenit în momentul în care autorităţile municipale şi
din Suceava manifestau aceeaşi „grijă" faţă de amintitul proiect ca şi cele
din Rădăuţi. Fiecare şi-ar fi dorit instituţia amintită doar ca pe un accesoriu de

judeţene

recuzită şi fără obligaţii.

Încă de la reactivare, Societatea pentru Cultură a avut ca prioritate ideea
elaborării

unei mari lucrări ştiinţifice care să readucă în atenţia bucovinenilor de
pretutindeni, a lumii ştiinţifice naţionale şi internaţionale, problematica ştiinţifică şi
culturală a Ducatului Bucovinei - provincie austriacă până în anul 1918, menită să
acopere golul care s-a creat prin uitare, ignorare şi ocultarea istoriei acestei
provincii, în vremea regimului comunist. Lucrarea a fost intitulată Enciclopedia
Bucovinei. Proiectul ei a fost alcătuit27 în anul 1990, cu următoarea structură:
I. Istorie; II. Pământul (1. Geografie; 2. Geologie; 3. Resurse naturale); lll. Oamenii
( 1. Demografie generală; 2. Românii; 3. Ucrainenii; 4. Gennanii; 5. Evreii;
6. Polonii; 7. Lipovenii; 8. Alte neamuri); IV. Economia ( 1. Agricultura; 2. Creşterea
animalelor; 3. Pădurile; 4. Industria şi mineritul; 5. Transporturile şi comunicaţiile;
6. lndustria casnică; 7. Alte activităţi economice); V. Cultura ( 1. Biserica Ortodoxă,
Mitropolia, Fondul Religios Greco-oriental, Învăţământul teologic; 2. Celelalte
confesiuni; 3. Învăţământul; 4. Sănătatea publică; 5. Literatura şi presa; 6. Muzica
şi teatrul; 7. Folclorul; 8. Alte arte; 9. Societăţi culturale); VI. Administraţia şi
viaţa politică (1. Administraţia austriacă, 1775-1918; 2. Administraţia românească,
1918-1940, 1941-1944; 3. Administraţia sovietică, 194~1990; 4. Evoluţia împărţirii
administrative a Bucovinei; 5. Partide politice); Vil. Bucovina în lumina dreptului
istoric şi internaţional (1. Anexarea din 1775; 2. Unirea Bucovinei cu România 1918. Aspecte juridice şi diplomatice; 3. Pactul Ribbentrop-Molotov şi anexarea
Bucovinei de Nord (1940); 4. Legislaţia şi dreptul; 5. Dreptul „obişnuielnic" în
Bucovina); VIII. Structura socială şi etnică a Bucovinei. Probleme speciale
( 1. Ţăranii; 2. Răzeşii, mazilii şi boierii; 3. Colonizările şi imigrările în perioada
1775-1918; 4. Emigrări din Bucovina (până în 1914); 5. Colonizări, imigrări şi
deportări ( 194~1990); 6. Schimburi etnice: căsătorii mixte, asimilări); IX. Sate şi
oraşe (Monografii); X. Personalităţi cultural şi ştiinţifice (Monografii).
Pentru a analiza acest grandios proiect ştiinţific a fost alcătuit şi un colectiv,
format din 51 de autori şi consultanţi, la care ar fi trebuit să se adauge alţi 15
posibili autori, cu contribuţii apreciate la scrierea istoriei Bucovinei. La începutul
elaborării acestui proiect, se aprecia că durata elaborării Enciclopediei Bucovinei
avea să fie mai îndelungată. În această situaţie, iniţiatorii proiectului au propus
conducerii Societăţii pentru Cultură ca să fie alcătuit un consiliu de coordonare al
Enciclopediei, care ar fi trebuit să realizeze, în cel mai scurt timp, un prim volum
27

Proiectul Enciclopediei, în manuscris, a fost înregistrat la 12 februarie 1991, în comuna
Aceasta pentru că acolo se afla, iniţial, sediul Societăţii pentru Cultura ~i Litcratur:\
Română în Bucovina.

Gălăneşti.
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(sau volumele): I. Istoria, II. Pământul, III. Oamenii. Autorii proiectului cereau
conducerii Societăţii pentru Cultură să fie alcătuită, în regim de urgenţă, o lucrare
de circa 100-200 pagini, „cu ilustraţii şi hărţi, în limba română şi în câteva limbi de
28
circulaţie internaţională, [realizată] în condiţii grafice ireproşabile" • Aceasta urma
să fie editată de Fundaţia Culturală Română şi difuzată în străinătate. Pentru
coordonarea întregii activităţi de editare a Enciclopediei Bucovinei aveau să fie
implicate toate filialele din ţară ale Societăţii pentru Cultură. În acelaşi timp s-a
propus şi înfiinţarea unui comitet alcătuit la propunerea filialelor Societăţii.
Filialele locale ale Societăţii pentru Cultură trebuiau să propună consultanţi
ştiinţifici pentru fiecare domeniu cuprins în Enciclopedie.
Această ambiţioasă proiecţie a cercetării problemelor Bucovinei, necesară în
condiţiile prăbuşirii Uniunii Sovietice, a schimbării rapide a raportului de forţe pe
plan intemaţional 29 , nu a putut fi realizată din motive obiective. Una dintre cauzele
eşecului acestei iniţiative este dată de dimensiunile colectivului ce ar fi trebuit
implicat, recrutat şi coordonat în proiect, din institute şi universităţi din întreaga
ţară, la care se adaugă diversele constrângeri, mai ales de natură economică, care
au împiedicat materializarea acesteia. În aceste condiţii, la înfiinţarea Centrului
pentru Studierea Problemelor Bucovinei, acest proiect a devenit o prioritate a
activităţii centrului de cercetări din Rădăuţi. În pofida a numeroase demersuri
întreprinse pentru realizarea proiectului, în perioada 1992-1994, Centrul de Studii
,,Bucovina" nu l-a putut materializa. În aceste condiţii, pentru a contura individualitatea
ştiinţifică a centrului de cercetare rădăuţean, conducerea Academiei Române a
hotărât editarea unei publicaţii semestriale, ,,Analale Bucovinei", care aborda domeniile
de cercetare înscrise în proiectul Enciclopediei Bucovinei. Structura acestei
publicaţii, care a ajuns în anul 2007, în al 14-lea an de apariţie, reflectă preocupările
redacţiei în acest sens. Structura primului număr al publicaţiei noastre a fost
următoarea: Argument; Editorial; Aniversări; Evocări; Viaţa culturală, literară şi
artistică; Demografie, topografie; Folclor, etnografie; Ştiinţele naturii; Cărţi,
reviste şi Cronică3°. În numerele următoare se impun şi alte rubrici precum: Istorie,
demografie, toponimie, onomastică, statistică; Opinii; Documentar şi ln memoriam.
Publicaţia ,,Analele Bucovinei" s-a impus treptat în lumea revistelor de ţinută
academică, fiind apreciată ca atare în această comunitate pentru ţinuta sa ştiinţifică.
Uneori, răspunzând exigenţelor cercetării ştiinţifice, precum şi relaţiilor de
parteneriat ale Centrului de Studii „Bucovina" cu institutele similare din Augsburg
(Germania) şi din Cernăuţi (Ucraina), revista •.Analele Bucovinei" a publicat
materialele conferinţelor ştiinţifice comune realizate la Rădăuţi, în limbile română,
germană şi ucraineană.
28

Ibidem, p. S.
Ibidem.
30
„Analele Bucovinei", I, nr. 1, 1994.

29
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Începând din anul 1996, pentru împlinirea obiectivului de alcătuire a
Enciclopediei Bucovinei, Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei a
început publicarea lucrărilor de referinţă din domeniul istoriei şi culturii Bucovinei,
în colecţia Enciclopediei Bucovinei în studii şi monografii. Până la această dată au
fost publicate sau se află în curs de editare 25 lucrări. Acestea sunt: Nicolai Grămadă,
Toponimia minoră a Bucovinei, voi. I-II, Îngrijirea ediţiei, studiul introductiv,
bibliografia, notele şi indicele Ion Popescu Sireteanu, Introducere D. Vatamaniuc,
Bucureşti, Editura Anima, 1996; Bucovina în primele descrieri geografice, istorice,
economice şi demografice, Ediţie bilingvă îngrijită, cu introduceri, postfeţe, note şi
comentarii de acad. Radu Grigorovici, Prefaţă de D. Vatamaniuc, Bucureşti,
Editura Academiei Române, 1998; Ştefan Purici, Mişcarea naţională românească
în Bucovina între anii 1755-1861, Cuvânt înainte de Mihai Iacobescu, Suceava,
Editura Hurmuzachi, 1998; Mircea Pahomi, Biserici şi schituri ortodoxe româneşti
din Cernăuţi. Din istoria Bisericii Ortodoxe române în nordul Bucovinei. Episcopia
de Rădăuţi, Suceava, Editura Hurmuzachi, 1998; Constantin Morariu, Cursul vieţii
mele. Memorii, Ediţie îngrijită, prefaţă, microbiografii, glosar şi note: prof. univ.
dr. Mihai Iacobescu, Suceava, Editura Hurmuzachi, 1998; Mircea A. Diaconu,
Mişcarea „Iconar". Literatură şi politică în Bucovina anilor '30, Iaşi, Editura
Timpul, 1999; Bucovina în prima descriere fizico-politică. Călătorie în Carpaţii
Dacici (1788-1789), Ediţie bilingvă îngrijită, cu introduceri, postfeţe, note şi
comentarii de acad. Radu Grigorovici, Prefaţă de D. Vatamaniuc, Rădăuţi, Editura
„Septentrion", 2002; Procese politice, sociale, culturale şi economice în Bucovina,
1861-1918. Aspecte edificatoare pentru o Europă unită? Materialele Conferinţei
Ştiinţifice Internaţionale, Rădăuţi, 20-22 septembrie 2000, Suceava, Editura
Universităţii, 2002; Marian Olaru, Mişcarea naţională a românilor din Bucovina la
sfârşitul secolului al XIX-Zea şi începutul secolului al XX-Zea, Cuvânt înainte de
acad. Gheorghe Platon, Rădăuţi, Editura „Septentrion", 2002; Valerian I. Procopciuc,
Suceviţa - sat al Obcinilor Bucovinei şi gropniţă a Movileştilor, Cuvânt înainte de
D. Vatamaniuc, m. o. al Academiei Române, Cuvânt de încheiere: Vasile I. Schipor,
Rădăuţi, Editura „Septentrion", 2003; Petru Bejinariu (coord.), Familia Isopescu în
mişcarea naţională din Bucovina, Cuvânt înainte de prof. univ. dr. D. Vatamaniuc,
m. o. al Academiei Române, Rădăuţi, Editura „Septentrion", 2004; Petru Bejinariu,
Eugen Botezat şi şcoala de biologie de la Cernăuţi, Cuvânt înainte de prof. univ.
dr. Constantin Toma, m. c. al Academiei Române, Rădăuţi, Editura „Septentrion",
2005; Teodor Balan, Istoria teatrnlui românesc în Bucovina istorică, Ediţie după
manuscrise de D. Vatamaniuc, m. o. al Academiei Române, Bucureşti, Editura
Academiei Române, 2005; Daniel Hrenciuc, Continuitate şi schimbare. Integrarea
minorităţilor naţionale din Bucovina istorică în Regatul României Mari (1918-1940),
voi. I, Perspectiva naţional-liberală (1918-1928), Rădăuţi, Editura „Septentrion",
2005; Elena Olaru, Marian Olaru (coordonatori), Colegiul Tehnic Rădăuţi, Studiu
monografic, Postfaţă de Vasile I. Schipor, Rădăuţi, Editura „Septentrion", 2005;
Teodor Balan, Documente bucovinene, voi. VII-IX, Ediţie îngrijită, note şi comentarii
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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de prof. univ. dr. Ioan Caproşu, Indici de nume şi de materii de Arcadie Bodale,
Prefaţă de D. Vatamaniuc, m. o. al Academiei Române, Postfaţă de prof. univ. dr.
Pavel Ţugui, Iaşi, Editura Taida, 2005-2006; Bucovineni împotriva comunismului:
fraţii Vasile şi George Motrescu, Ediţie îngrijită, note şi comentarii de Marian
Olaru, Prefaţă de D. Vatamaniuc, m. o. al Academiei Române, Postfaţă de Vasile I.
Schipor, Indice de nume de Rodica laţencu, Suceava, Editura Universităţii, 2006;
Claudiu lsopescu, mesager al spiritualităţii româneşti în Italia, I, Corespondenţă
(1926-1942), Ediţie, prefaţă şi studiu introductiv de D. Vatamaniuc, m. o. al
Academiei Române, Notă asupra ediţiei de Elena Pascaniuc, Bucureşti, Editura
Academiei Române, 2006; Acad. Radu Grigorovici, Bucovina între milenii. Studii
şi documente, Cuvânt înainte: D. Vatamaniuc, m. o. al Academiei Române, Ediţie
îngrijită de Rodica Marchidan şi Rodica Iaţencu, Indice de nume de Rodica
laţencu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006; D. Vatamaniuc, Bucovina
între Occident şi Orient. Studii şi documente, Cuvânt înainte de acad. Ştefan
Ştefănescu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006; Teodor Balan, Die
Geschichte des deutschen Theaters in der Bukowina. 1925-1877, Editată după
manuscrise de către D. Vatamaniuc, m. o. al Academiei Române, Traducere din
limba germană de Ida Alexandrescu, Bucureşti, Editura Anima, 2007; Vasile I.
Schipor, Bucovina istorică. Studii şi documente, Cuvânt înainte de D. Vatamaniuc,
m. o. al Academiei Române, Indice de nume de Rodica laţencu, Bucureşti, Editura
Academiei Române, 2007; Teodor Balan, Conflictul pentru Tricolor. Un capitol
din istoria politică a Bucovinei, 1898-1904, Ediţie îngrijită, note, comentarii şi
cronologie de Marian Olaru, Cuvânt înainte de prof. univ. dr. Pavel Ţugui,
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007; Dimitrie Onciul, Scrieri despre
Bucovina şi Transilvania şi lexicografice, Cuvânt înainte de acad. Ştefan Ştefănescu,
Ediţie, studiu introductiv, note şi comentarii de D. Vatamaniuc, m. o. al Academiei
Române, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007; Petru Bejinariu, Constantin
N. Hunnuzachi - om de ştiinţă şi om politic, Prefaţă de prof. univ. dr. Constantin
Toma, m. c. al Academiei Române, Rădăuţi, Editura „Septenttion", 2007.
Privită în mod diacronic, colecţia Enciclopedia Bucovinei în studii şi
monografii se adaugă la indicii de calitate ai activităţii de cercetare ştiinţifică
întreprinsă la Rădăuţi. Totodată, constatăm extraordinara paletă de cercetare şi de
exprimare ştiinţifică aflată în studiile publicate, faptul că lucrările cuprinse în
colecţie sunt realizate, în imensa lor majoritate, fără rabat de la calitatea scriiturii
ştiinţifice şi a aparatului critic abordat. Dacă ar fi să apreciem, în câteva cuvinte,
lucrările cuprinse în colecţie, putem să spunem că acestea sunt, în cele mai multe
cazuri, lucrări fundamentale pentru cercetarea ştiinţifică pe tematica dată. Aceasta
pentru că în colecţie sunt cuprinse lucrări de: toponimie, descrieri geografice, studii
de istorie a provinciei, de istorie locală sau a instituţiilor din Bucovina, mişcări
politice, culturale şi naţionale, ~artide politice, personalităţi ale culturii din
Bucovina, monografii ale satelor etc.
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Confruntat cu nevoia realizării unei ample dezbateri pe problemele culturii şi
ale istoriei Bucovinei, pentru realizarea unui dialog ştiinţific fertil cu specialişti din
ţară şi străinătate, cu bucovinenii răspândiţi de istorie prin lume, Centrul de Studii
,,Bucovina" a organizat, din anul 1993, sesiuni ştiinţifice naţionale sau internaţionale.
Acestea au fost organizate sub autoritatea ştiinţifică şi de prestigiu a Filialei Iaşi a
Academiei Române, care avea o importantă experienţă în acest domeniu. „Zilele
academice ieşene", în cadrul cărora şi-a desfăşurat sesiunile Centrul pentru
Studierea Problemelor Bucovinei din Rădăuţi, s-au impus în viaţa culturală a
aşezării şi a zonei. La aceste sesiuni, naţionale sau internaţionale, au participat,
cercetătorii rădăuţeni, specialişti din ţară şi din străinătate, cunoscuţi pentru
contribuţiile lor în domeniul cultural şi istoric. Mentorii noştri au fost întemeietorii
institutului sau sprijinitorii direcţi ai eforturilor noastre de recuperare a imensului
decalaj de informare sau de cercetare pe care l-a creat existenţa regimului
comunist. Aceştia, prin abnegaţia lor, dată de o adevărată senectute ştiinţifică, cu
reputaţia Domniilor lor de specialişti de marcă, au sprijinit direct sau indirect
eforturile noastre de afirmare ştiinţifică de la marginea actuală a ţării care, prin
existenţa sa, amintea de inima fostei Bucovine, detrunchiată de trei ori în istorie.
Este cazul să-i reamintim aici pe prof. Vasile Precup, acad. Vladimir Trebici, acad.
Gheorghe Platon, acad. Liviu Ionesi, acad. Radu Grigorovici, dr. D. Vatamaniuc,
m. o. al Academiei Române, acad. Cornelia Bodea, dr. Vasile Gheţău, prof. univ.
dr. Nicolae Pomohaci ş. a. Tematica sesiunilor a fost următoarea: Bucovina. Concept
geopolitic, istorie şi semnificaţii, 9-10 octombrie 1993; Aspecte ale culturii române
din Bucovina, 1775-1918, 15-16 octombrie 1994; Viaţa culturală din Bucovina,
1918-1940, 7 octombrie 1995; Valori ale civilizaţiei româneşti din Bucovina în
perioada interbelică, 12-13 octombrie 1996; istorie şi valori (1), 10 octombrie
1997; Istorie şi valori (li), 11 octombrie 1998; Generaţia Revoluţiei române de la
1848 şi spiritul revoluţionar din Bucovina, 8 octombrie 1999; Eminescu şi
Bucovina, 10 octombrie 2000; Viaţa culturală şi ştiinţifică în Bucovina postbelică.
Fenomene, direcţii, tendinţe, 5-6 octombrie 2001; Bucovina istorică. Memoria
culturală şi procesul de comunizare, 1945-1989, 20-21 septembrie 2002; Strategia
de dezvoltare durabilă a Centrului Pentru Studierea Problemelor Bucovinei al
Filialei laşi a Academiei Române, septembrie 2003; Simbolistica naţional
comunistă din România. Cazul Bucovinei istorice, 24 septembrie 2004; Bucovina
la intersecţia civilizaţiilor. 230 de ani de la încorporarea nord-vestului Moldovei
în Imperiul Austriac, 12-13 octombrie 2005 şi Frontiere şi identităţi în spaţiul
românesc în epocile modernă şi contemporană, 9-10 septembrie 2006.
După cum lesne se poate observa, tematica sesiunilor anuale cu participare
internă şi internaţională se circumscrie preocupărilor de cercetare ale colectivului
rădăuţean, precum şi evenimentelor culturale care au marcat un an ştiinţific sau
altul. În ceea ce priveşte organizarea, cercetătorii rădăuţeni au aplicat la aceste
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întruniri standardul întâlnirilor internaţionale, cu anunţarea din timp a temei,
obţinerea acordului Filialei Iaşi a Academiei şi al Secţiei de Istorie a Academiei
Române, desfăşurarea după un program care să ţină cont de specificul fiecărei
comunicări, expunerea subiectelor înscrise în program şi dezbateri pe marginea
acestora. Aceste întruniri, unele dintre ele internaţionale, pot fi apreciate ca fiind de
ţinuta ştiinţifică necesară, fapt remarcat şi de presa cotidiană şi cea de specialitate.
În acest context, apreciem că sesiunile ştiinţifice anuale ale Centrului de Studii
„Bucovina" au fost un veritabil prilej de formare pentru studenţi, profesori de
istorie şi de limba şi literatura română din plan local, un schimb util de informaţii
ştiinţifice cu cercetători din ţară şi străinătate, cu muzeografi şi îndrăgostiţii de
fenomenul cultural bucovinean.
Ca obiectiv principal al activităţii sale, Centrul pentru Studierea Problemelor
Bucovinei a trebuit să organizeze, în cursul celor 15 ani de activitate, şi trei
conferinţe ştiinţifice internaţionale, în parteneriat cu institutele similare de la
Augsburg (Germania) şi de la Cernăuţi. Aceasta deoarece şi institutele de cercetări
partenere au organizat, la rândul lor, astfel de manifestări. O primă reuniune
ştiinţifică internaţională a fost organizată de către noi între 31 mai şi 3 iunie, la
Rădăuţi, cu o continuare la 5 iunie 1996, la Bucureşti, în Aula Academiei Române.
Aceasta a avut ca temă Bucovina 1775-1861. Aspecte politice, sociale, culturale,
economice şi demografice. Atunci partenerii noştri au putut să prezinte punctele lor
de vedere în principalele chestiuni privitoare la istoria şi cultura Bucovinei. Era o
primă întâlnire pe pământ românesc a institutelor „Bucovina". Au fost invitate şi au
participat atunci nume importante ale Centrului de Studii ,,Bucovina" sau
colaboratorii apropiaţi ai acestuia precum: acad. Vladimir Trebici, acad. Gheorghe
Platon, acad. Radu Grigorovici, dr. Dimitrie Vatamaniuc - m. o. al Academiei
Române, prof. univ. dr. Mihai Iacobescu. A fost o conferinţă serios negociată, de la
tematică, la intervenţiile în plen şi mai ales în ce priveşte modul în care s-au
desfăşurat dezbaterile. Institutele partenere de la Cernăuţi şi de la Augsburg au dus
şi ele nume cu rezonanţă precum: Oleg Panciuk, Ortfried Kotzian, Hugo Weczerka,
Vladimir Iliescu, Horst Fassel, Jurii Makar, Mihail Saiko, Thor Jaloba31 ş. a. Această
reuniune ştiinţifică internaţională s-a încheiat cu adoptarea unui document comun
al conferinţei intitulat: Declaraţia participanţilor la Conferinţa internaţională
„Bucovina 1775-1862. Aspecte politice, sociale, culturale şi demografice", ţinută
la Rădăuţi între 31 mai - 3 iunie 1996. Documentul amintit era al doilea de acest
tip, după cel adoptat la Cernăuţi, în octombrie 1993. Acesta întărea ideea că, prin
colaborare, cercetarea ştiinţifică internaţională poate da rezultate remarcabile,
Ion Beldeanu, Bucovina - şansa modelului cultural de integrare europeană, în „Analele
Bucovinei", IV, nr. 3, 1997, p. 259. Autorul aprecia că: „La această conferinţă, delegaţia română s-a
distins prin rolul decisiv în sistematizarea temelor esenţiale şi fundamentale precum şi a aspectelor
controversate de natură politică şi statală din istoria Bucovinei".
31
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deoarece trebuia înlăturat deficitul determinat de accesul diferenţiat al cercetătorilor
la sursele istorice privitoare la Bucovina. Sursele istorice privitoare la istoria
Bucovinei se află într-o mare dispersie datorată dramaticelor evenimente care au
afectat această provincie. Declaraţia scotea în evidenţă necesitatea întrunirilor
periodice, la un interval de doi ani, la Cernăuţi, Rădăuţi şi Augsburg, a cercetătorilor
celor trei institute „Bucovina", în vederea apropierii punctelor de vedere şi
realizarea unor publicaţii comune32 • Conferinţa din 1996, de la Rădăuţi, a fost
apreciată ca un succes de către toţi participanţii.
Cea de-a doua conferinţă internaţională s-a organizat între 20-22 septembrie
2000, la Rădăuţi, cu tema Procese politice, sociale, culturale şi economice în
Bucovina, 1861-1918. Aspecte edificatoare pentru o Europă unită? La această
conferinţă
au participat cercetători, profesori universitari, academicieni,
personalităţi ale culturii din Elveţia, Germania, S.U.A, Ucraina şi România. La
această conferinţă „a fost remarcată, între poziţiile conferenţiarilor, atitudinea
cercetătorilor gennani, care au prezentat Bucovina ca un model de convieţuire şi de
integrare europeană" 33 • Cu aceeaşi ocazie, un martor al evenimentelor consemna:
,,După această sumară, dar foarte cuprinzătoare descriere a bunei organizări şi
exemplare comunicări între intelectualii grupaţi în jurul modelului Bucovina, ca
model cultural şi în jurul Centrului de Studii «Bucovina» - Rădăuţi al Academiei
Române, ca model instituţional, merită să ne extindem reflecţiile din zona
politicilor culturale de integrare europeană a României cu încă o preocupare: cum
să facem ca practica acestui institut influent al Academiei Române să devină un
model riguros şi pentru instituţii locale, aflate acum în derivă. Un prim obstacol
pare a fi fost înlăturat deja prin însăşi existenţa în Rădăuţi a institutului: nu
provincialismul este barieră în calea marilor proiecte culturale de integrare
europeană" 34 • Şi la această manifestare, cum lesne se poate bănui, organizatorii au
ţinut să aibă ca reprezentanţi pe acad. Radu Grigorovici, acad. Gheorghe Platon,
acad. Dimitrie Vatamaniuc, prof. univ. dr. Mihai Iacobescu, alături de: Oleg
Panciuk, Vasil Botuşanskji, Rainer Roth, Manfred Rehbinder, Serhij Popyk şi
Oleksandr Dobrzans'kyj.
Lucrările conferinţelor au fost tipărite în volume speciale ale „Analelor
Bucovinei" sau în colecţia Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii - cum
este cazul ultimei sesiuni ştiinţifice internaţionale menţionate, ale cărei lucrări au
fost tipărite în limbile română, gennană şi ucraineană, în anii 1997 şi 2002, cu
sprijinul Consiliului Judeţean Suceava, al Primăriei Municipiului Rădăuţi şi al
Casei Germanilor din Est, de la Miinchen.
32
D. Vatamaniuc, Conferinţa internaţională în problemele Bucovinei, în „Analele Bucovinei",
IV, nr. 1, 1997, p. 9-12.
33
Ibidem, p. 260.
34
Ibidem.
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Înfiinţarea Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei s-a făcut în
anul 1992, la sfârşitul unui secol în care regimurile totalitare au făcut numeroase
victime şi au afectat în mod dramatic şi destinul provinciei al cărei nume intră şi în
denumirea instituţiei de cercetare ştiinţifică din Rădăuţi. Aceasta explică, dar nu în
totalitate, mesajele şi speranţele pe care le-au formulat participanţii la adunarea
festivă a Societăţii pentru Cultură, de constituire a instituţiei de cercetare academică
din Rădăuţi. Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei trebuia să extragă din
entuziasmul şi idealurile nobile ale fondatorilor principiile de funcţionare şi de
activitate ştiinţifică, prin care experienţa trecutului avea să fie îndreptar pentru
activitatea de reconstrucţie a societăţii democratice româneşti, pentru viitorul
acesteia. Aceasta trebuia să se bazeze pe înţelegere interetnică şi interconfesională
şi toleranţă, atuuri ale „modelului bucovinean" invocat în numeroase studii, articole
şi conferinţe ştiinţifice.

Dincolo de formulările din hotărârile de guvern sau de întrebările şi
îndemnurile la mutare în capitala de judeţ, Suceava, în ciuda previziunilor pesimiste
şi a provincialismului desuet în care ar fi trebuit să cadă centrul de cercetare
ştiinţifică de la Rădăuţi, echipa constituită în jurul prof. dr. Dimitrie Vatamaniuc
avea ca obiectiv rescrierea istoriei acestor locuri cu mijloace ştiinţifice 35 •
Bănuind un anumit formalism şi acceptarea de nevoie a mesajului Centrului
de Studii ,,Bucovina" de către autorităţi, actorii politici şi autorităţile administrative
ale vremii, interesate însă să-şi treacă în contul lor exclusiva realizare a
parteneriatului dintre Suceava şi Schwaben, ocultând contribuţia Centrului de
Studii „Bucovina" şi latura ştiinţifică a contactelor cu şvabii din Bavaria, acad.
Dimitrie Vatamaniuc, directorul Institutului rădăuţean sublinia, în 1998, în paginile
periodicului „Analele Bucovinei", că respectiva publicaţie, al cărei redactor-şef
este, acoperă - spre deosebire de alte publicaţii academice - mai multe domenii de
cercetare, cu articole de la literatură şi artă, la istorie şi ştiinţele naturii, aceasta
fiind orientată, cu precădere, spre „cercetările monografice, astfel ca acestea să
poată fi integrate în Enciclopedia Bucovinei"36 •
La zece ani de la înfiinţarea Centrului pentru Studierea Problemelor
Bucovinei, instituţia de cercetare rădăuţeană a scos un număr special al ,,Analelor
Bucovinei", care cuprindea editorialele tuturor numerelor de revistă, articole
apărute până atunci la rubrica Opinii şi sumarul acestora de la apariţie şi până în
anul 2002. În concepţia realizatorilor, acesta era un veritabil instrument de lucru
pentru iubitorii de istorie şi de cultură ale Bucovinei, pentru cercetătorii acestui
fenomen care s-a constituit la Rădăuţi, începând din anul 1992 - o v~ritabilă şcoală
cultural ştiinţifică susţinută, în mare măsură, de entuziasmul întemeietorilor, de
energiile tinerilor cercetători şi de concurenţa pe care trebuiau să o reprezinte
35

36

p. 191.

Dumitru Teodorescu, op. cit., p. 557-564.
Dimitrie Vatamaniuc, Obiective, opţiuni şi realizări, în „Analele Bucovinei", V, nr. 1, 1998.
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pentru institutele similare din ţară şi din străinătate. Toate acestea explică, credem
noi, în mod suficient, modul în care colectivul de redacţie al revistei „Analele
Bucovinei" a trecut peste multe dintre problemele care păreau insurmontabile.
Acad. Alexandru Zub, referindu-se la acest fenomen, a scris: ,,La acest deceniu de
activitate, Centrul de Studii <<Bucovina» (Rădăuţi), la originea căruia se află un
grup de învăţaţi din partea locului (Radu Grigorovici, Vladimir Trebici, D.
Vatamaniuc ş. a.) avea dreptul să prezinte un volum consistent de contribuţii
definitorii pentru proiect în ansamblu. Mentor i-a fost acad. Radu Grigorovici, care
a şi luat parte la diverse lucrări menite a fixa temeliile edificiului. Director a fost,
până de curând, infatigabilul istoric literar D. Vatamaniuc, care subscrie acum în
«Analele Bucovinei» (IX, 202, 2) o substanţială dare de seamă, concepută informativ,
dar ca mijloc de stimulare a noilor direcţii de cercetare în studiul provinciei,
regiunii, culturii locale etc. Regretatului savant Vladimir Trebici îi datorăm schiţa
unei vaste şi complexe lucrări de echipă, Enciclopedia Bucovinei, serie în care au
apărut mai multe volume de un real interes ştiinţific. Legăturile cu partenerii din
Augsburg, Bochum, Cernăuţi, Varşovia etc. încă se cuvin amintite ca modalităţi de
a extinde cercetarea zonei, asigurând totodată acel spirit interdisciplinar şi
multicultural caracteristic unui asemenea proiect"37 . În încheierea rândurilor dedicate
numărului aniversar din 2002 al „Analelor Bucovinei", acad. Alexandru Zub, şeful
Secţiei de Istorie a Academiei Române, consemna următoarele: „Se poate remarca,
în ansamblu, preocuparea echipei de la Rădăuţi de a informa pe cei interesaţi
asupra chestiunilor ce se pun azi cu privire la acea parte din Ţara de Sus care, după
ocupaţia habsburgică, s-a numit Bucovina. De unde panşantul istoriografic al
multor autori, chiar şi atunci când vin din alte domenii. Unele texte sunt pregnant
polemice, însă cu măsură, cu respect pentru preopinent şi cu interes real pentru
stabilirea adevărului" 38 •
Pentru împlinirea obiectivelor sale, Centrul de Studii „Bucovina" dispune de
o bibliotecă proprie care s-a constituit pe fondul de carte şi de periodice germane şi
româneşti al Bibliotecii profesorilor (Lehrerbibliothek), de la Liceul ,,Eudoxiu
Hurmuzachi". Astăzi biblioteca Centrului are un fond de carte de 12 715 de unităţi
de bibliotecă, care a sporit prin donaţii, sponsorizări şi achiziţii. Mulţumită
bunăvoinţei donatorilor săi generoşi, s-au constituit fonduri de documentare şi de
carte precum: Fondul documentar „Societatea pentru Cultura şi Literatura Română
în Bucovina", Fondul documentar ,,Dragoş Luchian", Fondul documentar „Doctor
Valerian Găină" şi Fondul documentar ,,Eugen Pohonţiu - Dr. Gheorghe Radu". În
anul 2003, din depozitul aflat la Ateneul ,,Mihai Eminescu" din Gălăneşti al
Bibliotecii Filialei Iaşi a Academiei Române, au fost aduse 15 colecţii de periodice
şi 682 cărţi, toate referitoare la comunism. Au fost transferate: „L'U.R.S.S. en
37
Alexandru Zub, „Analele Bucovinei", IX, 2002, 2, p. 313--619, în „Anuarul Institutului de
istorie «A. D. Xenopol»", XLII, Iaşi, Editura Academiei Române, 2005, p. 799.
38
Ibidem, p. 800.
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construction" (1949), „Sovietski Soiuz" (1950, 1952, 1954-1956), ,J..,upta Moldovei"
(1951-1952, 1958), „Bolsevik" (1952), „Comunist" (1952-1953), ,J..,'Union
Sovitique" (1952-1957; 1959-1971), „Ogonek" (1954-1957; 1962-1964; 19661969; 1971), „Komunist" (1954-1962), „Timpuri noi"(l957-1963), „Probleme ale
păcii şi socialismului" (1959-1974), ,J..,e Lettre Francaises" (1957-1958; 1960-1964; 1968-1972), „Probleme de etică" (1960), „Agerpress" (1960--1961), ,,Era
socialistă" (1972-1986), ,,Munca de partid" (1974, 1976-1989). Alături de aceste
publicaţii au fost aduse lucrări ale liderilor comunişti din epocă, diverse statute,
directive ale congreselor, rezoluţii, programe, dări de seamă, constituţii ale ţărilor
comuniste, cuvântări etc. Biblioteca Institutului Bucovina este o instituţie publică şi
se adresează unui public specializat format din cercetători, studenţi, intelectuali din
zona Rădăuţi, din ţară şi din străinătate.
Înaintea încheierii se cuvine să menţionăm faptul că Institutul „Bucovina", pe
atunci Centrul Pentru Studierea Problemelor Bucovinei, a participat alături de
institutele „Bucovina" din Cernăuţi şi Augsburg la desfăşurarea Proiectului
Eurodreik Augsburg - Cernăuţi - Suceava. Acesta s-a desfăşurat între 1995 şi
1997, ca un proiect intercultural de cunoaştere şi relaţionare între tinerii dintre cele
trei regiuni menţionate în titlul proiectului. Reuniunile din proiect s-au desfăşurat
pe rând în Germania, la Augsburg, în Ucraina, la Cernăuţi şi în România, la
Rădăuţi şi Suceava. Proiectul Eurodreik, a anticipat în timp legăturile culturale şi
ştiinţifice existente între originarii din Bucovina stabiliţi în Germania, districtul
Schwaben şi locuitorii ţinuturilor fostei Bucovine.
Înfiinţat ca urmare a iniţiativei generoase a Societăţii pentru Cultură şi
Literatură Română în Bucovina, având ca bază scrierile oamenilor de cultură din
perioada interbelică şi de dinaintea Primului Război Mondial, cele scrise în ţară, şi
mai ales la Suceava, în perioada regimului comunist, în „Anuarul Muzeului
Judeţean - Suceava", fructificând nostalgia a multe mii de români, ucraineni,
germani, evrei, polonezi, armeni ş. a. după acest ţinut întregit, Centrul pentru
Studierea Problemelor Bucovinei a devenit o instituţie cu alcătuire organică,
implicată activ în culturalitatea unei provincii care refuză „centrismul" sufocant al
capitalei. În acelaşi timp, instituţia rădăuţeană a fost şi este puntea de legătură spre
Europa şi comunităţile bucovinene din exil sau din diasporă, profitând de bogata
tradiţie istorică a provinciei. Activitatea ştiinţifică şi publicistică a instituţiei
rădăuţene, având ca pivoţi publicaţia ,.Analele Bucovinei" şi „Enciclopedia
Bucovinei în studii şi monografii", împreună cu reuniunile ştiinţifice interne şi
internaţionale, evidenţiază eficienţa managerială a unui proiect ştiinţific ce se
desfăşoară la marginea de azi a Ţării, rară complexe, rabat de calitate şi în ciuda a
numeroase adversităţi ce ţin de conjuncturalul tranziţiei, în care valorile materiale
sau banii par stăpânii atotputernici ai zilei. Toate acestea ne fac să credem că
Institutul „Bucovina" este printre cele mai eficiente şi mai prestigioase instituţii din
câte există pe teritoriul acestei zone şi în judeţ.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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I. „Analele Bucovinei" - 14 ani de prezenţă continuă în dialogul privind
istoria şi cultura Bucovinei
Anul 1989 - anul Centenarului morţii lui Mihai Eminescu şi al unor
evenimente istorice petrecute în statele Europei Centrale şi de Răsărit - a însemnat
pentru românii de pretutindeni un moment astral. Românii bucovineni încep să se
regăsească în cadrul unor manifestări entuziaste. Vestitorii acestora sunt românii
basarabeni, care întreprind dincoace de Prut mai multe spectacole literar-artistice sub
deviza ,,Deschideţi poarta, am venit cu flori! Deschideţi poarta, v-am adus comori!",
spectacole susţinute în diferite oraşe din Moldova şi animate de Grigore Vieru, Doina
şi Ion Aldea Teodorovici, Iuri Sadovnic, Silvia Chiriac ş.a. Românii de la Cernăuţi,
stimulaţi de perestroică, glasnosti şi vozrasciot, întrezăresc orizonturi noi, aflate sub
mirajul „visului etnic", atâtea decenii zăgăzuit, şi înfiinţează Societatea pentru
Cultură Românească ,,Mihai Eminescu".
La Gălăneşti, întâlnirile ocazionate de Centenarul Eminescu şi, ceva mai
târziu, spiritul „podurilor de flori" de pe Prut favorizează ideea reactivării Societăţii
pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, „instituţie glorioasă" cândva,
aflată timp de peste un secol, în Ţară şi în Exil, deopotrivă, „în serviciul existenţei
naţionale", cum afirmă la Paris, în 1962, profesorul Grigore Nandriş, preşedinte
model al acesteia. Aici, în 30 iunie - 2 iulie 1990, se desfăşoară congresul de
reactivare a Societăţii pentru Cultură, care se preocupă de recuperarea vocaţiei sale
tradiţionale şi de asumarea unor obiective şi funcţii noi, impuse de realităţile
generate de căderea Cortinei de Fier în Europa.
Sub presiunea evenimentelor de atunci şi a cercetării pe plan internaţional a
problematicii unei străvechi provincii româneşti, marcate dramatic în câteva
rânduri de istorie, se impune recuperarea dimensiunii cultural-ştiinţifice a Societăţii
' Comunicare susţinută în cadrul Celei de a XV-a sesiuni anuale aniversare de referate şi
cu participare internaţională, a Institutului „Bucovina", cu tema „Elitele din
Bucovina şi rezistenţa anticomunistă, 1945-1989", Rădăuţi, 22-23 noiembrie 2007.

comunicări ştiinţifice,

Analele Bucovinei, XV, J, p. 31-54,

Bucureşti,

2008
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pentru Cultură, abandonate câteva decenii, după 1944, aproape total, atât în Ţară
cât şi în provincie 1• Entuziasmul Societăţii pentru Cultură din primii săi ani de
activitate, în condiţiile anilor următori, se dovedeşte insuficient. Pentru realizarea
unor obiective de importanţă naţională ia fiinţă Centrul de Studii „Bucovina".
Evenimentul are loc la Rădăuţi în 6 septembrie 1992.
Încă din anul înfiinţării sale, Centrul de Studii ,,Bucovina" preia proiectul
Enciclopediei Bucovinei, elaborat şi propus în 1990 de către Acad. Vladimir
Trebici 2 • Timp de aproape doi ani (1992-1993), eforturile Centrului (încadrat acum
cu doi cercetători şi un director, cu 1h normă) nu dau rezultate în această direcţie. În
aceste condiţii, se adoptă hotărârea de a se tipări o publicaţie proprie, „Analele
Bucovinei", periodic cu apariţie semestrială, care, prin structură, să abordeze
domeniile vizate prin proiectul Enciclopediei, publicând, cu prioritate, lucrări cu
caracter monografic, la nivelul exigenţelor publicisticii ştiinţifice academice
contemporane şi fără a neglija orizontul de aşteptare al utilizatorilor din Bucovina
şi originari de aici, provincie privită programatic în întregul ei istoric.
„Analele Bucovinei" apar în 1994 sub egida Editurii Academiei Române şi se
tipăresc la Bucureşti, de către S. C. Universul S. A. În colegiul de redacţie al celui
dintâi număr, care apare cu 236 p., se află: Acad. Radu Grigorovici, Acad. Ştefan
Ştefănescu, Acad. Vladimir Trebici, Acad. Gheorghe Platon, Liviu Ionesi, m. c. al
Academiei Române, Radu Economu, Marian Olaru. Redactor-şef este Dimitrie
Vatamaniuc; secretar de redacţie: Vasile Schipor; responsabil de număr: Marian
Olaru; articolul-program este semnat de Acad. Gheorghe Platon. Ca document al
epocii care l-a produs şi al unei generaţii însufleţite atunci de „mari idei", acesta
surprinde importanţa proiectului patronat de Academia Română, din perspectiva
integratoare a istoriei naţionale: ,,Asemenea lui Mihail Kogălniceanu, care, în
1
Vezi Vasile I. Schipor, Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei. Destinul unui
proiect ştiinţific, studiu publicat în „Analele Bucovinei", Bucureşti, anul X, nr. 2 (21), [iuliedecembrie] 2003, p. 365-380. Retipărit în „Codrul Cosminului", serie nouă, Analele ştiinţifice ale
Universitătii „Ştefan cel Mare" Suceava, Seria Istorie, nr. 10 (20), Suceava, Fundatia Culturală a
Bucovinei, 2004, p. 241-252. Pentru aceeaşi problematică, dar din perspectiva organizării şi
dezvoltării instituţionale, vezi şi capitolul Centrul de Studii „Bucovina", cuprins în volumul Vasile I.
Schipor, Bucovina istorică. Studii şi documente, Cuvânt-înainte de D. Vatamaniuc, m. o. al
Academiei Române, Bucureşti, Editura Academiei Române, Colectia „Enciclopedia Bucovinei în studii
şi monografii" (22), 2007, p. 47-154.
2
Pentru întreaga problematică a proiectului, vezi D. Vatamaniuc, Centrul de Studii
„Bucovina" la un deceniu de activitate, în „Analele Bucovinei", anul IX, 2 (19), 2002, p. 317-326 şi
capitolul Enciclopedia generală a Bucovinei, în volumul D. Vatamaniuc, Bucovina între Occident şi
Orient. Studii şi documente, Prefată de Acad. Ştefan Ştefănescu, Bucureşti, Editura Academiei
Române, Colecţia „Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii" (20), 2006, p. 30-36. Procesulverbal de la dezbaterea publică a proiectului, desfăşurată Ia Suceava, în 23 martie 1991, este inclus în
documentarul Românii din Bucovina în reconstrucţia societăţii civile, publicat de Vasile 1. Schipor în
„Analele Bucovinei", Bucureşti, anul XII, nr. l (23) [ianuarie-decembrie], 2005, p. 192-196 şi în
volumul Bucovina istorică. Studii şi documente, p. 586-589.
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1843, de la catedra Academiei Mihăilene, dădea expresie simţirii româneşti şi
viziunii integratoare a istoriei, astăzi, şi noi considerăm ca patrie a noastră „toată
acea întindere de loc unde se vorbeşte româneşte", iar ca istorie a românilor Istoria
Moldovei întregi, înainte de sfârşirea ei, a Valahiei şi a fraţilor din Transilvania.
Soarta, şi poate nu numai ea, a întreţinut vreme îndelungată separaţia politică
între cele trei provincii româneşti. Din nefericire, sfâşierea Moldovei reprezintă şi
astăzi o realitate, pe care Ţara o resimte dureros. Istoria României, sinteza
întregului naţional existent şi viabil în pofida stăpânirilor politice vremelnice, a
trebuit să fie realizată din suma părţilor politice în care vieţuia organismul etnic
naţional. Când o parte a naţiunii se află în suferinţă, întregul organism naţional se
resimte dureros. Sabia care se clatină asupra acestei părţi ameninţă, în măsură
egală, întreaga naţiune în existenţa sa materială şi spirituală.
Aspiraţiilor spre reîntregire şi eforturilor politice pentru a le realiza trebuie să
li se adauge datoria morală de a cultiva şi a întreţine conştiinţa întregului naţional.
„Unirea în cugete şi în simţiri" - chiar şi în noile condiţii ale istoriei - a rămas,
trebuie să rămână, preludiul necesar al actului politic.
Istoria naţională a românilor se cuvine să cuprindă, cum este firesc, istoria
vremurilor în care cele două provincii, părţi din trupul ţării, s-au aflat sub stăpânire
străină. Reconstituirea acestei istorii (adevărată istorie a rezistenţei naţionale) este
un imperativ al vremurilor noastre, necesar păstrării încrederii în valorile naţionale
şi în destinul nostru istoric.
Împrejurări politice proprii au imprimat vieţii româneşti şi mişcării naţionale
din Basarabia şi Bucovina căi deosebite, modalităţi de expresie care nu coincid.
Ţara, naţiunea, este datoare să urmărească, să sprijine, să încurajeze şi să dirijeze,
chiar, această mişcare; fără să lezeze interesele cuiva, mişcarea naţională a
românilor afirmă şi promovează valorile libertăţii şi ale democraţiei, în numele
cărora se realizează ordinea politică a lumii de astăzi. [ ... ]
«Analele Bucovinei» - al cărui prim număr este acesta - pe linia
prestigioaselor publicaţii care au precedat-o, îşi propune să fie un instrument pentru
împlinirea nobilelor obiective ale promovării şi răspândirii culturii naţionale; să
reprezinte o alternativă românească autorizată în dialogul, demult deschis, privind
istoria şi cultura Bucovinei. Se va înscrie în acest dialog cu prestigiul instituţiei
care o patronează şi cu autoritatea numelor care vor semna în paginile sale.
Sanctuar al Moldovei, cuprinzând ctitoria descălecătorilor, mormântul
marelui Ştefan, cetatea de scaun a Ţării şi ctitoriile vo[i]evodale care mărturisesc
geniul creator al poporului, Bucovina poartă în ea sufletul românesc dintotdeauna.
«Analele Bucovinei» se vor strădui să dea expresie acestui suflet, ridicând
conştiinţele noastre, ale tuturora, la nivelul unor mari idei"3 •
3
Acad. Gheorghe Platon, Argument, în „Analele Bucovinei", Rădăuti-Bucureşti, anul I, nr. l,
[ianuarie-iunie] 1994, p. 5--6. Republicat într-un volum retrospectiv, vezi „Analele Bucovinei", anul
IX, nr. 2 (19), [iulie-decembrie] 2002, p. 329-33.
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Cu modificări în colegiul de redacţie, îmbunătăţiri de structură şi un număr
variabil de pagini, „Analele Bucovinei" se ocupă în cei zece ani de apariţie
neîntreruptă de problemele Bucovinei istorice sub toate aspectele: viaţă politică,
literară, culturală şi artistică, istorie, demografie, toponimie, onomastică, statistică,
etnografie şi folclor, ştiinţe naturale. Număr de număr, este rezervat un spaţiu larg
evocării personalităţilor bucovinene, cărţilor şi revistelor din provincie, manifestărilor diverse ce au ca temă Bucovina, atât în ţară cât şi peste hotare. Prin
caracterul enciclopedic şi prin aria de cercetare, ,,Analele Bucovinei" ocupă un loc
singular atât între publicaţiile periodice ale Academiei Române cât şi în rândul
publicaţiilor ştiinţifice din Bucovina şi străine, ce apar astăzi.
De-a lungul celor 14 ani de apariţie, editorialele sunt semnate de Acad. Radu
Grigorovici, Bucovina, fereastră către Vest a Moldovei, I, 1, 1994, p. 7-13;
D. Vatamaniuc, Bucovina în viziunea a trei institute de cercetare, I, 2, 1994,
p. 239-242; Acad. Radu Grigorovici, Die Osterreichische Politik gegeniiber der
Bukowina und ihre oft unerwartetenfolgen, II, 1, 1995, p. 5-13; Acad. Gheorghe
Platon, România în jocul politic al marilor puteri. Determinism politic şi acţiune
naţională, II, 2, 1995, p. 233-245; M. Olaru, Şt. Purici, „Bucovinism" şi „Homo
Bucovinensis". Consideraţii preliminare, III, l, 1996, p. 5-11; Acad. Radu
Grigorovici, Das Modell Bukowina, III, 2, 1996, p. 261-280 (tot aici, traducerea în
limba română, Modelul Bucovinei, p. 281-298); D. Vatamaniuc, Conferinţa
internaţională în problemele Bucovinei, IV, 1, 1997, p. 9-12; Acad. Vladimir
Trebici, Relaţiile dintre societăţile studenţeşti române şi germane de la
Universitatea din Cernăuţi ca model de înţelegere interetnică (1875-1938), IV, 2,
1997, p. 281-286; D. Vatamaniuc, Eminescu şi federalizarea Europei, V, 1, 1998,
p. 5-12; D. Vatamaniuc, Bucovina şi Ioan Slavici - un veac şi jumătate de la
naşterea prozatorului, V, 2, 1998, p. 239-244; Mihai Iacobescu, Revoluţia de la
1848-1849 în Bucovina. Particularităţi. Revendicări. Consecinţe, VI, 1, 1999,
p. 7-14; Marian Olaru, Ştefan Purici, Bucovina - mirajul identitar supranaţional,
VI, 2, 1999, p. 259-262; D. Vatamaniuc, Eminescu şi propaganda ucraineană în
Bucovina, VII, 1, 2000, p. 7-9; D. Vatamaniuc, Anul Eminescu, VII, 2, 2000,
p. 315-319; D. Vatamaniuc, Bucovina în istoriografia franceză din ultimii ani,
VIII, 1, 2001, p. 5-8; G[heorghe] Mihăilă, Limba română - „limba moldovenească'', VIII, 2, 2001, p. 235-245; D. Vatamaniuc, Academia Română şi
Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, IX, 1, 2002, p. 5-6;
D. Vatamaniuc, Centrul de Studii „Bucovina" la un deceniu de activitate, IX, 2,
20024 ; D. Vatamaniuc, Ciprian Porumbescu - o pagină din istoria culturală a
Bucovinei, X, 1, 2003; D. Vatamaniuc, Literatura bucovineană în tezele de
La împlinirea a zece ani de la înfiinţarea Centrului de Studii „Bucovina", editorialele se
într-un volum retrospectiv al periodicului, vezi „Analele Bucovinei'', anul IX, nr. 2 (19).
[iulie-decembrie] 2002, p. 329-456.
4
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doctorat, X, 2, 2003; Acad. Ştefan Ştefănescu, Ştefan cel Mare şi remodelarea
puterii domneşti, XI, 1, 2004; D. Vatamaniuc, „ Tribuna", cotidianul sibian la
140 de ani de la fondarea sa, XI, 2, 2004; D. Vatamaniuc, Ioan Slavici şi
Bucovina, XII, 1, 2005, p. 5-7; Mihai Iacobescu, Bucovina între mitul habsburgic
şi realitatea istorică, XII, 2, 2005, p. 289-306; Acad. Ştefan Ştefănescu, Bucovina,
„cheia Moldovei", sub stăpânirea Austriei habsburgice (1775-1918), XIII, 1,
2006, p. 7-14; Vasile I. Schipor, Destinul bucovinenilor în spaţiul concentraţionar
al regimului comunist, XIII, 2, 2006, p. 413-416; Acad. Ştefan Ştefănescu,
Dimitrie Onciul (1856-1923). Son role dans le developpement de l'historiographie
critique, objective et erudite, XIV, 1, 2007; Acad. Valeriu D. Cotea, Centenar
Simion Florea Marian, XIV, 2, 2007.
În cadrul rubricii Evocări, ,,Analele Bucovinei" readuc în actualitate
personalităţi de seamă: Acad. Ştefan Şteîanescu, Jon I. Nistor şi opera lui istorică,
I, 1, 1994, p. 29-37; Acad. Gheorghe Platon, Dimitrie Onciul (1856-1923),
o personalitate exemplară a spiritualităţii româneşti, I, 1, 1994, p. 39-50; Acad.
Vladimir Trebici, Profesorul Vasile Grecu (1885-1972), II, 1, 1995, p. 15-22;
D. Vatamaniuc, Bucovina şi Lucian Blaga la centenarul naşterii sale, II, 2, 1995,
p. 247-249; Acad. Vladimir Trebici, Constantin Brătescu, profesor la Universitatea
din Cernăuţi, III, 1, 1996, p. 13-16; Acad. Vladimir Trebici, Jon Negură (19091985), III, 1, 1996, p. 299-304; Mihai Iacobescu, Isaia Baloşescu (1766-1834),
IV, 1, 1997, p. 13-16; D. Vatamaniuc (şi alţii), George baron /.,rpvendal (18971964), IV, 2, 1997, p. 289-326; Acad. Yladimir Trebici, Traian Brăileanu, omul şi
opera, V, 1, 1998, p. 13-19; Acad. Vladimir Trebici, George Macrin (1911-1991),
V, 2, 1998, p. 245-248; Mihai Iacobescu, Teodor Bălan (1885-1972), VI, 1, 1999,
p. 15-18; Dumitru Burghelea, George Popovici (T. Robeanu), jurist, istoric şi poet
(1863-1905), VII, 1, 2000, p. 11-24; Vasile I. Schipor, Peter Tomaschek (18821940), VII, 2, 2000, p. 321-333; Elena Cristuş, Matthias Friedwagner. 140 de ani
de la naştere, VIII, 1, 2001, p. 9-16; Elena Cristuş, Dimitrie Dan, personalitate a
culturii bucovinene, IX, 1, 2002, p. 7-11; D. Vatamaniuc (şi alţii), Ciprian
Porumbescu (2 octombrie 185~25 mai 1883), X, 1, 2003; Vasile I. Schipor,
Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei. Destinul unui proiect ştiinţific,
X, 2, 2003; Gheorghe Schipor, Andronic Motrescu (1852-1922 ), inginer agronom,
profesor, publicist şi animator cultural, XI, 1, 2004; Vasile I. Schipor, Eugen
Pohonţu (1897-1992) şi Societatea Artiştilor şi Amicilor Artelor Plastice din
Bucovina (1931-1934), XI, 2, 2004; Luzian Geier, Buchenlănder von
Weltbedeutung. Hundert Jahre seit dem Tode des Chirurgen Johann MikuliczRadecki [Bucovineni de renume mondial. 100 de ani de la moartea chirurgului
Johann Mikulicz-Radecki], XII, 2, 2005, p. 307-316; Vasile I. Schipor, Filimon
Rusu (1882-1957) - istoric, memorialist, culegător de folclor şi publicist, XIII, 1,
2006, p. 15-36; Vasile Precop, Vasile Ţigănescu - prozator modem, XIII, 2, 2006,
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p. 417-477; D. Vatamaniuc, Dimitrie Onciul, istoric al Bucovinei şi Transilvaniei
şi lexicograf, XIV, 1, 2007; Vasile I. Schipor, Cercetătorul austriac Franz Herbich
(1821-1887) şi contribuţiile sale la cunoaşterea florei din Bucovina, XIV, 2, 2007;
D. Vatamaniuc, Victor Jon Popa - desenator şi colaborator la mai multe publicaţii,
XIV, 2, 2007.
Secţiunea amplă Viaţa politică, culturală, literară şi artistică reuneşte, de-a
lungul celor 29 de tomuri, numeroase studii pe o tematică diversă (scriitori,
filosofi, compozitori, profesori, ierarhi, învăţători, oameni politici, instituţii,
ideologie literară, literatură, muzică, învăţământ, biserică, presă, procese socialpolitice etc.). Dintre acestea, reţinem: Maria Platon, V. Alecsandri şi Bucovina: o
lecţie de patriotism şi iubire, I, 1, 1994, p. 67-76; Luca Bejenaru, Preocupări de
istoric literar în activitatea lui Aron Pumnul, I, 1, 1994, p. 77-84; Marian Olaru,
Lupta de emancipare naţională reflectată în paginile „Foii Societăţii pentru
Literatura şi Cultura Română în Bucovina", I, 1, 1994, p. 85-97; Pavel Ţugui,
Filologia bucovineană şi ortografia românească (1864-1869), I, 1, 1994, p. 99111; D. Vatamaniuc, Ernst Rudolf Neubauer, profesor, scriitor şi jurnalist, I, 1,
1994, p. 113-121; D. Vatamaniuc, August Nibio şi presa germană rădăuţeană, I, 1,
1994; p. 133-136; Doina Huzdup, Jon 1. Nistor şi rolul său în viaţa culturală a
Cemăuţiului, I, 2, 1994, p. 243-262; D. Vatamaniuc, Eugen 1. Păunel şi activitatea
sa, I, 2, 1994, p. 269-277; Mircea Grigoroviţă, Poetul bucovinean Jon Calenciuc în
lumina presei de limbă germană, I, 2, 1994, p. 279-280; Marian Olaru, Aurel
Onciul şi revista „Privitorul'', I, 2, 1994, p. 281-289; Tudor Morariu, Rudolf
Wagner şi Bucovina. Între principialitate şi părtinire, I, 2, 1994, p. 291-296;
Vichentie Nicolaiciuc, Paisie Velicikovski şi literatura religioasă, I, 2, 1994,
p. 301-309; Vasile Schipor, Probleme ale cultivării limbii române în calendarele
româneşti din Bucovina (1809-1918), I, 2, 1994, p. 311-319; Mircea Pahorni,
Schituri şi biserici din ţinutul Cernăuţi, I, 2, 1994, p. 321-337; Luca Bejenaru,
Aspecte din istoria învăţământului rădăuţean, I, 2, 1994, p. 339-349; D. Vatamaniuc,
Eminescu şi Bucovina, II, 1, 1995, p. 23-37; Vasile Precup, Mihai Teliman,
cronicar al vieţii româneşti din Bucovina ultimului deceniu al sec. al XlX-lea, II, 1,
1995, p. 39-52; Gavril I. Crăciun, Contribuţia lui Vasile Gherasim la dezvoltarea
gândiriifilosofice româneşti, în contextul.filosofiei europene, II, 1, 1995, p. 53-71;
Vasile Schipor, Pagini din viaţa culturală a Bucovinei istorice, II, 1, 1995, p. 73-99;
Mircea Pahomi, Fundaţii româneşti în Galiţia - Ucraina, II, 1, 1995, p. 101-121;
Liviu Papuc, Mihai Eminescu, în viziunea lui Leca Morariu, II, 2, 1995, p. 251-262;
Pavel Ţugui, Vasile Gr. Pop, istoric literar, II, 2, 1995, p. 263-274; Marian Olaru,
Activitatea politică a lui Aurel Onciul, 1904-1918, II, 2, 1995, p. 275-289;
D. Vatamaniuc, „Die Briicke", punte de legătură între cultura română şi cea
germană, II, 2, 1995, p. 291-296; Aurel Buzincu, „Junimea literară" în prima
perioadă de apariţie, II, 2, 1995, p. 297-310; Mircea A. Diaconu, Revista
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

Publicaţiile

7

Institutului „Bucovina"

37

„Iconar" şi mişcarea literară bucovineană interbelică, II, 2, 1995, p. 311-322;
Petru Bejenaru, Eugen Botezat - biolog de reputaţie mondială şi apărător al
demnităţii naţionale, III, 1, 1996, p. 47-48; Mircea Pahomi, Vechi biserici
ortodoxe moldoveneşti din oraşul Cernăuţi <n. III, 1, 1996, p. 71-78; Dan
Păcurariu, Tipuri constructive de sinteză ale arhitecturii moldoveneşti, III, 1, 1996,
p. 79-82; D. Vatamaniuc, Mişcarea literară bucovineană interbelică şi presa
rădăuţeană, III, 2, 1996, p. 305-321; Mircea A. Diaconu, Julian Vesper în
mişcarea literară bucovineană interbelică, III, 2, 1996, p. 323-332; Vasile I.
Schipor, Prozatori români în calendarele bucovinene din perioada 1811-1918, III,
2, 333-347; Pavel Ţugui, Teodor V. Ştefanelli la început de drum, IV, 1, 1997,
p. 27-38; Luca Bejenaru, Mihai Horodnic - un zbor frânt, IV, 1, 1997, p. 39-46;
Horst Fassel, Philipp Menczel, ein joumalist aus Czemowitz, IV, 1, 1997, p. 55-71;
Acad. Radu Grigorovici, Dimitrie Onciul şi detenninismul istoric, IV, 1, 1997,
p. 73-80; D. Vatamaniuc, Intelectualii bucovineni, Eminescu şi biblioteca
gimnaziştilor români din Cernăuţi, IV, 2, 1997, p. 327-344; Mihai lacobescu,
Mihai Bodnar-Bodnărescu (1816-1867), IV, 2, 1997, p. 345-351; Mircea A.
Diaconu, Mircea Streinul (Schiţă monografică), IV, 2, 1997, p. 353-368; Mircea
Pahomi, Biserica Episcopală „Sf Nicolae" (Bogdana) din Rădăuţi, secolele
X/V-XIX, IV, 2, 1997, p. 375-397; Marian Olaru, Aspecte ale vieţii politice în
Bucovina la sfârşitul secolului al XIX-iea, IV, 2, 1997, p. 399-409; Ştefan Purici,
Aspecte ale problemei minorităţilor naţionale în Bucovina istorică între anii 1918
şi 1940, IV, 2, 1997, p. 411-423; Ion Zadik, Generalul Iacob Zadik şi revenirea
Bucovinei la România, V, 1, 1998, p. 21-29; Mircea A. Diaconu, Bucovina şi
complexul provinciei, V, 1, 1998, p. 31-41; Pavel Ţugui, Eusebie Mandicevschi.
Receptarea şi aprecierea operei sale, V, 1, 1998, p. 43-59; D. Vatamaniuc, Vianor
Bendescu, mesager al spiritualităţii româneşti în Gennania, V, 1, 1998, p. 61-66;
Vasile Precup, Bucovina în „Amintiri din închisoare" de Valeriu Branişte, V, 1,
1998, p. 67-79; D. Vatamaniuc, Societatea „Junimea" din Cernăuţi în lumina
documentelor, V, 1, 1998, p. 81-93; Mircea A. Diaconu, Ideologia mişcării
„Iconar" (Conceptul de „provincie"), V, 2, 1998, p. 253-263; George Macrin,
Leonida Bodnărescu (1872-1945), V, 2, 1998, p. 265-271; George Macrin, Liviu
Rusu - muzician bucovinean, V, 1, 1998, p. 277-280; D. Vatamaniuc, Biblioteca
lui Aron Pumnul, V, 2, 1998, p. 285-292; D. Vatamaniuc, Principesa Martha
Bibescu despre Bucovina, VI, 1, 1999, p. 19-24; Mircea A. Diaconu, Traian
Chelariu, VI, 1, 1999, p. 25-38 5; Vasile I. Schipor, Destinul unei biblioteci din
Bucovina, VI, 1, 1999, p. 39-46; Mircea Pahomi, Biserica „Sfântul Gheorghe" Studiile publicate în „Analele Bucovinei" de către profesorul universitar sucevean se tipăresc
în volumul Mircea A. Diaconu, Mişcarea „Iconar". Literatură şi politică în Bucovina anilor '30,
laşi, Editura Timpul, Colecţia „Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii" (6), 1999.
5
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„Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava", VI, 1, 1999, p. 83-104; Mircea
Grigoroviţă, Universitatea din Cernăuţi în perioada interbelică (I), VI, 1, 1999,
p. 105-118; D. Vatamaniuc, Claudiu /sopescu, mesager al spiritualităţii româneşti
în Italia, VI, 2, 1999, p. 267-289; Valerian I. Procopciuc, Învăţători în viaţa
literară şi culturală a Bucovinei, VI, 2, 1999, p. 291-301; Rodica laţencu,
Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina în perioada
interbelică. Deziderate şi realizări, VI, 2, 1999, p. 303-330; Mircea Grigoroviţă,
Facultatea de Ştiinţe din Cernăuţi în perioada interbelică, VI, 2, 1999, p. 331-346;
Marian Olaru, Lupta pentru tricolor şi afirmarea identităţii naţionale româneşti în
Bucovina, VI, 2, 1999, p. 387-406; Petru Rusşindilar, Un eminent jurist, om politic
şi de cultură - Aurel Morariu, VII, 1, 2000, p. 25-41; Constantin C. Cojocaru,
Daniil Vlahovici - Episcop al Bucovinei (23 aprilie 1789-20 august 1822) (I), VII,
1, 2000, p. 43-70; Nicolae Cârlan, Teatrul religios al lui Ion Luca, VII, 1, 2000,
p. 71-90; Mircea Pahomi, Soarta tezaurului artistic şi documentar al Mitropoliei
Sucevei şi Moldovei în Polonia (1686-1783), VII, 1, 2000, p. 109-121; Pavel
Ţugui, Despre restaurarea monumentelor istorice în Bucovina ( 1951-1977) (I),
VII, 1, 2000, p. 123-137; Dan Jumară, Programul societăţilor culturale academice
în perioada interbelică, VII, 1, 2000, p. 157-167; Mircea Grigoroviţă, Biblioteca
Universităţii din Cernăuţi în perioada interbelică, VII, 1, 2000, p. 169-189;
Mircea Pahomi, Biserica „Sfântul Dumitru" Suceava, VII, 2, 2000, p. 335-355;
Constantin C. Cojocaru, Isaia Baloşescu, Episcopul Bucovinei (17 iulie 182314 septembrie 1834), VII, 2, 2000, p. 357-385; Vasile Juravle, Muzica religioasă
din Bucovina în secolele XVIII-X/X, VII, 2, 2000, p. 387-402; Pavel Ţugui, Despre
restaurarea monumentelor istorice în Bucovina ( 1951-1977) (II), VII, 2, 2000,
p. 403-419; Constantin C. Cojocaru, Daniil Vlahovici - Episcop al Bucovinei (II),
VII, 2, 2000, p. 421-432; Emil Satco, Creaţia eminesciană în operele muzicale ale
compozitorilor bucovineni, VII, 2, 2000, p. 433-437; Cristina Puha, Poziţia lui
Iancu Flondor faţă de noile realităţi politice ale Regatului Român (1918-1924),
VII, 2, 2000, p. 457-474; Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu, Peter Tomaschek:
Paneuropa oder die Vereinigten Volksstaaten der Welt?, VID, 1, 2001, p. 17-35;
Petru Bejinariu, Societatea Culturală „Şcoala Română" în apărarea românismului
din Bucovina, VIII, 1, 2001, p. 37-49; Vasile I. Schipor, Evoluţia şi destinul
scrisului la Rădăuţi. Un tablou cronologic, VIII, 1, 2001, p. 51-68; Daniel
Hrenciuc, Frontiera româno-polonă în dezbaterea Conferinţei de Pace de la Paris
(1919-1920), VIII, l, 2001, p. 69-82; Mircea Pahomi, Biserica Arbore, judeţul
Suceava, VIII, 1, 2001, p. 83-101; Ştefan Purici, Represiunile sovietice în regiunea
Cernăuţi (anii '40-'50 ai secolului al XX-Zea), VIII, 2, 2001, p. 249-268; Rodica
laţencu, Fomie ale reistenţei anticomuniste în partea de sud a Bucovinei. Mişcarea
de partizani (1944-1958), VIIT, 2, 2001, p. 269-291; Mircea Grigoroviţă,
Pedagogi din Bucovina, VIII, 2, 2001, p. 303-318; Mircea Pahomi, „Jurământul
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Bucovinei" faţă de Austria în anul 1777, VIII, 2, 2001, p. 319-329; Valerian
Procopciuc, Biserica Parohială din Suceviţa, VIII, 2, 2001, p. 331-352; D. Vatamaniuc, Grigore Nandriş, comentator al vieţii politice internaţionale, IX, 1, 2002,
p. 13-40; Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu, Evoluţia învăţământului la Rădăuţi.
Manuale şcolare din biblioteca Gimnaziului de Stat Cezaro-Crăiesc, IX, 1, 2002,
p. 41-48; Alis Niculică, Aspecte ale activităţii corale româneşti în Bucovina
(1860-1918), IX, 1, 2002, p. 49-60; Rodica Iaţencu, Unirea Bucovinei cu Regatul
Român. lntegrareapolitico-administrativă, IX, 1, 2002, p. 145-171; Marian Olaru,
Viaţa politică din Bucovina în documente inedite din arhiva lui Teodor Balan, X,
1, 2003; D. Vatamaniuc, Literatura germană în corespondenţa lui Leca Morariu şi
câteva probleme de istorie literară (I), X, 2, 2003; Nicolae Havriliuc, Mircea
Streinul în contextul literaturii române, X, 2, 2003; Elena Cristuş-Pascaniuc,
Societatea culturală „Armonia" (1881-1944), X, 2, 2003; Rodica Iaţencu,
Naţional şi provincial în cultura românească din Bucovina în perioada interbelică,
X, 1, 2004; Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu, Poeţi uitaţi din Bucovina de altădată, X,
1, 2004; Daniel Hrenciuc, Societăţile culturale ale comunităţilor polonezilor din
Bucovina, elemente ale consensului multietnic în spaţiul geografic al Bucovinei
istorice, X, 1, 2004; D. Vatamaniuc, Teodor Balan şi monografia sa consacrată
teatrului românesc în Bucovina înainte de 1918, XI, 2, 2004; D. Vatamaniuc,
„ Tribuna" şi presa bucovineană, XI, 2, 20046 ; Simina-Octavia Stan, Silvestru
Morariu-Andrievici, slujitorul şi apărătorul caracterului românesc al Bisericii
Ortodoxe din Bucovina, XII, 1, 2005, p. 9-32; Vasile I. Schipor, Bucovina
7
istorică, elita bucovinenilor şi Academia Română, XII, 1, 2005, p. 33-49 ; Pavel
Ţugui, G. Călinescu şi debutul literar al lui Mircea Streinul, XII, 2, 2005, p. 317-325;
Vasile I. Schipor, Dumitru Oniga. Poezia-spovedanie, poezia-penitenţă şi drum de
izbăvire, XII, 2, 2005, p. 327-340; Vasile I. Schipor, Vasile Pânzariu. Calvarul
cuvântului condamnat la moarte în „ veacul marelui prăpăd", XII, 2, 2005, p. 341-354;
Gheorghe Schipor, fnvăţământul agricol din Bucovina în perioada 1871-1948,
XII, 2, 2005, p. 355-370; Mihai-Ştefan Ceauşu, Obţinerea autonomiei Bucovinei în
dezbaterea elitei multietnice provinciale, 1848-1861, XIII, 1, 2006, p. 39-54;
Daniel Hrenciuc, Integrarea minorităţilor naţionale din Bucovina în România
Studiile şi documentele publicate de Dimitrie Vatamaniuc, redactorul-şef al periodicului
„Analele Bucovinei", se tipăresc şi în volumul D. Vatamaniuc, Bucovina între Occident şi Orient.
Studii şi documente, Prefaţă de acad. Ştefan Ştefănescu, Bucureşti, Editura Academiei Române,
Colecţia „Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii" (20), 2006. Pregătirea pentru tipar se face,
la Rădăuţi, de către un colectiv coordonat de Vasile I. Schipor, secretarul de redaclie al periodicului
„Analele Bucovinei".
7
Dezvoltat, cu o anexă, Destinul Bucovinei istorice, şi mai multe hărţi, acesta, împreună cu
alte studii şi documente, se tipăresc în volumul Vasile I. Schipor, Bucovina istorică. Studii şi
documente, Cuvânt-înainte de D. Vatamaniuc, m. o. al Academiei Române, Bucureşti, Editura
Academiei Române, Colecţia „Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii" (22), 2007.
6
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Mare: abordarea naţional-liberală, XIII, 1, 2006, p. 55-75; Alis Niculică, Teatrul
din Cernăuţi ( 1924-1935), XIII, 1, 2006, p. 77-96; Lucia Olaru Nenati,
George Voevidca - un bucovinean original, XIII, 1, 2006, p. 97-122; Dumitru
Valenciuc, Funcţii administrative şi distincţii onorifice în Mitropolia Bucovinei,
XIII, 1, 2006, p. 123-142; Constantin Hrehor, Silvestru Morariu Andrievici contribuţii la emanciparea Bucovinei prin cultură, XIII, 2, 2006, p. 479-501;
D. Vatamaniuc, Grigore Nandriş în corespondenţă cu Basil Munteanu şi alţi contemporani ai săi (V), XIII, 2, 2006, p. 503-513; Simina-Octavia Stan, Mişcarea
cultural-naţională în Bucovina în a doua jumătate a secolului al XIX-iea începutul secolului al XX-iea, XIII, 2, 2006, p. 515-527; Ilie Popescu, Semnificaţia
simbolurilor utilizate în lucrările despre represiunea sovietică împotriva românilor
din nordul Bucovinei sub regimul stalinist, XIII, 2, 2006, p. 529-534; Vasile I.
Schipor, Bucovineni în spaţiul concentra/ionar al regimului comunist, XIII, 2,
2007, p. 535-608; Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu, Ziarul „Bukowina" (1862-1868)
şi suplimentul său literar „Das Sonntagsblatt" (1862) - contribuţii literare şi
artistice la viaţa culturală din Bucovina, XIV, 1, 2007; Rodica laţencu, Limbajul
de lemn şi simbolistica puterii ( 1945-1956). Studiu de caz, XIV, 1, 2007; Ştefăniţa
Mihaela Ungureanu, Ziarul „Bukowina"(l862-1868) şi suplimentul său literar
„Sonntagsblatt" (1862) - contribuţii literare şi artistice la viaţa culturală din
Bucovina (II), XIV, 2, 2007; Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu, Cronici teatrale în
ziarul „Bukowina" al lui E. R. Neubauer, XIV, 2, 2007; Vasile I. Schipor, Destinul
unui gen vitreg. Memorialistica bucovineană consacrată spaţiului concentraţionar,
XIV, 2, 2007.
În spaţiul secţiunii Istorie, demografie, toponimie, onomastică, statistică,
secţiune evoluată din Demografie, toponimie (din perioada de început), ,,Analele
Bucovinei" publică studii semnate de: Alexandrina Cemov, Grupul etnic românesc
din nordul Bucovinei (Probleme de renaştere naţională), I, 1, 1994, p. 151-154;
Ion Popescu-Sireteanu, Din toponimia Bucovinei, I, 1, 1994, p. 157-161; Ion
Popescu, Aspecte sociolingvistice ale asimilării românilor în regiunea Cernăuţi, I,
1, 1994, p. 163-169; Acad. Radu Grigorovici, Studiu critic al recensământului
austriac din 1880 cu privire la populaţia Bucovinei, I, 2, 1994, p. 351-367; Nicolai
Grămadă, Studii de toponimie minoră (I), I, 2, 1994, p. 385-4228; Vasile Hasna,
Observaţii lingvistice asupra toponimiei comunei Straja, I, 2, 1994, p. 423-450;
Alexandru-Ovidiu Cristureanu, Nume de botez româneşti din nordul Bucovinei în
perioada interbelică, I, 2, 1994, p. 451-459; Acad. Radu Grigorovici, Studiu critic

Naţional

Lucrarea Nicolai Grămadă, Toponimia minoră a Bucovinei, voi. 1-11, îngrijirea ediţiei,
studiul introductiv, bibliografia, notele şi indicele: Ion Popescu-Sireteanu; Introducere: D.
Vatamaniuc, Bucureşti, Editura Anima, Colec\ia „Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii" ( 1).
1996, se tipăreşte în cadrul programului naţional prioritar de promovare a operelor fundamentale,
iniţiat şi patronat de Academia Română.
8
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al recensământului austriac din 1880 cu privire la populaţia Bucovinei. Bucovina,
teritoriu de trecere a evreilor galiţieni spre România între 1880 şi 1900, II, 2,
1995, p. 339-356; Ştefan Purici, Colonizări şi imigrări în Bucovina între anii
1775-1848, II, 2, 1995, p. 357-373; Valerian Procopciuc, Voievodeasa, destinul
dramatic al unei colonii germane din Bucovina, II, 2, 1995, p. 375-381; Acad.
Radu Grigorovici, Trei lumi paralele, III, 1, 1996, p. 83-109; Eugen Gliick, Evreii
din Bucovina în perioada 1774-1786, III, 1, 1996, p. 111-129; Ion PopescuSireteanu, Toponimia - tezaur naţional, IV, 1, 1997, p. 81-89; Ştefan Purici,
Aspecte ale problemei minorităţilor naţionale în Bucovina istorică între anii 1918
şi 1940 (I), IV, 1, 1997, p. 131-144; Constantin Ungureanu, Procese etnodemogra.fice în Bucovina, în timpul administraţiei militare (1775), V, 1, 1998,
p.101-121; Acad. Radu Grigorovici, Studiu comparativ al recensămintelor
populaţiei Bucovinei din anii 1772, 1774 şi 1775 (I), V, 2, 1998, p. 293-312;
Ştefan Purici, Dacoromânismul în conştiinţa şi activitatea românilor din Bucovina
(sfârşitul secolului al XVlll-lea - mijlocul secolului al XIX-iea), V, 2, 1998,
p. 313-331; Constantin Ungureanu, Procese migraţioniste în Bucovina în timpul
administraţiei galiţiene, VI, 2, 1999, p. 347-367; Eugen Gliick, Evreii din
Bucovina în perioada 178frl849 (I), VI, 2, 1999, p. 369-386; Daniel Hrenciuc,
Tratatul româno-polonez din 1921. Ecouri şi opinii. Contribuţia minorităţii
poloneze din Bucovina la încheierea acestui tratat, VII, 1, 2000, p. 191-214;
Daniel Hrenciuc, Minoritatea polonă din Bucovina, VII, 2, 2000, p. 439-456; Ion
Popescu-Sireteanu, Toponimia comunei Suceviţa, VIII, l, 2001, p. 105-150;
Mircea Pahomi, Boieri şi mazili - nobili bucovineni, IX, l, 2002, p. 61-79; Marian
Olaru, Ducatul Bucovinei şi Imperiul Austro-Ungar. Dimensiunile politice ale
raporturilor dintre provincie şi centru la sfârşitul secolului al XIX-iea şi începutul
secolului al XX-iea, IX, 1, 2002, p. 81-95; Constantin Ungureanu, Alegătorii din
Bucovina, către anul 1910, IX, 1, 2002, p. 97-124; Ştefan Purici, De la Dieta
Bucovinei la Parlamentul de la Bucureşti ( 1918-1940), IX, 1, 2002, p. 125-143;
Daniel Hrenciuc, Consideraţii asupra evoluţiei comunităţilor poloneze din
Bucovina în perioada interbelică (I), IX, 1, 2002, p. 173-194; Ştefan Purici, Mihai
Eminescu despre Imperiul Ţarist, X, 1, 2003; Constantin Ungureanu, Trei variante
austriece din anul 1915 de cedare parţială a Bucovinei României, X, 1, 2003;
Catinca Agache, Toponime din comuna Mitocul Dragomimei, X, 1, 2003; Alain
Ruze, Et Vienne crea une „Hetraie" Roumaine, X, 2, 2003; Mihai-Aurelian
Căruntu, Sudul Bucovinei în perioada 3 iulie 1940-22 iunie 1941: o regiune
disputată în relaţiile româno-sovieto-germane, X, 2, 2003; Marian Olaru, Aspecte
privind rezistenţa armată anticomunistă în Munţii Bucovinei. „Jurnalul" lui Vasile
Motrescu, XI, 1, 2004. Daniel Hrenciuc, Drumul spre libertate: refugiaţi polonezi
în Bucovina (1939-1941), XI, 1, 2005, p. 51-62; Vlad Gafiţa, Câteva consideraţii
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asupra dificultăţilor guvernării Bucovinei sub conducerea lui Iancu Flondor în
primul an după Unire, XI, 1, 2005, p. 63-71; Sergiu Haimovici, Caracteristicile
unui cep al cornului de Bos Primigenius, găsit într-o groapă din zona Curţii
Domneşti de la Suceava, alături de materiale arheologice datate în secolele
XVI-XVII, XI, 1, 2005, p. 73-78; Marian Olaru, ,Jurnalul" partizanului Vasile
Motrescu. Memorii, scrisori, manifeste (III), XI, 2, 2005, p. 371-391; Rodica
Iaţencu, Organizaţii şi mişcări studenţeşti anticomuniste ( 1945-1959). Studiu de
caz: bucovineni în Mişcarea Tineretului Regalist, XI, 2, 2005, p. 393-432; Daniel
Hrenciuc, Consideraţii privind integrarea germanilor bucovineni în Regatul
României Mari (1918-1940), XI, 2, 2005, p. 433-465; Ştefan Purici, Premisele
reformei agrare din Bucovina (1918-1921), XI, 2, 2005, p. 467-481; Constantin
Ungureanu, Delimitarea frontierei Bucovinei în anii 1775-1776, XI, 2, 2005,
p. 483-492; Luzian Geier, Die militărische Besetzung der Bukowina und das k. k.
Infanterieregiment 41 - das Bukowiner Hausregiment [Ocupaţia militară a
Bucovinei şi istoria Regimentului de Infanterie c.c. nr. 41], XII, 1, 2006, p. 143-153;
Ştefan Purici, De la supuşi la cetăţeni. Românii din Bucovina ( 1775-1914), XII, 1,
2006, p. 155-166; Constantin Ungureanu, Statistică şcolară despre învăţământul
primar din Bucovina (sfârşitul sec. al XIX-iea - începutul sec. al XX-iea), XII, 1,
2006, p. 167-202; Rodica Iaţencu, Mişcări şi organizaţii studenţeşti anticomuniste
(1945-1959). Studiu de caz: bucovineni în Mişcarea Tineretului Regalist (II), XII,
1, 2006, p. 203-261; Volodornir Sapolovskij, Activitatea structurilor de forţă
austriece în Bucovina în condiţiile „ stării excepţionale" (1914-1918 ), XIII, 2,
2006, p. 619-629; Maria Mandric, Consideraţii privind căile conştientizării
naţionale: mişcările naţionaliste ucraineană şi română ( 1920-1940), XII, 2, 2006,
p. 631-641; Ion Popescu-Sireteanu, Substantivul „vatră" şi verbul „a trăi", XIII,
2, 2006, p. 643-651; Dumitru Valenciuc, Asociaţia Clerului Greco-Ortodox din
Bucovina ( 1898-1948). Rostul ei în viaţa bisericească, XIV, 1, 2007; Ioan-Paul
Valenciuc, Expoziţia Generală Română din 1906. Note sumare, XIV, 1, 2007;
Mihai Iacobescu, Iorga şi Bucovina (0, XIV, 1, 2007; Alexander Oguy, Circulaţia
monetară şi denumirile monetare în Bucovina, între anii 1770 şi 1840, XIV, 2,
2007; Ligia-Maria Fodor, Legislaţia şcolară în Ducatul Bucovinei. Legea din 14
mai 1869, XIV, 2, 2007; Ortfried Kotzian, Der Einfluj3 der kommunistischen
Ideologie auf die Minderheitenpolitik Rumăniens in der Zeit zwischen 1945 und
1989, dargestellt am Beispiel der deutschen Volksgruppe (Siebenburger Sachsen,
Banater Schwaben u. a.), XIV, 2, 2007.
În cadrul secţiunii Etnografie, folclor, de-a lungul celor 14 ani, în ,,Analele
Bucovinei" publică: Grigore Bostan, O expresie a viziunii poetice româneşti.
Sistemul de arhetipuri al liricii populare din nordul Bucovinei şi Basarabia, I, 1,
1994, p. 171-177; Vasile Schipor, Ion Neculce şi constanta moldovenească a
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povestirii, I, 1, 1994, p. 179-185; Dragoş Cusiac, Din istoria muzeografiei
etnografice în Bucovina. Precursori ai muzeografiei etnografice în Bucovina, I, 1,
1994, p. 187-205; Dragoş Cusiac, Înfiinţarea muzeelor etnografice în Bucovina (I),
I, 2, 1994, p. 461-473; Gr. Nandriş, Les rapports entre la Moldavie eu l'Ukraine
d'apres le folklore ukrainien, I, 2, 1994, p. 475-496; Vetoria Costinean, Folclor
contemporan din regiunea Cernăuţi, I, 2, 1994, p. 497-500; Vasile I. Schipor,
Cântecul liric din zona Rădăuţilor, II, 2, 1995, p. 401-410; Dragoş Cusiac, Centre
de olărie în Bucovina (I), II, 2, 1995, p. 411-423; Liviu Papuc, Preocupări de
folclor la Leca Morariu, III, 1, 1996, p. 147-156; Magdalena Vasilescu, Revista
„Făt-Frumos" şi orientarea spre folclor şi etnografie, V, 1, 1998, p. 153-159;
Florin Bucescu, Vechea doină bucovineană sau doina din ţinutul Rădăuţilor (I),
VI, 1, 1999, p. 119-140; Elena Cristuş, Sentimentul dorului în lirica orală. Imagini
ale dorului în poezia erotică din Bucovina (I), VII, 1, 2000, p. 215-225; Alma
Blănaru, Eminescu - Copacul vieţii, VIII, 1, 2001, p. 151-155; Elena Cristuş, Leca
Morariu şi cursurile sale de folclor, VIII, 2, 2001, p. 359-363; Iulia Brânză,
Obiceiuri cu măşti în zona Rădăuţi: „Irozii", „Banda lui Jianu", „Baba şi
Moşneagul'', IX, 1, 2002, p. 235-240; Elena Cristuş-Pascaniuc, Ilie E. Torouţiu
(1888-1953), un spirit bucovinean în cultura română, X, l, 2003; Toderaş Simion,
Solca - aspecte istorico-mitologice, XI, 1, 2004; Vasile I. Schipor, Ştefan cel Mare
în legendele poporului român, XI, 1, 2004; Elena Pascaniuc, Ioan Vicoveanu în
corespondenţă cu Matthias Friedwagner, XII, 1, 2005, p. 79-97; Elena Pascaniuc,
Ioan Vicoveanu şi culegerile sale de folclor, XII, 2, 2005, p. 493-497; Elena
Pascaniuc, Folclorul deportărilor din Bucovina, XIII, 1, 2006, p. 263-269; Elena
Pascaniuc: Leca Morariu - Ioan Vicoveanu. Corespondenţă, XIII, 2, 2006, p. 653--669;
Elena Pascaniuc, Traian Cantemir ( 1907-1998), reprezentant al şcolii filologice şi
folclorice din Cernăuţi, XIV, 1, 2007; Iordan Datcu, Am reeditat şapte cărţi de
Simion Florea Marian, XIV, 2, 2007; Elena Pascaniuc, „De plămădit inimile" - o
culegere inedită de folclor medical din Bucovina, XIV, 2, 2007.
În secţiunea destinată Ştiinţelor naturii, în „Analele Bucovinei" publică:
Titus Lucescu, Rolul unor păsări insectivore în combaterea dăunătorilor din
pădurile Bucovinei, I, 1, 1994, p. 211-213; Titus Lucescu, Câteva date în legătură
cu începutul uscării bradului în raza Ocolului Silvic Marginea-Bucovina, I, 1,
1994, p. 215-217; Sorin Trelea, Răspândirea corvidelor în depresiunea Rădăuţi, I,
2, 1994, p. 505-511; Titus Lucescu, Despre densitatea berzei albe (ciconia
ciconia) în unele localităţi din Bucovina, I, 2, 1994, 517-520; Sorin Trelea (şi
alţii), Ornitofauna zonei umede „Ochiuri"-Rădăuţi, II, 1, 1995, p. 153-157; Taras
Seghedin, Propuneri de noi rezervaţii naturale în Bucovina, II, 1, 1995, p. 165-168;
Ovidiu Bâtă, Aspecte ale cercetării geologice şi exploatării miniere în Bucovina
(I), II, 1, 1995, p. 169-174; Petru Bejenaru, Biologi de seamă formaţi la şcoala
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profesorului Eugen Botezat, II, 1, 1995, p. 175-177; Acad. Liviu Ionesi, Orest
Mirăuţă (1931-1967) - geolog bucovinean de prestigiu, II, 2, 1995, p. 425-432;
Ion Iordache, Carmen Gache, Aspecte avifaunistice din „ Codrul secular
Slătioara", II, 1, 1995, p. 433-442; Radu Cenuşă, Modificări de areal şi influenţa
lor asupra uscării bradului în Bucovina, II, 2, 1995, p. 443-450; Sorin Trelea,
Păsările angajate în dinamica ornitofaunei din depresiunea Rădăuţi, III, 1, 1996,
p. 187-199; Titus Lucescu, Ornitofauna şi flora din zona de câmpie din Bucovina,
III, 2, 1996, p. 449-455; Petru Bejenariu, Etologia şi sănătatea morală a lumii
contemporane, N, 1, 1997, p. 157-163; Carmen Gache, I. Ion, Lorela Caradan,
Lacul de acumulare de la Stânca-Ştefăneşti, arie de importanţă avifaunistică pe
Valea Prutului, N, 1, 1997, p. 171-174; Titus Lucescu, Contribuţii la cunoaşterea
florei din bazinul Rădăuţi-Bucovina, N, 2, 1997, p. 439-442; Titus Lucescu, Zone
cu floră necercetată în Bucovina, V, 1, 1998, p. 161-165; Ovidiu Bâtă, Rezervaţii
naturale din judeţul Suceava (I), V, 1, 1998, p. 167-177; Sorin Trelea, Originea
geografică a speciilor de păsări din depresiunea Rădăuţi, V, 1, 1998, p. 179-186;
Carmen Gache, Dinamica avifaunei în bazinul mijlociu al râului Prut, V, 1, 1998,
p. 187-190; Titus Lucescu, Contribuţii la studierea unor specii floristice din
Bucovina, V, 1, 1998, p. 399-404; Tudor Ţibuleac (şi alţii), Date fenologice ale
migraţiei păsărilor în Republica Moldova, VI, 1, 1999, p. 169-180; Ovidiu Bâtă,
Petru Bejinariu, Rezervaţii şi monumente ale naturii din Bucovina istorică, VI, 2,
1999, p. 451-460; Ovidiu Bâtă, Ion Podaşcă, Evoluţia cercetărilor geologice din
zona cristalino-memozoică a Carpaţilor Orientali de Nord. Ipoteze, concepţii,
modele, VII, 1, 2000, p. 231-244; Sorin Trelea, Ornitofauna luncilor, zăvoaielor şi
cursurilor de apă din depresiunea Rădăuţi, VII, 1, 2000, p. 245-249; Titus
Lucescu, Contribuţii la cunoaşterea florei indicatoare de sol din pădurile
Bucovinei, VII, 2, 2000, p. 481-485; Ovidiu Bâtă, Probleme de palinostratigrafie a
formaţiunilor cristaline din Carpaţii Orientali, VII, 2, 2000, p. 487-508; Sorin
Trelea, Avifauna agrosistemelor din depresiunea Rădăuţi, VID, 1, 2001, p. 173-176;
Petru Bejinariu, Sociologie, ecologie şi etologie - interdependenţe şi implicaţii în
administrarea mediului, VID, 2, 2001, p. 375-380; Sorin Trelea, Dinamica
sezonieră a păsărilor din depresiunea Rădăuţi, VIII, 1, 2001, p. 381-390; Acad.
Constantin Toma (şi alţii), Consideraţii asupra florei ornamentale din judeţul
Suceava, IX, 1, 2002, p. 247-260; Aspazia Andronache, Cercetări privind
filogenia, ecologia şi taxonomia plantelor parazite şi semiparazite din judeţul
Suceava, XI, 2, 2004; Ovidiu Bâtă, Vechi staţiuni balneoclimaterice din Bucovina,
în secolele XIX-XX (I), XII, 1, 2005, p. 99-107; Sorin Trelea, Horia Postolache,
Lucian Bolboacă, Ornitofauna luncii pârâului Suceviţa, XII, 1, 2005, p. 109-118;
Petru Bejinariu, Contribuţii ale biologilor din Bucovina istorică la cercetările de
genetică, XII, 1, 2005, p. 119-123; Titus Lucescu, Specii din genul Hieracium
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

15

Publicatiile Institutului „Bucovina"

45

ierborizate în Bucovina, XII, 1, 2005, p. 125-128; Ion Iordache, Adrian Oprea,
Constantin Ion, Aspecte ale biodiversităţii din ariile protejate ale judeţului
Suceava, XII, 1, 2005, p. 129-134; Ovidiu Bâtă, Vechi staţiuni balneoclimaterice
din Bucovina, în secolele XIX-XX (II), XII, 2, 2005, p. 521-529; Angelica
Turculeţ, Cercetări ecologice asupra unor specii ce apar/in ordinelor Heteroptera
şi Homoptera, dăunătoare culturilor de trifoi din Podişul Sucevei, XII, 2, 2005,
p. 531-547; Sorin Trelea, Acumularea de apă Rogojeşti-posibilă arie de importanţă
avifaunistică, XII, 2, 2005, p. 547-552; Johanna Walie Mtiller, Carmen Gache,
Alina Elena Ignat, Contribuţii la identificarea unor situri „Natura_ 2000" în
judeţele Moldovei, XII, 2, 2005, p. 553-565; Ovidiu Bâtă, Vechi staţiuni
balneoclimaterice din Bucovina, în secolele XIX-XX (ill), XIII, 1, 2006, p. 271-279;
Sorin Trelea, Adrian Oprea, Botanistul bucovinean Emilian Ţopa, XIII, 1, 2006,
p. 281-288; Adrian Mesteacănu, Denisa Canete, Radu Gava, Observaţii de tip
monitoring asupra păsărilor de apă de pe lacul Budeasa (Bazinul Argeşului), XIII,
1, 2006, p. 289-296; Angelica Turculeţ, Cercetări asupra unor specii de
coccinelide (coleoptera) prezente în culturile de trifoi roşu din Podişul Sucevei,
XIII, 2, 2006, p. 671-689; Ovidiu Bâtă, Geologia Bazinului Superior al pârâului
Putna (Munţii Bistriţei), XIII, 2, 2006, p. 697-711; Sorin Trelea, Areale populate
cu Frittilaria meleagris L din zona Depresiunii Rădău/i, XIII, 2, 2006, p. 713-717;
Sorin Trelea, Profesorul Nicu/ai Valenciuc, XIV, 1, 2007; Ovidiu Bâtă, Geologia
bazinului superior al pârâului Putna (Munţii Bistri/ei) (II), XIV, l, 2007; Carmen
Gache, Diversitatea avifaunei în parcurile urbane şi evaluarea calităţii mediului
urban, XIV, 1, 2007; Ovidiu Bâtă, Geologia bazinului superior al pârâului Putna
(Mun/ii Bistri/ei) (III), XIV, 2, 2007; Sorin Trelea, Botanistul bucovinean Ion T.
Tarnavschi (1904-1989), XIV, 2, 2007.
În cadrul rubricilor Documente (întreţinută începând cu II, 1, 1995) şi Opinii
(de la II, 2, 1995)9 , în „Analele Bucovinei" publică: Marian Olaru, Două memorii
reprezentative pentru situaţia social-politică a românilor bucovineni la sfârşitul
secolului al XIX-Zea, II, 1, 1995, p. 179-203; Acad. Radu Grigorovici, Diploma
imperială din 9 decembrie 1862, II, 2, 1995, p. 453-469; Acad. Radu Grigorovici,
Memoriul lui Vasile Balş „Descrierea Bucovinei" din 1780, III, 1, 1996, p. 215-235;
Marian Olaru, Despre „Homo Bucovinensis" sau împreună cu Klaus Heitmann
despre imagologie, III, 2, 1996, p. 457-465; Rodica Iaţencu, Vasile I. Schipor,
Samuil Ione/, „Însemnări zilnice", III, 2, 1996, p. 477-489; Marian Olaru, Despre
crezul politic al lui Aurel Onciul, IV, 1, 1997, p. 175-180; Constantin Burac,
Eudoxiu Hunnuzachi, autor al studiului „ Transilvania în anul 1848", IV, 1, 1997,
p. 181-204; Pavel Ţugui, Iulian Vesper şi „Menwriile" sale, IV, 1, 1997, p. 217-239;
La fel ca editorialele, materialele publicate în sectiunea Opinii se retipăresc în tomul
retrospectiv al „Analelor Bucovinei", anul IX, nr. 2 (19), [iulie-decembrie] 2002, p. 457-564.
9

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

46

Vasile I. Schipor

16

Acad. Radu Grigorovici, „Descrierea districtului bucovinean ( 1775)" de generalul
Gabriel Spteny von Mihaldy, IV, 2, 1997, p. 447-5li1°; D. Vatamaniuc, Obiective,
opţiuni şi realizări, V, 1, 1998, p. 191-194; Aurel C. Onciul, Raportul lui Josef
Graf von Etzdorf privind Bucovina, V, 1, 1998, p. 199-214; D. Vatamaniuc,
„Jurnalul" lui Ciprian Porumbescu (I), V, 2, 1998, p. 411-431; Vasile Posteucă,
Mişcarea literară interbelică din Bucovina. Amintiri de la „Iconar", VI, 1, 1999,
p. 187-192; D. Vatamaniuc, „Homo Bucovinensis" - o teorie nouă şi totuşi veche,
VI, 2, 1999, p. 461-462; Acad. Radu Grigorovici, Un studiu despre francmasoneria din Bucovina, VI, 1, 1999, p. 463-477; D. Vatamaniuc, Eminescu, secretar
al Agenţiei Române din Berlin, şi câteva documente, VII, 1, 2000, p. 253-257;
Acad. Radu Grigorovici, Comentariu la „comunicarea" lui Aurel Onciul către
contele Tisza Istvan, VII, 2, 2000, p. 509-526; Eugen Pohonţu, Amintiri despre
N. Iorga, VII, 2, 2000, p. 541-562; Vasile I. Schipor, Oameni şi locuri din
Bucovina, VII, 2, 2000, p. 563-568; Marian Olaru, Consideraţii preliminare despre
demografie şi geopolitică pe teritoriul Bucovinei (1930-1992), VIII, 1, 2001,
p. 177-183; Vasile Precup, Din corespondenţa lui Leca Morariu cu Vasile
Ţigănescu, VIII, 1, 2001, p. 185-193; D. Vatamaniuc, Bucovina în plină latinitate,
la hotarul dintre lumea germanică şi lumea slavă, VIII, 2, 2001, p. 391-392; D.
Vatamaniuc, Lista românilor din lagărele din Germania care urmau să fie repatriaţi
în anul 1941, VIII, 1, 2001, p. 401-419; Dumitru Teodorescu, O colaborare demnă
de tradiţia europeană a Bucovinei, IX, 1, 2002, p. 261-268; Acad. Radu
Grigorovici, Un protocol important referitor la reglementarea Districtului
Bucovinean, Viena, aprilie 1780, X, l, 2003 11 ; Pavel Ţugui, Catedrala din
Municipiul Rădăuţi. Amintiri şi documente, X, 2, 2003; Constantin Ungureanu,
Memoriul lui Iancu Flondor, din anul 1915, despre hotarele Bucovinei, X, 2, 2003;
D. Vatamaniuc, O scrisoare a lui Ioan Slavici către Dimitrie Onciul din 1885, XI,
1, 2004; D. Vatamaniuc, Cercetările locale şi importanţa lor, XI, 2, 2004; Ştefan
10
Împreună cu alte documente, traduse din limba germană şi comentate, acesta se publică în
volumul Bucovina în primele descrieri geografice, istorice, economice şi demografice, ediţie bilingvă
îngrijită, cu introduceri, postfeţe, note şi comentarii de Acad. Radu Grigorovici; Prefaţă de
D. Vatamaniuc, Bucureşti, Editura Academiei Române, Colecţia „Enciclopedia Bucovinei în studii şi
monografii" (2), 1998. Volumul se tipăreşte în cadrul programului naţional prioritar de promovare a
unor lucrări fundamentale, iniţiat şi patronat de Academia Română.
11
Studiile şi documentele publicate de Acad. Radu Grigorovici în „Analele Bucovinei'", dar şi
în alte periodice, se publică într-un volum bilingv, Acad. Radu Grigorovici, Bucovina între milenii.
Studii şi documente, Cuvânt-înainte: D. Vatamaniuc, m. o. al Academiei Române, ediţie îngrijită de
Rodica Marchidan şi Rodica Jaţencu, Bucureşti, Editura Academiei Române. colectia „Enciclopedia
Bucovinei în studii şi monografii" (19), 2006. Contributia Centrului pentru Studierea Problemelor
Bucovinei la realizarea lucrării reprezintă un omagiu, la împlinirea vârstei de 95 de ani, adus
Academicianului Radu Grigorovici - întemeietor şi mentor al grupării ştiintifice de Ia Rădăuti. pentru
creativitatea sa bogată şi neobosită. Lucrarea reprezintă, totodată, un model de cercetare ştiinţifică
modernă, pluridisciplinară, pentru generaţiile mai tinere de cercetători din Bucovina.

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

17

Publicatiile Institutului „Bucovina"

47

Purici, Identitatea naţională, integrarea europeană şi românii din Ucraina, XII, 1,
2005, p. 135-139; Pavel Ţugui, Cupca, un sat din Bucovina. Monografie istorică.
Partea I ( 1429-1944), XII, 2, 2005, p. 567-577; Dumitru Teodorescu, Bucovina la
început de mileniu: mituri vechi, mituri noi, XII, 2, 2005, p. 579-582; Mihai
Iacobescu, A apărut Enciclopedia Bucovinei, XIII, l, 2006, p. 297-300; Ion
Popescu-Sireteanu, O lucrare monumentală - Enciclopedia Bucovinei, XIII, 1,
2006, p. 301-304; Ştefan S. Gorovei, Scrisoare deschisă la o aniversare, XIII, 2,
2006, p. 719-720; Anghel Popa. Bibliografie selectivă [cărţi, studii şi articole],
XII, 2, 2006, p. 721-722; Pavel „Ţugui, O valoroasă lucrare de istorie literară,
XIV, 1, 2007; D. Vatamaniuc, Contemporani în corespondenţă cu Leca Morariu,
XIV, 2, 2007; Teodor Balan, Teatrul românesc în Bucovina, înainte de 1918 (II),
XII, 1, 2005, p. 141-169; D. Vatamaniuc, Claudiu lsopescu în corespondenţă cu
Nicolae Iorga (1926-1935) (11), XII, l, 2005, p. 171-179; Vasile I. Schipor,
Românii din Bucovina în reconstrucţia societăţii civile, XII, l, 2005, p. 181-216;
Marian Olaru, ,,Jurnalul" lui Vasile Motrescu (II), XII, 1, 2005, p. 217-23?1 2 ;
Teodor Balan, Teatrul românesc în Bucovina înainte de 1918 (III), XII, 2, 2005,
p. 583-608 13 ; D. Vatamaniuc, Claudiu Isopescu în corespondenţă cu Nicolae Iorga
(1926-1935) (III), XII, 2, 2005, p. 609-639; D. Vatamaniuc, Titu Maiorescu în
corespondenţă cu Hunnuzăcheştii, XIII, 1, 2006, p. 305-310; D. Vatamaniuc,
Claudiu Isopescu în corespondenţă cu N. Iorga (IV), XIII, 1, 2006, p. 311-349 14 ;
Jurnalul partizanului bucovinean Vasile Motrescu se publică şi în volumul Bucovineni
împotriva comunismului: fraţii Vasile şi George Motrescu, editie îngrijită, note şi comentarii de
Marian Olaru, prefaţă D. Vatamaniuc, m. o. al Academiei Române, postfată de Vasile I. Schipor,
indice de nume de Rodica Iatencu, Suceava, Editura Universitătii, Colecţia „Enciclopedia Bucovinei
în studii şi monografii" (17), 2006. Documentarul de aici se constituie într-un adevărat „laborator de
creaţie" în pregătirea pentru tipar a unei lucrări singulare, consacrate rezistenţei anticomuniste din
Bucovina, valorificând, spre deosebire de ediţiile de la Bucureşti, prin ancheta de istorie orală,
memoria prodigioasă a unui martor supravietuitor providenţial: George Motrescu. În ordinea apariţiei,
ediţiile de la Bucureşti sunt: Adrian Brişcă, Jurnalul unui partizan: Vasile Motrescu şi rezistenţa
armată din Bucovina, Bucureşti, Institutul pentru Studierea Totalitarismului, 2005; Jurnale din
rezistenţa anticomunistă: Vasile Motrescu, Mircea Dobre, 1952-1953, Editie de Liviu Ţăranu,
Theodor Bărbulescu, Cuvânt-înainte de Ion Gavrilă-Ogoranu, Bucureşti, Editura Nemira, 2006.
13
Lucrarea istoricului bucovinean se publică şi în volum: Teodor Balan, Teatrul românesc în
Bucovina istorică, ediţie după manuscrise de D. Vatamaniuc, m. o. al Academiei Române, Bucureşti,
Editura Academiei Române, Colectia „Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii" (14), 2005.
Ulterior, Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei tipăreşte şi volumul Teodor Balan, Die
Geschichte des deutschen Theaters in der Bukowina 1825-1877/lstoria teatrului german în Bucovina
1825-1877, editată după manuscrise de către D. Vatamaniuc, m. o. al Academiei Române, traducere
din limba germană de Ida Alexandrescu, Bucureşti, Editura Anima, Colecţia „Enciclopedia Bucovinei
în studii şi monografii" (21), 2007.
14
Corespondenta acestui cărturar bucovinean se publică şi în volumul Claudiu lsopesc11,
mesager al spiritualiăţii româneşti î11 ltalia. I. Corespondenţă (1926-1942), ediţie de D. Vatamaniuc,
m. o. al Academiei Române, Bucureşti, Editura Academiei Române, Colecţia „Enciclopedia
Bucovinei în studii şi monografii" (18), 2006.
12
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Dumitru Valenciuc, Mitropolitul Visarion Puiu şi pregătirile pentru evacuarea
bunurilor culturale ale bisericii bucovinene (1939-1940), xm, 1, 2006, p. 351-363;
D. Vatamaniuc, Revista „Iconar", la Rădăuţi, XIII, 2, 2006, p. 723; Vasile I.
Schipor, Periodicul „Iconar", Cernăuţi, anul I, nr. 1-3, 1935, se află în Bucovina,
XIII, 2, 2006, p. 725-727, cu 24 de facsimile; Anghel Popa, Însemnările unui
voluntar bucovinean din anii Primului Război Mondial despre principele Carol al
României şi Regimentul „ Vânători de Munte", XIII, 2, 2006, p. 729-737; Anghel
Popa, Domnul colonel Gheorghe Eminescu şi Bravul bravilor (Procesul şi
executarea mareşalului Ney), XIII, 2, 2006, p. 739-762; Vasile I. Schipor, Cronici
parohiale din Bucovina (1), XIV, 1, 2007 şi Filimon Rusu, „Amintiri. Oameni şi
locuri din Ţara Fagilor" (1), XIV, 1, 2007; Marian Olaru, Documente rădăuţene,
XIV, 1, 2007; Eleonora Moldovan, Un document cu privire la viaţa politică a
românilor din Bucovina de la sfârşitul secolului al XIX-iea, XIV, 2, 2007; Rodica
Iaţencu, Vasile I. Schipor, Filimon Rusu, „Amintiri. Oameni şi locuri din Ţara
Fagilor" (II), XIV, 2, 2007.
În secţiunea Cronică, ,,Analele Bucovinei" publică recenzii şi cronici,
destinate apariţiilor editoriale din provincie, din ţară şi de peste hotare, consacrate
Bucovinei. Rubrica ln memoriam consemnează trecerea în eternitate a unor
bucovineni de seamă ori a unor colaboratori.
Câteva numere din ,,Analele Bucovinei" sunt omagiale, închinate unor
personalităţi ale istoriei şi culturii noastre: Gheorghe Lovendal (IV, 2, 1997,
p. 287-326), Ciprian Porumbescu (X, 1, 2003), Ştefan cel Mare (XI, 1, 2004). Un
număr special, IV, 3, 1997, publică în limbile română, germană şi ucraineană
documentele conferinţei ştiinţifice internaţionale din 1996. La împlinirea a zece ani
de la înfiinţarea Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei, ,,Analele
Bucovinei" apar cu un număr special, retrospectiv, oferind utilizatorului interesat
de cercetarea problemelor Bucovinei un instrument de lucru. Sumarul acestuia
cuprinde un Editorial (D. Vatamaniuc, Centrul de Studii „Bucovina" la un deceniu
de activitate), Nota redacţiei, Argument (retipărirea articolului-program din l, 1,
1994, semnat de Acad. Gheorghe Platon), Editorime (199~2002), Opinii (199~2002),
Sumare (199~2002), Numere speciale, Lista ilustraţiilor apărute pe prima
copertă a fiecărui număr, Indice de autori.
De-a lungul celor 14 ani de apariţie, în paginile periodicului „Analele
Bucovinei", alături de ctitori şi maeştri - academicieni şi profesori universitari din
ţară, publică cercetători, profesori, învăţători, preoţi, muzeografi, arhivişti, din
multe localităţi ale Bucovinei şi din ţară, de la Cernăuţi şi din Basarabia, din
Occident. Unele dintre eboşele publicate, mai întâi aici, formează substanţa unor
studii şi monografii ce se publică, după 1996, în colecţia ,,Enciclopedia Bucovinei
în studii şi monografii". În peisajul publicisticii ştiinţifice din România, „Analele
Bucovinei" reprezintă o apariţie singulară, patronată de Academia Română, prezentă în
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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circuitul naţional şi internaţional, unde se bucură de o primire bună: „Se poate
remarca, în ansamblu, preocuparea echipei de la Rădăuţi de a informa pe cei
interesaţi asupra chestiunilor ce se pun azi cu privire la acea parte din Ţara de Sus,
care, după ocupaţia habsburgică, s-a numit Bucovina. De unde panşantul
istoriografic al multor autori, chiar şi atunci când vin din alte domenii. Unele texte
sunt pregnant polemice, însă cu măsură, cu respect pentru preopinent şi cu interes
real pentru stabilirea adevărului" 15 •
Prin oferta sa, „Analele Bucovinei" se adresează, în acelaşi timp, unui public
mai larg, fumizându-i elemente (date, informaţii, modele de interpretare) necesare
în construirea propriei strategii de cunoaştere, precum şi repere în deprinderea
ştiinţei de a înţelege prezentul şi de a-şi construi viitorul. Într-o perioada
anevoioasă, de schimbare a paradigmei culturale şi de recesiune a resurselor,
,,Analele Bucovinei" oferă, prin fiecare din tomurile sale, o lecţie modernă de
patriotism şi iubire, susţinută printr-o tenacitate elegantă şi o distinsă modestie. Ca
recunoaştere a rostului său în viaţa publică din Bucovina, la împlinirea a 10 ani de
la fondare, Primăria municipiului Rădăuţi acordă ,,Analelor Bucovinei", în şedinţă
solemnă, Diploma de Onoare, pentru contribuţia la răspândirea culturii naţionale şi
promovarea unei alternative româneşti autorizate în dialogul referitor la istoria şi
cultura Bucovinei (16 decembrie 2004), iar la 8 decembrie 2006 periodicul este
răsplătit cu Premiul Fundaţiei Culturale a Bucovinei pentru publicistică ştiinţifică.
Dintre opiniile despre periodicul „Analele Bucovinei", exprimate de-a lungul
celor 14 ani de apariţie neîntreruptă, reproducem un fragment din Prefaţa, semnată
de Acad. Ştefan Ştefănescu, la unul din volumule editate de noi: Revista „Analele
Bucovinei", deschisă contribuţiilor ştiinţifice autentice, a atras printre colaboratorii
ei nume ilustre de oameni de cultură români şi străini, ca şi mulţi tineri talentaţi.
Aparitia periodicului „Analele Bucovinei" prilejuieşte „o adevărată revelatie" în viata
a provinciei, certificând „cu argumente ştiintifice continuitatea spiritualitătii româneşti în
Bucovina istorică". Vezi Ilie Luceac, „Analele Bucovinei'', An I, I, 1994. Centrul de Studii
„Bucovina", Editura Academiei Române, Bucureşti, 1994, 234 p., în „Glasul Bucovinei", revistă
trimestrială de istorie şi cultură, Cemăuti - Bucureşti, anul I, nr. 4, 1994, p. 128-130. Fiecare din cele
aproape 30 de tomuri ale periodicului ştiintific de Ia Rădăuti se bucură de-a lungul anilor de
numeroase cronici de semnal ori de întâmpinare, atât în presa cotidiană din Bucovina cât şi în
periodice ştiinţifice şi de cultură din tară, cronici care subliniază contributia acestuia la „sporirea
fondului documentar istoric referitor Ia Ţara de Sus". Vezi, printre altele, Vasile Precop, „Analele
Bucovinei", An IV, I (7) şi 2 (8), 1997, în „Glasul Bucovinei", Cemăuti - Bucureşti, anul V, nr. 2
(18), 1998, p. 117-120; [Ştefan Hostiuc], „Analele Bucovinei", Anul Vili, Nr. I, 2, 2001, în „Mesager
Bucovinean", Bucureşti, anul II, nr. l (5), ianuarie-martie, 2003, p. 8. Pentru „un bilanţ de parcurs" al
institutiei, Ia împlinirea a zece ani de activitate, cu trimitere la volumul retrospectiv aniversar al
periodicului ştiinţific al acesteia, vezi Alexandru Zub, „Analele Bucovinei", IX, 2002, 2, p. 313-619,
în „Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol»", XLII, laşi, Editura Academiei Române, 2005,
p. 799-800. Sub titlul Studii bucovinene - un bilanţ de parcurs, textul semnat de Acad. Alexandru
Zub apare, ca editorial, în „Dacia literară", serie nouă, laşi, anul XVI, nr. 6 (63), noiembriedecembrie 2005, p. 1-2.
15
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Varietatea tematică - de la izvorul istoric inedit, la reflecţia profundă asupra
valorii istoriei, de la istoria străveche la istoria zilelor noastre, de la istoria locală la
cea naţională şi universală - şi permanenta preocupare de întinerire a cercului de
autori de valoare fac ca revista să fie un veritabil barometru pentru natura şi nivelul
preocupărilor în istoriografia naţională şi universală de azi" 16 •
II.

Colecţia

„Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii" 11 ani de la fondare

În colecţia ,,Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii", fondată în 1996,
sub egida Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei al Filialei Iaşi a
Academiei Române au fost editate până acum peste douăzeci de lucrări: sinteze,
monografii, documente, precum şi ediţii noi ale unor contribuţii valoroase privind
Bucovina istorică. Primele două cărţi au apărut în cadrul programului naţional
prioritar de editare a unor lucrări fundamentale. În ordine cronologică, lucrările
tipărite în cadrul colecţiei sunt:
1) Nicolai Grămadă, Toponimia minoră a Bucovinei, vol. 1-11, îngrijirea
ediţiei, studiul introductiv, bibliografia, notele şi indicele: Ion Popescu-Sireteanu;
Introducere: D. Vatamaniuc, Bucureşti, Editura Anima, 1996;
2) Bucovina în primele descrieri geografice, istorice, economice şi
demografice, ediţie bilingvă îngrijită, cu introduceri, postfeţe, note şi comentarii de
acad. Radu Grigorovici; Prefaţă de D. Vatamaniuc, Bucureşti, Editura Academiei
Române, 1998;
3) Ştefan Purici, Mişcarea naţională românească în Bucovina între anii
1775-1861, cuvânt-înainte de Mihai Iacobescu, Suceava, Editura Hurmuzachi,
1998;
4) Mircea Pahomi, Biserici şi schituri ortodoxe româneşti din Ţinutul
Cernăuţi. Din istoria Bisericii Ortodoxe Române în nordul Bucovinei. Episcopia de
Rădăuţi, Suceava, Editura Hurmuzachi, 1998;
5) Constantin Morariu, Cursul vieţii mele. Memorii, ediţie îngrijită, prefaţă,
microbiografii, glosar şi note: prof. univ. dr. Mihai Iacobescu, Suceava, Editura
Hurmuzachi, 1998;
6) Mircea A. Diaconu, Mişcarea „Iconar". Literatură şi politică în Bucovina
anilor '30, Iaşi, Editura Timpul, 1999;
7) Bucovina în prima descriere fizico-politică. Călătorie în Carpaţii Dacici
(1788-1789), Ediţie bilingvă îngrijită, cu introduceri, postfeţe, note şi comentarii
de acad. Radu Grigorovici; Prefaţă de D. Vatamaniuc, Rădăuţi, Editura
„Septentrion", 2002;
D. Vatarnaniuc, Bucovina între Occident şi Orient. Studii şi documente, Bucureşti, Editura
Academiei Române, 2006, p. 7-8.
16
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economice în Bucovina, 1861-1918.
Aspecte edificatoare pentru o Europă unită?, Materialele Conferinţei Ştiinţifice
Internaţionale Rădăuţi, 20--22 septembrie 2000, Suceava, Editura Universităţii, 2002;
9) Marian Olaru, Mişcarea naţională a românilor din Bucovina la sfârşitul
secolului al XIX-Zea şi începutul secolului al XX-Zea, Cuvânt-înainte de acad.
Gheorghe Platon, Rădăuţi, Editura „Septentrion", 2002;
10) Valerian I. Procopciuc, Suceviţa - sat al Obcinilor Bucovinei şi gropniţă
a Movileştilor, Cuvânt-înainte de Dimitrie Vatamaniuc, membru de onoare al
Academiei Române, Cuvânt de încheiere: Vasile I. Schipor, Rădăuţi, Editura
„Septentrion", 2003;
11) Petru Bejinariu (coord.), Familia Isopescu în mişcarea naţională din
Bucovina, Cuvânt înainte de prof. univ. dr. Dimitrie Vatamaniuc, membru de
onoare al Academiei Române, Rădăuţi, Editura „Septentrion", 2004.
12) Petru Bejinariu, Eugen Botezat şi şcoala de biologie de la Cernăuţi,
Cuvânt-înainte de prof. univ. dr. Constantin Toma, membru corespondent al
Academiei Române, Rădăuţi, Editura „Septentrion", 2005.
13) Teodor Balan, Teatrul românesc în Bucovina istorică, Ediţie după
manuscrise de D. Vatamaniuc, m. o. al Academiei Române, Bucureşti, Editura
Academiei Române, 2005;
14) Daniel Hrenciuc, Continuitate şi schimbare. Integrarea minorităţilor
naţionale din Bucovina istorică în Regatul României Mari (1918-1940), voi. I,
Perspectiva naţional-liberală (1918-1928), Rădăuţi, Editura „Septentrion", 2005;
15) Elena Olaru, Marian Olaru (coordonatori), Colegiul Tehnic Rădăuţi.
Studiu monografic, Cu o postfaţă de Vasile I. Schipor, Rădăuţi, Editura
„Septentrion", 2005;
16) Teodor Balan, Documente bucovinene, voi. VII-IX, Ediţie îngrijită, note
şi comentarii de prof. univ. dr. Ioan Caproşu, Indici de nume şi de materii de
Arcadie Bodale, Prefaţă de Dimitrie Vatamaniuc, m. o. al Academiei Române,
Postfaţă de prof. univ. dr. Pavel Ţugui, Iaşi, Editura Taida, 2005-2006;
17) Bucovineni împotriva comunismului: fraţii Vasile şi George Motrescu,
Ediţie îngrijită, note şi comentarii de Marian Olaru, Prefaţă D. Vatamaniuc, m. o. al
Academiei Române, Postfaţă de Vasile I. Schipor, Indice de nume de Rodica
laţencu, Suceava, Editura Universităţii, 2006.
18) Claudiu Isopescu, mesager al spiritualiăţii româneşti în Italia. I.
Corespondenţă (1926-1942), Ediţie de D. Vatamaniuc, m. o. al Academiei
Române, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006;
19) Acad. Radu Grigorovici, Bucovina între milenii, Ediţie îngrijită de
Rodica Marchidan şi Rodica laţencu, Cuvânt-înainte: D. Vatamaniuc, m. o. al
Academiei Române, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006;
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20) D. Vatamaniuc, Bucovina între Occident şi Orient. Studii şi documente,
Cuvânt-înainte de Acad. Ştefan Ştefănescu, Bucureşti, Editura Academiei Române,
2006;
21) Teodor Balan, Die Geschichte des deutschen Theaters in der Bukowina
1825-1877/Istoria teatrului german în Bucovina 1825-1877, Editată după
manuscrise de către D. Vatamaniuc, m. o. al Academiei Române, Traducere din
limba germană de Ida Alexandrescu, Bucureşti, Editura Anima 2007;
22) Vasile I. Schipor, Bucovina istorică. Studii şi documente, Cuvânt-înainte
de D. Vatamaniuc, m. o. al Academiei Române, Bucureşti, Editura Academiei
Române, 2007;
23) Teodor Balan, Conflictul pentru Tricolor. Un capitol din istoria politică
a Bucovinei, 1898-1904, Ediţie îngrijită de Marian Olaru, Cuvânt-înainte de prof.
univ. dr. Pavel Ţugui, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008;
III. Alte lucrări tipărite sub egida Centrului de Studii „Bucovina" sau
elaborate de cercetătorii săi
1) Mihai lacobescu, Din istoria Bucovinei, voi. I (1774-1862). De la
la autonomia provincială, Bucureşti, Editura Academiei
Române, 1993;
2) Dragoş Cusiac, Zona etnografică Siret, Suceava, Grupul Editorial „Ion
Grămadă", 2002;
3) Sorin Trelea, Avifauna Depresiunii Rădăuţi, Cluj-Napoca, Editura
Risoprint, Colecţia „Publicaţiile Societăţii Ornitologice Române", nr. 17, 2002;
4) Vasile Adăscăliţei, Românitatea de Sus. Repere etnologice, Ediţie îngrijită,
Prefaţă Vasile I. Schipor, Postfaţă Victor Iosif, Rădăuţi, Editura Septentrion, 2004;
5) Mihai Horodnic, Izvorul Primăverii, Ediţie îngrijită, Prefaţă Luca
Bejenaru, Notă asupra ediţiei, aprecieri critice, cronologie, bibliografie şi anexe
Vasile I. Schipor, Indice de nume Elena Cristuş-Pascaniuc, Rădăuţi, Editura
Septentrion, 2004.
Pentru toţi locuitorii Bucovinei de astăzi, şi nu doar pentru cercetători,
cuvintele Acad. Radu Grigorovici, care a împlinit zilele trecute 96 de ani, rostite cu
câţiva ani în urmă, la începutul noului mileniu, ar trebui să fie mereu actuale: „Ce
ne va aduce viitorul nouă, bucovinenilor, o mână de oameni de pe o fărâmă
neînsemnată din univers, botezată [cândva] Bucovina? Oare această denumire este
mai mult decât un cuvânt magic, lipsit de corespondenţă cu realitatea, dar care-şi
păstrează forţa sugestivă până în prezent? Merită ea să ne străduim să-i apărăm
identitatea şi să încercăm să o transformăm într-un mic rai, pe cât este omeneşte
posibil? Şi cine ne va lumina calea spre acest ţel? [ ... ] Pentru numeroşi români şi,
administraţia militară

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

Publicaţiile

23

Institutului „Bucovina"

53

probabil, pentru o parte din ucraineni, au apărut acum două noi cuvinte magice:
Uniunea Europeană (U. E.). Ea va fi aceea care ne va elibera ca prin farmec de
toate dificultăţile şi de toate grijile. [„ .] Din soarta Bucovinei atât U. E., cât şi
locuitorii actuali ai regiunii ar putea învăţa câte ceva, şi anume ce trebuie evitat şi
pe ce se poate clădi în prezent. Construirea şi extinderea U. E. poate reuşi numai cu
condiţia existenţei unei voinţe de înţelegere reciprocă. Graniţele statale pot atât uni,
cât şi separa, în funcţie de împrejurări şi de mentalităţi. Ele sunt şi vor fi fixate
întotdeauna de oamenii de stat ai marilor puteri şi cum va decurge istoria în viitor
nu se poate prevedea cu siguranţă. De aceea atât U. E., cât şi noi înşine ar trebui să
dăm dovadă, până la integrarea noastră [deplină], de destulă înţelepciune pentru a
alege, în ciuda oricăror graniţe, drept model al mentalităţii şi comportării noastre pe
acela al unor grupări etnice învecinate diferite, care trăiesc de veacuri în bună
înţelegere reciprocă [Banatul]. [... ] Dacă şi noi, bucovinenii, vrem să fim europeni
veritabili, trebuie să comutăm nu numai oficial şi superficial predispoziţia, în fond
paşnică a populaţiei autohtone şi chiar a celei imigrate, de la xenofobie şi ură
17
reciprocă la înţelegere şi conlucrare, fără a renunţa totuşi la sentimentul naţional" •
Institutul „Bucovina" intră într-un nouă etapă a existenţei sale. Sub presiunea
nevoii de dezvoltare, care înseamnă, mai presus de toate, continuitate şi noi
începuturi, sporirea patrimoniului său, aşa cum îl înfăţişează publicaţiile elaborate
şi editate la Rădăuţi, rămâne în relaţie intimă cu ştiinţa înţelepciunii de a fructifica
resurse şi oportunităţi, dar şi de a rezolva probleme reale: - păstrarea Institutului
„Bucovina" în subordinea Academiei Române, în acelaşi regim (de funcţionare şi
salarizare) cu al celorlalte institute de cercetare fundamentală (umaniste); obţinerea unui sediu propriu, în Bucovina, independent de orice altă instituţie, care
să poată deveni, treptat, un loc în care să fie adunate, cu înţelepciune, toate forţele
creatoare ale provinciei, toţi bucovinenii risipiţi în ţară şi în lume, toţi cei care pot
crea şi promova valori; - aprobarea unui post de documentarist/analist
programator, care s~ răspundă de banca de date, de revistă şi colecţia ,,Enciclopedia
generală a Bucovinei", pentru despovărarea cercetătorilor, în beneficiul creşterii lor
Acad. Radu Grigorovici, Bucovina în mileniul al treilea, în „Septentrion''. Foaia Societăţii
pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, Rădăuţi, anul XI, nr. 16--17, 2001, p. 1-2.
Complementar, vezi şi Bucovina - şansa modelului cultural de integrare europeană, în „Bucovina
literară'', Suceava, serie nouă, anul XI, nr. 4 (122), aprilie, 2001, p. 1. Editorialul din revista Societăţii
Scriitorilor Bucovineni evidenţiază scopul declarat al Centrului de la Rădăuţi „de a contribui efectiv
la cunoaşterea Bucovinei şi a României în lume", „orarul de conferinţe internaţionale", relaţiile
interpersonale „de mare fidelitate şi acurateţe" cultivate de directorii celor trei institute partenere,
dezvoltarea unui „model de negociere a colaborărilor, prin prisma valorificării unei personalităţi
publice active şi dăruite", dar, mai ales, prin publicaţiile acestuia. În opinia editorialistului [Ion
Beldeanu], Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei al Academiei Române de la Rădăuţi
reprezintă „un model instituţional" care învederează faptul că „nu provincialismul este barieră în
calea marilor proiecte culturale de integrare europeană".
17
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profesionale, în beneficiul întăririi ştiinţifice a Institutului (astfel, vom reuşi
reabilitarea condiţiei esenţiale a cercetării, în cadrul firesc al căreia locul cercetătorului este în bibliotecă, arhivă, în teren, la masa de lucru şi în marile dezbateri
profesionale ale contemporaneităţii); - încadrarea, cu prioritate, a tinerilor, selectaţi
şi îndrumaţi cu deosebită grijă pentru viitorul Institutului şi al cercetării academice
în Bucovina; - încadrarea, prioritară, cu activitatea de bază în Institut şi cartea de
muncă la Academia Română, a oricărui cercetător cu vârsta de peste 30 de ani;
descurajarea aspiraţiilor celor care urmăresc cumulul, lară ofertă clară şi contract
anual de cercetare, sinecura şi doar propria strategie de imagine; - sprijinirea
managementului instituţional şi de proiect, din perspectiva filosofiei dezvoltării
durabile, prin eliminarea barierelor birocratice, a mentalităţilor anacronice şi a
practicilor contraproductive care împiedică sistemul să funcţioneze; încurajarea
competiţiei reale, care să conducă la formarea de cercetători valoroşi, cu iniţiativă,
harnici, generoşi, cu responsabilitate, deschişi cooperării, receptivi, dornici să
acceadă la standarde competitive şi la bucuria descoperirii de noi orizonturi de
înţelegere şi abordare în cercetarea ştiinţifică; - sprijinirea proiectului născut la
Rădăuţi, la începutul anilor '90, de refacere a patrimoniului cultural al Bucovinei
istorice: completarea bibliotecii Institutului cu toate fondurile de carte, periodice şi
documente care mai există în Bucovina, în mai multe localităţi din actualul judeţ
Suceava ori în posesia bucovinenilor din ţară (prin atragerea de noi donaţii,
transfer, achiziţii); - încurajarea şi sprijinirea proiectelor de parteneriat public, în
beneficiul binelui public dar şi al renaşterii cercetării ştiinţifice patronate de
Academia Română; diseminarea rezultatelor cercetării, prin orientarea spre
cercetătorul-partener onest de proiect, determinat şi nu doar funcţionar mărunt,
înregimentat în vremelnice ori conjuncturale alcătuiri.
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EVOCĂRI

IRACLIE PORUMBESCU,
COLABORATOR LA „REVISTA POLITICĂ"
ŞI TRADUCĂTOR DIN GERMANĂ
D. VATAMANIUC

Publicaţiile

bucovinene din ultimele decenii ale secolului al XIX-iea stau în
cu „Tribuna", fondată de Ioan Slavici în aprilie 1884. Se aducea la
îndeplinire o hotărâre a Congresului studenţesc de la Putna, din august 1871,
privitoare la înfiinţarea unui cotidian sub conducerea lui Ioan Slavici, la Sibiu, prin
care să se susţină „lupta pentru unitatea culturală a tuturor românilor". Între
publicaţiile bucovinene cu orientare „tribunistă", ocupă primul loc ,,Revista
politică" şi „Gazeta Bucovinei'', succesoarea sa.
„Revista politică" este înfiinţată de Matei Lupu la Suceava, în 3 mai 1886 şi
îl are ca editor şi redactor pe Simeon Florea Marian. Publicaţia, cu caracter
administrativ, cultural şi cu foileton literar, se deschide, cum procedează şi
„Tribuna", cu un apel, Către publicul român, în care se arată că îşi propunea să
apere „poziţia românilor în viaţa politică a românilor şi să ţie la sentimentul de
solidaritate. Revista reproduce articole din „Tribuna", ,,Lupta", „Democraţia" şi
lucrări literare din „Convorbiri literare", ,,Familia" şi „Revista nouă". Acordă
atenţie creaţiei populare, tot în consens cu hotărârile luate la Congresul studenţesc
de la Putna, din august 1871 şi ilustrează cu ea aproape toate numerele sale.
Simeon Florea Marian publică legende populare din Bucovina şi se reproduc din
colecţia lui I. Pop Reteganul balade din Transilvania. Îi întâlnim cu versuri pe
câţiva poeţi din Bucovina: V. Bumbac, C. Morariu, T. Robeanu, V. Codreanu, iar
din afara ei, cu poezii, pe: V. Alecsandri, Veronica Miele, Matilda Cugler Poni,
A. C. Cuza, Gheorghe din Moldova, Adela Xenopol. Proză semnează A. D.
Xenopol, O călătorie la Doma, în Bucovina1, iar T. V. Stefanelli publică din
amintirile sale, Un patron la Viena, în care îl evocă pe Eminescu în anii studiilor la
Viena2 . Dă şi o traducere din germană, Pietrele Doamnei, de Carmen Sylva3 • Sunt
legătură

1
„Revista politică'', II, nr. 4, 1 iulie 1887, p. 12-16; nr. 5, 15 iulie 1887, p. 16--18; nr. 11,
15 octombrie 1887, p. 10-16.
2
Idem, I, nr. 19, 15 februarie 1887, p. 14-18.
3

Idem, nr. 2, 1 iunie 1887, p. 14-16.
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de reţinut şi câteva studii, Documente privitoare la istoria răzeşilor şi moşnenilor
din Bucovina4 şi Domeniul Rădăuţilor5. Poetul revistei este V. Bumbac, iar
prozatorul, Simeon Florea Marian. Revista este foarte atentă la sănătatea lui
Eminescu şi îi reproduce poeziile De ce nu-mi vii, La steaua, Dorinţa, Ce e amorul
şi Atât de fragedif şi consacră poetului, la trecerea sa în eternitate, o amplă
prezentare, cu trimiteri la „Tribuna", în care arată că s-a stins „cea mai măreaţă
7
figură a literaturii româneşti" şi „cea mai glorioasă întrupare a geniului românesc" •
„Revista politică" îşi încetează apariţia în l aprilie 1891, ca să fie continuată
de „Gazeta Bucovinei", înfiinţată la Cernăuţi, în 2 mai 1891. Colaboratorii de la
revista suceveană trec la cea cernăuţeană.
Iraclie Porumbescu se orientează spre „Revista politică", înainte de toate
pentru faptul că acordă spaţiul cuvenit vieţii sociale şi politice din Bucovina. Preot
la Frătăuţii Noi, înfiinţează un curs de împletituri şi de albinărit. Am putea fi
înclinaţi să credem că se ţinea numai cu şcolarii din comuna bucovineană. Situaţia
se vede, însă, a fi fost cu totul alta. Din darea de seamă a lui Iraclie Porumbescu,
Cursul de împletire în Frătăuţii Noi, publicată în „Revista politică", în 15 august
1889, se vede că participau la curs 42 de persoane, între acestea doi preoţi tineri,
patru învăţători, patru învăţătoare, doi săteni, şase sătence, patru elevi de liceu,
şapte şcolari şi şapte şcolăriţe8 . Cursanţii erau din mai multe localităţi şi cu o
oarecare autoritate în viaţa satelor bucovinene, precum şi tineri cu perspectivă să
îndeplinească acest rol în viitor.
Iraclie Porumbescu angajează, pentru conducerea acestui curs, persoane cu
pregătire. Îi aduce pe Candid Muşlea, căruia îi încredinţează conducerea cursului şi
pe Ioan Murăroiu, ajutorul său, amândoi din Braşov. Mai târziu se gândea să-l
aducă pe Moroianu, de la Seminarul ,,Andreian" din Sibiu, „învăţător de industrie
casnică"9 • Nu se vede să fi finalizat însă şi acest demers al său.
Cursul se ţinea în vacanţa de vară şi se preda împletirea din paie, papură şi
nuiele şi pentru albinărit se făcea practică la stupina lui Iraclie Porumbescu, de la
Casa parohială şi la mai mulţi săteni cu stupine şi chiar în afara satului, în ţarină. Se
atrage atenţia în această dare de seamă, că un curs de această natură era cel dintâi
în Bucovina şi se bucura de o bună primire din partea sătenilor. Menirea cursului
era să ofere îndrumări practice în îndeletniciri care puteau fi folositoare din punct
de vedere material. ,,Poporul nostru, cel bietul - arată Iraclie Porumbescu - [este]
4

Idem, III, nr. 2, 1februarie1888, p. 8-10; nr. 3, 15 februarie 1888, p. 5-9.
Idem, V, nr. 5, 1martie1890, p. 2-4; nr. 6, 15 martie 1890, p. 3-4; nr. 6, 15 martie 1890, p.
3-4; nr. 7, 1aprilie1890, p. 2; nr. 8, 15 aprilie 1890, p. 1-5.
6
Idem, I, nr. 21, 15 martie 1887, p. 11; nr. 23, 15 aprilie 1887, p. 12; II, nr. 11, 15 octombrie
1887, p. 10; nr. 12, 1noiembrie1887, p. 12; lll, nr. 1, 1/13 ianuarie 1888, p. 13.
7
Idem, IV, nr. 15, 1 august 1889, p. 11-14.
8
Idem, IV, nr. 16, 15 august 1889, p. 9-10.
9
Idem, V, nr. 10, 15 mai 1890, p. 10.
5
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acum cam uitat din multe părţi şi părăsit în propriile lui trebuinţe de
progresare". Iraclie Porumbescu nu putea încheia darea sa de seamă fără
cunoscutul dicton latin: Vivat, crescat, floreat!
Darea de seamă a lui Iraclie Porumbescu, Încheierea cursului de industrie
casnică şi albinărit la Frătăuţul Nou, publicată în „Revista politică", în septembrie
1890, este importantă sub mai multe aspecte 10• Iraclie Porumbescu organizează un
spectacol cultural în cadrul căruia prezintă şi realizările cursului său. Are invitaţi,
alături de reprezentanţii autorităţilor din comune, pe Dezideriu Cosub, arhimandritul mănăstirii Putna şi Polec, directorul Bibliotecii Universităţii din Cernăuţi,
care vine cu toată familia.
Festivitatea se deschide cu slujba religioasă, când se descarcă salve de
săcăluşuri, cum se obişnuia, numai la momente mai aparte, în lumea satelor
bucovinene.
După slujba religioasă, festivitatea se continuă la şcoala din sat, unde se
vizitează expoziţia cu obiectele mai deosebite, pregătite de cursanţi. Iraclie
Porumbescu o deschide cu un Prolog al său, în versuri, recitat de o învăţătoare,
Elena Brăilean, din Gura Humorului. Transcriem câteva versuri, pentru mesajul lor
de viitor: ,,Românilor, pe vâsle mâna nu-i de stat nepăsător. I Nepăsarea aduce osândă,
moarte de sine, pierzare. I Hărnicia aduce trai de om, îmbelşugare ... I Viteji, măreţe
fapte săvârşit-au în trecut. I Astăzi munca, hărnicia, facă-vă neamul ştiu".
Stârnesc admiraţia vizitatorilor obiectele pregătite din nuiele, coşuri de
diferite mărimi şi pentru diferite întrebuinţări în gospodărie şi ştiubeile pentru
albine. Marea surpriză o constituie pălăriile din paie, pentru „domni şi doamne".
Directorul Bibliotecii Universitare a fost profund impresionat că din mâna unor
cursanţi, fără pregătire specială, puteau să iasă asemenea realizări. Iraclie
Porumbescu îi numeşte cu numele şi cu realizările lor pe toţi cursanţii. Face şi o
încheiere, nu tocmai încurajatoare: ,,Atare capacitate se află în poporul nostru [dar] seriozitate!"
Festivitatea se încheie la casa parohială. Aici se improvizează o scenă pe care
se desfăşoară un Program artistic, în care figurează Cântecul tricolorului, cor
bărbătesc, Uite mamă, colo-n sat, cântec din popor, aranjat pentru cor mixt de
Ciprian Porumbescu, Hora Unirei, de Gh. Ventura, aranjată de Ciprian
Porumbescu pentru cor mixt şi cu text tot de Ciprian Porumbescu. Maria, fiica lui
Iraclie Porumbescu, cântă la pian şi la clavir.
Nu putea lipsi la o asemenea festivitate şi reprezentaţia teatrală. Se joacă
piesa lui V. Alecsandri, Creditorii, cu actori învăţători şi învăţătoare, dar şi cu
caracter bisericesc şi se aduc laude pentru buna interpretare pe scenă.
Iraclie Porumbescu se orientează spre „Revista politică", pe de altă parte, şi
pentru faptul că acordă atenţie vieţii politice din Bucovina sub stăpânirea austriacă.
IO

Idem, V, nr. 17, 1septembrie1890, p. 5-8.
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Trimite un articol, Noi şi celelalte naţiuni, care se publică în două numere, în
1887 11 • Se deschide cu un editorial, Suceava, I august 1887, care prefaţează
chestiunile ce se vor discuta.
Iraclie Porumbescu declară că Bucovina făcea parte, înainte de 1775, din
Moldova şi că românii constituiau, în partea anexată, „poporatiunea principală si
istorică - autohtonă, a acestei ţări". Sublinierea este a sa. Pornind de aici, problema
care se punea, privea raporturile celorlalte „elemente" (naţionalităţi) cu românii.
Aduce în discuţie un articol al lui Alexandru Hurmuzachi, Rătăciri naţionale,
publicat în ziarul „Bucovina" în 1848. Aici luptătorul politic bucovinean, cu care
colaborează Iraclie Porumbescu şi pentru care are o mare admiraţie, arată că
„elementul german" se manifestă prin cultura sa şi nu caută să intre „în viaţa
poporului român pe căi furişe şi frauduloase". Autonomia Bucovinei faţă de
Galiţia era o cucerire politică importantă, însă nu suficientă. Imigrările din Galiţia
continuau şi ameninţau să modifice structura demografică a provinciei. Se practica
fără nicio restricţie uzura care sărăcea populaţia autohtonă prin pierderea
proprietăţilor, mai ales asupra pământului. Îl citează pe· Iulius Plătter, profesor la
Universitatea din Cernăuţi, care consacră acestei chestiuni o lucrare specială. Nu-i
dă titlul, însă este vorba de Der Wurcher in der Bukowina, tipărită la Jena, în 1878.
Iraclie Porumbescu condamnă politica de stat a guvernelor de la Viena, prin care se
declara pentru „toleranţă" şi vorbea de „spiritul timpului" şi de „umanitate", pentru
a justifica exploatarea românilor, populaţia autohtonă. Avertiza: „indulgenţa şi
răbdarea proverbială a românului are marginile sale". Istoria va confirma viziunea sa.
Iraclie Porumbescu invocă şi autoritatea „împăratului", cum fac şi oamenii
politici transilvăneni. Aduce în discuţie prevederile Diplomei împărăteşti, din
decembrie 1862, prin care se recunoaşte individualitatea popoarelor din imperiu. Se
acţionează şi pentru Bucovina prin acel act, ţine să sublinieze Iraclie Porumbescu:
„diferenţa [respectul] limbii, a datinilor şi obiceiurilor". Sunt criticaţi Goluchowschi şi
Schmerling, ministru la Viena, pentru nerespectarea prevederilor acelui act
imperial şi favorizarea uneltirilor „slavofililor". Nu era nimic de aşteptat de la
„puternicul conte" Agenor Goluchowski, născut şi crescut, ca şi tatăl său, la
Lemberg, în Galiţia. Încrederea în „împăratul" se va dovedi, nu o dată, iluzorie şi
cu consecinţe din cele mai grave pentru populaţia autohtonă din Bucovina, ca şi
pentru cea din Transilvania.
Iraclie Porumbescu avea un cult pentru familie, cum se vede şi din
corespondenţa cu fiica sa, interpretă la instrumente muzicale, la festivităţile din
satele bucovinene, căsătorită cu Liviu Raţiu, funcţionar la Căile Ferate din
România 12• Nu este o întâmplare că din multele poezii publicate de Carmen Sylva,
se opreşte numai la Mutter, cu care se deschide volumul Mutter und Kind, tipărit la
11
12

Idem, II, nr. 6, l august 1887, p. 1-3; nr. 10, l octombrie 1887, p. 3-4.
Nina Cionca, Scrisorile lui lraclie Porumbescu, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 1999.
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Berlin în 1885 13 • Reproducem poezia Mutter [Mama], în traducerea lui Iraclie
Porumbescu: „Nume mai frumos pe lume, I Nume drag, ce gura-I spune I Nu-i ca
«mama»! I Da' cuvinte, câte scriu I Alt' mai dulce, mai sublim I Nu-i ca «mama». I
Rang sublim pe viaţa toată I Are cui i-a zis odată I Graiul - «mama» !" 14
Reproducem şi poezia germană, pentru studiul comparativ: „Der schonste
Nam' im Erdenrund, I Das schonste Wort im Menschenmund I Ist: Mutter! I Ja,
Keines ist so tief und weich, I So ungelehrt gedankenreich, I Als: Mutter! I Und hat
es wohl so grosse Macht, I Weil es von Kinderlippen lacht: I Die Mutter! I Weil es
aus Kinderaugen winkt, I Weil es in Kinderherzen singt: I Die Mutter! I Ja, Wem
auch dieses Wort erklang, I Hat hohe Wtirde lebenslang, I Als Mutter! I Und Die's
besessen und entbehrt, I Der ist das Erdengltick verwehrt, I Der Mutter!"
Poezia Prolog figurează şi în ediţia lui Leonida Bodnărescu, Scrierile lui
lraclie Porumbescu, tipărită postum, la Cernăuţi, în 1898 15 • Iraclie Porumbescu
acordă poeziei oarecare însemnătate şi o tipăreşte şi separat 16 • Din cele trei piese
muzicale ale lui Ciprian Porumbescu, prezentate la festivalul de la Frătăuţii Noi,
figurează în bibliografia scrierilor sale numai Cântecul Tricolorului. Articolul Noi
şi celelalte naţiuni din ţară şi poezia Mama se publică acum prima dată. Dacă au
trecut neobservate, chiar într-o publicaţie importantă ca ,,Revista politică", se
explică prin faptul că atât articolul, cât şi poezia sunt semnate numai cu iniţialele:
Ir. P.
Iraclie Porumbescu este în rolul Popei Tanda în satele bucovinene. Spre
deosebire de eroul lui Ioan Slavici, se călăuzeşte în activitatea sa ca un Aufklărer,
în adevăratul înţeles al cuvântului, cu pregătire intelectuală superioară şi încredere
că destinul îi încredinţase misiunea să fie luminătorul poporenilor săi. Alătură
exemplului de gospodar la casa sa, pe cel de îndrumător în colectivitatea sătească,
spre îndeletniciri practice utile pentru îmbunătăţirea situaţiei materiale. Apără
drepturile românilor din Bucovina şi acordă atenţie ridicării culturale a sătenilor
prin poezie, teatru şi muzică. Confecţionarea de obiecte din împletituri de nuiele,
iniţiată la cursul său, se va dovedi rodnică, prin artă, cunoscută în Bucovina şi
recunoscută şi dincolo de hotarele ei.
13

Carmen Sylva, Mutter und Kind, Zweite Auflage, Berlin, Verlag Alexander Duncker, 1885,

p. 1-2.
14

„Revista politică", III, nr. 13, 16 iulie 1888, p. 13.
Scrierile lui Iraclie Porumbescu, adunate şi insotite de O schiţă biografică de
Leonida Bodnărescu, Partea I, Cemăup, Societatea Tipografică Bucovineană, 1898, p. 44-45. Se
tipăreşte şi Imn şcoalei (p. 43-44), pies~ pe note de Iraclie Porumbescu şi cântată la festivitatea de la
15

Frătăuti.
16

235108.

Se păstrează la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga" din Cluj-Napoca, sub cota
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Iraclie Porumbescu, Mitarbeiter zur „Politischen Zeitschrift"
und Ubersetzer aus dem Deutschen •
(Zusamme11fassu11g)

Der Verfasser prăsentiert Iraclie Porumbescus Tătigkeit als Mitarbeiter zur „Politischen
Zeitschrift". Der Grund, warum er diese Zeitschrift gewăhlt hat, war, dass diese den entsprechenden
Raum dem politischen und gesellschaftlichen Leben aus der Bukowina gewăhrte.
Als Priester in Neu-Fratautz grtlndet er einen Hausindustriekurs. In der „Politischen
Zeitschrift" vom 15. August 1889 gibt er einen Rechenschaftsbericht Ober diesen Kurs heraus, der fllr
die wissenschaftliche Forschung heute noch ein wertvolles Dokument ist, weil es verschiedene
wichtige Infonnationen enthălt. Iraclie Porumbescu organisiert auch eine kulturelle Veranstaltung,
innerhalb deren er die Ergebnisse des Hausindustriekurses in Neu-Fratautz prăsentiert.
In der obengenannten Zeitschrift vere>ffentlicht I. Porumbescu Artikeln zum Bukowiner
politischen Leben, unter denen einige durch ihre Problematik noch aktuell sind.
Die Schlussfolgerung des Autors ist, dass I. Porumbescu durch seine Tătigkeit als ein wahrer
Aufklărer in der damaligen Bukowina betrachtet werden konnte.

• Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.
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THEATERCHRONIKEN
IN E. R. NEUBA UERS „BUKOWINA" • ZEITUNG (II)
ŞTEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU

Am Anfang des Jahres 1865 gab es in Czemowitz zwei Schauspielergesellschaften, die Konzessionen flir Theatervorstellungen schon Ende 1864
erhalten haben: die Theatergesellschaft des Direktors Gustav Modrzejewski und
die der Prau Fanny Tardini. Ihrer Vereinbarung gemăB, sollten die deutschen,
polnischen und bzw. rumănischen Vorstellungen im Hotel „Moldavie" in
verschiedenen Tagen der Woche stattfinden.
Schon im J anuar mussten aber die deutschen und polnischen Vorstellungen in
Czemowitz eingestellt werden, weil der Theatersaal zeitweilig besetzt war: „Die
Direktion des deutschen und polnischen Theaters hat sich wegen des ftir einige Zeit
eingetretenen Mangels an Vorstellungstagen aus Anlass der Redouten-Bălle,
welche wăhrend des Faschings im Theaterlokale abgehalten werden, gezwungen
gesehen, die polnische Schauspielergesellschaft nach Tamopol zu entsenden, wo
dieselbe unter der artistischen Leitung der Herrn Brilder Josef und Felix Benda eine
Reihe von 16 Theatervorstellungen veranstalten wird. Nach Ablauf des Faschings
wird die Gesellschaft wieder nach Czemowitz zurilckkehren" 1• Es wird in
derselben Chronik noch angektindigt, dass die deutsche Btihne neue Schauspieler
eingeladen hat: den „im Fache eines ersten Liebhabers und Lehrrnanns rilhrnlich
bekannte[n] Herr Wolf' und den ,jugendliche[n] Gesangskomiker und Operettensănger Herr Rosenberg. [ ... ]Beide Ktinstler waren bisher Mitglieder des Theaters
der Hauptstadt Innsbruck, und rnachen nun die weite Reise vom ăussersten Westen
in den ăussersten Osten der Monarchie."
Am 14. Januar verăffentlicht Neubauer in der Rubrik Offener Sprechsaal
einen der Zeitungsredaktion von „mehrere[n] Verehrer[n] der Schauspielkunst und
sonst eifrige[n] Besucher[n] des Theaters" geschickten Brief, wo es hiess:
,,Lăbliche Redaktion !
1

„Bukowina. Landes- und Amtszeitung", herausgegeben und redigiert von E. R. Neubauer.
Czemowitz, Selbstverlag des Herausgebers, Druck von Johann Eckhardt, Nr. 1/1865, S. 3. (Weiter als
BZ zittiert).
Analele Bucovinei, XV, 1, p. 61-74,
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Wir lesen in Nr. 5 Ihres geehrten Blattes in dem Berichte i.iber das Theater
unter Anderem folgendes: «Im romanischen Theater fand am 9. d. M. die BenefizeVorstellung des Herrn lvolski bei gut besetztem Hause statt. Der Benefiziant wurde
lebhaft applaudirt und ofter hervorgerufen.» Da es unseres Erachtens bereits sehr
hohe Zeit ist, auf gewisse stark applaudirte Sti.icke und Personen zu ihrem eigenen
und des Publikurns Nutz und Fromrnen wenigstens einen Strahl der ungeschminkten Wahrheit reflektiren zu lassen, so erlauben wir uns zu den in aller
Nachsicht und der verlăugnungsvollsten Objektivităt in Ihrem geehrtem Blatte
bezi.iglich des lvolski'schen Benefizesti.ickes eingeschalteten Worten noch
Folgendes beizufi.igen:
In dem einst von August Lewald2 redigirten Blatte „das neue Europa"
Jahrgang 1845 Bd. II Lief. 50 heisst es [ ... ]: «Eine Truppe, welche zur Zeit in
Kannstadt spielt (bei dem Neubau des Theaters ist, wie schon fri.iher erwăhnt, der
Besuch des Schlosstheaters in Stuttgart ein eingeschrănkter) gab am 23. November:
Die Kreuzfahrer, oder die eingemauerte Kl.osterjungfrau (!!) Ritteschauspiel in 5
Aufzi.igen von Kotzebue» -Anno 1845 im Angesichte einer deutschen Residenz! ... "3
Es folgt weiter eine kaum lobende Chronik derselben Vorstellung, diesmal
aber von der rumănischen Theatergesellschaft unter der Leitung von Fanny Tardini
vorgefi.ihrt, an der auch der obengenannte Herr Ivolski teilgenomrnen hat. Der
Schauspieler wird wegen seiner angeblich bedauemswerter Leistung kritisiert:
„Wenn nun wir guten Czemowitzer Theater-Enthusiasten oder Beforderer der
nationalen Kunst mit eben dernselben in miserabler Obersetzung gegebenen
Ritterschauspiel huldvollst regalirt werden, - warum sollten wir nicht applaudiren,
warum sollen wir den, nur von der Direktrice*)4 namentlich in diesem Sti.icke an
dumpfen, entsetzlich langweiligen Unkengejammer i.ibertroffenen «Ernie Ivolski»,
nach seinen in dem hochtrabenden Tone eines bauemangegassten Leierrnannes
heruntergerăderten Tiraden nicht wiederholt und sti.irmisch durch unsere entzilckte
jugendliche Klaque hervorrufen lassen, da der Benefiziant uns geschmacklose
Provinzler, die wir noch wenigstens um filnf Mal zwanzig Jahre vor den
Stuttgartem zuri.ick sind, doch schon nach nur einrnal zwanzig Jahren mit einem so
herrlichen Sti.icke beehrt hat?!. ..
2
August Lewald (1792-1871) war ein deutscher Schriftsteller und Publizist, geb. în
Konigsberg; zwischen 1818 und 1834 wirkte er als Schauspieler în Brilnn, MUnchen, NUmberg (als
Intendant), Hamburg und Paris. 1835 grtindete er die Zeitschrift „Das neue Europa. Chronik der
gebildeten Welt", die er bis 1846 herausgab. Von 1849 bis 1862 war er Regisseur am Stuttgarter
Hoftheater. Sein Hauptwerk heisst Theaterroman (5. Bde., 1841) und hat autobiographisches
Charakter. Lewalds autobiographische Schriften sind filr das Verstăndnis des Theaters, des politischkulturellen und literarischen Lebens in Biederrneier und Vorrnărz wichtige Quellenwerke. Siehe:
Wikipedia, diefreie Enzyklopădie, Juli 2007.
3
BZ, Nr. 711865, S. 3.
4
Im Originaltext wird hier die Fussnote „Fanny Tardini" eingefllhrt
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Wir hielten es flir unsere Pflicht, diesen etwas weitlăufigen und wenig
gewăhlten Worten in ihrem geschătzten Blatte ein Plătzchen zu erbitten, um die
unbefangenen Theaterbesucher zu fragen, ob durch eine derartige - hier nur zum
hundersten Theil angedeutete - Behandlung des Nationaltheaters die wahre Kunst
befărdert, und andrerseits der Geschrnack des Gebildeten befriedigt werden kann?"
Wir hielten es ftir notwendig, dieses Artikel nicht zu Ubersehen, denn der
Leser kănnte sich die Idee rnachen, dass Neubauer seine Theaterchroniken nicht
objektiv verfasste. Im allgemeinen enthalten Neubauers Theaterberichte nicht nur
lobende, sondem auch kritische Betrachtungen, sowie Empfehlungen ftir die
Verbesserung des Repertoirs oder der Leistungen der Schauspieler, die, glauben
wir, auch emst genomrnen wurden, weil Neubauer selbst Verfasser von
Theaterstticken, bzw. Lustspiele war, von denen einige auch auf der Czemowitzer
deutschen Btihne damals zu sehen waren. Wir vermuten, dass der Herausgeber
selbst nicht immer alle Theatervorstellungen besuchte, sondem auch Mitarbeiter
hatte, die ftir die Rubrik Theater in Czemowitz schrieben. Wir wtirden noch die
Bemerkung machen, dass Neubauer die Reaktion des mehr oder weniger
gebildeten Czemowitzer Publikums nicht unbedingt ftir ein Masstab in der
Bewertung der Theatervorstellungen hielt. Viei wichtiger war ihm die Bildung und
die Fărderung eines gewissen ktinstlerischen Geschmacks der Theaterbesucher, d.
h. die Vorliebe ftir die deutsche und Fremdliteratur und Kultur und ftir die
Schauspielunst im allgemeinen.
Man kănnte noch hinzufligen, dass die Wahl des Repertoirs der Schauspielergesellschaften einen zahlreichen Theaterbesuch bezweckte und deswegen
hauptsăchlich Operetten, Lustspiele und Possen enthielt, die dem sogenannten
„leichteren Genre" gehărten, weil diese von dem allgemeinen Publikum bevorzugt
wurden, und seltener Drarnen oder Tragădien, also klassische Stticke.
Es gibt auch andere ăhnliche kritisierende Beitrăge einiger unzufriedenen
Theaterbesucher flir die Rubrik Eingesendet5 in der Bukowina-Zeitung. Die
Tatsache, dass Neubauer sie verăffentlichte, beweist einerseits, dass er als
Rezensent der Notwendigkeit einer rticksichtvollen Haltung dem Czemowitzer
Theater gegentiber - im Sinne der Heranziehung des Publikums - bewusst war und
andererseits, dass Jeder eine Ausdrucksmăglichkeit in der Zeitung finden konnte
und dass er sich ein offenes Verhăltnis mit seinen Lesem zu pflegen bemtihte.
Es gibt Făllen, wo Neubauer selbst sich kritisch ausdrtickt, so z. B. in einer
Chronik eines Mitte Januar 1865 gegebenen Lustspiels6 : „Im «Gănschen von
Btichenau» hatte Frăulein Braunschweig die Titelrolle, welche sie anfangs ganz
entsprechend spielte, spăter aber, bei den Stellen, wo sie das naive Naturkind
5
6

Siehe z. B. BZ, Nr. 36/1865, S. 3.
Gănschen von Biichenau, Lustspiel in I Akt von W. Friedrich.
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affektiert, derart vergriff, dass nicht etwa die vom Dichter gemeinte Einfalt vom
Lande, sondem formliche Einfalligkeit - zum Vorscheine kam."
Eine ăffentliche Stellungnahme und Rechtfertigung der Art und Weise, in der
Neubauer die Theaterchroniken geschrieben hat und weiter zu schreiben
beabsichtigte, wird er erst am Anfang der neuen Spielsaison September-Dezember
1865 in der Zeitung verăffentlichen. Weil wir uns in der vorliegenden Arbeit
vorgenommen haben, mit der Darstellung der Theaterchroniken und der
allgemeinen Entwicklung des Theaterwesens chronologisch vorzugehen, werden
wir diese Stellungnahme spăter behandeln.
Von Januar bis April 1865 wurden auf der deutschen Btihne interessante
Stticke (einige zum ersten Mal in Czemowitz) prăsentiert: Die Dame mit den
Camelien (Charakterbild in 5 Abtheilungen nach Al. Dumas), Eulenspiegel (Posse
mit Gesang in 4 Akten von Johann Nestroy), Der Goldbauer (Schauspiel in 4
Akten von Charlotte Birch-Pfeiffer), Die verlcaufte Leibrente (Lustspiel in einem
Akt von Moritz Amster), Das Mădchen von Kaliczanka oder der SchlUssel
(Original-Lustspiel in 1 Akt von E. R. Neubauer), Rezept gegen Schwiegermiitter
(Lustspiel in 1 Akt aus dem Spanischen), Der Ehemann vor der Thiire, Die
Savojarden, Die Zaubergeige, Dafnis und Chloe, Meister Fortunio und sein
Liebesbrief (Operetten in 1 Akt von J. Offenbach), Der Mentor (Lustspiel in 1 Akt
von J. W. Lembert).
Neubauer nutzte immer seine Theaterchroniken als eine Gelegenheit, auch
junge einheimische Autoren und ihre ktinstlerische Beitrăge darzustellen. Adolf
Oppenheim, der in Czemowitz als Schauspieler tătig und auch Verfasser von
Lustspielen war, und der Dichter und Erzăhler Moritz Amster, der auch seine
Begabung in der Schauspielkunst versuchte, werden in lobenden W orten
dargestellt: „Am 10. d. M7 wurden uns zwei neue Lustspiele von vaterlăndischen
Dichtem vorgeflihrt; das eine (<<Er sucht seine Frau») vom hiesigem Schauspieler
Herrn Adolf Oppenheim, das andere (<<Die verkaufte Leibrente») von dem
Bukowiner Dichter Herrn Moritz Amster. - Herr Oppenheim ist ein noch sehr
junger Mann, aber trotzdem schon mehrere Jahre als sehr talentirter Dichter und
gewandter Publizist vielfach bekannt. [ ... ] Herr Moritz Amster ist gleichfalls noch
ein junger Mann zu nennen, aber schon seit mehr als zehn Jahren auf dem gebiete
der Poesie thătig, auf welchem er namentlich im lyrischen Fache sowie in
Erzăhlungen recht Anerkennenswerthes geleistet hat. Dass sich seine Muse auch
auf dem dramatischen Felde bewegt, war uns bis zur Anktindigung seines
Lustspiels gănzlich unbekannt. Was den ktinstlerischen Werth beider Stticke
betrifft, so mtissen wir gestehen, dass beide btihnengerecht geschrieben sind, und
7

Februar 1865.
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dass es ihnen nicht an komischen Situationen fehlt. Der Dialog enthălt Witz, die
Handlung schreitet lebhaft fort. Das Oppenheim'sche Lustspiel hat den Vorzug
grăsserer B tihnengewandtheit; das Amster'sche den Vortheil gros ser Originalităt. " 8
Auf der rurnănischen Btihne wurden seit Ende Mărz 1865!die Vorstellungen
Der Zerrissene (von Johann Nepomuk Nestroy) und Zwei Lebendig-Todte
(National-Lustspiel von V. Alecsandri) gegeben.
Es geht aus der Zeitung hervor, dass im April die Spielsaison endete. Am 24.
Mărz schrieb Neubauer in seinem Theaterbericht die folgende Anmerkung: „Wie
wir eben vemehmen, hat Herr Direktor Modrzejewski die Konzession fi.ir das
năchste Jahr zum Zwecke von Theater-Vorstellungen bereits erhalten."9 Einige
Ktinstler bereiteten sich schon vor, Czemowitz zu verlassen: die Opernsăngerin
Anna von Wierer (ihre Abschiedsvorstellung fand am 2. April statt), der
Gesangskomiker Bauer oder der Kapellmeister Schrnied. "Ober den letzten schreibt
Neubauer am 5. April, dass er derselbe war, dem es zu verdanken wăre, dass „es
der Direktion des Theaters măglich wurde, dem Czemowitzer Publikum in dieser
Saison den hohen Kunstgenuss der Operetten zu bieten [... ]. Herr Schrnied, als
Musik-Ktinstler nicht nur ein ăusserst grtindlicher Theoretiker und Instrumentalist,
sondern auch ein gewandter Kompositeur, der mit seinem seltenen Talente und
seinen ausserordentlichen Făhigkeiten jeden Platz des Dirigenten einer grossen
Oper mit Ehre ausftillen wtirde, hat sich wăhrend seiner ganzen Anwesenheit in
Czernowitz in liebenswtirdiger Weise um Btihne und Publikum grosse Verdienste
erworben und nirnrnt zum Andenken die allgemeine Achtung und herzlichste
Zuneigung der Kunstfreunde von Czernowitz mit."
Weiter noch ein Auszug aus dem Theaterbericht vom 2. April, wo Neubauer
liber die unsichere Zukunft des Theaters in Czemowitz klagt: „Cernowitz verliert
mit der Abreise des erwăhnten Herrn 10 eine grosse Quelle reinen Kunstvergntigens
[ ... ] Aber was hilfts? Die Saison ist - wie gesagt - zu Ende, und wir haben in
Czemowitz leider (trotz bereits dreijăhrigen Appellation der Zeitung «B ukowina»)
noch irnrner kein stabiles Theater. Die besten Krăfte, die die Direktion mit
ausserordentlichen Opfern gewinnt, bleiben uns nur ftir die kurze Zeit der
Wintermonate erhalten, und wir haben bei ihrem Scheiden nicht einmal den
sicheren Trost, dass sie in der năschsten Saison sich entschliessen werden,
wiederzukornrnen. " 11
Mit dem Beitrag vom 5. April wird die Reihe der Theaterchroniken bis am
12. Juli unterbrochen. Den Grund daftir lesen wir erst in der Nurnrner 82 der
8

BZ, Nr. 20/1865, S. 3.
BZ, Nr. 36/1865, S. 3.
10
Der Gesangskomiker Bauer; siehe Nr. 40/1865, S. 3.
11
BZ, Nr. 40/1865, S. 3.
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Bukowina-Zeitung: „Herr Theaterdirektor Modrzejewski ist nach dritthalbmonatlicher Abwesenheit, wăhrend welcher Zeit er bemliht war, în Wien, Graz und
Pest Krăfte filr das Czernowitzer deutsche Theater filr die bevorstehende Saison zu
engagieren wieder in Czernowitz eingetroffen. In Pest erhielt er den Antrag, die
Direktion der dortigen deutschen Blihne zu libernehmen, welcher Antrag jedoch
von ihm abgelehnt wurde." (S.3).
In demselben Bericht erfahren wir Neuigkeiten liber die polnische Blihne:
„Die polnische Gesellschaft des Herrn Direktors Modrzejewski wird wăhrend der
Zeit des Petermarktes in Czernowitz vierzehn Vorstellungen geben, nach deren
Ablauf die Gesellschaft wieder nach Galizien reiset. Die Vorstellungen werden im
Modrzejewskischen Sommertheater (Arena) stattfinden."
Es werden alsa unter den damals bekannten polnischen Schauspielern die
Brilder Josef und Felix Benda, Henriette Benda (wahrscheinlich die Tochter eines
von den zwei Brlidern, schon mit 10 Jahren als begabte Schauspielerin
aufgetreten), Prau Modrzejewska usw. erwăhnt.
Zu den vorgefilhrten Stlicken gehorten u. a. Der Revisor aus Sankt Petersburg
(Verarbeitung nach Gogol, zum ersten Mal auf der polnischen Blihne zu sehen)
und andere Lustspiele und Possen, die - wie es aus den Theaterberichten
hervorgeht - „durchaus zweckmăssig" gewăhlt und gespielt wurden. Die
polnischen Vorstellungen hatten trotzdem sehr wenige Besucher: „Der Besuch des
Theaters war ein auffallend geringer, und zwar derart gering, dass nicht einmal die
Kosten der Unternehmung gedeckt waren. Freilich fallt ein Theil der Schuld dieser
lauen Frequenz der unglinstigen J ahreszeit zur Last; aber immerhin konnte der
Besuch so vorzliglicher Vorstellungen ein zahlreicherer sein."
Die deutsche Blihne prăsentierte bis Ende September 1865 Vorstellungen
wie: Der erste Kranke (Lustspiel in 1 Akt aus dem Franzosischen von Bernhard),
Die Verlobung im Weinkeller (Operetten în 1 Akt von J. Offenbach), Flotte
Burschen oder das Bild der Madame Potifar, 'Zehn Mădchen und kein Mann
(komische Operetten in 1 Akt von Franz von Suppe), Ein ungeschlif.fener Diamant
(von Bergen), Der geadelte Kaufmann (Lustspiel von K. A. Gorner) usw.
Am 8. Oktober, am Anfang der neuen Spielsaison, schreibt Neubauer eine
umfassendere Theaterchronik, in der wir liber die Leitfaden lesen konnen, die am
Inhalt der Theaterberichte bisher zugrunde lagen und die auch als Antwort auf die
der Redaktion mehrmals eingesendeten und frilher erwăhnten kritischen Briefen
gelten konnte:
„Wir lieben und achten die Kunst, wo immer sie auch ihren Tempel
aufschlagen mag; und darum achten und lieben wir auch das Theater. Dieser Liebe
ist zugleich der Masstab entnommen, den wir im Prologe zur ersten deutschen
Theatervorstellung der laufenden Saison năher bezeichneten und den wir an die
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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hiesigen Blihnenleistungen bei unseren Referaten stets anlegten. Diesem Masstabe
getreu, haben wir bisher - wir gestehen es offen ein - sehr oft die Sprache des
Gemlites statt des kalten, zersetzenden Kritik des Rezensenten von Profession bei
unseren Urtheilen ertonen lassen; denn die Kunst, [ ... ] der schone Beruf, aber auch
der schwierige, und nicht selten bittere Lebensweg des Schauspielers, die
grenzenlosen Opfer des Theaterdirektors [... ] - diese und ăhnliche einschlăgige
Griinde haben uns bei unseren Theater-Referaten immer auf den Weg der Toleranz
geflihrt, der selbst dann von uns, und zwar durch einfaches Schweigen eingehalten
wurde, wenn tiber die Grenze unserer Grlinde hinaus der Tadel Pflicht, und zwar
Pflicht im Interesse der Kunst gewesen wăre." 12
Es wird weiter das eigentliche Ziel der Theaterberichte dargestellt: der Zweck
war, nicht zu kritisieren, sondem das Publikum zum Theaterbesuch heranzuziehen:
„[ ... ] wir [beurtheilten] auf diese Art bisher (d. h. jahrelang) die darstelltenden
Ktinstler mit dem hăchstmoglichen Grade von zarter Rlicksicht [ ... ], um den
Theatervorstellungen jeden moglichen Vorschub zu leisten, und dieselbe zu einem
Bedlirfnis des Publikums zu machen, eines Publikums, das, weil es nie in der Lage
war, ein stabiles Theater zu besitzen, erst an tăgliche Theatervorstellungen gewohnt
werden musste, keineswegs aber durch eine streng kritische Feder vom Besuche
des Theaters abgeschrekt werden durfte." 13
Es ist daraus ersichtlich, dass sich Neubauer vom Anfang an vomahm, durch
seine Theaterchroniken ein Prozess im Sinne der klinstlerischen Bildung des
Publikums in Gang zu setzen. Nachdem sich die Theaterbesucher mit den
Vorstellungen gewohnt haben, sollte er, der Rezensent, ihren Geschmack flir die
„guten" Vorstellungen und die Vorliebe flir den Theaterbesuch als wichtiger
Kulturakt entwickeln lassen: ,,Das Publikum in Czemowitz hat sich bereits an die
Theatervorstellungen gewohnt, und zum Lohne flir dieses schon feststehende
Resultat muss nun mit einem weiteren Schritte nach Vorwărts daflir gesorgt
werden, dass es von dem Augenblicke an, wo das Bedtirfnis flirs Theater in ihrn
dauemd erwacht ist, an gute Produktionen gewohnt werde; - darum ist es notig,
dass wir von jetzt an unsere Anforderungen an die Schauspieler um einen Grad
hoher stellen." 14
Die năchste Etappe des Prozesses wird weiter begriindet: ,,Bis einst die
Hauptstadt Cemowitz ein eigenes kunstgerechtes Theatergebăude, eine kunstgerechte
Blihne und eine kunstentsprechende Subvention flir die Theaterdirektion besitzen
wird - dann - wenn wir Dieses je erleben, werden wir nicht săumen, den dritten
Grad unserer Anforderungen an die Schauspieler, im Interesse einer wtirdigen
12
13

14

BZ, Nr. 117/1865, S. 3.
Ebenda, S. 3.
Ebenda, S. 3.
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Kunstvertretung und wahrer, fehletfreier Kunst eintreten zu lassen, und scharfe, ins
Detail eingehende Kritik zu tiben." 15
Beginnend mit der Nummer 123 ist das Theater in Czernowitz in der Rubrik
Feuilleton (rnanchrnal mit dem Untertitel Wochen-Bulletin) zu lesen und es wird
den Chroniken mehr Raum in den Seiten der Zeitung gegeben. Neubauer ftihrt
ausflihrlichere Inforrnationen und Beschreibungen ( weniger aber zum Inhalt, und
mehr zu der Btihnenausrtistung, den Schauspielem und ihren Leistungen) ein.
In der Periode Oktober-Dezember 1865 prăsentierte die deutsche Btihne
folgende Vorstellungen: Eine leichte Persan (Posse von A. Bittner), Das Pensionat
(Operette von J. von Suppe), Der dreizehnte Mantel (Posse mit Gesang von A.
Gyrowetz), Der Pariser Taugenichts (Original-Lustspiel von Karl Tăpfer), Ehrgeiz
in der Kiiche (Posse von A. G. Lortzing), Das Fest der Handwerker (Posse von L.
Angely). Bei einigen Stticken ist der Autor nicht erwăhnt 16 : Die Schauspielerin
(Lustspiel), Kean (Schauspiel), Aufgeschoben ist nicht aufgehoben (Lustspiel), Die
Schuld eines Mannes (Lustspiel), Die Sirenenstimme (Lustspiel), Die Kunstreiterin
(Operette).
Da sich die Theatervorstellungen mehrten und die sogenannten TheaterReferaten auch in der Form einer W ochenchronik nicht allesamt rechtzeitig
nachgeholt werden konnten, entschloss sich Neubauer, „die Leistungen der
hiesigen 17 Btihne wăhrend der zweiten Hălfte des Monats Dezember in bloss
allgemeinen Umrissen zusammenzufassen." 18 Die Chronik vom 31. Dezember
1865 ist eine Art Dbersicht der Tătigkeit sowohl der Schauspieler, als auch der
Theaterdirektion. Wir entnehmen daraus ein Paar Ausztige: „Was die Leistungen
der Direktion [ ... ] betrifft, so mtissen wir es lobend anerkennen, dass diese [ ... ]
dem Publikum gegentiber durch aberrnalige Vorflihrung von Novităten und durch
bedeutende Opfer bei Szenierung derselben, sich ein wirkliches Verdienst
erworben. [ ... ] Gleichfalls lobend anerkennen mtissen wir, dass endlich die
Direktion begonnen hat, solche Novităten (namentlich Operetten und Lustspiele),
die, sei es wegen ihres gediegenen Inhaltes, oder wegen besonders gelungener
Darstellung, oder endlich wegen ihrer originellen Situationen und Wendungen,
beim Publikum allgemeinen Anklang finden, zu wiederholten Malen zur
Auflihrung zu bringen. Wir wtirden der Direktion sogar rathen, diese bei allen
besseren Btihnen herrschende Massregel am Czemowitzer Theater zu stabilisieren.
Unberufene und unmassgebende Bemerkungen einzelner Theaterbesucher gegen
15

Ebenda, S. 3.
Es ist moglich, dass diese Stiicke den vielen, hier schon aufgezăhlten Autoren gehorten. abcr
sie wurden von uns bisher noch nicht identifiziert.
17
Note des Verfassers: Es handelt sich um die deutsche Buhne.
18
BZ, Nr. 15111865, S. 1.
16
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solche Wiederholungen, di.irfen die Direktion in ihrem Vorgehen durchaus nicht
bringen. Gute Stticke kann das Publikum nie zu oft sehen." 19
Und weiter zu den Leistungen der Schauspieler: „Stets bemerkten wir, selbst
bei den wenigen rninder begabten oder rninder routinierten Mitgliedern Fleiss und
guten Willen; bei den in achtbarer Zahl reprăsentirten, durch hervorragendes Talent
und durch Routine augezeichneten i.ibrigen Mitgliedem aber, Verstăndnis,
Sicherheit und Nati.irlichkeit im Spiel."20
Zu den in der zweiten Hălfte des Monats Dezember zur Aufftihrung
gelangten Sti.icken gehorten u. a.: Deborah (Schauspiel), Der Abenteuerer (Posse
mit Gesang), Der Prophet (Parodie von G. Mayerbeer), Das Soldatenkind (Posse
von Flamrn).
Bisher (d. h. in der Spielsaison Oktober-Dezember 1865) waren in der
Zeitung nur Berichte von der deutschen und keine von der rumănischen oder der
polnischen Btihne zu finden, was im Falle der letzterwăhnten dadurch zu erklăren
wăre, dass die polnische Theatergesellschaft zu jener Zeit Vorstellungen in
Galizien gab. Trotz der vielen Erfolge ( wie man aus dem bisher Gelesenen
feststellen kann) war die finanzielle Lage der Modrzejewskischen Theatergesellschaft eine unsichere. Das von ihrn gebaute Somrnertheater (auch ,,Arena"
genannt) kostete sehr viel; ausserdem hatte er noch eine ziernlich grosse
Schuldenlast gehabt und auch Vorschi.isse an die Schauspieler gewăhrt21 • Um die
Lage seiner Gesellschaft zu verbessem, beabsichtigte der Direktor SinnrnaierModrzejewski Vorstellungen in deutscher, polnischer und rumănischer Sprache zu
geben. Ende Februar 1866 erhielt er die Konzession ftir die năchste Spielsaison22
und gleichzeitig wandte er sich an die Galizische Staathalterei um die Erteilung der
Konzession ftir deutsche und. polnische Theatervorstellungen im Lemberger
Verwaltungsgebiet, was er spăter auch bekarn23 •
Aus Neubauers Zeitung erfahren wir, dass sich Modrzejewski endlich ftir die
zweite Konzession entschied und Czemowitz verlassen hat: ,,Bezi.iglich der
Czernowitzer Theaterdirektion sind wir in der Lage, rnitzutheilen, dass Herr
Direktor Sienrnaier-Modrzejewski24 nach Galizien abgereist ist, um seine dort
befindliche polnische Gesellschaft wieder personlich zu dirigiren, und zugleich
19

Ebenda, S. 1.
Ebenda, S. 1.
21
T. Balan, Die Geschichte des deutschen Theaters in der Bukowina 1825-1827, S. 61-63.
22
Neubauer betont in der Nr. 24 vom 2. Mărz 1866, S. 3, dass Modrzejewski die Konzession
nur fur die deutsche und rumănische Buhne erhalten hat, wăhrend T. Balan, in der Geschichte des
deutschen Theaters ... schreibt Uber denselben, dass „er sich entschlossen habe, abwechselnd deutsche,
polnische und rumănische Spiele aufzufuhren" - und weiter: „Das Landesprăsidium war mit dem
Programme einverstanden und erteilte ihm am 23. Februar 1866 die angesuchte Konzession." (S. 62).
23
Teodor Balan, a. a. O„ S. 62.
24
Bei Neubauer wird der Name „Sienmaier", wăhrend bei T. Balan „Sinnmayer" geschrieben.
20
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neben derselben eine deutsche Gesellschaft fiir Operetten zusammenzustellen. Mit
den vereinten beiden Gesellschaften gedenkt er die grosseren Stădten Galiziens,
namentlich Ostgaliziens, zu besuchen, und daselbst Vorstellungen zu geben. Zur
Zeit des Petermarktes steht hoffentlich auch der Stadt Czemowitz ein Besuch
beider Gesellschaften in Aussicht. Fi.ir die Herbstzeit, d. i. fiir den Beginn der
năchstjăhrigen Saison, beabsichtigt Herr Direktor Sienmaier eine kleine
Gesellschaft fiir Opem und Operetten in Czemowitz zusammenzustellen."25
In der zweiten Nummer der Bukowina-Zeitung fiir das Jahr 1866 bezieht sich
Neubauer auf ein in Czemowitz erschienenes Theaterjoumal, ein sogenanntes
„Theateralmanach", welches interes.sante Daten liber die Zahl der Mitglieder des
deutschen Theaters und liber das Repertoire enthălt: ,,Es liegt uns das TheaterJoumal des Theaters in Czemowitz mit den statistischen Angaben fiir die laufende
Saison bis 1. Jănner 1866 vor. Wir entnehmen demselben folgende Daten: Der
Personalstand des hiesigen deutschen Theaters belăuft sich auf 49 Personen. Davon
gehoren 10 Personen der Verwaltung, Controle u. dgl. an; 11 Personen bilden das
technische Personal und 28 sind darstellende Mitglieder (wovon 4 abgegangen).
Von den gegenwărtigen 24 darstellenden Ki.instlem sind 13 Damen und 11 Herm.
Von Mitte September (Beginn der Saison) bis 31. Dezember 1865 wurden im
Ganzen 125 Sti.icke zur Auffi.ihrung gebracht. Darunter waren 7 Trauerspiele, 14
Schauspiele,49 Lustspiele, 5 Possen, 20 Operetten, 3 Soios, und 27
Wiederholungen (meist von Operetten und Lustspielen)."26
Bis zur Modrzejewskis Abreise nach Galizien wurden auf der deutschen
Bi.ihne folgende namenswerte Vorstellungen (hier teilweise nur mit dem Titel)
prăsentiert: Die Dame mit den Kamelien (Verarbeitung nach Al. Dumas), Der
Glăckner von Notre-Dame
(Verarbeitung nach V. Hugo), Orpheus in der
Unterwelt (komische Oper von J. Offenbach), Der bose Geist Lumpacivagabundus
oder das Liederliche Kleeblatt (J. N. Nestroy), Der Goldonkel, Adrienne
Lekouvreur (Lustspiel, bzw. Drama von A. E. Scribe).
Nachdem der Theaterdirektor Sinnmayer-Modrzejewski nach Galizien
abgefahren ist, blieb Czemowitz bis im April 1867 ohne eine deutsche Bi.ihne.
Eigentlich sind in der Bukowina-Zeitung in dieser Periode keine Theaterberichte
mehr zu lesen. Der Grund dafiir wăre, dass das Jahr 1866 sehr viele
Schwierigkeiten mit sich brachte: der Krieg 27 , der Cholera-Ausbruch, Typhus- und
Brechruhrepidămien, Hungemot. Die i.iblichen Theaterchroniken wurden durch den
Sanitătsberichten erstezt. Die einzigen · ki.instlerischen Beschăftigungen in
Czemowitz waren in dieser Zeit nur die Konzerte und die musikalischen Soireen,
25
26
27

BZ, Nr. 47/1866, S. 3.
BZ, Nr. 2/1866.
1m Juni 1866 hat Preussen den Krieg gegen Osterreich-Ungam erklărt.
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die zum Besten der Notleidenden vom Czemowitzer Musikverein veranstaltet
wurden. Als positives Ergebniss bis Ende 1866 wăre nur die Erăffnung der neuen
Eisenbahnlinie Lemberg-Czemowitz am 1. September zu erwăhnen, eine Tatsache,
die von Neubauer oft als wichtiger Schritt in der ăkonomischen und kulturellen
Entwicklung der Bukowiner Hauptstadt und Provinz selbst angedeutet wurde. Am
30. Dezember schrieb Neubauer in einem Artikel (Um Schlusse des Jahres 1866)
Folgendes: „So traurig librigens das Jahr 1866 fi.ir die Bukowina im Allgemeinen
auch war, so wird es doch die angenehme Erinnerung noch in spăten Jahren
erwecken, dass gerade in dieser so unheilvolle Periode die Erăffnung der
Eisenbahn stattfand, die das Land dem Centrum des Reiches năher ri.ickte, und
dasselbe in direkte Schienen-Verbindung mit dem Westen Europas brachte, ein
Vortheil der sich bald in allen Zweigen der Industrie, der Landwirtschaft geltend
machen wird. " 28
Beginnend mit dem Jahr 1867 werden die Theatemachrichten in der Rubrik
Lokalchronik geschrieben. Bis im Mărz werden in der Zeitung nur Konzerte des
Czemowitzer Musikvereins verzeichnet. Erst am 29. Mărz schreibt Neubauer liber
die Vorstellungen desk. k. Privattheaters in Lemberg, dessen Direktoren Friedrich
Blum und Wilhelm Amster29 waren: „Seit mehreren Tagen cirkulirt im
Herzogthume Bukowina, namentlich in der Stadt Czemowitz, eine von dem
Consortium «Blum und Amster>> unterzeichnete Annonce des Inhalts, dass am
Ostennontage die erste Gastvorstellung der deutschen Gesellschaft vom k. k. priv.
Theater in Lemberg stattfindet. Es sollen 30 solche Gastvorstellungen bestehend în
Opem, Operetten, Possen und den neuesten Lustspielen stattfinden und werden
auch in Czemowitz Vonnerkungen auf diese Vorstellungen angenommen." 30
Die erste Vorstellung fand also am 22. April statt und es wurde die Oper Der
Troubadour von G. Verdi prăsentiert. Es folgten în derselben Woche die Stlicke
Wildfeuer von Halm, Gli.icklicher Familienvater (Lustspiel von A. Gămer), List
und Phlegma (Posse von L. An·gely), Die schone Galathea (Operette), Im
Wartsalon erster Klasse und Mein Album (Lustspiele). Am 27. April wurde die
Oper Lucretia Borgia und am 2. Mai Nonna von V. Bellini vorgefi.ihrt. Das
Theater war gut besucht, und das Haus war bei der Troubadour sogar „gedrăngt
voll". Am 5. Mai schreibt Neubauer eine ausfi.ihrlichere Theaterchronik, în der er
wieder auf die Art und Weise eingeht, wie er Vorstellungen und dramatisches Spiel
zu beurtheilen versuchte: „[ .. ] liber die bisher aufgeflihrten Opem haben wir uns,
soweit es der Raum gestattete, eingehend, und - man wird uns dieses Zeugnis
gewis nicht versagen - rlicksichtsvoll, d. h. ohne kritische Strenge, ausgesprochen.
28

BZ, Nr. 147/1866, S. I.
Teodor Balan, a. a. O„ S. 65-67.
30
BZ, Nr. 38/1867, S. 3.

29
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Wir wollen damit keineswegs ausdrilcken, dass wir lobhudelten, sondem nur. Jass
wir wirkliche Vorztige anerkannten, wirkliches Talent durch Rticksicht aufmunterten, und tiber wirkliche Măngel schwiegen. Das Letzte ist zwar immcr cin
Fehler bei der Kritik; aber wir gestehen diesen unseren Fehler mit Hinweisung auf
die Czemowitzer Theaterverhăltnisse ohne Errothen ein."31
Es folgt in demselben Theaterbericht ein Obersicht der bisherigen
Theater-verhăltnisse
in Cernowitz, wobei Neubauer wieder auf den
bescheidenen Zustand des Theaterlokals und auf die Erwartungen des
Publikums hinweist: „Czemowitz sah seit einem viertel Jahrhundert keine
sogenannte grosse Oper und jetzt sieht es die grosse Oper auf einer sehr - sehr
kleinen, kaum den dtirftigsten Anforderungen der Schauspielkunst
entsprechenden Btihne [. „]. - Ein ganz anderes Verhăltnis ergibt sich jedoch
filr die Aufftihrung von Operetten und dramatischen Dichtungen [„ .] weil das
Czemowitzer Publikum in den jilngstabgelaufenen Jahren reichlich Gelegenheit
hatte, beinahe sămmtliche neue Operetten in fast durchgehends vorztiglichen
Aufftihrungen kennen zu lernen, und bezliglich des Genusses der
Schauspielkunst die meist ganz ausgezeichneten, die Produktionen gar mancher
deutschen Hofbtihne an Meisterschaft bei weitem tibertreffenden Leistungen
polnischer Mimen zu sehen. - Ftir Operetten und rein dramatische Produktionen hat somit die Direktion einen schwierigen Stand, und der spărliche
Besuch des Theaters bei Vorfilhrung dieser Kunstgattungen, welcher gleich
nach den ersten Vorstellungen eintrat, beweiset zur Gentige, welche Kritik das
Publikum selbst tibt."
Die Theatergesellschaft ,,Blum und Amster" blieb in Czemowitz bis Ende
Juni 1867. In dieser Zeit wurden noch folgende neue Stticke vorgefilhrt: Hernani,
Der Barbier von Sevilla (Opem von G. Verdi), Faust (Oper von Ch. Gounod), Die
Afrikanerin (Oper von G. Meyerbeer) und Freischiitz (K. M. von Weber). Damit
war die Spielsaison zu Ende.
Bis Oktober 1867 wăre als bemerkenswertes ktinstlerisches Ereignis das
„Patti-Konzert" zu erwăhnen: in der Zeitung werden gross geschriebene Anzeigen
verăffentlicht, wo man tiber die zwei in Czemowitz unter der Leitung von B.
Ullman (Direktor der italienischen Oper in New-York) veranstalteten Konzerte von
der damals bertihmten Săngerin Carlotta Patti lesen kann. Im Konzert zu sehen
waren auch: Jules Lefort - „erster Sănger der grossen Pariser Concerte", Rudolph
Willmers - „k. k. Kammervirtuose", L. Auer - „Concertmeister und Solo-Violinist
der grossen Londoner Concerte" und D. Popper - „Concertmeister". Das Programm
enthielt Arien aus Opem von Bellini und Gounod, Konzertstticke von Beethoven
31

BZ, Nr. 53/1867, S. 3.
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und Paganini 32 • Aus Neubauers Berichten geht es hervor, dass das Czemowitzer
Publikum sehr beeindruckt war und dass sogar Kunstliebende aus der Moldau, aus
Russland und der Ti.irkei zu den Vorstellungen kamen.
Es ist aus der Zeitung nicht genau ersichtlich, welche Theatergesellschaft
die Konzession fi.ir die Spielsaison Oktober -Dezember 1867 erhielt. Es wird
aber unter den Ki.instlem eine gewisse Frau Amster erwăhnt, die wahrscheinlich
W. Amsters Verwandte (Ehefrau?) war. Deswegen konnte man vermuten, dass
die von Friedrich Blum und Wilhelm Amster geleitete Gesellschaft in Czemowitz
noch Vorstellungen gab. Zu den vorgefi.ihrten Sti.icken gehorten: Der Muller und
sein Kind (Trauerspiel von C. Raupach), Die Hammerschmiedin aus Steiennark
(Lokalposse mit Gesang von J. Schick), Umsonst (Posse von J. N. Nestroy),
Pariser Leben und Meister Fortunio (Operetten von J. Offenbach) aber auch
grosse Opem wie Lucia von Lamennoor von Donizetti oder Trovatore von Verdi.
Die Zeitung ,,Bukowina" erschien bis Anfang Januar 1868. Die letzten zwei
Numrner sind vom 1. und 5. Januar und damit enden sich auch Neubauers
Theaterchroniken. Die Sti.icke Die Schreckensnacht in Czernowitz oder die
Unbekannte im Volksgarten (Original-Posse mit Gesang von W. Ernst), Kunst und
Natur (Lustspiel in 4 Akten von Albini) und Sie hat ihr Herz entdeckt, wurden als
sogenannte Benefize-Vorstellungen fi.ir das Czemowitzer Publikum gegeben.
Als Hohepunkt in der Entwickung des Czemowitzer Theaterlebens - in
der „Bukowina"-Zeitung schon mehrmals angedeutet und erhofft - ist die
festliche Eroffnung am 27. November 1.877 des neuen Theatergebăudes zu
nennen. Der Bau dieses neuen Theaters war dem Architekt Gregor und die
inneren Dekorationen waren dem Maler Jobst zu verdanken. Der erste Direktor
des neuen Theaters war Dietz und die erste Vorstellung enthielt eine vom
Kapellmeister Kechl komponierte Festouverture, die dramatisierte Anekdote
Gust/ von Blasewits, das Lustspiel Wenn man nicht tanzt und die Operette Zehn
Mădchen und kein Mann. Die Theaterzettel fi.ir diese Erstvorstellung wurden
auf Seide gedruckt33 •
Mit der vorliegenden Arbeit beabsichtigten wir, E. R. Neubauers Rolle zur
Forderung des ki.instlerischen Lebens in Czemowitz hervorzuheben. Das von ihm
nur sechs Jahre lang redigierte und erschienene Blatt „Bukowina. Landes- und
Amtsszeitung" ist ein wichtiger Beitrag zur Kenntnis der darnaligen Czemowitzer
Thaterverhăltnisse und in diesem Sinne hoffen wir, mir der Schilderung einiger
seiner Theaterberichten das geschichtliche Bild des Bukowiner Theaterwesens zu
ergănzen.
32

BZ, Nr. 11311867, S. 4.
Dr. Leo Flinker, Die Erbauung und Eroffnung des alten Stadttheaters. In: Teodor Balan, Die
Geschichte des deutschen Theaters in der Bukowina, S. 134-136.
33
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Cronici teatrale în ziarul „Bukowina" al lui E. R. Neubauer (II)
(Rezumat)°
În partea a doua, studiul de fată continuă prezentarea cronicilor teatrale publicate în ziarul
„Bukowina. Landes- und Amtszeitung", în intervalul ianuarie 1865 - ianuarie 1868. Sunt selectate
articole reprezentative pentru: activitatea trupelor de teatru germane, poloneze şi româneşti, care se
aflau în acea perioadă în tranzit prin oraşul Cernăuţi, problemele cu care se confruntau directorii
companiilor teatrale, repertoriul ales, preferinţele şi atitudinea publicului cemăuţean faţă de piesele
prezentate.
Deosebit de interesante sunt, în opinia noastră, articolele în care redactorul ziarului îşi
argumentează modul de realizare a cronicilor şi criteriile de evaluare a performanţelor artistice de pe
scenă: dincolo de postura asumată de recenzent critic, obiectiv, E. R. Neubauer îşi păstrează
atitudinea tolerantă fată de actor, în general, şi faţă de public, ca şi consumator de teatru, dorind să-l
atragă pe acesta din urmă în sala de spectacole şi să-i creeze obişnuinţa de a participa la manifestările
artistice - unele modeste, altele foarte bine realizate în condiţiile vitrege de la acea vreme-, să-l ajute
să-şi formeze un gust literar şi să înţeleagă că teatrul nu este numai un simplu divertisment, ci şi un
important act de cultură.

• Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.
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Moto: „Neamul meu are drepturi exclusive asupra teritoriului
naţional, din care face parte întreaga Bucovină" (Nicolae lorga)1.

său

IV. Despre elita românilor bucovineni
În hăţişul diverselor teorii despre elite - controversele se referă la dilema
ele se află în interiorul sau în afara conducerii politice, a factorilor decizionali
într-o societate la un moment dat - acceptând sensul etimologic obişnuit, acela de
grupuri restrânse, personalităţi ale unei naţiuni, societăţi sau provincii care se
remarcă prin pregătire generală şi profesională, autoritate, prestigiu, cunoaştere şi,
mai ales, un ideal de viaţă, capacitate de luptă pentru înfăptuirea acestuia,
influenţând, deopotrivă, atât masele populare, cât şi puterea politică în sens
benefic, pe calea progresului generaI2, considerăm necesar să subliniem că opera
lui Iorga, fie în sinteza închinată istoriei acestei zone, Românismul în trecutul
Bucovinei, fie în acele medalioane din Oameni cari au fost, ori în unele conferinţe
ale sale, găsim rânduri reprezentative, unice prin simplitate, onestitate,
obiectivitate, capacitate de-a spune foarte mult în cuvinte puţine, încât nu există
studii, articole sau monografii închinate unor personalităţi ale Bucovinei, care să nu
citeze, să nu utilizeze aprecieri ale savantului, ca judecăţi valabile, indubitabile.
Încercăm să relevăm, selectiv, câteva dintre aceste aprecieri. Astfel, în sinteza
sa asupra istoriei Bucovinei, Iorga face referiri succinte la situaţia învăţământului şi
activităţii spirituale anterioare ocupării şi anexării zonei moldave - scriind că exista
aici „o şcoală românească de parohie şi de mănăstire" şi „o şcoală a diecilor
ambulanţi", acestei şcoli „i se datorează acea frumoasă caligrafie şi acea perfectă
dacă

Din scrisoarea trimisă de Nicolae Iorga, în 1919, 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 li, nr. 8/21
ianuarie 1909, p. 2).
2
Idem, Elita românilor bucovineni între 1862-1918, în voi. Bucovina 1861-1918: aspecte
edificatoare pentru o Europă unită?, Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, Rădău\i,
20-22 septembrie 2000, volum editat de Ştefan Purici, Editura Uni vcrsităţii Suceava. 2002, p. 177-178.
1

Analele Bucovinei, XV,/, p. 75-109,

Bucureşti,

2008
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ortografie, prin care se deosebesc toate inscripţiile, notiţele şi manuscriptele
redactate"; ctitorul acestei şcoli era - după aprecierile savantului, ierarhul Iacov
PutneanuI3 (1719-1778), care a reformat în sens iluminist activitatea în mănăstirea
ştefaniană, impunându-se, remarcându-se drept „unul dintre cei mai demni de
veneraţie între şefii Bisericii moldovene"; prin reformele sale a creat la Putna „o
adevărată şcoală superioară", rămânând în analele istoriei ca „un călugăr harnic,
care se amesteca şi în politică şi care, cu câţiva ani mai înainte, făcuse o călătorie la
Petersburg"; alături de acesta s-a remarcat şi Vartolomei Măzăreanu (1710-1790),
„caligraf încercat şi compilator de cronici"; şi „când civilizaţia fiscală a
Imperialilor îşi făcu, prin forţa regulamentelor intrarea pretenţioasă şi flămândă în
ţară", la Putna se învăţa „slavona, ştiinţa teologiei, după operele celebrului erudit
grec contemporan, Evghenie Bulgaris" şi se mai învăţa „istoria bisericească [ ... ],
geografia [ ... ]'.4.
Austria s-a străduit, şi în bună parte a reuşit, după ocuparea şi anexarea
nordului moldav să-i atragă şi să-i prefacă pe ierarhii Bisericii ortodoxe în
funcţionari şi supuşi loiali. Astfel, episcopul Dositei Herescu ( 1710-1789), mutat
de la Rădăuţi la Cernăuţi, într-o baracă din mahalaua Clocucica, ajunse - după cei
s-a desfiinţat oficial eparhia şi i s-a înfiinţat alta, „a Bucovinei" - nici mai mult,
nici mai puţin decât „un simplu funcţionar bisericesc, nevoit să se supună ordinelor
unui ,,Landesherr", adică suveran al provinciei" şi - dacă la un moment dat el „se
împotrivi cu toată dârzenia" împotriva desfiinţării mănăstirilor şi schiturilor",
scriind guvernatorului că n-ar dori ca urmaşii să-l considere „cel mai mare monstru
şi barbar" pentru că poporul l-ar putea considera drept „cel mai vinovat dintre
călcătorii datinelor" - în final, „nu reuşi să scape mănăstirile de prăpădul care le
ameninţa" şi noua administraţie imperială îl recompensa cu „un salariu de
funcţionar, care i-ar fi îngăduit să-şi vadă numai de îndatoririle lui religioase"5 •
Foarte lapidare, la obiect, concise, precise, clare, aprecierile şi observaţiile
critice ale savantului faţă de partea cea mai însemnată a „inteligheţei", a elitei din
Bucovina habsburgică, ierarhii Bisericii ortodoxe sunt, uneori, neiertătoare, ironice,
usturătoare, ca în cazul lui Eftimie sau Eugen Hacman ( 1793-1873), fost student la
Viena, care „avusese marea onoare de a da câteva noţiuni de limba română celui
care era să fie mai târziu împăratul Ferdinand"; însă, ademenit şi cucerit de
avantajele funcţiei sale, de episcop, „în provincia lui natală, va fi chiar cu totul
nepăsător la ceea ce priveşte interesul şi viitorul rasei sale"; nu se va remarca
„decât ca un simplu funcţionar austriac, bucurându-se de salariul şi de titlurile
sale"; şi „cum a fost de la începutul administraţiei sale, aşa a rămas până la
bătrâneţe"; el făcu grave concesii veneticilor ruteni, se opuse unirii Bisericii
ortodoxe din Bucovina cu sora ei, de acelaşi rit, din Transilvania şi, în ajunul morţii
Teoctist, Mitropolitul Iacob Putneanul, Mănăstirea Neamţ, 1978, 125 p.
N. Iorga, Bucovina sub Austria, p. 57.
5
Ibidem, p. 49, 52-53.
3
4
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„ajungea, în sfârşit, să fie mitropolit, dar numai pe baza supunerii faţă de
autoritatea sa a eparhiilor din Zara şi Bocche di Cattaro", unite forţat şi ilogic doar
„pentru vanitosul bătrân, la 23 ianuarie 1873", încât el însuşi „nu avu parte de
suprema satisfacţie" şi „muri copleşit de mânia care-l înăbuşea" 6 •
Dintre ierarhii ce i-au urmat, Silvestru Morariu-Andreievici (1818-1895),
făcea parte, alături de Teoctist Blajevici (1807-1879) şi Vasile Ianovici (18061866), din „mica armată a idealului naţional", care, pe la 1848 „îşi găsise, încă din
primul moment, în exilatul ardelean, Aron Pumnul un şef, în sensul ei"; el susţinea,
alături de fraţii Hurmuzachi, în frunte cu Eudoxiu şi Mihai Bodnar „unificarea
politică a tuturor românilor în ,,Marele-Ducat al Românilor"; înţelese, după eşecul
acestui plan „să depună toate silinţele pentru a obţine cel puţin forma religioasă,
ierarhică, unitară"; el îl primi în Bucovina, la 1866, pe Alecsandri „cu toate
onorurile, care se cuveneau gloriei sale"; se făcu vestit, între cărturarii vremii şi ca
„autor al multor manuale şcolare şi teologice"; când fu desemnat şi avizat ca
mitropolit al Bucovinei, deşi avea „şaizeci şi doi de ani", totuşi „i se păstrase tot
crezul tinereţii şi era capabil de zelul curagios, care trebuia pentru a-l sluji"; era
capabil să slujească „în orice măsură, cauza naţională" şi, totodată, nutrea
„sentimente de camaraderie faţă de şefii Bisericii noului Regat al României";
deveni partizan al conducerii Bisericii de către un Congres sinodal7 . Însă, atât
preoţii, în general, cât şi ierarhii, în special, „n-au avut suficient curaj în faţa
stăpânirii să-şi impună şi să apere idealul naţional, nici n-au stabilit un contact cu
fraţii rămaşi la plug"8 •
Cât priveşte rolul şi locul boierilor în ansamblul lor, în cadrul elitei antrenate
în făurirea şi slujirea idealului naţional, Iorga este cât Sy poate de sever: „din
nenorocire, boierii nu şi-au înţeles rolul; legile austriece îi stânjeneau şi împiedicau
la înaintare; nu era strălucitoarea Curte a Domnilor, nu erau onorurile de acolo, nu
era putinţa de a se înălţa, nu era libertatea de a domina"; guvernului austriac „nu-i
trebuia această aristocraţie, pe care însuşi ar fi creat-o şi ar trăi în mare parte prin
sprijinul lui, pe când aristocraţia ceastălaltă era atât de înrădăcinată în trecutul ţării,
încât putea să aibă apucături de independenţă, neplăcute oricărei cârmuiri
absolutiste"; de aceea, crede Iorga, „boierii de la 1775, oricât s-ar invoca scârba lor
de stăpânirea austriacă, n-au rămas în Bucovina, împreună cu ţăranii lor; s-au dus
la Iaşi să şadă lângă domni; boierii aceştia, buni sau răi, n-au stat ca zid de apărare
pentru populaţia românească de aici"9•
În mod concret, însă, Iorga se referă foarte sumar - şi deficitar ca informaţii la boierul Vasile Balş (1756-1832), pe care îl etichetează doar ca „liber-cugetător",
implicat în comisia care anchetează starea de lucruri din mănăstiri şi subscrie
aprecierilor acesteia „foarte defavorabile călugărilor"; el ,,reprezintă, deseori, în
6

Ibidem, p. 68, 71, 75, 98-99, 101, 104.
Ibidem, p. 88, 89, 97, 106, 107, 114.
8
N. Iorga, Conferinţe bucovinene... , p. 44
9
Ibidem, p. 43--44; Idem, Legăturile culturale între Bucovina şi Principate ... , p. 14-15.
7
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această provincie, interesele rudelor sale din laşi" 10 , câtă vreme studii recente

reconstituie activitatea şi personalitatea foarte complexă a acestuia ca iluminist şi
reformator, colaborator al lui Iosif II, care propune şi militează pentru un larg
evantai de reforme iosefine, cu caracter economic, social, politic, cultural, religios,
deţinând, totodată, diferite funcţii şi ranguri, inclusiv aceea de primul şef român al
11
administraţiei imperiale din Bucovina •
Preţioase, novatoare şi esenţiale sunt, în schimb, liniile directoare ale
prezentării şi caracterizării familiei Hurmuzachi. Bătrânul Doxachi Hurmuzachi
(1782-1857), „boierul primitor de oaspeţi, largul împărţitor de daruri" îşi are
rădăcinile istorice adânc înfipte în istoria ţării: „este de origine românească, cu tot
numele său grecesc" şi un prim strămoş al său a fost marele pitar Cârste, văr cu
Gheorghe Duca, domnul Moldovei, iar soţia sa, Ilinca, este o nepoată a lui
Neculce; ,,recunoştinţa pe care bucovinenii o datorează familiei Hurmuzachi este,
desigur, nesfârşită - fiindcă, scrie Iorga - viaţa culturală în Bucovina, câtă este
acolo, se datorează la doi oameni"; unul este acest cap de familie, Doxachi, la care
şi-au găsit azil, ospitalitate generoasă refugiaţii moldoveni de la 1821, în frunte cu
Dumitrache şi Sandu Sturdza, Alecu Balş, Dumitrache Ghica şi Constantin
Cantacuzino, care, în septembrie 1821, aflaţi la Cemauca, după ce au ţinut un sfat
politic la Cernăuţi, au redactat acel faimos memoriu către Poarta Otomană, cerând
înlăturarea domnilor fanarioţi şi readucerea pe tron a domnilor „din însuşi neamul
moldovenesc", pledând pentru „dreptul de-a fi cârmuiţi după vechile datini, de
către oameni din neamul lor"; şi tot la această familie, a bătrânului Doxachi
Hurmuzachi, la 1848-1849 s-a întrunit „un mic parlament al românilor", cu
căpetenii ale revoluţionarilor moldoveni, transilvăneni şi bucovineni, discutând şi
hotărând acolo, la moşia sa şi în capitala Bucovinei, despre Unirea Principatelor şi
dezrobirea românilor aflaţi sub turci, ruşi şi austrieci, fiindcă Doxachi, deşi având o
dublă cetăţenie, fiind în continuare şi supus al Porţii Otomane şi cetăţean al
Imperiului habsburgic, îşi amintea şi vorbea în familie, încă de pe la 1830 „şi de
Decebal, şi de statul dacilor de odinioară", fiind un înflăcărat propovăduitor al
daco-românismului 12 •
Cel de-al doilea membru al familiei Hurmuzachi, care „reprezintă mai mult o
şcoală" este Eudoxiu Hurmuzachi (1812-1874) „înseamnă întreaga lui familie"; el
este în fruntea fruntaşilor români care militează pentru „unificarea politică a tuturor
românilor" sub sceptrul Casei de Habsburg, „într-un Mare Ducat al Românilor" sau
apoi măcar „pentru a obţine cel puţin forma religioasă, ierarhică unitară" între
10

Idem, Românismul în trecutul Bucovinei„., p. 53, 78.
Mihai-Ştefan Ceauşu, Vasile Balş - un iosefinist bucovinean, în „Suceava. Anuarul Muzeului
Judeţean", voi. XVII-XIX/1990--1992; Idem, Bucovina habsburgică. De la anexare la Congresul de
la Viena, laşi, Fundaţia Academică „A. D. Xenopol", 1998.
12
N. Iorga, Legăturile culturale între Bucovina şi Principate„., p. 16; Un reprezentant al
11

elenismului în Moldova sub vechiul regim; Constantin Evnotie cu note asupra familiei Hurmuzachi,
„Analele Academiei Române", seria a II-a, tomul XXXIV, 1916-1919, Memoriile Secţiei Istorice,
Bucureşti, 1922, p. 45; Istoria românilor, voi. VIII, Revoluţionarii, Bucureşti, 1938, p. 287, 291-292.
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Transilvania şi Bucovina; dar meritul inegalabil al său, ca om de ştiinţă, constă în
faptul că „va ajunge să strângă în Arhivele vieneze cea dintâi mare colecţie de acte
şi ştiri, privitoare la toate ţările noastre, lăsând o colecţie de o aşa mare bogăţie şi
care avu ambiţia de a redacta în limba germană, pentru învăţătura străinilor, ca
odinioară, în limba franceză, Kogălniceanu, istoria amănunţită, an de an şi
document de document, a românilor din toate părţile" 13 •
Iorga evidenţiază, evaluează, argumentat şi concentrat şi locul, şi rolul fraţilor
Gheorghe Hurmuzachi (1817-1882) şi Alecu Hurmuzachi (1823-1871) în
redactarea şi difuzarea gazetei ,,Bucovina" (1848-1850), care devine o tribună a
idealului naţional al tuturor românilor 14 , Constantin Hurrnuzachi (1811-1869),
venind şi stabilindu-se în Moldova s-a impus „în viaţa noastră, de aici, din Regat,
în dezvoltarea noastră sufletească"; s-a remarcat „în epoca Unirii, ca factor esenţial
în lupta pentru acest ideal, în acelaşi timp ziarist de frunte, jurist eminent", încât,
,,în 1857, când s-a ales Comitetul Electoral al Unirii, la Iaşi, Constantin Hurrnuzachi a
fost ales secretar, alături de Kogălniceanu cel Mare" 15 ; iar un alt frate, Nicolae
Hurmuzachi (1826--1909), „făcuse studii frumoase" la Paris şi Berlin; „s-a pătruns
de fiorii anului 1848, când fraţii lui proclamară, prin viu grai şi prin scris, că
trăieşte în Bucovina o naţiune română, a căreia este şi trebuie să fie ţară de
moştenire"; neavântându-se în lupta politică - „deşi lupta neamului său, pe orice
teren, nu l-a lăsat nepăsător"-, el a îmbrăţişat idealul activităţii ştiinţifice: „a stat la
moşie, în mijlocul familiei şi a făcut studii de ştiinţe, care i-au meritat alegerea la
Academie, la doi ani după ce Austria îl făcuse baron". Iată de ce, ca o admirabilă
concluzie la cele scrise despre Hurrnuzăcheşti, Iorga aprecia: familia aceasta
„aparţinea unei mari generaţii, care prin singura fiinţa sa, putea să fie pentru
• d e mame un mdemn s. a. 116.
vremea d e azi• o mustrare, pentru ziua
Recentele monografii apărute la Iaşi 17 şi Cemăuţi 18 , închinate familiei
Hurmuzachi confirmă cu prisosinţă însemnătatea şi actualitatea ideilor şi aprecierilor
marelui savant.
Integrarea Bucovinei la imperiu s-a făcut şi prin pauperizarea şi
marginalizarea românilor, aduşi în situaţia cvasitotală de agricultori, în vreme ce,
A•

A

U

[

13
Idem, Românismul în trecutul Bucovinei. .. , 6. 79-83, 88-89, 91, 102, 107, 347-349; Istoria
românilor, voi. IX, Unificatorii, Bucureşti, 1938, p. 93.
14
Idem, Românismul în trecutul Bucovinei ... , p. 85, 97.
15
Idem, Cuvânt de răspuns către dl. Zotta la masa fraţilor bucovineni din 18 noiembrie 1918,
în voi. I. Nistor, Amintiri răzleţe din timpul Unirii, Cernăuţi, Tipografia Glasul Bucovinei, 1938,
p. 28-29; Istoria românilor, voi. IX, Unificatorii, Bucureşti, 1938, p. 298-299.
16
Idem, Oameni care au fost, voi. I, Galaţi, Editura Porto-Franco, 1994, p. 312-313; vezi şi
ediţia din 1967, p. 219-220.
17
Petru Rusşindilar, Hurmuzăcheştii în viaţa culturală şi politică a Bucovinei, Iaşi, Editura
Glasul Bucovinei, 1995.
18
Ilie Luceac, Familia Hurmuzachi: între ideal şi realizare (0 istorie a culturii româneşti din
Bucovina în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-iea), Cernăuţi, Editura Alexandru cel Bun,
Timişoara, Editura Augusta, 2000.
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aducătoare de venituri financiare importante
La osutl
de locuitori
în Bucovina
Germani şi evrei
Români

6

ocupau principalele sectoare economice
19

:

Procentul de locuitori ocupaţi în 1910 în diverse sectoare de activitate
Agricultură Industrie Comerţ - finanţe
Funcţii publice creşterea vitelor
meşteşuguri
cultură
24%
27%
30%
19%
89%
2%
6%
3%

Intuind, cu genialitate, o astfel de realitate, istoricul declara, în 1919, în
capitala Bucovinei20 : „clasa intelectuală, în afară de clerici, nu exista'', însă, despre
puţinii intelectuali existenţi găsea cuvinte de înţelegere şi le rezuma cu
discernământ semnificaţia.

Astfel, Aron Pumnul (1818-1866) scrie - atunci când nu exista nici o
monografie despre el - Iorga, „era fiul unui biet ţăran, care dusese un trai greu în
copilăria şi tinereţea lui"; îşi făcuse „studii la Blaj şi Viena"; el „ajunse profesor la
liceul episcopal din Blaj şi, în timpul răscoalei ardelene de la 1848, cu entuziasmul
său lipsit de orice ambiţie personală, el a jucat un rol destul de mare, fiind unul
dintre cei cărora li se datorează, prin legăturile pe care le aveau cu tineretul şcolar,
adunarea maselor ţărăneşti pe Câmpia Libertăţii"; unnărit şi „nevoit să fugă din
calea bandelor de răsculaţi unguri, el străbătu Principatele pentru a găsi un adăpost
la familia Hurmuzachi"; cu pregătirea sa temeinică „el putu trece uşor concursul
pentru Catedra de Limba şi literatura română", ajungând să predea lecţii la care
„toţi elevii şcolilor superioare din Cernăuţi asistau" şi cărora le spunea „înainte de
toate", că „limba românească este cea mai sfântă şi cea mai preţioasă comoară a
naţiei româneşti, fiindcă ea este chiar sufletul său" şi „atâta timp cât limba
românească se va vorbi, va trăi şi neamul; odată cu pieirea limbii, naţia însăşi va
pieri"; el era la Cernăuţi „trimisul Şcolii Ardelene'', silindu-se „să trezească în
rândurile umilite ale românilor, un sentiment de mândrie, sprijinit pe originea
română şi pe vechile drepturi, cu neputinţă de înlăturat, ale acestei naţii, pe
pământul pe care, din generaţie în generaţie l-a muncit şi l-a apărat" 21 •
Dintre colaboratorii şi continuatorii lui Pumnul, I. G. Sbiera (1836-1916) era
„un om admirabil ca naţionalism, cu o adâncă cunoştinţă a literaturii româneşti"; el
ajunse „profesor de româneşte, în româneşte şi cu hotărât, cu exaltat suflet
românesc"; de la dânsul „ne rămân cărţi lucrate cu atâta străduinţă în rătăcirile de
autodidact bizar ale autorului, încât, la fiecare pas aproape, cercetătorul metodic
trebuie să se oprească pentru a culege o informaţie rară, o vedere dreaptă, uneori şi
o pornire ingenioasă"; de aceea „istoricul literaturii noastre mai ales se va opri
totdeauna în puncte de amănunte la opera în care el şi-a strâns rezultatele
Mihai Iacobescu, Bucovina şi mitul habsburgic, în loc. cit., p. 102.
N. Iorga, Conferinţe bucovinene... , p. 44.
21
Idem, Rom&iismul în trecutul Bucovinei... , p. 86-87; idem, Legăturile culturale între
Bucovina şi Principatele româneşti ... , p. 16.
19

20
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studiilor"; el rămâne „o figură originală în viaţa românilor din Bucovina"; venea
„de la sat, într-o vreme, în care bătea şi pe acolo un vânt de romantism naţional";
umbla „în costum naţional specific"; cutreiera „şi în celelalte teritorii româneşti de
dincolo de mica sa Bucovină"; la Cernăuţi a fost şi a rămas „un credincios
îndărătnic şi neînduplecat al vechiului crez cultural şi politic, cu ideile sale, cu
graiul său particular, cu ortografia sa individuală"; despre lucrarea sa autobiografică, Familia Sbiera după tradiţie şi istorie şi amintiri din viaţa autorului
(1899), Iorga scria că în aceasta sunt „interesante ştiri despre vremea lui" şi aceste
informaţii „sunt amestecate cu naivitate rară pereche şi cu nevinovate crudităţi'',
dar „cândva, această autobiografie va fi foarte căutată pentru noutatea informaţiilor
despre familia şi copiii săi, pentru cinstita şi frumoasa viaţă de familie; unui astfel
de cărturar, se cuvine să-i fie recunoscător „întreg neamul, pe care l-a iubit cu cea
mai mare şi mai curată dragoste"22 •
Dintre istoricii născuţi, formaţi, crescuţi şi afirmaţi iniţial în Bucovina, dar
trecând ulterior şi rămânând în Regat, între confraţii săi, Dimitrie Onciul (1856-1923)
ocupă, cum e şi firesc, un loc important în concepţia savantului - care, într-un unic
şi admirabil portret, îi rezumă întreaga activitate şi personalitate. La început, între
istoricii epocii sale, A. D. Xenopol, ctitorul celei dintâi sinteze valoroase despre
istoria românilor din Dacia Traiană, „era pentru noi, toţi - scrie Iorga - o culme",
când, deodată, în „Convorbiri literare" a descoperit că „stătea în faţă şi toropitoarea
critică metodică a lui Onciul"; a intervenit şi a reuşit Ioan Bogdan „după câtva timp
numai" să-l cheme la Bucureşti, „de la ,,Pedagogicul" lui de la Cernăuţi, unde-şi
istovea puterile unui trup masiv, dar bolnăvicios şi infirm"; a fost chemat „ca să
ocupe o catedră de istorie a românilor, înţeleasă altfel decât în sensul diletantic al
lui V. A. Urechia: cu stricta şi puţintel strâmta metodă filologic austriacă; sigur pe
tot ce ştia, rebel faţă de orice încercare de a pomi în altă direcţie, rigid cu
preciziune, clar şi rece ca ştiinţă absolută, aşa de deosebit sufleteşte de ce era scris
în faţa lui mare de zâmbru pletos, în ochii lui plini de lumină şi bună şi tristă"; în
continuare, Iorga rezumă relaţiile sale cu istoricul venit din Bucovina: „el va apărea
oferindu-mi o «frăţie de cruce», pe care trebuiau s-o tulbure nu o dată obiceiuri de
spirit pornite din dogmatismul pe care-l dăduseră şi profesorii şi însăşi cariera de
până atunci"; adaugă la portretul făcut anterior refuzul lui Onciul de a se angaja şi
destrăma în polemici: „era tot atât de puţin înzestrat cu vigoare polemică" şi „se
mulţumea să pună în notele studiilor sale, de o erudiţie glacială, câte o decizie de
tăgăduire fără apel"; Iorga ne mai informează că înainte de-a veni în România
unele din lucrările sale au fost cunoscute cu mare întârziere; astfel, pentru
Expoziţia Jubiliară din 1906 el a scos, în limba germană, „o scurtă istorie a
românilor după cele mai stricte tipare tradiţionale"; însă lucrarea s-a tradus în
româneşte abia după Primul Război Mondial, de către Enache Ionescu şi în mod
inexplicabil, „această trudită sinteză" s-a tipărit abia după 17 ani de la originalul în
Idem, Aportul Bucovinei la cultura românească .. „ p. 20; idem, Oameni care au fost, voi. 2,
1996, p. 179-180.
22
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din 1922; aspectul cel mai important este însă act1v1tatea şi
lui Onciul, ca fondator al Şcolii istoriografice critice, prin care a
revoluţionat în sens modern, scrierea istoriei: „după studii de o noutate absolută,
făcute de o strictă şi aspră metodă, cu o răbdare puţin obişnuită în cultura noastră şi
în stăpânirea plătită cu îndelungate osteneli, a unui material întins şi risipit, el
reuşise a da icoana adevărată, întrucât se poate reconstitui, a părţii celei mai vechi
şi misterioase din viaţa noastră ca popor, adică originea poporului şi limbii române
şi întemeierea principatelor române, prin metodologia sa de lucru, prin
confruntarea şi critica izvoarelor „aceste studii au fost - aprecia Iorga - o revelaţie
pentru cei care puteau pricepe"; spre a analiza şi evalua contribuţia lui Onciul ca
fondator de şcoală istoriografică modernă, Iorga precizează: înaintea venirii sale în
România, „învăţământul practic al istoriografiei nu exista încă"; de munca grea a
pregătirii, instruirii şi educării tineretului universitar s-a apucat Onciul şi „i-a
consacrat douăzeci de ani", încât „azi [Iorga scria aceste rânduri în 1915, n.n. M. I.] dacă avem o şcoală de istorici, lucrând după aceeaşi metodă, aceasta se
datoreşte, nu numai impulsurilor şi exemplelor ce au putut veni, ci inculcării
răbdătoare, aspre, a disciplinei ştiinţifice"; evidenţiindu-i şi elogiindu-i activitatea
didactică, Iorga relevă că „pentru acest lucru a jertfit [Onciul, n.n. - M. I.] cu
abnegaţie un timp bogat, care putea fi consacrat unor studii personale, pe care
dovedise că este în stare a le face cu trăinicie nezguduită, cu delicată observare şi
coordonare a celor aşa de mici, lară ştiinţa deplină a cărora nu se pot încerca lară
cutezanţă lucrurile mari"; de aceea, cu priceperea şi înţelegerea confraţilor într-ale
scrierii istoriei, lară părtinire şi invidie, cu întreaga sa admiraţie, Iorga conchide:
„niciodată nu s-au făcut studii mai atente asupra istoriei româneşti în evul mediu,
decât în lucrările lui Dimitrie Onciul"; relevând, totodată, că Onciul „era un om
uriaş în construcţia lui fizică" şi „de o energică vitalitate preoţească", savantul
adaugă cu mâhnire şi tot atât de caldă sinceritate: păcat, însă, că „acest om de
muncă şi de talent, n-a dat încă pe cât putea"23 •
Dacă Dimitrie Onciul şi-a ocupat şi statuat un binemeritat şi înaintat loc în
ierarhia istoriografiei generale româneşti 24 , Iorga află în resorturile fiinţei sale
intime tot atâta mare răbdare să urmărească, să înţeleagă, să preţuiască şi pe un
istoric, om politic şi, totodată, talentat poet ca Gheorghe Popovici (1863-1905) 25
aproape uitat şi în trecut, necunoscut şi astăzi, care-şi aştepta, însă, în viitor
aşezarea sa dreaptă, cuvenită, râvnită, în panteonul spiritualităţii viitoare. Acest fiu
al Bucovinei, reprezentant al generaţiei noi - iniţiatoarea şi pregătitoarea eliberării
Bucovinei şi al reunirii ei la statul românesc - cu studii liceale şi universitare
strălucite la Cernăuţi, apoi la Innsbruck şi Viena, „centre mari ale ştiinţei germane
limba

germană,

însemnătatea

23
Idem, O viaţă de om ... , p. 141, 239-240, 279, 403; idem, Oameni care au/ost, voi. 2, 1996,
p. 130; idem, Aponul Bucovinei la cultura românească, p. 15-16.
24
Aurelian Sacerdoţeanu, Dimitrie Onciul. Scrieri istorice, voi. 1-2, Bucureşti, Editura
Ştiinţifică, 1968, 715 p; 660 p.
25
Mihai Iacobescu, Medalioane: George Popovici (1863-1905), în „Suceava. Anuarul Muzeului
Judeţean", voi. VII-VIII, 1979-1980, p. 541-564.
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din Austria", a devenit unul din liderii mişcării naţionale a românilor bucovineni, la
sfârşitul secolului al XIX-iea şi începutul veacului XX; „el - scrie Iorga - a pregătit
viitorul nostru din Bucovina, căruia i-a fost lumina cea mai curată şi călăuzitorul
cel mai chemat", el conduce Societatea Academică Junimea, înfiinţează biblioteci
populare, case de citit, cooperative şi bănci populare, devine şeful grupării radicale
a Partidului Naţional din Bucovina, deputat al districtelor Suceava, Rădăuţi, Siret,
Gura Humorului şi Câmpulung Moldovenesc între anii 1897 şi 1900; de obârşie
răzăşească, întocmai ca şi Dimitrie Onciul, Gheorghe Popovici îşi împarte energia,
resursele, strădaniile fiinţei sale nu spre un singur domeniu, cel al istoriei, ci spre
trei direcţii: 1) al creaţiei literare, în care îşi semnează producţiile cu pseudonimul
plin de semnificaţie, T. Robeanu; 2) al activităţii politice, în scopul emancipării
politice şi eliberării românilor bucovineni; 3) ca istoric al investigării vechiului
drept românesc - compartiment care, la acea dată, era aproape total necercetat - şi
asupra cărei laturi se opreşte cu precădere şi Nicolae Iorga.
Gheorghe Popovici începuse să lucreze la o istorie a vechiului drept
românesc pe care n-a apucat s-o isprăvească şi care s-a pierdut - şi „a cărei
pierdere - notează Iorga - trebuie s-o deplângem, cu atât mai mult cu cât era
întreaga idee conducătoare şi ca amănuntele cele mai mici, în gândul şi notele sale,
carte de maturitate deplină, definitivă şi mănoasă"; din studiile şi articolele
publicate în „Convorbiri literare", Iorga constata că „Popovici ajunsese cel mai bun
cunoscător al vechii istorii moldoveneşti, iar în cunoaşterea dreptului nostru de
odinioară, el era singurul"; „opera lui cea mare, Istoria dreptului român, toate
punctele speciale din trecutul Moldovei şi aşezămintele ei, dar, în marginile
înguste, ce-şi impusese, se îngrămădea un material nespus de bogat şi, în mare
parte, cu totul nou"; întocmai ca şi Dimitrie Onciul, tânărul istoric bucovinean
Gheorghe Popovici i se înfăţişa lui Iorga ca „stăpân desăvârşit al întregului câmp,
pe o brazdă pe care se oprise, adâncind-o"; la 17 aprilie 1905, Academia Română,
recunoscându-i meritele în domeniul vechiului drept românesc, îl alese membru
corespondent al celui mai înalt forum spiritual al României, iar Nicolae Iorga îl
chemă la Bucureşti, spre a ocupa o catedră a vechiului drept românesc, la
Universitatea din capitală"; dar „când se cunoscu această dorinţă - notează Iorga o mare furtună se stârni împotriva lui, din toată duşmănia sufletelor neisprăvite şi
păcătoase: un bucovinean făcu scandal în ziare, în «Conservatorul», acoperind de
insulte pe acest om corect şi bun, modest şi delicat"; din intriganţi, invidioşi şi
cârcotaşi „o tabără întreagă se alcătui în Facultate, pentru .a-i opri intrarea";
dezamăgit, plin de datorii, neputând să suporte „ruşinea de-a nu putea plăti o
datorie pe care - scrie Iorga - n-o făcuse pentru dânsul, ci pentru viitorul poporului
nostru din Bucovina", Gheorghe Popovici îşi puse capăt zilelor în noaptea de 11/12
iulie 1905, într-un hotel din orăşelul Munkacs, din Ungaria; cutremurat de acest
tragic deznodământ, savantul scria: „dacă a fost vreodată o viaţă de om chinuită şi
jertfită, pentru aleasă gingăşie, pentru nemărginită bunătate, pentru mărinimia
superioară a sufletului regal care o stăpânea şi nu putea să stăpânească şi
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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unor vremuri nenorocite, a fost viaţa prietenului nostru Gheorghe
Popovici. Între învinşii păcatelor noastre, între cei pe care i-au ucis prostia şi
răutatea din acest neam, nu ştim nici unul de pe urma căruia să trebuiască atâtea
lacrimi. A fost om curat în calea celor care, împodobindu-se cu plumbul, l-au călcat
în picioare"; „încă nu s-a născut în Bucovina omul care să stea alături cu amintirea
lui Gheorghe Popovici"26 •
Dintre istoricii mai tineri, Ion Nistor (1876-1962)27 - ajuns profesor de
istoria popoarelor sud-est europene la Universitatea ,,Francisco-Josephină" din
Cernăuţi, participant activ la pregătirea şi realizarea Marii Uniri, ca şi la integrarea
Bucovinei la statul român şi consolidarea României întregite - a beneficiat şi el de
aprecierile savantului: „însă era cunoscut de multă vreme", scrie Iorga; „profesorul
de liceu de la Suceava făcuse studii la Viena, şi cu vechiul meu prieten, Jirecek, şi
venise apoi şi la Universitatea din Bucureşti, unde a ascultat cursurile noastre";
,,Nistor, adaugă Iorga, fusese numit profesor de istoria românilor la Universitatea
din Cernăuţi, în baza unor frumoase lucrări publicate în limba germană, despre
comerţul Moldovei"; când, la 3 iunie 1916, istoricul bucovinean prezenta la
Academie discursul său de recepţie, Un capitol din viaţa culturală a românilor din
Bucovina. 177~1857, fiind ales membru titular al Academiei Române, îi
răspundea Nicolae Iorga: ,,Dumneata ai rămas bucovineanul., Te-ai coborât la
realităţile modeste ale micii dumitale patrii în care se cuprinde ce a fost mai mare
din vechea Moldovă"; „ai restabilit, prin asemenea cercetări continue, onoarea
românilor bucovineni în domeniile studiilor despre moşioara lor"; „ai arătat
străinilor că şi acolo a venit vremea să luăm pentru noi tot ce este al nostru";
subliniind imparţialitatea, preocupările istoricului bucovinean pentru descifrarea,
apărarea şi afirmarea adevărului în problemele controversate despre Bucovina,
Iorga vedea în Ion Nistor „unul dintre marii cărturari români, care au scos din
studiile lor altceva decât arme pentru a înlătura pe alţii şi a se impune ei, singuri";
urmărindu-i şi apreciindu-i, în mod constant, opera istorică, Iorga declara în 1925:
„dl. Nistor este un istoric de mare valoare, care scrie într-o limbă frumoasă şi are o
informaţie abundentă"; subliniază, de asemenea, contribuţia istoricului bucovinean
la îmbogăţirea colecţiei Hurmuzachi „prin decisivele rapoarte ale consulilor
austrieci"; cât priveşte omul politic Ion Nistor, savantul îl consideră primus inter
pares şi, mai explicit „cel mai riguros dintre slujitorii ideii naţionale în această
parte a României noi", sau „cel mai înalt slujbaş al Bucovinei unite la patria
română". Dincolo de aprecierile la adresa operei sale istorice, Iorga ne informează
N. Iorga, Oameni care au fost, voi. 1, Bucureşti, 1934, p. 132, 135, 139; Idem, Aportul
Bucovinei la cultura românească, p. 18, 21.
27
Mihai Iacobescu, Viaţa şi activitatea istoricului Ion Nistor (1876-1962), în „Studii şi
articole de istorie", Bucureşti, XLIX-L, 1984, p. 140-158; Nicolae Stoicescu, Istoricul Ion I. Nistor
(1876-1962), în „Revista de istorie", nr. 12, 1976, p. 1967-1977; Doina Alexa, Ion Nistor dimensiunile personalităţii politice şi culturale, Rădăuti, Editura Institutului Bucovina-Basarabia,
2000, 240p.
26

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

11

Iorga şi Bucovina (II)

85

şi despre atitudinea lui Nistor, la începutul conflagraţiei mondiale: în 1914, Nistor
venise în Regat şi Al. Constantinescu i-a dat să traducă Istoria comerţului în
germană, dar manuscrisul s-a pierdut la minister, apoi „Ion Nistor urmă guvernul
român în refugiu la Iaşi'', apoi el se duse la Odesa „gustând din mizeriile rătăcirii în
străinătate"; Iorga găseşte afinităţi cu tribunul cultural al Bucovinei, scriind:
„naţionalismul lui cultural, deosebit de acela teoretic şi politic al lui Flondor, era
întocmai ca şi al meu" şi „consideram pe amicii lui din Bucovina [... ], ca pe însăşi
amicii mei politici"; când, în 1918, Nistor a venit să aducă regelui Ferdinand
Hotărârea de Unire a Adunării Naţionale din Bucovina, a trecut pe la Iorga, care l-a
ajutat „să redacteze adresa omagială"; cât priveşte conflictul între Flondor şi
Nistor, Iorga mărturiseşte neputincios şi mâhnit: „ce n-am făcut pentru a aduce la
mai bune sentimente faţă de Flondor, pe rivalul său plebeian, dl. Nistor, care-i
imputa reaua admiraţie a Bucovinei, prin oameni de casă, compromişi şi
incapabili?". Iorga detestă faptul că „este în politică un stil bucovinean [s. a.], în
care vine o vreme de se exprimă şi omul cel mai bine crescut", dându-ne a înţelege
28
că detestă acel stil •
Dintre „amicii" din Bucovina ai lui Ion Nistor, Iorga se opreşte cu dragoste
şi înţelegere de confrate şi asupra celui ce s-a jertfit pentru implicarea idealului
naţional, înainte de-a se realiza, ca literat şi istoric, „eroul de la Cireşoaia", căzut
la sfârşitul campaniei din 1917, de la Mărăşti - Mărăşeşti - Oituz, Ion Grămadă
(1886-1917) 29 • Iorga îl aprecia ca pe „un tânăr, cu cele mai mari însuşiri, doctor
în istorie, de la Viena, autor al unor pagini de înviere istorică, deosebit de
frumoase"; la înfăţişare, Ion Grămadă „era un om frumos şi zdravăn", încât
„poate între toţi tinerii din ţărişoara lui, nu era unul care să-l întreacă"; Grămadă,
ca tânăr istoric, „avea o minte aleasă"; se înfăţişa ca „un bun cunoscător al
trecutului naţiei sale" şi, totodată, „un scriitor cu chemare"; Grămadă „ştia să dea
viaţă prin farmecul bogatului material, pe care îl aduna răbdător", încât, prin
articolele lui despre „închinarea Bucovinei către Austria" sau Domniţa Ruxandra,
Grămadă „arăta toate însuşirile unui istoric de talent deosebit"; pentru teza de
doctorat la Viena, „pregătise o întinsă lucrare despre participarea românilor la
asediul Vienei", lucrare care „va rămâne - scrie Iorga - neisprăvită"; la catedră,
Grămadă „era un profesor ascultat şi iubit, vorbea frumos şi cu căldură"; poate
că, hotărându-se să plece la doctorat la Viena - lasă să se înţeleagă Iorga - „a
greşit o clipă contra idealului comun, dar a ispăşit-o apoi, intrând în armata
noastră şi murind o moarte eroică"; dincolo de unele ezitări sau îndoieli „ce era în

28
N. Iorga, „Neamul românesc", 6 iulie 1921; idem, Aportul Bucovinei la cultura românească,
p. 16-17; Idem, O viaţă de om„„ p. 323, 522; Dorina N. Rusu, Istoria Academiei Române. Repere
cronoloşice, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1992, p. 141-142.
2
Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, voi. 1, Iaşi, Editura Princepsedit, 2004, p. 443-444;
Ion Grămadă, Cartea sângelui. Antologie, Suceava, Editura Crai Nou-Muşatinii-Bucoviaa Viitoare,
2002.
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fiindcă

tânăr fiind, „a murit luptând eroic" 30 •

Dintre compozitorii Bucovinei - după ce recunoaşte public faptul că, între
benefice ale civilizaţiei austriece, în acest imperiu, mai mult ca oriunde
„muzica formează şi modelează sufletele"31 - Iorga se opreşte cu câteva observaţii
şi aprecieri fugitive, dar decisive, asupra lui Ciprian Porumbescu (1853-1'883);
după moartea sa prea timpurie „acel Ciprian Porumbescu, cu al său Crai nou, părea
iniţial să rămână o amintire ştearsă, în minţile şi inimile românilor, pentru ca, de la
o bucată de vreme, să se ridice din nou, prin căldura cu care se cântă imnurile
sale"; renaşterea, ascensiunea în timp a numelui şi creaţiilor sale exprimă
„conştiinţa întregii recunoştinţe pe care i-o datorăm acestui îndrumător pe calea
artei, a sufletului românesc"; martor al acestui fenomen istoric - al creşterii
interesului şi pasiunii pentru muzica lui Ciprian Porumbescu „după atâţia ani de
zile", de la trecerea sa în eternitate - Iorga a fost plăcut surprins, ca şi românii de
pretutindeni, să trăiască momentul când, în ajunul şi în timpul în care se plămădea
şi înfăptuia Marea Unire, deodată, din orientalismul nostru provincial, ţâşniră
accentele, de mult ridicate şi recomandate de Bârsan [Andrei Bârsan, autorul
versurilor, n. n. - M. I.] ale cântecelor naţionale, tărăgănatul Deşteaptă-te române
şi armoniosul Pe-al nostru steag al lui Ciprian Porumbescu, un Eminescu al
muzicii româneşti, din care albanezii şi-au făcut imnul naţional, şi răscolitoarea de
patimi Marsiliezâ'; când scrie despre celălalt compozitor al Bucovinei, Tudor
Flondor, Iorga revine la Ciprian Porumbescu, scriind că acesta, „după ce dăduse
glas aspiraţiilor unui neamţ, sfârşi încă mai tânăr decât Flondor, prin atitudinea de
revoltă a unui Prometeu pe care boala îl roade pe stânca siguranţei în el şi în
chemarea sa", făcând aluzie la tuberculoza contractată în temniţa imperială, alături
de membrii comitetului de conducere al Arboroasei 32 •
Cel de-al doilea compozitor al Bucovinei, pe care-l analizează şi
caracterizează succint, dar atent şi elocvent, este Tudor Flondor (1862-1908).
Autohton „dintr-un neam, care se află pomenit în istoria noastră încă din veacul
al XVII-lea", fiul boierului de la Storojineţ, Tudor - frate, scrie Iorga, cu Nicu
Flondor care s-a făcut cunoscut în vechiul Regat încă în vremea Expoziţiei
Jubiliare din 1906, de la Bucureşti şi cu Iancu Flondor, şeful Partidului Naţional
Român din Bucovina - „era o fire impresionabilă, delicată, visător incorigibil,
trăind într-o lume a lui, în care banii şi alte nimicuri nu aveau nici o valoare şi în
care oamenii lunecau ca nişte umbre, pe care nu le poţi recunoaşte şi numi"; după
acest portret, Iorga apreciază că Tudor Flondor s-a consacrat întru totul acestui
domeniu al artei, fiind „din tinereţe un muzicant fanatic şi exclusiv"; punea pe
muzică „versuri de-a lui Robeanu", adică Gheorghe Popovici; dar a depăşit această
fază „spre înălţimea mai mare a operetei, s-a avântat în Moş Ciocârlan, care a fost,
influenţele

N. Iorga, O viaţă de om ... , p. 522-523; idem, Oameni care au fost, voi. 2, 1996, p. 152.
Idem, Legăturile culturale între Bucovina şi Principate ... , p. 23.
32
/bidem, p. 24; Idem, O viaţă de om, p. 157; idem, Oameni care au fost, voi. I, 1967, p. 197.

30
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pentru românii de pretutindeni o revelaţie. Operetă ţărănească, în care sunt fete
frumoase, vânători viteji, greci fricoşi şi alte... ingrediente ale comediei lui
Alecsandri, la care Flondor rămăsese în ceea ce priveşte literatura. Compozitorul
dovedea că-şi aminteşte de multe şi poate să combine cu succes amintirile sale";
Tudor Flondor îşi prezentase opereta „la Sibiu, ca şi la Bucureşti, unde i se făcuse
mari şi pe deplin meritate ovaţii" 33 •
Dintre literaţii Bucovinei - atât câţi i-a avut, mulţi-puţini - Iorga se opreşte
mai ales la un poet, Vasile Bumbac şi la un scriitor, Mihai Teliman.
Pe Vasile Bumbac (1837-1918), Iorga scrie că l-a cunoscut direct, „într-o a
doua călătorie în Bucovina", la profesorul Eusebiu Popovici; „era contemporanul
lui Eminescu şi autorul unei poeme, în care e acelaşi ritm, aceeaşi clocotire de viaţă
nouă, venind din adâncurile neamului; foarte inegal, adesea imitator şi mai palid al
lui Alecsandri, el introduse în povestea descălecării Moldovei, nu numai o
inspiraţie istorică, de o perfectă autenticitate, dar şi tot ce se păstrează ca voie bună,
generozitate şi prietenie în operete şi petrecerile mândrilor ţărani bucovineni". Pe
lângă această caracterizare lapidară, inserată în O viaţă de om, Iorga dezvoltă
consideraţiile sale despre acest poet, în două medalioane în Oameni cari au fost, în
martie şi aprilie 1918, închinate lui Vasile Bumbac, în care acesta este etichetat „un
adevărat şi puternic poet", care se inspirase „după sublimele modele ale poeziei
homerice" şi în poemul Dragoşiada sau Descălecarea lui Dragoş în Moldova, ce sa tipărit în 1869, în ,,Foaia Societăţii pentru Literatură şi Cultură Română", „prin
gura lui Bogdan, care îşi trimitea fiul la eliberarea Moldovei", poetul întrezărea
România Mare, în care pomenea (ca şi Eminescu în Doina sa, mai târziu decât
Bumbac), de Tisa şi de Nistru:
,,Noi suntem ce bem apă din Tisa nisipoasă,
şi cei ce beau din Nistrul cu maluri priporoase,
şi cei ce jos se scaldă în Istrul cel bătrân,
şi cei ce sus prin sânul Carpaţilor se ţân".
Exagerând 'valoarea versurilor lui Bumbac, istoricul scrie că ,,Eminescu,
prietenul lui Bumbac, n-ar fi cântat altfel" 34 , ceea ce istoriile literaturii române de
până acum n-au reţinut, considerând o apreciere eronată.
Încă şi mai puţin cunoscut din sintezele apărute până astăzi, scriitorul Mihai
Teliman (1863-1902) fusese publicat şi prezentat prin 1899, în „Convorbiri
literare", apreciat „cu o deosebită bucurie, între scriitorii de dincolo", adică de
peste graniţa vremelnică, „unde se spunea că se află adevăratul izvor al literaturii
viitorului"; în realitate schiţa „adusă în ţară", a lui Teliman, era „cea mai slabă şi
nici măcar nu fusese transcrisă exact"; norocul a fost că George Tofan a reuşit
„strângerea într-un volum a celor mai bune foiletoane ale lui Teliman", însoţite de
33

N. Iorga, Oameni care au fost, voi. 1, 1967, p. 196-197.
Idem, O viaţă de om .. „ p. 338; idem, Oameni care au fost, voi. 2, 1996, p. 334-336;
p. 353-368.
34
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„o notiţă foarte bine orânduită, foarte limpede scrisă"; din culegerea de schiţe a lui
Teliman - scrie Iorga - „se desface îndată un om de gând adânc şi cumpănit,
asemenea, în mai mic, cu a lui Eminescu (şi firile lor nu se aseamănă nu numai
între acestea - subl. N. I.), un cetitor cu stăruinţă a bunelor opere din literaturile
străine, un înfocat iubitor al neamului său aşa de nenorocit, un descoperitor fără
35
silinţă al celor mai strălucitoare icoane, un umorist, un ironist cu totul nou" •
Dintre animatorii şi îndrumătorii culturali ai noii generaţii, angajaţi în ultimul
sfert de veac de stăpânire habsburgică în mişcarea largă pentru apărarea şi
emanciparea românilor bucovineni face parte şi „părintele Constantin Morariu
(1854-1927), vechi şi preţuit scriitor" care - scrie Iorga - „se ridicase ca un sfânt
în ceasul revelaţiilor către ceea ce, cu voia lui Dumnezeu, trebuia neapărat să se
întâmple şi în foarte scurtă vreme" 36 • Fiind deopotrivă preot, poet, traducător,
îndrumător şi animator cultural, ziarist, ctitor de revistă, apărător şi propovăduitor
al limbii române, iniţiator al unor instituţii culturale şi morale, activitatea sa
37
remarcabilă impresionează şi-i ilustrează personalitatea complexă , fără a excela
suficient în nici unul dintre aceste domenii, ci doar ca o sumă a lor - ceea ce în
Bucovina acelor vremuri a avut importante consecinţe imediate şi de durată, pentru
care savantul îl supranumea „sfântul de la Pătrăuţi, martirul de la Cernăuţi, al celor
mai crunte suferinţe" 38 , ca unul ce, în calitate de secretar al Arboroasei fusese şi el
întemniţat de imperiali - alături de Ciprian Porumbescu, Zaharia V oronca, Orest
Popescu şi Eugen Sireteanu. Pentru activitatea sa neobosită - între altele el traduce
şi publică lsţpria lumii de dr. Th. B. Welter, opera Herman şi Dorothea, de J. W.
Goethe, versuri din Schiller, Goethe şi Heinrich Heine, elaborează şi tipăreşte
primele sinteze ale istoriei şi culturii Bucovinei, Părţi din istoria românilor
bucovineni (1893) şi Culturische und ethnographische Skizzen iiber die Rumănen
der Bukowina (Viena, 1888 şi 1891), colaborează la mai toate ziarele şi revistele ce
apăreau atunci în principalele centre culturale româneşti şi editează, scrie aproape
singur şi coordonează cea mai populară gazetă pentru popor, ,,Deşteptarea" (1893-1894
şi 1908-1909), - fapt pentru care Iorga vedea în viaţa şi preocupările sale „o
strălucită chintesenţă din toate însuşirile cu care se poate împodobi un om" sau „tot
ce era mai cuviincios, mai măsurat, mai armonios" 39 •
Celui mai mare folclorist şi etnograf nu numai al Bucovinei, ci al tuturor
românilor din toate timpurile, Simion Florea Marian (1847-1907), savantul i-a
dedicat rânduri antologice, citate, şi considerate de biografi între cele mai îndrituite
şi chibzuite aprecieri. Portretul pe care i-l face îmbină elemente semnificative ale
înfăţişării fizice şi vestimentare, cu unele componente definitorii ale creatorului de
35

Idem, Oameni care au fost, voi. l/1967, p. 124-127.
Idem, O viaţă de om ... , p. 427.
37
Mihai Iacobescu, Introducere la volumul Constantin Morariu (1854-1927). Cursul vieţii
mele, Suceava, Editura Hurmuzachi, 1998, p. XXIX-LVI.
38
N. Iorga, Constantin Morariu, în „Floarea Soarelui", nr. 5, 1927, p. 143.
39
Ibidem.
36
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valori spirituale: „Blajinul membru al Academiei Române, care stătea aşa de smerit
între colegii săi din România, politicieni mari, profesori mari, bogătaşi mari", era
„îmbrăcat modest", venea „din Suceava", îşi vizita prietenii din Bucovina - pe
Dimitrie Onciul, pe V. Gr. Pop - „asculta, nu dormea, ca alţii", dar, „pe când alţii
nu făceau nici măcar o comunicaţie într-un an", el „dădea, în fiecare an, un volum
întreg"; era autodidact: „lucra de multă vreme, din tinereţe, sub înrâurirea poeziilor
populare culese şi pregătite de Alecsandri şi el adunase cântece şi balade din
Bucovina"; savantul îi reconstituie fazele de lucru: „de la căutare, a trecut la
povestirea poetică"; sub raport geografic, spaţiul investigaţiilor l-a constituit iniţial
„satul natal, Ilişeşti", apoi Bucovina, iar mai târziu l-a extins şi a cuprins „întreaga
Românie" şi toate teritoriile locuite de români; prin lucrările sale extrem de
numeroase, diferite, valoroase, mai ales sub raport etnologic - între volumele
publicate se înscriu culegeri de folclor, Poezii poporale din Bucovina (1869),
Poezii poporale române (1873, 1875), Basme poporale româneşti (apărute postum,
în 1998), lucrări cu caracter istoric, Câteva inscripţii şi documente din Bucovina
(1885), Biserica din Părhăuţi (1887), Sfântul Ioan din Suceava (1895), Condica
Sfintei Mănăstiri Voroneţ (1900), Domnia lui Ştefan voievod cel viteaz şi a lui
Ştefan Tomşa (1904) sau Legende istorice din Bucovina (tipărită postum, în 1981)
dar, mai ales, pentru tomurile cu caracter etnografic, ca, de pildă, Cromatica
poporului român (1882), Ornitologia poporană română (1883), Descântecele
poporale române (1886), trilogia unică în lume, Nunta la români (1890), Naşterea
la români (1892), Înmormântarea la români (1892), la care se mai adaugă
Insectele în limba, credinţele şi obiceiurile românilor (1903), Legendele păsărilor
( 1995)40 - Iorga aprecia că el a dat astfel, „capitole din adevărata psihologie a
poporului român"; cunoştea ca nimeni altul păsările „una câte una, ca pe nişte
prietene"; ne-a redat opiniile săteanului despre „gâzele pământului", despre
farmece, dobitoace, calendarul sărbătorilor, povestiri despre Maica Domnului; „a
încercat cel dintâi a vorbi despre culorile pe care le întrebuinţează meşterii la sate
etc., încât - scria savantul - „nu văd cine ar putea lua [continua, n.n. - M. I.]
moştenirea liniştitului lucrător pentru cunoaşterea poporului nostru, care a fost
părintele Marian", fiindcă „astăzi nu se poate încerca pătrunderea ştiinţifică în
sufletul acestui neam, rară întrebuinţarea integrală a trebuincioaselor cărţi pe care
le-a pregătit, poate, rară să-şi dea seama pe deplin, de toată însemnătatea lor,
harnicul şi modestul cleric'''0 .
Însă, după opinia lui Iorga, pe tărâm cultural, în ajunul pregătirii şi înfăptuirii
Marii Uniri, „spiritul conducător în noua generaţie bucovineană" a fost, alături de
Ion Nistor, „mai popularul profesor secundar Gheorghe Tofan (1880-1920),
voioasă figură de energie tânără"; el a desfăşurat „o activitate plină de iniţiativă sau
poate mai bine o iniţiativă plină de activitate. Căci, la el ideea era generatoare şi
40

Emil Satco, op. cit., voi. 2, 2004, p. 26-27.
N. Iorga, Oameni care au fost. Antologie, Ediţie îngrijită, note şi comentarii de Valeriu şi
Sanda Râşcanu, Bucureşti, Editura Militară, 1975, p. 74-77.
41
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nu venea răzleţ, ci ca o manifestare necesară, nelipsită, a ideii"; iniţial
a ştiut să prefacă o învăţătorime - robită până atunci, pe rând, de
guvernul străin şi apoi unei egoiste propagande demagogice, care o întrebuinţa ca
element «democratic» contra preoţimii conservatoare - a ştiut s-o prefacă, zic, în
elemente de căpetenie al refacerii morale a neamului"; Tofan „a stat neclintit,
exclusiv, pe terenul naţional". Dintre iniţiativele lui Tofan este citată apariţia
,,Junimii literare" - acţiune întreprinsă împreună cu Ion Nistor, Liviu Marian,
cărora li se va adăuga şi Sextil Puşcariu - revistă considerată „o continuare a
„Semănătorului", în paginile căreia se publică „o literatură revoluţionară în sensul
bun al cuvântului, o literatură creatoare, plecând de la realitate, întorcându-se la
realitate"; este apreciată iniţiativa strângerii şi publicării într-un volum a
foiletoanelor lui Mihai Teliman, carte ce avea menirea de „a zgudui pe amorţiţi şi
pe adormiţii, pe ghiftuiţii şi cocoţaţii acolo pentru a dezmetici pe năuci, şi a pedepsi
pe vânzători"; apoi, mărturisea mai târziu Iorga „cursurile universitare, de vară, de
la Vălenii de Munte, pentru toţi românii şi anume pentru ceea ce-i reunea şi trebuia
să-i strângă laolaltă, în aceleaşi hotare, sunt opera îndemnului lui Tofan; el a ţinut
neapărat la începerea lor, în condiţii oricât de modeste; el a mânat an de an, la
Vălenii de Munte, pe cei mai curajoşi din tinerii Bucovinei; el a apărut acolo - la
Vălenii de Munte - şi cu admirabilul cor al <<Armoniei», care a străbătut România
întreagă şi nu voi uita seara, când în căsuţa cea veche (apoi dărâmată) am fost trezit
la ceas de noapte de glasurile măiestre ale cântăreţilor pământului lui Ştefan cel
Mare, veniţi să-mi dea cea mai neaşteptată, dar şi cea mai plăcută din serenade"42 .
Departe de-a epuiza numeroasele referiri foarte semnificative şi elogioase ale
savantului despre Tofan - „ale cărui suferinţe şi a cărui moarte prematură, a doua
zi după realizarea idealului naţional în care crezuse, n-o puteau prevedea", scrie
istoricul în O viaţă de om - vom menţiona doar că viaţa şi activitatea lui Gheorghe
Tofan au făcut în ultimii ani la Suceava subiectul a două monografii
cvasiexhaustive: a unui filolog 43 şi a unui istoric44 •
Cât priveşte confruntările din viaţa politică, liderii partidelor naţional român
şi „democratic", istoricul cuprinde foarte concentrat şi nuanţat mobilurile deselor
schimbări, reorganizări, căutări, certuri permanente şi împăcări intermitente,
relevând elementele esenţiale din conduita lui Iancu Flondor (1865-1924) şi
ţelurile ezitante, contradictorii, dizolvante, care apăreau atunci iluzorii şi
antinaţionale ale lui Aurel Onciul (1864-1921).
Pe Iancu Flondor, istoricul îl scoate „bărbatul vrednic" în care „se întrupa
conştiinţa românească a Bucovinei"; în privinţa aderenţei păturilor sociale la
nici o

faptă

„învăţător,

42
Idem, O viaţă de om„., p. 427; idem, Gheorghe Tofan, în „Transilvania'', nr. 10, 1920,
p. 801-802; idem, Aponul Bucovinei la cultura românească, p. 21-22, 24.
43
Gheorghe Giurcă, George Tofan - o viaţă închinată şcolii, Suceava, Editura „Ţara Fagilor",
1995, 205 p.
44
Petru Rusşindilar, George Tofan - tribun al românismului în Bucovina, Suceava, Editura
Hurmuzachi, 1998, 325 p.
'
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partidul său „boierii şi preoţii trebuiau să meargă cu aristocratul Flondor", în vreme
ce, „ceilanţi - învăţători, oameni din bănci, ambiţioşii între intelectualii tineri,
ţăranii - erau cu neastâmpăratul Aurel Onciul, creator al unei prese-revolver";
acestor două linii politice li se adaugă şi cea reprezentată de „cadrul austriac", pe
care îl apăra şi „afirma prezenţa bastardului habsburgic, contele Meran, care avea
conducerea"; se mai adăuga, totuşi, şi „un alt grup de intelectuali", cu Ion Nistor şi
Gheorghe Tofan, „cu sănătosul instinct ţărănesc"; Aurel Onciul pleda şi pentru
„imposibila alipire la Austria, pentru care lupta cu o rece convingere antipatică"; şi
cum „masele populare nu erau destul de cultivate", Onciul spera ca ele „să cadă
pradă unei literaturi de injurii"; şi cum preoţii, „aceşti oameni înstăriţi" se aflau, în
general, „în bune relaţii cu oficialitatea austriacă" şi „în rivalitate cu învăţătorii
săraci, care erau dispuşi să se alipească unei iuţi politici de răsturnare cum era cea a
lui Aurel Onciul'', acesta părea să câştige teren, fiindcă „preoţii au prea puţine
legături cu sătenii, cărora li se înfăţişează ca un fel de boieri ai lui Dumnezeu, în
mijlocul îngustării gospodăriilor săteşti obişnuite"; Aurel Onciul „a îndrăznit,
pentru triumful politicii sale, pe care mult timp o credea cea mai bună, ceea ce nu
îndrăznise nimeni până la dânsul dintre oamenii din popor ce râvneau jilţurile
boierilor; el a călcat în picioare idealul naţional, a întins mâna rutenilor şi a aţâţat
ţărănimea la războiul în alegeri pe tema urii de clasă"; Iorga a intervenit el însuşi,
prin Gheorghe Tofan, pentru împăcarea între Aurel Onciul şi Iancu Flondor, care să
acţioneze într-un singur partid, „cu singura lozincă: Bucovina este a românilor";
după Marea Unire, pe Flondor - scrie Iorga - „îl vor prinde mult şi îl vor exploata,
tare, luptele noastre de partid"; Flondor a fost şi el, după 1918, „cuprins de mari
ambiţii, de conducere a guvernului, iar când acesta nu s-a putut face, îndârjindu-l
contra regelui într-atât încât va ajunge să-mi spună că o deosebire este între ei doi:
aceea că el, Flondor, se poate întoarce la moşia, botezată din linguşire, Flondoreni,
dar nu şi regele la Sigmaringen"; Iorga a intervenit apoi, lară a reuşi, pentru o
împăcare între „aristocratul" Flondor şi „plebeianul" Nistor; cu toate că „era harnic
şi modest", Flondor „nu era lipsit de o ambiţie încă nedezvăluită'', dar „nu şi-a
putut păstra libertatea de gândire şi de acţiune", fiind o vreme „încătuşat de
liberali", apoi, sub guvernul Al. Vaida „corectul grup de bucovineni, n-avea încă
nici coeziune, nici şef'; în vreme ce Nistor s-a subordonat liberalilor, Flondor s-a
legat de Averescu şi de Take Ionescu, devenit, deci, al treilea, în troiţă, deşi se
credea, în calitate de Ritter, cel dintâi", în fapt, „era în afară de această primă
adunare a României unite'.45•
Astfel de însemnări, observaţii, aprecieri reflectă atenţia, interesul, responsabilitatea cu care savantul a urmărit şi definit coordonatele esenţiale ale vieţii şi
activităţii celor mai importante personalităţi ale vieţii culturale şi politice din
Bucovina.
45
N. Iorga, O viaţă de om ... , p. 288, 339, 426, 522, 523, 545; idem, Aportul Bucovinei în
cultura românească, p. 20; „Semănătorul", anul II, nr. 48, 30 noiembrie 1903; „Neamul românesc",
anul III, nr. 117, octombrie 1908.
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V. Bucovina văzută de Iorga la 1905
Însemnările sale de călătorie din 1905 - Iorga se afla aici pentru a treia oară:
prima dată venise cu vreo 30 de ani în urmă, când era copil, cu mama sa, doar la
Suceava, la Sf. Ioan cel Nou, de Sânziene, iar a doua oară, la Putna, în 1904, când
s-au serbat patru secole de la trecerea în eternitate a lui Ştefan cel Mare - au,
bineînţeles, un caracter mai mult sau mai puţin subiectiv. Dar, ni se pare foarte
important să-l urmărim: ce vede istoricul, ce aprecieri face, cum comentează şi
evaluează populaţia, satele, oraşele, monumentele, politica Austriei, autorităţile
locale, instituţiile publice, trecutul, prezentul, viitorul Bucovinei.
Vom încerca, aşadar, să rezumăm, pe probleme selective, aceste aspecte care,
adăugate, integrate celorlalte din rândurile de faţă, completează, întregesc,
nuanţează imaginea globală a Bucovinei.
Trecând vama „din ţara regelui nostru, în ţara împăratului străin asupra
românilor", Iorga găseşte în Bucovina un mozaic etno-lingvistic şi confesional. Pe
românii de rând îi găseşte, fie cultivatori ai pământului, fie păstori, „îmbrăcaţi în
sumane cenuşii ca arătura, înalţi, frumoşi, supţi la faţă de iama cea grea, fără
mămăligă", muncind un pământ care nu-i al lor şi pe care boierul l-a lăsat în seama
unui arendaş, încât istoricul se întreabă, cu durere şi înţelegere pentru aceşti robi ai
gliei: „cine ştie, ce-o fi făcând acum, în ce nopţi de desfrâu şi de jocuri de noroc o
fi întârziat boierul, care a închiriat cuiva din jidovime, acest pământ, cu bieţii
oameni de pe dânsul?" Românii de rând i se par „mai îngroziţi decât la noi, muţi,
înfricoşaţi de această cârmuire, care nu-i iubeşte şi nu-i înţelege", de cârmuirea cea
brutală, dispreţuitoare, a „neamurilor", a „nemţilor", oamenii simpli au fost
îndoctrinaţi împotriva patriei lor: „politica austriacă a furişat în inima tuturor celor
de aici că România e o ţară rămasă în urmă, unde n-ai nimic de văzut şi nimic de
învăţat, o ţară cu legi şi obiceiuri ciudate, cu viaţă neorânduită şi desfrânată"; la
Părhăuţi, în curtea bisericii - mergând şi ajungând în Săptămâna Mare, în ajunul
Paştelui - „ţăranii pletoşi, în cojoace, aşteaptă să-i spovedească popa", dar i se par
„aşa de speriaţi", văzând „un oaspete străin, care poartă pălărie, blană şi vine în
trăsură", încât „sar în picioare, ciocnindu-se unul de altul, ca nişte oi speriate"; la
Humor este zi de târg şi trece „prin mulţimea strânsă şi îngrămădită la tarabele de
lumânări, la prăvăliile de pălării cu pene de toate felurile, la cârciumile care-i
mângâie de lungimea postului şi gătesc sufletul pentru bucuria Învierii lui", dar şi
aici, „bieţii noştri oameni se încurcă între dânşii, se zăbovesc, îşi dau tot banul
strâns prin muncă şi fac celor ce-i vede cea mai rea impresie; cei mai mulţi au
feţele supte, ostenite, dezgustătoare şi părul lung, eroic fâlfâie în zadar lângă
această faţă de durere"; cercetând şi evaluând, deopotrivă, atât femeile, cât şi
bărbaţii, constată că „mai puţin obişnuită e rara, măreaţa frumuseţe a femeilor ce
trec înfăşurate în cojoace, cu catrinţa prinsă înainte, picioarele înfăşurate în cioareci
şi încălţate cu opinci şi ştergarul strâns în jurul capului; faţa e desăvârşit ovală,
nasul potrivit, ochii mari sub sprâncene subţiri, arcuite, părul bogat, castaniu-
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închis", încât „seamănă cu Maica Domnului din vechile icoane şi privirea lor are
limpezimea de ciute nevinovate", în vreme ce, în contrast cu ele, „bărbaţii, însă, par
şi aici, jertfe ale traiului rău şi al beţiei: toate cârciumile sunt pline în această zi de
înfrânare, care e Vinerea Paştelor"; comparând cele văzute în alte teritorii
româneşti, istoricul scrie: „ţăranul român din Bucovina mi s-a părut greu rănit în
puterea lui de viaţă, n-am văzut la el vânjoşia încrezătoare, aerul de «nu mă dau
pe nimeni» al olteanului ori ardeleanului, de-o parte evreul îl înşală, îl cheamă la
viţiu şi-l ţine în el, de alta cârmuirea îl înzestrează cu funcţionari străini şi evrei,
care nu-l scot din tio şi ho, care-l privesc ca pe o vită de muncă, ca pe o vacă de
muls pentru vistierie, ca pe o rămăşiţă de oarecare folos, totuşi, a trecutului de
barbarie moldovenească"; faţă de această imagine tristă, de mucenic umilit şi
obidit a ţăranului, istoricul pare să se întrebe: ce face pentru el, intelighenţia?
Răspunsul îl găsim presărat în aceste note de călătorie: „învăţătorul e pentru toţi
copiii din sate şi pentru al neamţului, şi pentru al rusului, şi pentru al evreului; el
e supravegheat bine şi ştie aceasta; umblă şi omul după vreun loc mai bun, cu
leafă mai mare, şi ce n-ar face pentru aceasta? Perfect funcţionar!" Dar preotul?
„Preotul e deseori mai bun, întru aceea că are legături cu sătenii, care-l voiau, că
ştie de nevoile lor şi poate îi şi ajută. Dar, el cântăreşte în fiecare zi în ce chip ar
putea ajunge în vreun sat mai bun. La casa lui abia dacă vezi câteva cărţi
româneşti, căzute la el cine ştie cum, fără nici o alegere, apoi predici nemţeşti,
ruteneşti. .. Nici o revistă culturală, în Bucovina nu este, căci, «Junimea literară»,
încă nedeplin hotărâtă ca îndreptare, e o revistă pentru studenţi, pentru altă
«inteligenţă» şi are foarte puţină literatură curată"; nu se văd în Bucovina nici
„Semănătorul", nici „Albina"; preotul bogat „nu poate avea dărnicia săracului" şi
„orice e prea scump pentru dânsul"; „era o dată «Deşteptarea», ziar naţionalist";
se făcea şi câte ceva literatură în el" şi în această gazetă „auziseră câţiva preoţi
bucovineni şi de numele lui Nicolae Iorga"; la acea dată, în 1905 „a rămas doar
foaia de sfaturi pentru gospodărie, de ispitire pentru alegeri şi de insulte a
domnului Aurel Onciul": presa românească din Bucovina era reprezentată, la
1905, doar de „Voinţa poporului", de „Agricultorul", al guvernului şi prin
„Candela" - „foaie bisericească, scrisă pe jumătate în ruteneşte", încât „ce e
preotul? Preotul e un funcţionar model, un titlu, o decoraţiune, o înaintare, acelea
nu le poate da bietul neam românesc, în care şi acest preot vede nişte «prostii»".
La Siret un funcţionar neamţ îi zice istoricului că „în 50 de ani nu vor mai fi
români în Bucovina". Dar, în zona de munte imaginea poporului de rând i se pare
istoricului alta, mai optimistă: „oamenii sunt aici de o sănătate şi de o frumuseţe
rară"; e la Suceviţa, de pildă, un „popor curat şi mândru, cu inima deschisă şi
bună, popor evlavios şi harnic, popor de muncă şi de cuvânt, mlădiţă puternică a
vechilor ostaşi - neamurile nu te vor sfărâma lesne !'.46
46

Idem, Neamul românesc din Bucovina, 1905, p. 10, 12, 50-52, 57, 67, 78, 80-81, 93, 96,
119-120, 165-166.

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

94

Mihai lacobescu

20

Dintre aceste „neamuri'', colonizate sau imigrate sub austrieci, evreii îi apar
istoricului ca un grup etnic potopitor, împovărător şi cel mai profitor. Pauperizarea,
marginalizarea românilor, menţinerea lor cu precădere ca ,,robi" ai pământului se
datorează, între alte cauze esenţiale şi încurajării arendăşiei. Mulţi evrei sunt
primari, notari, cămătari, cârciumari, dar mai ales arendaşi, atât peste numeroase
moşii boiereşti, cât mai ales peste cele ale Fondului Religionar. Astfel, la Sf. Ilie
„moşia mănăstirii, care acum face parte din Fondul Religionar'', a fost „arendată
evreilor, care aici sunt totul"; la Reuseni, moşia fiului mai mic al fostului domn al
Moldovei, Mihai Sturdza „este arendată, astăzi, cui? Unui evreu"; la Bosanci, „casa
boierească a Sturdzeştilor e stăpânită de un evreu lipsit de iubire şi cruţare"; la
Solca „stăpân e evreul: cei vreo sută de evrei au în mâna lor cele câteva mii de
creştini"; „de cârmuire, evreii n-au frică: primari, notari, comisari sunt în mare
parte evrei şi răi cu lumea"; Gura Humorului a devenit „un loc al străinilor"; sunt
aici „mulţi evrei", dar şi „nemţi meşteri", iar „pe o muchie di deal e satul şvăbesc";
la Vama „sunt vreo 3 OOO de români şi atâţia evrei, câţi trebuie pentru a face o
impresie curat evreiască acelui ce străbate numai acest sat, care e, de departe, un
târguşor unde ţărănimea vine pentru târguieli şi beţii"; şi Vatra Domei a ajuns „un
mare centru evreiesc": hotelul comunal „clădit din banii câştigaţi într-un proces de
târgoveţii români" este acum „ţinut de evrei"; la „Băile Domei vin mai mult evrei
din România şi Bucovina"; la Putna, la intrare în localitate sunt numai „firme
evreieşti, de cârciumă, măcelărie"; e şi „marele ferăstrău al baronului Popper, un
evreu din Viena"; la Siret se văd „de la început semnele unei jidovării mari", iar la
judecătorie tronează „un notar evreu"; cum întreg comerţul e în mâna evreilor,
istoricul se simte dator să explice cititorilor: „ciudat neam! Vine într-un sat
bucovinean, calic, lipit pământului, înfăşurat într-un caftan galben-verzui, cu
bărbuţă rară, cu perciuni unşi, lungi, strălucitori; ia cu chirie cea mai rea cocioabă,
dar, în faţă şi din câţiva florini ce are la sufletul lui, înşiră la fereastră câteva pacuri
de tutun, chibrituri, o legătură de covrigi; el pune la răcoare şi un butoi din cel mai
prost rachiu, otravă curată. Apoi stă şi aşteaptă"; „astăzi cumpără unul de la el,
mâine mai mulţi, poimâne are cârciumă în regulă, gazdă, han; el împrumută cu
camătă pe oricine are nevoie"; istoricul ne asigură că „în toată Bucovina ce am
cutreierat, am văzut numai doi cârciumari români". Şi, ca o caracterizare generală a
acestui grup etnic, reţinem: „evreii nu se ucid, nu fac crime, nu fură; ei sunt iezuiţii
banului, ai câştigului. Banca, riscul cel mai mare, lupta cu milioanele e ţânta din
urmă a bietului evreu sărac, din sate"; la Mihăileni - care e în vechiul Regat - unde
Iorga se abate din drum, trecând graniţa, istoricul constată că şi aici „toate moşiile
sunt ale lor, ale evreilor - pe care-i cheamă Fischer, Machi, Caiman, Froim", care
sunt „regi în acest unghi din regatul României". Dintre toate aşezările, capitala,
Cemăuţiul este „un oraş evreiesc": din cei vreo 60 OOO locuitori, „vreo 40 OOO sunt
în adevăr evrei"; ei, „ţin câte o dugheană prin mahalale şi străbat ţara câte zece într-o
căruţă cu un cal"; ei sunt „cetăţeni austrieci, care se îmbracă nemţeşte, ca oricine;
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bancheri cu burta scoasă înainte; jidănaşi din slujbe şi din profesiile libere, cu
ochelari prinşi pe nas"; la Cernăuţi „primarul este evreu, ca şi la Siret"47 •
Rutenii sau ucrainenii formează un alt grup etnic, asupra căruia atenţia
istoricului se opreşte, oferindu-i posibilitatea să constate la faţa locului situaţia din
1905 şi să facă unele comentarii asupra provenienţei şi istoriei acestora. Astfel, la
Suceava, Biserica Elenei Rareş (astăzi Sfânta Înviere) „a trecut în mâinile rutenilor
uniţi, care au spălat-o, au curăţat-o, au vopsit-o şi i-au spânzurat clopotele de o
foarte ciudată zidărie"; Iorga găseşte ruşi în zona din jurul Rădăuţilor convieţuind
din vechime cu românii, în proporţii aproape egale şi din discuţiile cu sătenii află şi
notează că „bătrânii nu-şi aduc aminte să fi fost altă dată mai mulţi români şi mai
puţini ruşi laolaltă, ci tot aşa, un neam în deal, altul în vale, smulgându-şi
necontenit câte ceva prin nunţile amestecate, crescându-se ruşi româneşte şi români
ruseşte", urcând spre Cernăuţi istoricul află că la Tereblecea au fost cândva numai
români, acum „n-ar mai fi decât ruşi", însă explică Iorga „vechii slavi din aceste
părţi, de la care vin toate aceste nume în ăuţi (= owu), aceia s-au topit de mult în
mijlocul nostru, însă aceştia ce se văd astăzi au fost aduşi însă din Galiţia"; ei sunt
„o scursoare a curentului de acolo"; rutenizarea, notează istoricul, înseamnă „un
număr strivitor de mare al străinilor, aşezaţi într-un sat cu puţini români băştinaşi";
„aşa e peste Prut"; austriecii „sprijină pe aceşti din urmă, iar ceea ce va hotărl
mâine vor fi condiţiile politice viitoare ale Bucovinei, când provizoratul austriac va
înceta". La Hliboca istoricul stă de vorbă cu o săteancă ştiutoare şi vorbitoare a trei
limbi: româneşte, nemţeşte şi ruteneşte; la Cuciur Mare notează că „limba noastră
s-a pierdut, după cum, de aici înainte se întâmplă în cele mai multe locuri", dincolo
de Cernăuţi; rutenii - află el din dialogul cu localnicii - „caută să întemeieze bine
biserica unită la hotarul dinspre Rusia, iar înlăuntrul socot că pot sluji mai mult
pravoslavia"; ei „neputând impune liturghia ruteană pretutindeni, cer despărţirea de
români, întemeierea unei biserici îndoite, de două limbi care să împartă totul:
parohiile, locurile bisericeşti de Sus, iar mitropolitul să devină alternativ, când
rutean, când român"; însă, „în spatele lor stă Cârmuirea, care tace şi face pentru a
dezrădăcina moldovenia din Bucovina"; în general, în partea de nord „oamenii din
sate orbecăiesc între ispitele deznaţionalizărilor: gem greu sub povara cametelor
evreieşti"; făcând o comparaţie între românii şi rutenii din nord, Iorga scrie că
,,ruşii rară «boieri» şi rară inteligenţă zăvorâtă în caste, fac bănci naţionale,
societăţi pentru a se vorbi numai ruseşte, citalnii [case de citit, n.n. - M. I.] pentru a
se vorbi numai în limba rusească, pe când ei trimit pretutindeni studenţi râvnitori,
care deşteaptă şi încălzesc inimile, pe când ei întemeiază o mare frăţie a neamului,
ce fac biruitorii noştri prieteni cu surle şi clopoţei ai poporului? Poate că odată îi va
arunca şi lui pânea trupului, dar de pânea sufletului pentru alţii ce le pasă celor ce
n-au suflet pentru el?" Dintre „satele noastre" de peste Prut, istoricul citează
Mahalaua, parte din Capitală, Lehăucenii Tăutului, Boianul, Noua Suliţa; la
47
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Slobozia Rarancei, asistând la o înmormântare, apreciază că, în mod neaşteptat,
„cântările şi răspunsurile sună neînţelese, în graiul ruşilor"; la Toporăuţi - unde-şi
avea moşia bătrânul Barnovschi, soţul unei Movilese - un sătean îi spune că ar dori
„să moară între moldoveni", dar „vremile moldoveneşti s-au dus cu totul"; Iorga
apreciază că atunci când, după asediul Vienei, între 1683 şi 1699, polonii au ocupat
acest „colţ al Moldovei" s-a produs un val masiv de invazie ruteană; dar, când
austriecii au intrat în zonă, nu se vorbea decât „o singură limbă, numai româneşte";
convingerea istoricului este aceea că „îndată ce Austria ajunse stăpână şi iarăşi nu
mai fu graniţă dinspre Galiţia, începe o nouă descălecare rusească'' [s. a.]; românii
din nord au început ei înşişi a vorbi limba rusă, sfiindu-se, întocmai ca şi în
Bulgaria aromânii, să vorbească „o limbă de care începuse a se râde", fiindcă „i se
zicea «limbă ţigănească», iar administraţia austriacă se bucura, fiindcă, astfel,
Bucovina nu mai putea fi revendicată ca un teritoriu românesc'.48 •
Între alte neamuri aflate în Bucovina în 1905, sunt şi lipovenii: în drum spre
Dragomirna, istoricul trece pe lângă „un sat lipovenesc" şi comentează: lipovenii
au venit aici, după 1775, adică în timpul stăpânirii austriece; ei şi-au făcut case
„după datina românească", numai bisericuţa lor, făcută după tradiţia rusă „e urâtă,
umflată, copleşită de turnuri groase", încât îi apare „ca o lipoveancă grăsulie"; atât
bărbaţii, cât şi femeile au o fizionomie şi vestimentaţie specifică: „bărbaţii sunt cu
ochii albaştri, părul buhos, barbă lungă, care, după vechea lor datină «rusească
veche», a crucii cu trei ramuri pe cotor, nu se taie niciodată"; ei „poartă pantaloni
spălăciţi, înfundaţi în cisme negre, lungi", în timp ce „femeile, legate la cap cu
testemele pestriţe, rumene în obraji şi albe pe faţa plină, paşnică, adormită, poartă
polcuţă şi fuste numai roşii, albastre, verzi, cu cisme mari, sub rochia înfoiată";
lipovenii sunt „meşteri iscusiţi la lucrul şoselelor"; ei „se simt bine pe acest pământ
de îngăduială şi siguranţă; nu le pare rău de mama Rusia, sfântă odată, astăzi, după
dânşii, ticăloşită prin eresuri de care ei, «răscolnicii», oamenii răscoalei pentru lege
au ştiut să se ferească'.49 .
În sat, la Dragomirna, istoricul întâlneşte şi pe ţigani; sunt aici „mulţi urmaşi
ai ţiganilor de altă dată, ai mănăstirii"; aceştia, sedentari, sunt „ţigani de casă şi de
vatră, aşezaţi pe loc", spre deosebire de „alţii, sălbaticii ţigani ai drumurilor, care
trec şi astăzi prin Suceava", nomazi 50 •
În preajma Moldoviţei, istoricul întâlneşte un alt grup etnic, imigrant în
Bucovina, huţanii sau huţulii; sub raport vestimentar ei îşi păstrează unele elemente
specifice; ei - constată Iorga - poartă „şăpci roşii cu pantaloni roşii, ca nişte husari
împărăteşti"; Iorga ştie şi scrie în însemnările sale că acest „ciudat popor", la 1905,
„cuprinde tot muntele, de la Apusul Bucovinei". El se întreabă asupra originii care n-a fost suficient clarificată până astăzi: „să fi fost ei, cândva, nişte păstori
români zişi Huţii, precum celor din Ardeal li s-a zis odinioară Moţii? Din acest
48
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nume de «Huţi» să fi făcut străinii pe acela de „«Huţani» sau «Huţuli» sub care
sunt cunoscuţi astăzi?" Cum limba lor pare a fi o limbă slavă, eruditul istoric se
întreabă: „să le fi schimbat slavii - dar care slavi, te întrebi, de unde, când şi cum? să le fi schimbat, deci, slavii, limba lor veche, din care au rămas numai cuvinte
răzleţe: «brânză», «cofă» şi multe altele, pe care le amestecă în graiul lor slav de
astăzi? Ori au fost totdeauna slavi, care şi-au însuşit, odată cu multe vorbe
româneşti, şi porecla dată de românii veniţi spre dânşii? Singurul lucru pe care-l
putem constata „sigur, este că sunt nişte mari beţivi, nişte stricaţi fără pereche şi
mor după cârpe roşii" 51 . Dintre opiniile privitoare la originea lor, prof. univ. dr.
George Nimigeanu, de la Universitatea din Cernăuţi, într-o teză de doctorat
52
susţinută în 1945 şi rămasă până azi în manuscris , într-o abordare
multidisciplinară: etnografică, paleocreştină, lingvistică şi, mai ales, antropologică,
ajunge la concluzia că huţulii s-au format prin contopirea mai multor etnii - traci,
sciţi, geto-daci, români, cumani, slavi etc. - trăind în zonele muntoase, în condiţiile
transhumanţei 53 •

Dintre coloniştii întâlniţi în timpul vizitei sale, Iorga mai menţionează pe
unguri - „austriecii au pus pe unguri în valea Sucevei şi au întemeiat sate mari,
frumoase, în valea roditoare", pe unde „trece drumul cel mare al civilizaţiei de
astăzi", adică „linia cea mare către Cemăuţi" 54 ; pe germani - pe care se sprijină de
fapt administraţia imperială şi din care se recrutează funcţionari, militari, mineri,
meşteşugari, agricultori şi crescători de animale de elită - îi întâlneşte la Rădăuţi,
unde trece prin mijlocul târgului „o alee lungă, care pleacă de la Halta Plopilor şi
poartă numele impunător de «Calea Domnilor» - Herrehgasse", sau „a domnilor
funcţionari"; la Rădăuţi, mai mult decât la Solca şi Humor ,joacă un rol de
căpetenie cinstitul, curatul şi muncitorul element german": aici, în sediul care-a
fost al episcopiei, care „a trăit sub stăpânirea moldovenească trei sute de ani,
făcând lângă dânsa şcoală şi tiparniţă de carte", noua stăpânire „puse soldaţi,
ofiţeri, administratori ai unei herghelii, care ajunse mai vestită decât biserica lui
Bogdan-Vodă" şi care „astăzi e văruită şi n-a mai rămas pe dinafară nimic din
podoaba-ide sfinţi"; pe nemţi, vizitatorul din 1905 îi mai întâlneşte la Putna „unde
e un amestec de leşi sau poleci, de nemţi şi de câte alte feluri de oameni", pentru
care s-au făcut şi „două bisericuţe catolice, casine şi cafenele, linia ferată", unde
exista fabrica de ciment a lui Axelrad şi cea de produse chimice, extrase din lemn,
a unui patron din Prusia; şi la Cacica, alături de români, Iorga întâlneşte „nemţi,
ruşi şi polonezi" şi „un început de zidărie şcolară a călugărilor francezi, oploşiţi de
curând aici"; la Gura Humorului toţi meşterii sunt nemţi; Cemăuţiul, deşi prin
structura predominantă a populaţiei este „un oraş evreiesc'', înafară de evrei
„ceilalţi locuitori sunt culeşi din toate neamurile": sunt „mulţi austrieci", adică
51

Ibidem, p. 98-99.
George Nimigeanu, Huţanii din Bucovina. Studiu de geografie umană şi etnografie, 1945,
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„funcţionari şi fel de fel de oameni de legătură cu statul: germani, poloni şi ce mai
vrei"; sunt „meşteşugari nemţi, rutenime săracă, şi pe la margine români, care nu
sunt mai bogaţi" 55 ; pe anneni îi semnalează doar la Siret - făcând o observaţie
asupra împuţinării numărului acestora: „o dată erau mulţi armeni la Siret, ca şi la
Suceava şi în multe alte locuri; acum, se mai citeşte numai pe o dugheniţă din Sus
numele Burdeştilor, armeni bogaţi, de viţă veche"56 •
Prezenţa refugiaţilor ardeleni e semnalată la Şcheia, lângă Suceava: „aici sunt
acum mai mult ardeleni, aduşi de cârmuirea austriacă" 57 •
Istoricul acuză Curtea din Viena de-a se fi căznit şi reuşit în bună parte să
transforme un teritoriu uninaţional, cu o populaţie în majoritatea ei covârşitoare
românească, într-un conglomerat de naţii: el evidenţiază şi înfierează „îngrijirea
Austriei de a strânge la un loc cele mai deosebite neamuri, într-o expoziţie de toate
chipurile omeneşti"; devenind stăpân în această „ţară mică, dar bogată cum nu mai
e alta", în numai un veac, „cârmuirea austriacă şi-a cărat toate neamurile, spre văile
Bucovinei şi ele stau încă în fiinţă, muncind împreună acest pământ moldovenesc
şi smulgându-şi unul de la altul drepturile asupra lui" şi „prin îngrijirea aceleiaşi
Cârmuiri, aceşti locuitori vrăjmaşi au căpătat ca semn de unire acelaşi parazit:
evreul"; consecinţele acestei cârmuiri?: „ici şi acolo se îneacă sufletul limbii
noastre; şiroaie sălbatice smulg trecutul în bucăţi şi aduc nămoluri noi în locul lui.
Dar, în toate acestea se hotărăşte asupra noastră, asupra celor ce avem şi asupra
celor ce ne sunt pierdute"58 •
Monumentele voievodale îi oferă istoricului prilejul să mediteze, să ofteze, să
scruteze trecutul, să vibreze la tot ce-a fost odinioară, să cerceteze vestigiile epocii
muşatine, să facă o erudită radiografie a valorii lor istorice şi artistice şi a stării lor
temporale, scoţând, totodată, în relief, atitudinea de nepăsare, sfidare, ori chiar
acţiunile de voită degradare din partea administraţiei imperiale.
Primele impresii despre starea deplorabilă a vestigiilor rămase le constată la
Suceava; aici Biserica Sf. Dumitru, ctitoria lui Petru Rareş „n-a suferit reparaţiile
acelea la care Austria ţine mult ca să arate că ştie păstra moştenirea
moldovenească"; „un foc a mistuit catapeteasma, odoarele vechi s-au stricat, afară
de jalnicele rămăşiţe aruncate într-o cameră a turnului, unde putrezesc în praf';
după un veac de „gospodărire" imperială, Suceava a ajuns „un maldăr de ruine",
trăind „vremea de astăzi a primarilor evrei, a preoţilor de stat, cu învăţătură
mireană, vreme de egoism şi fără vreo nădejde, au adus această păcătoşire a
bisericilor"; Biserica Sf. Gheorghe „cu lucirea sticloasă a ţiglelor noi, roşii închis,
cu dungi nesăbuite, de albastru şi de galben" i se pare nu numai „o împopoţonare",
dar şi „o profanare pentru culorile noastre naţionale"; Biserica Mirăuţilor e şi
„mai tărcată decât Sf. Gheorghe", încât „ţi se strânge inima când intri în lăcaşul de
55
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minunată, de răbdătoare şi costisitoare parodie, din care au fost gonite toate
amintirile". Şi totuşi, după ce trece „o râpă de lut" şi „Cacaina Sucevei, gârla
noroioasă de jos", istoricul simte cum, din „zdrenţele gălbui ale zidurilor Sucevei
se ridică înaintea ta, vorbindu-ţi de Petru-Vodă al Muşatei, din 1380, de Alexandru
cel Bun, orânduitorul, de Ştefan cel Mare"; la Cetatea de Scaun a Sucevei află că
„un arhitect german, Romstorfer, a vrut să ştie ce este acolo şi a lucrat ani de zile
cu multă râvnă, mare folos şi puţină cheltuială, pentru desfacerea din pământul
lutos al Sucevei noastre de demult [„ .] paznicul, un gropar de cimitire, harnic şi
călduros, ajutător al lui Rornstorfer", începe „să-ţi spuie despre fiecare colţ, să te
poarte prin toate râpile şi coclaurile, pe toate crestele şi prin toate înfundăturile şi
când îţi vorbeşte de mormanul de pietre asupra cărora plânge sufletul tău, el vede
cetatea din care tu nu vezi decât apărătorii, pe care el nu-i ştie şi care lui,
Neamţului, n-are de ce să-i pese": la Sfântul Ilie constată că „biserica e aşa cum a
lăsat-o Ştefan", dar „casele călugărilor s-au risipit", iar „de pe dealurile de jurîmprejur a pierit toată podoaba pădurilor, care făcea din Sânt-llie o mănăstire de
codru"; la Dragomirna „ziduri şi turnuri ca ale acesteia nu se mai văd la nici o
mănăstire a neamului nostru"; întreg complexul mănăstiresc este „o straşnică
cetate"; vederea bisericii „e o uimire de bucurie: e înaltă şi îngustă ca o frumoasă
cutie de moaşte" şi din întreg ansamblul lăcaşului ,juvaierul lucrat cu o iubire rară
margini e aici turnuleţul [ ... ] o lucrare desăvârşită"; însă, oamenii din mănăstire îl
dezamăgesc profund: „mulţumită, se zice, unuia din ultimii stareţi, ruteanul Kuzub,
toate ale mănăstirii sunt în cea mai rea stare"; la Reuseni, „în acest loc de
evlavioasă amintire, a trecut acelaşi vifor de nimicire, ca şi în alte biserici şi
mănăstiri ale Bucovinei"; mănăstirile Humorului şi Voroneţului îl umplu de
admiraţie pentru „zugrăveala care a rămas neatinsă şi pe dinăuntru şi pe dinafară";
aici „albastrul seninului stăpâneşte, smalţul cu aurul cununilor; şi cel ce străbate cu
ochii multe chipuri, înşirate răbdător după vechi datine, capătă o înaltă părere
despre meşteşugul zugrăvelii, în timpurile măririi noastre"; informându-şi cititorii
că Ştefan ridicase Voroneţul „în locul bisericuţii de lemn, unde trăise în schimnicie
acel Daniil Sihastrul, din care poporul a făcut sfetnicul zilelor de nenorocire ale
marelui Domn", istoricul descoperă „între frumoasele pietre de mormânt" şi pe
„aceea care acoperă rămăşiţele umilului călugăr, sfânt ţărănesc târziu, pe care l-a
dat Moldova noastră"; înmărmurit şi cucerit de „simţul de frumuseţă al
înaintaşilor" şi conştient că „niciodată nu s-a făcut la noi o mai desăvârşită artă
bizantină, sfinţi mai luminoşi şi mai blânzi decât aici", Iorga lasă rânduri
antologice, devenite un testament sacru pentru urmaşi: „luni întregi ar trebui
cercetat cu râvnă fiecare colţ de zugrăveală, fiecare unghi de împodobire măiastră:
nici un pictor străin n-a avut această răbdare până acum şi nici unul din pictorii
noştri, înstrăinaţi ca suflet şi vânduţi iubirii de arginţi, nici unul din ei n-a călcat
aici pentru a se însufleţi din cea mai de preţ moştenire artistică a străbunilor"; el
mai adaugă şi faptul că ne aflăm aici într-o zonă în care şi arta lemnului e la o
înălţime similară: „nu e aici numai zugrăveala, ca să mărturisească despre simţul de
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al înaintaşilor noştri"; sunt aici şi „strane lucrate în lemn de tisă, de un
din veacul al XVI-iea (1577), care te întâmpină în pronaos"; la Mănăstirea
Moldoviţa constată că, sub raport artistic „minune e şi aici, ca şi la Voroneţ, şi, în
parte la Humor; zugrăveala, despre care se spune că a fost făcută în anul 1536; ea
seamănă aşa de bine cu aceea de la celelalte două biserici pomenite, încât trebuie să
se creadă că a fost făcută de aceiaşi meşteri"; la Vama, Stâlpul lui Vodă e „ca un
mormânt turcesc, într-un cimitir părăsit şi pângărit"; ctitoria logofătului Gavril
Trotuşan, din 1522, „bătrâna biserică a Părhăuţilor, gălbuie-neagră" este „ca o
veche ţeastă de mort, goală, tristă, ca şi dânsa"; la Rădăuţi, biserica lui BogdanVodă, întemeietorul, a fost „astăzi văruită şi n-a mai rămas pe dinafară nimic din
podoabe de sfinţi"; aici istoricul identifică necropola voievodală, descifrează şi
relatează în detaliu despre pietrele de mormânt şi despre cei care le-au pus, dând
pentru prima oară unele informaţii istorice preţioase ce vor fi ulterior completate.
Acelaşi lucru îl face la Putna, cu erudiţia şi acribia savantului medievist, numind şi
descriind lapidar ampla necropolă în care-şi au odihna de veci şapte reprezentanţi
de seamă ai epocii medievale, socotită pe drept cuvânt şi singura cu temei - de aur,
în frunte cu cel mai glorios dintre bravii Muşatini, Ştefan ,,românul cel mai mare şi
mai deplin, pe care, într-unul din puţinele ei ceasuri de priinţă pentru noi, mi l-a
hărăzit soarta"; dar, tocmai într-una din cele mai mari necropole voievodale ale
românilor, ,jos, lespezile grele, care închideau mormintele, scotocite pe rând de
hoţi şi de o comisiune vieneză, învoită de guvern, pe la 1850, au fost înlocuite cu
olane dungate, de aceeaşi culoare, de dovleac proaspăt"; aici, însă, în preajma
mănăstirii - „cea dintâi şi cea mai frumoasă" dintre ctitoriile lui Ştefan cârciumile, fabrica de cherestea şi cea de ciment, toată „această vecinătate" străină şi zgomotoasă, „şuieră, fluieră, mugeşte, cântă cântece de muncă şi de
beţie" - s-a pus de către austrieci şi „s-a impus eroului adormit", încât, „evlavia şi
a întins aripile şi a zburat în cine ştie ce colţ de clădire bătrână şi neagră"; şi în
vreme ce meditează la istoria înaintaşilor, aşteptând să se aprindă cu adevărat, dar
şi la figurat lumina din noaptea Învierii, de Paşti, istoricul emite judecăţi
incontestabile, durabile, asupra dorinţelor şi putinţelor reale ale domnilor
Moldovei: „Petru Rareş, om cu gânduri măreţe" a dorit „să facă mai mult, mai
mare, decât tatăl său, Ştefan, bătrânul; în războaie, în cuceriri n-a izbutit; în scrieri
şi clădiri, însă, da" - devenind, cum avea să-i zică unii „Ştefan cel Mare al
culturii"; momentul culminant al şederii, al privegherii istoricului la Putna, în
noaptea de Înviere a anului 1905, este acela când i se pare că Ştefan „învie o clipă
în inimi, cu solie de viitor, cu solie bună, de dreptate pentru cei ce suferă"59 •
Alte observaţii şi aprecieri ale istoricului - cum sunt cele privitoare la
cabinetele de lectură60 ; Universitatea din Cernăuţi şi viaţa studenţească61 , politica
călugăr

59
60
61

Ibidem, p. 16, 19, 27-30, 32, 40, 42, 54, 85, 90-91, 102, 105, 117, 123-126, 129-145.
Ibidem, p. 121.
Ibidem, p. 208-213.
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lui Aurel Onciul 62, Dieta Bucovinei63 - fac din aceste însemnări de călătorie, cu tot
subiectivismul, relativismul şi, uneori, pesimismul lor, un document istoric, pe care
nu-l poate ignora, reanaliza, completa ori corecta şi aprofunda nici un cercetător ce
se va apleca asupra istoriei acestei zone.

VI.

Preocupări, angajări

a

directe în activitatea de pregătire şi înfăptuire
unirii Bucovinei la statul român

eliberării şi

Există mărturii că, influenţa lui Iorga în unele cercuri intelectuale din
Bucovina s-a exercitat de timpuriu. Un elev al Liceului din Suceava, Constantin
Nastasi relatează în memoriile sale că „în toamna anului 1899 un grup de elevi de
la Gimnaziul Superior din Suceava, începând a înţelege istoria necenzurată de
austrieci, scrisă de marele apostol al neamului Nicolae Iorga, am făcut legământ de
a întreprinde totul ca să dispară hotarele nefireşti dintre România şi Bucovina şi ca
între românii de acelaşi sânge şi aceeaşi lege să nu mai existe hotare"64 .
Preşedintele Societăţii Academice Studenţeşti „Dacia", S. Strugariu, reamintindu-şi
de ideile care animau şi mobilizau tânăra generaţie, ce-a pregătit şi înfăptuit Unirea
din 1918, scria: „ne-am urmat calea noastră, pentru dezrobirea ţăranului oropsit",
adică „ne-am însuşit şi ne-a călăuzit crezul apostolului de la Vălenii de Munte"65 •
George Tofan îl socotea pe Iorga „cel dintâi comandant al tuturor românilor",
relatând, într-o scrisoare din 1911, către Liviu Marian din Suceava, că „noi,
bucovinenii, datorăm deosebită recunoştinţă acestui mare bărbat al neamului"66 • Să
fie aceste rânduri o simplă complezenţă, o exagerare?
Analiza câtorva acţiuni de seamă din deceniul anterior Primului Război
Mondial explică, justifică, ne oferă cheia înţelegerii acestor rânduri.
Între 1903 şi 1906 Iorga conduce şi este şi ideologul revistei „Semănătorul";
ca fruntaş al Ligii Culturale trimite în toate provinciile aflate sub stăpânire străină inclusiv în Bucovina - cărţi, broşuri şi mai ales literatură istorică. El îşi propune şi
reuşeşte, între 1902 şi 1906, să străbată întreg spaţiul locuit de români, să
întreprindă „o documentare vie şi o cunoaştere adâncă a sufletului românesc", să ia
cunoştinţă directă cu românii din provinciile aflate încă sub stăpânire străină, să
discute şi să scrie despre ei. În 1902, când publica lucrarea Sate şi preoţi din
Ardeal, lansează prima oară ideea de-a se construi în Bucureşti un cămin, unde să
înveţe tineri din Transilvania şi Bucovina. Ideea este reluată de Iorga în 1904, când
face noi precizări, că o astfel de instituţie de cultură ar trebui să- fie accesibilă
62

Ibidem, p. 213-217.
Ibidem, p. 214-217.
64
Constantin Nastasi, Memorii pentru marea zi de 28 noiembrie 1918, în voi. Ion Nistor,
Amintiri răzleţe din timpul Unirii, Cernăuţi, Tiparul „Glasul Bucovinei", 1938, p. 260.
65
„Bucovina", anul I, nr. 17, 1919.
66
Arhiva Fondului Documentar „Simeon Florea Marian", Suceava, manuscris Aura Clopotaru,
Din Coreposndenţa inedită a lui George Tofan către Liviu Marian, p. 34.
63
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tinerilor din toate provinciile locuite de români care, venind în Capitală „ar trebui
să stea cel puţin câteva luni, pentru recunoaştere, orientare şi documentare în
Bucureşti, unde bate azi inima românimii" 67 •
În 1904 Iorga participă - aşa cum avea să scrie el însuşi - la „marea
manifestaţie românească pentru jumătatea de mileniu de la moartea aşa de
«bucovineanului» Ştefan cel Mare"68 • El aduce în Bucovina cartea închinată lui
Ştefan cel Mare, acea istorie „povestită neamului românesc" despre care presa din
zonă relata că a apărut „în două ediţii de lux, cu un tiraj de 20 OOO şi 40 OOO de
exemplare", care „s-au difuzat gratuit"69 , iar istoricul ne relatează el însuşi că
„chiar ţăranii întindeau asprele lor mâini lacome" să poată obţine această carte, în
timp ce unul dintre vorbitori, Grigore Tocilescu „suit pe un butoi [în curtea
70
mănăstirii, n.n. - M. I.], catehiza pe pletoşii săteni" •
Peste puţin timp de la serbarea de la Putna, Iorga a iniţiat şi organizat „o
vizită la Iaşi a fraţilor despărţiţi" din Bucovina. S-au înscris - ne relatează istoricul nu mai puţin de cinci sute de persoane. Guvernul român voise iniţial să înlăture
pătrunderea unui grup aşa de numeros, dar - scrie istoricul - „am luat asupra-mi să
înlătur pe cei câţiva jandarmi trimişi la Burdujeni, care, băieţi buni, s-au dat ei la o
parte înaintea acestei frumoase ţărănimi, cu cei mai buni din tinerii cărturari, în
frunte", oaspeţii din Bucovina au rămas la Iaşi 3 zile. Ei au luat parte la o expoziţie
etnografică românească, organizată în sălile Liceului Internat; au vizitat
monumentele istorice, unde le-a dat explicaţii chiar Iorga, voind „să li se facă
acestor oaspeţi, care nu cunoşteau deloc ţara, o primise menită să le rămâie pentru
totdeauna neuitată"; la plecare spre Bucovina - continuă Iorga - „eram sigur că
părerile lor despre România liberă s-au schimbat cu totul şi ne-o spunea, în cuvinte
aşa de înflăcărate, tânărul de mare avânt şi de mare activitate febrilă, Vasile Liţu,
prea curând pierdut pentru luptele noastre"71 .
Când, în 1904, apărea lucrarea Drumuri şi oraşe din România, George Tofan
scria, prezentând-o cititorilor bucovineni: „Iorga pătrunde în trecut şi în viitor, şi
împreunându-le cu prezentul, ne arată, într-o descriere măiastră, ce-am putea să fim
dacă am lucra astfel după cum o cer interesele neamului românesc"72 .
Recunoaşterea influenţei imense pe care Iorga o avea în rândurile elitei din
Bucovina, ca şi încrederea de care el însuşi se bucura din partea istoricului îl
determină pe Tofan să-i scrie acestuia, în 1906, cu prilejul noului conflict politic
între Flondor şi Onciul, să-l roage să intervină pentru o împăcare trainică între cele
două tabere vrăjmaşe: „Vă scriu scrisoarea aceasta în numele delegaţilor români ai
Barbu Theodorescu, Nicolae Iorga, Bucureşti, Editura Tineretului, f. a., p. 158--163, 179, 209.
N. Iorga, O viaţă de om„„ p. 425.
69
,,Junimea literară", Cernăuţi, I, nr. 7-8, 1904, p. 127-128 şi nr. 9, 1904, p. 142-143.
70
N. Iorga, Bucovina sub Austria, p. 426.
71
Ibidem, p. 426.
72
,,Junimea literară'', Cernăuţi, I, nr. 7-8, 1904, p. 125.
67
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ambelor partide politice din ţară [cel condus de Iancu Flondor şi cel al lui Aurel
Onciul, n.n. - M. I.], care s-au întrunit ieri la o conferinţă de împăcare. Situaţia e în
prezent aşa în ţară, încât numai un partid sub şefia domnului Iancu Flondor de la
Storojineţ poate ţine duşmanii şi trădătorii proprii în frâu. Tofan îl informează în
continuare pe Iorga că o delegaţie de 12 persoane, din ambele tabere, din ambele
partide se va prezenta la Iancu Flondor, la Storojineţ, să-i propună să reia şefia
Partidului Naţional Român". „Se ştie - adaugă Tofan - cuvântul Dumneavoastră este
ascultat şi citit la Storojineţ şi, deci, vă rog, în numele delegaţilor de mai sus şi în
numele cauzei noastre sfinte, să binevoiţi a-i adresa domnului Flondor o scrisoare"73 •
Răspunsul lui Iorga a fost prompt şi limpede: „Oricum s-ar numi partidul
unit, ne place a vedea în el acela pentru care au luptat şi au biruit dl. Flondor însuşi
şi luminoasa energie a lui G. Popovici. Adică, partidul cu singura lozincă:
Bucovina este a românilor! Aşa e bine să fie, aşa trebuie să fie" 74 •
Când, în ajunul declanşării Primului Război Mondial, Aurel Onciul propunea
„intrarea românilor din Bucovina cu România cu tot" în cadrul statului austroungar, Iorga riposta energic: „Noi nu dăm jos tricolorul, ci noi zicem aşa: România
nu e un stat ca Belgia, pentru un tarif de vamă ori ca Sviţera, pentru fabrica de
brânzeturi în linişte. Ea reprezintă un popor, un vechi popor, măricel la număr şi
foarte deosebit de toate celelalte popoare. Ea are datorii nu numai faţă de supuşii
săi, ci faţă de toţi românii; pieirea ei ar fi pecetluirea pieirii lor, căci din câmpiile ei
libere vine aerul curat pe care-l respiră. Ea nu e creată printr-un decret imperial sau
un articol de tratat, ci prin înfiinţarea şi fiinţarea ei s-au răsplătit lungi veacuri de
muncă grea şi tristă. Ne putem asigura contra oricui - da, contra oricui - prin
dezvoltarea unei conştiinţe naţionale, puternice, statornice. S-o dezvoltăm prin
75
silinţele tuturor şi atunci vom trăi cum trăiesc popoarele sănătoase şi cu viitor" •
În 1906 au loc două evenimente semnificative. Propunerile lui Iorga - lansate
anterior pentru înfiinţarea unui Institut la Bucureşti, pentru tinerii din provinciile
aflate încă sub stăpânire străină - sunt receptate, dezvoltate şi oarecum finalizate
graţie insistenţei, perseverenţei lui George Tofan. Acesta propune public
intensificarea şi multiplicarea legăturilor „cu centrul mişcării literare române de la
76
Bucureşti" • George Tofan, aflându-se în fruntea celor cinci sute de bucovineni,
care au făcut - la propunerea lui Iorga - acea excursie la Iaşi, îi propune direct,
istoricului, în timpul celor trei zile de şedere în capitala Moldovei să iniţieze şi să
organizeze imediat un ciclu de cursuri de vară pentru românii de pretutindeni, după
modelul acelor activităţi similare - „feriale" - din unele state germane77 • ~roblema
73

I. E. Toroutiu, Studii şi documente literare, voi. VIII, Bucureşti, Institutul Bucovina, 1939,

74

„Neamul românesc", anul III, nr. 117, 1 octombrie 1908.
N. Bănescu, Nicolae Iorga şi ideea naţională, în „Revista istorică", XXXI, 1945, nr. 1-2,

p. 107.
75

p. 5-6.
76
77

,,Junimea literară", anul II, 1905, nr. 10, p. 155-156.
George Tofan, Cursuri universitare feriale, în ,,Junimea literară", anul III, 1906, nr. 8-9.
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este reluată şi discutată la 25-27 mai 1906 la serbările jubiliare ale Societăţii
Junimii la Iaşi, împreună cu un grup de scriitori grupaţi la „Semănătorul" Dimitrie Anghel, Mihail Sadoveanu, Şt. O. Iosif şi Iorga. Aşa s-a materializat
propunerea insistentă a lui Tofan pentru cursurile universitare de la Vălenii de
Munte - care s-au deschis oficial la 2 iulie 1908, cu temele: Romanitatea noastră,
Persistenţa noastră în Dacia şi Formarea limbii române - Iorga recunoscând
oficial că acestea sunt „opera îndemnului lui Tofan"78 •
Tot în cursul anului 1906, la împlinirea a 40 de ani de la urcarea pe tron a
regelui Carol I se organiza, în capitală, la Expoziţia Generală Jubiliară, un pavilion
al Bucovinei. Tofan aprecia expoziţia drept „o sinteză a muncii naţionale a ultimei
jumătăţi de secol, de când România a intrat pe deplin în circuitul civilizaţiei şi al
ideilor lumii apusene" 79 • Cu acest prilej, conducerea Societăţii Academice
Studenţeşti „Dacia" i-a adresat savantului Iorga, la 28 iunie 1906, o scrisoare:
„Societatea Academică Studenţească «Dacia» are ca punct culminant în programul
ei, răspândirea culturii în popor. De un an de când există, ea a înfiinţat în ţară 30 de
arcăşii, a redeşteptat cabinetele de lectură, a împărţit pe la acestea peste 1 OOO de
broşuri scrise pe înţelesul poporului, a susţinut iarna trecută, la Cernăuţi, un curs
şcolar gratuit pentru lucrătorii din Cernăuţi şi suburbii ş. a.".
„Văzând că Expoziţia din Bucureşti este o şcoală eminentă pentru ţărănimea
din Bucovina - copleşită de nevoi şi mai ales deznaţionalizată de puhoiul străinilor ne-am decis să aranjăm în luna septembrie 1906 o expoziţie mare a ţărănimii din
Bucovina la Bucureşti", în care scop cereau lui Iorga să intervină la guvern, spre a
obţine „sprijin pentru transport şi cazare"80 - ceea ce s-a şi rezolvat - încât, circa
2 OOO de ţărani, cu o parte din intelectualii Bucovinei, au vizitat expoziţia şi au
cutreierat ţara în lung şi-n lat, iar unul dintre participanţi scria: „ceea ce n-ar fi
putut face cei mai buni propagandişti şi cărturari în difuzarea idealului naţional, în
câţiva ani buni, au făcut, în puţină vreme, ţăranii aceştia, care, reîntorşi din
România, povesteau despre o Ţară Românească mare şi bogată, unde cei mai mari
domni vorbesc limba lor ţărănească, atât de dispreţuită la ei acasă de la cel din
urmă funcţionar străin" 81 • George Tofan aprecia şi el că românii de pretutindeni se
află „la o mare răspântie", fiindcă „se pregătesc schimbări radicale: peste tot se
observă mişcare, viaţă" şi „mişcarea, odată pornită, caută drumuri noi, spre a
ajunge la ţinta dorită"; el arăta, în acest sens, că ardelenii „au părăsit pasivismul",
după revoluţia din 1905 „a înviat şi Basarabia", iar „în Bucovina se pregăteşte o
schimbare, în direcţia unei evoluţii naţionale, sănătoase" 82 • Paşi spre „o schimbare"
erau - şi influenţau Bucovina în noua direcţie - sărbătoarea de la Putna (1904),
Barbu Theodorescu, op. cit., p. 211-212; N. Iorga, Tinerii bucovineni şi cursurile de
din România, în „Neamul românesc", III, nr. 80, 6 iunie 1908; idem, Gheorghe Tofan.
79
,)unimea literară'', III, nr. 6, 1906, p. 102.
80
I. E. Torouţiu, op. cit., voi. VIII, p. 47-48.
81
George Rotică, Bucovina care s-a dus, Editura Alcalay, f. a., p. 18.
82
,)unimea literară", III, nr. 6, 1906, p. 102-103.
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Expoziţia Generală Jubiliară

de la Bucureşti, participarea, la 28 octombrie 1906,
a 320 de ţărani şi intelectuali din Bucovina la inaugurarea statuii poetului
V. Alecsandri la Iaşi - unde au fost prezenţi reprezentanţi ai Societăţilor „Dacia",
,,Armonia, „Academia Ortodoxă", ,,Bucovina", ,,Junimea"83 •
În primăvara anului 1907, membrii Societăţii corale ,,Armonia" din Bucureşti
vizitează Bucovina, susţinând concerte la Cernăuţi şi Suceava, în faţa unui public
numeros şi bucurându-se de o caldă, entuziastă primire84 • În acelaşi an, ministrul
Instrucţiunilor Publice şi al Cultelor, Spiru Haret, organizează şi finanţează o
excursie a elevilor şi cadrelor didactice din licee, şcoli normale şi seminarii în
Bucovina; timp de trei zile sunt vizitate oraşele şi monumentele istorice din
districtele Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Domei 85 • În anul următor,
între 17 şi 19 aprilie 1908, din îndemnul şi sprijinul generos al lui Nicolae Iorga,
sunt invitaţi într-o excursie la Iaşi - oraşul de unde a purces Unirea de la 1859 membrii Societăţii Academice Studenţeşti ,,Dacia", în frunte cu George Tofan.
Bucovinenii primesc o reducere de 75% pentru călătoria pe CFR, sunt primiţi cu un
spectacol de cântece patriotice şi prelucrări populare în gara Vereşti de corurile
reunite ale ţăranilor din Dumbrăveni şi elevilor din Botoşani; la Paşcani sunt
aşteptaţi de corul lucrătorilor de la Atelierele CFR86 , iar în gară, la Iaşi, îi întâmpină
primarul oraşului, scriitorul Nicu Gane, cu un vibrant salut frăţesc, din care notăm:
,,Bună venire în vechiul şi istoricul nostru oraş, care, în cinstea voastră, a îmbrăcat
astăzi hainele sale de sărbătoare!... Să ne vedem cât mai des!... Să spuneţi la ai
voştri, că aici, în Regatul României, aţi fost îmbrăţişaţi călduros de un popor de
acelaşi sânge, de aceeaşi lege, ca şi voi, şi cu care trebuie să întreţineţi cele mai
intime legături de bună, prietenească şi netulburată vecinătate". A răspuns preotul
Constantin Morariu: „Venim la Dumneavoastră, domnilor şi fraţilor, cu sufletul
însetat de luminile culturii; venim să vedem moaştele din trecut, ce se adăpostesc în
acest oraş istoric, şi să ne inspirăm din graiul lor, pentru ca, mai apoi, reîntorşi la
vetrele noastre, să putem munci cu tot dinadinsul la răspândirea razelor culturii şi
în masele poporului nostru" 87 •
În urma excursiei de la Iaşi, George Tofan îi trimitea lui Nicolae Iorga o
telegramă în care, mulţumindu-i, îl numea „inauguratorul naţionalismului curat şi
adevărat, printre toţi românii de pretutindeni"; credem - continua Tofan - „cu
nestrămutată încredere că acest curent inaugurat de Dumneavoastră va ajunge la
88
izbândă sigură. Trăiască Sfântul ideal al tuturor românilor adevăraţi!" •
83

„Vointa poporului", V, nr. 46, 11noiembrie1906, p. 4.
„Şcoala", Cemăuti, anul I, 1907, nr. 4-5, p. 125; „Viata Românească", Iaşi, anul II, 1907,
nr. 9, p. 383-384.
85
„Revista Generală a Învătământului", anul III, nr. 3, 1 octombrie 1907, p. 195-196.
86
„Neamul Românesc", anul III, nr. 48, 20 aprilie 1908, p. 752.
87
„Vointa poporului", 21-24 mai 1908.
88
„Neamul Românesc", anul III, nr. 49, 24 aprilie 1908, p. 761.
84
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Dorind, în 1909, să le întoarcă vizita bucovinenilor, cu un grup de 35 de
la Congresul Ligii Culturale de la Iaşi, Iorga a avut surpriza să
i se interzică intrarea peste frontieră, în gara de la lţcani, unde „dintr-o birjă relatează chiar istoricul - s-a coborât în mare uniformă aurită, dl. Orest Tarangul,
funcţionar superior, ca să-mi dea actul prin care eram etichetat ca «lăstinger
Fremde», «fi.ir bestăndig abgeschafft», adică «supărător străin», «izgonit în chip
statornic»". De altfel, încă din ianuarie 1909, când fusese invitat de filiala
Societăţii Şcoala Română din Câmpulung să vină şi să conferenţieze aici despre
trecutul acestei aşezări, contele Francisc Bellegarde, prefect şi deputat de
Câmpulung îi scrisese că „venirea D-stră în momentul aşa de critic pentru
monarhia austro-ungară ar fi o demonstraţie româno-iredentistă şi, evident,
antiaustriacă". Iorga i-a răspuns acestui demnitar imperial, cunoscător al limbii
române; printr-o impresionantă scrisoare, în care-i scria, printre altele: „Vorbiţi de
iredentism. Nu ştiu ce e aceea. Ştiu însă că neamul meu are drepturi exclusive
asupra teritoriului naţional, din care face parte şi Bucovina". La ideea - pe care o
exprima contele Bellegarde, cum că ţăranii din zona Câmpulung trăiesc mai bine
decât în România şi că ei ar refuza unirea cu dânsa, fiindcă „unde-i bine, acolo-i
patria" - Iorga riposta: „câtă vreme avem loc în coliba noastră, am avea dreptul să
chemăm la dânsa pe fraţii noştri din cele mai strălucite palate străine". Teama
cercurilor imperiale de prezenţa lui Iorga în Bucovina ajunsese atât de mare, încât,
Franz-Ioseph însuşi, împăratul, spusese unui deputat: „să păzească de Iorga pe
.credincioşii români!" Ameninţat de acelaşi Orest Tarangul că, în cazul că refuză să
se întoarcă în ţară va face „nu ştiu câte săptămâni de închisoare!" Iorga s-a
conformat, întorcându-se în România şi, cu dânsul s-au solidarizat toţi membrii
Ligii Culturale. Când înaltul funcţionar austriac a plecat spre oraş în birja-i aurită,
în semn de protest, un grup de elevi de la Liceul din Suceava au trecut râul înot şi
în gara Burdujeni, aflată în teritoriul românesc, i-au prezentat scuze savantului şi
colectivului de excursionişti, numindu-l pe Iorga „idol al românilor bucovineni"89 .
Chiar dacă Iorga n-a mai putut intra în Bucovina, cât au rămas stăpâni
austriecii, vizitele, excursiile, contactele bucovinenilor cu ţara mamă şi ale
românilor din vechiul regat cu fraţii lor de peste Cordun au continuat şi s-au
amplificat încât, în primăvara următoare, aprilie 1910, Iorga putea scrie cu bucurie:
„Se petrece ce trebuie, ce trebuia de mult să se petreacă. Graniţa Bucovinei
sufleteşte nu mai există pentru români. E trecută aşa des într-o dispoziţie de spirit
aşa de înaltă, cu atât de nobile sentimente, încât dorinţele cele mai îndrăzneţe se pot
hrăni astăzi şi de oamenii cei mai cuminţi; studenţii bucovineni au venit la noi. Am
dorit să vie odată toţi, ridicând deasupra steagurilor deosebitelor societăţi, steagul
care e al lor ca şi al nostru, tricolorul!"90
fruntaşi, participanţi

Despre acest incident vezi N. Iorga, O viaţă de om„., p. 427-428; Explicarea unei expulzări,
în „Neamul Românesc", anul IV, nr. 54, 24 mai 1909, p. 857-858; „Românul", anul II, nr. 6,
24 ianuarie 1909, p. 2; nr. 8, 31 ianuarie 1909, p. 2; Barbu Theodorescu, Nicolae Iorga. p. 230; Ernest
Costea, Amintiri, Cernăuţi, 1944, p. 53-54; ,,Junimea literară", anul XXIV, 1935, nr. 10-12, p. 387 ş. a.
90
„Neamul Românesc", anul V, nr. 148, 16 aprilie 1910, p. 791-792.
89
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După

ce-a izbucnit Primul Război Mondial, în anii neutralităţii, un grup de
bucovineni, fruntaşi ai mişcării naţionale din Bucovina, admiratori şi
susţinători ai ideilor lui Iorga - între care George Tofan, Ion Nistor, Ion Grămadă,
Iorgu Toma, Teodor Stefanelli -, la îndemnul savantului au constituit Comitetul
Refugiaţilor Bucovineni, care va activa intens pentru luminarea şi orientarea
opiniei publice spre împlinirea idealului naţional 91 • În acelaşi an, 1915, Iorga
tipărea şi răspândea - de la Vălenii de Munte - Istoria lui Mihai Viteazul - „cel ce
nu se putea odihni" şi care, scria istoricul „ieşea din mormântul voievozilor ca să-l
vedem, ca să ne aducem aminte de dânsul şi pare că din acele adâncuri grozave ale
ochilor se aprindeau lumini, ca de dorinţa de-a ne vedea şi el pe noi, de-a ne
chibzui şi cântări, de a-şi da seama ce sântem în stare a face!" 92
În 1916, cu gândul la apărarea şi realizarea acestui crez secular al unirii, pe
care Mihai Viteazul îl proiectase şi-l luminase, lăsându-l ca pe un testament
întremător şi poruncitor urmaşilor, Iorga prezenta şi analiza în plenul celui mai
înalt forum ştiinţific al ţării, în Academie, în şedinţa din 16 martie 1916, acel
amplu studiu despre un viitor al Ucrainei, iar mulţi dintre partizanii acestei idei
credeau în naivitatea şi neştiinţa lor că „întemeierea unei Ucraine libere şi
independente ar fi o uşurare a primejdiei, care ne-a ameninţat de la Răsărit", uitând
că „aceşti blânzi suplicanţi înaintea Europei sunt aceeaşi, care, ca ruteni, ne-au
făcut să pierdem întâietatea numerică în Bucovina, căutând să ne izgonească de
acolo". Istoricul făcea, înaintea lui Ion Nistor, un amplu şi documentat expozeu al
chestiunii ucrainene, de la începuturile Evului Mediu şi până la Primul Război
Mondial; el dezvăluia „argumentele" şi pretenţiile istoricilor ucraineni, care, în
mod eronat „văd în limba documentelor noastre vechi şi a slujbei bisericeşti - care
e aceeaşi ca şi în Ţara Românească - nu numai un împrumut cultural de la acele
principate galiţiene, care repede pieiră sub apăsarea supremaţiei polone, latină şi
catolică, dar o dovadă că dinastia măcar şi clasa domnitoare a vechii Moldove era
alcătuită din ruteni". Iorga explică, printre primii, etapele şi împrejurările istorice,
în care rutenii sau ucrainenii s-au strecurat şi aşezat în nordul Bucovinei, politica
Austriei, care „luând Bucovina, a căutat s-o împoporeze ori cu cine, de orice naţie,
din orice loc; dar, cine se prezenta în rândul întâi era plebea agricolă ruteană din
Galiţia", încât, „peste câteva decenii, o treime din ţărani erau ruteni; şi fiindcă
aduceau de-acasă Unirea religioasă, Curtea din Viena i-a ocrotit, până ce averea
Bisericii ortodoxe i-a atras la ortodoxia vechilor locuitori". Tocmai având în vedere
„această copleşire de pământ românesc", ce s-a produs prin invazia „sărăcimii
rutene" în Bucovina, Iorga avertiza statul român să nu se înroleze „între apărătorii
Ucrainei viitoare'', relevând că „o mai mare primejdie poate răsări pentru dânsul"93 •
refugiaţi

91
92

93

40--41.

Idem, anul X, nr. 43, 25 octombrie 1915, p. 68.
Apud Barbu Theodorescu, op. cit., p. 243.
N. Iorga, Legăturile românilor cu ruşii apuseni şi cu teritoriul zis „ucrainean" ... , p. 2, 16,
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În acest context istoric - când administraţia imperială se prăbuşea în
Bucovina, în vara anului 1918, şi când fruntaşii naţionaliştilor ruteni visau şi
acţionau să creeze un astfel de stat fantomă, o aşa-zisă Legiune ucraineană
acţionând sub comanda arhiducelui Wilhelm, care nădăjduia să ajungă hatman al
Ucrainei galiţiene - Iorga conside~a printre primii, dintre oamenii politici de la Iaşi,
unde era refugiat guvernul şi suveranul că „intrarea soldaţilor noştri - în Bucovina era absolut necesară, şi rară cea mai mică zăbavă'', încât „cum hotărârea miniştrilor
arăta să întârzie - scrie el - am fost rugat să intervin pe lângă rege [de către trimişii
Bucovinei, n.n. - M. I.] şi am fost fericit că am putut afla ordinul dat generalului
Zadie de a trece graniţa", spre a restabili ordinea94 •

*

* *
Întrezărind încă din timpul războiului posibilitatea împlinirii visului secular
al tuturor românilor, istoricul fixa şi coordonatele activităţii viitoare pentru
integrarea şi consolidarea României întregite: „după ce vom hotărî soarta
pământurilor la care ne uităm de atâta vreme, nu cu ochii plini de foc ai
cuceritorului sălbatec, lacom de alte ţări, ci cu ochii duioşi ai fratelui, care se uită la
brazda pe care de două mii de ani fratele său munceşte cu sudoare amestecată cu
sânge pentru ca, ridicându-se de jos să primească pe faţă loviturile de palme ale
stăpânilor săi, când vom fi stăpâni pe aceste teritorii, vor crede, oare, unii că s-a
terminat? Nu! Problema românească face parte dintr-o problemă mondială" şi „una
este a ocupa un teritoriu, alta a şti să-l menţii", încât, „e atâta de lucru că nu o
generaţie, ci generaţii vor trebui să muncească!"95
După ce s-a realizat Marea Unire a revenit şi s-a reîntâlnit cu oamenii
Bucovinei libere. În 1918, de pildă, a participat - alături de Simion Mehedinţi şi
Constantin Stere, în numele cunoscutelor şi prestigioaselor reviste „Semănătorul",
„Convorbiri literare" şi „Viaţa Românească" - la aniversarea a 30 de ani de la
înfiinţarea Societăţii Academice ,Junimea" din Cernăuţi, al cărei preşedinte de
onoare era cel dintâi conducător al acesteia, istoricul Dimitrie Onciul. În anul
următor a revenit în Bucovina, în august 1919, şi a susţinut un ciclu de conferinţe Bucovina în trecut, Ce este şi ce poate fi Bucovina, Menirea Sucevei, Câmpulwzgul
bucovinean de odată şi cel de acum şi Câteva cuvinte despre Rădăuţi - în care şi-a
concentrat şi exprimat încă o dată interesul, pasiunea, dragostea şi responsabilitatea
pentru cunoaşterea exactă a trecutului acestei provincii, cu îndemnul adresat
românilor din zonă, ca „păstrând şi în masele adânci tradiţia întregii moşteniri de
mai multe veacuri", să facem în aşa fel ca „să strângem în jurul interesului naţional
românesc, care este drept şi de aceea trebuie să trăiască, să strângem în jurul lui
toate forţele întregului nostru popor"96 •
94

Idem, O viaţă de om„., p. 52 l.
Idem, Războiul nostru în note zilnice, voi. II (1916-1917), Craiova, f.a., p. 33-35.
96
Idem, Conferinţe bucovinene, 1919, p. 19.
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Rar se va găsi în orice epocă istorică o personalitate care să poată concura şi
egala pe aceea a istoricului, cărturarului şi omului Nicolae Iorga, care prin întreaga
sa conştiinţă şi fiinţă să se intereseze şi să militeze, cu atâta generozitate, onestitate
şi probitate ştiinţifică şi înţelegere omenească pentru binele, fericirea şi destinele
tuturor. românilor, între care şi a acelora din Bucovina.
De aceea, când s-a pus în aplicare, în iunie 1940, odioasa înţelegere secretă
dintre Hitler şi Stalin, savantul a fost în fruntea celor care au protestat şi elaborat,
ca pe un testament sacru pentru întreaga românime şi viitorime, acea moţiune
istorică prezentată deopotrivă regelui Carol II şi Parlamentului României, la 9 iulie
1940:
„Ultimatumul ce a fost urmat de o luare în stăpânire imediată a provinciilor
româneşti, nu poate găsi nici un temei istoric şi legal [ ... ]; subsemnaţii, dintre care
cei mai mulţi sunt întemeietorii însăşi ai statului român unitar în hotarele lui fireşti,
nu pot admite ca în orice formă să se dea o recunoaştere legală în numele statului şi
poporului român, în ceea ce nu este decât o uzurpaţiune, determinată de confuzia
de noţiuni, fireşte, trecătoare, a unei epoci de criză îară pereche"97 , criză ale cărei
consecinţe, din nefericire, n-au fost încă lichidate.
Iorga und die Bukowina (II)
(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 gegentiber wesentlich sind:
welchen Platz und welche Rolle hatten die Bukowina und seine Einwohner im rumănischen
Karpathenraum; wie hat der Historiker die Vor- und Nachteile der Habsburger Herrschaft geschătzt;
welche Bedeutung hatten die Beschăftigungen der Bukowiner Rumănen, ihre Sprache, Kultur,
Geschichte, lndividualităt und nationale Eigenart zu verteidigen und zu bewahren; inwiefem hat N.
Iorga zur geistigen Entwicklung und zur Befreiung der Rumănen 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 1940 gegentiber.

97

Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Bucureşti, Editura Humanitas, 1991, p. 419-420.

• Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.
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CRONICILE IZGONIRII, CRONICILE ÎNSINGURĂRII
OAMENILOR ŞI COMUNITĂŢILOR DIN BUCOVINA•
VASILE I. SCHIPOR

Andre Glucksrnann susţine în cartea sa Bucătăreasa şi Mâncătorul de
oameni. Eseu despre raporturile dintre stat, marxism şi lagărele de concentrare că
mentalul omului modem s-a născut între Buchenwald şi Kolîrna 1• Pentru eseistul
francez 2, U.R.S.S. n-a fost altceva decât „oglinda Occidentului", iar teroarea sovietică
şi Gulagul reprezintă „o punte între iacobini şi nazişti". Problematica Gulagului, pe
care noi o tratăm din perspectiva memorialisticii bucovinenilor - de la Dumitru
Nimigeanu şi Aniţa Nandriş-Cudla, la Ilie Popescu, Vasile Lazăr, Dumitru Oniga,
George Ungureanu, V. Blănaru-Flamură, Teodor M. Gherasim, Gavril Vatamaniuc,
Aspazia Oţel Petrescu, Filaret N. Toma, Vasile şi George Motrescu, Marioara
Cenuşă, Cosma Pătrăucean, Vasile S. Cârdei, Victor Leahu3 - nu ne interesează
acum decât parţial. Aici prezentăm câteva aspecte ce ţin de sensibilitatea şi stilul de
viaţă ale omului modem, mai ales din perspectiva refugiatului, strămutatului şi
deportatului bucovinean din anii '40-' 44 ai veacului trecut.
Pentru bucovineni şi basarabeni, înţelegerile secrete dintre Hitler şi Stalin,
parafate în 1939, au avut urmări catastrofale. Despre evacuarea nordului Bucovinei
şi repatrierea germanilor bucovineni, după 1989, s-au publicat mai multe volume
• Comunicare susţinută în cadrul Seminarului ştiinţific cu participare internaţională „Pactul
Ribbentrop-Molotov şi consecinţele sale asupra Bucovinei. Refugiaţi, strămutaţi, deportaţi", organizat
de Institutul „Bucovina" al Academiei Române, Rădăuţi, 6 iulie 2007.
1
Andre Glucksmann, Bucătăreasa şi Mâncătorul de oameni. Eseu despre raponurile dintre
stat, marxism şi lagărele de concentrare, traducere din limba franceză de Mariana Ciolan, Bucureşti,
Editura Humanitas, Colecţia „Eseul politic", 1991, p. 13-18, 19-24.
2
Andre Glucksmann, născut în 1937, absolvent al Şcolii Normale Superioare de la SaintCloud, fondator al Institut for Levinassian Studies din Ierusalim, în colaborare cu Bernard-Henri Levy
şi Benny Levy, „filosoful de serviciu al Europei", este autorul volumelor Les Maîtres penseurs
(1977), La Force du venige (1983), Cynisme et passion (1981, 1999), La Troisieme Mon de Dieu
(2000), Dostoievski a Manhattan (2002), Ouest contre Ouest (2003), Le Discours de la haine (2004),
Une raşe d'enfanl (2006).
Vasile I. Schipor, Destinul unui gen vitreg. Memorialistica bucovineană consacrată spaţiului
concentraţionar al regimului comunist, în „Analele Bucovinei", Bucureşti, anul XIV, nr. 2 (29),
iulie-decembrie 2007 (în curs de apariţie).

Analele Bucovinei, XV, I, p. 111-134,

Bucureşti,

2008
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de documente şi câteva studii4 • Şi în literatura artistică a Bucovinei există creaţii poezie, proză, memorialistică -, în care evenimentul, ca situaţie-limită, a influenţat
geneza operei.
Pentru George Drumur-pe numele său adevărat, George Pavelescu (1911-1992)-,
dramaticul iunie 1940 semnifică „întunecarea culorilor" (cum se şi intitulează cel
de-al doilea ciclu din volumul Vatra cu stele. Poeme5 ), într-o meditaţie gravă pe
tema destinului în curgerea inexorabilă a vremii, exprimată în finalul volumului:
,,Norii se desfac I în azur de-aseară, - I omul s-a făcut I pretutindeni fiară"6 •
Refugiaţii români, porniţi spre sud, „după semnul mânii I să-şi ~ăsească în azur
7
stăpânii" , simt până şi drumul pribegiei surpându-se în urma lor8 • In poeme ce tind
să devină spaţii ale memoriei, pe drumul „către marea înnoptare"9, confesiunea
refugiatului bucovinean ne aminteşte de psalmii captivităţii babilonene, prin
intensitatea tânguirii după mirabila Bucovină natală: „Se prelungesc în umbrele
copilăriei I odăjdiile asfinţiturilor bucovinene - / acolo unde au crescut, ca visurile I
înalte, povârnişurile viclene. li Acolo unde inima a triumfat, iubind - / acolo, unde
zilele erau lungi ca anii, - I acolo, unde sufletul creştea mai pur I dintre colinzi,
dintre câmpii, dintre jelanii, li acolo gândul nu mai ştie unde să se-abată I şi nici
unde să-şi aplece fruntea umilită"; „Sunetul orelor încetează în inimi, I rară spaimă
şi fără primejdii I ca un orizont cretat sub frunte, I unde nu mai cresc stâlparele
nădejdii" 10 •
Despre evacuarea acestor teritorii de către autoritătile române, în dramaticul an 1940, avem
câteva volume de documente: Vitalie Văratic, Ion Şişcanu, Pactul Molotov-Ribbentrop şi consecinţele
lui pentru Basarabia. Culegere de documente, Chişinău, Editura Universitas, 1991; Florica Dobre,
Vasilica Manea, Lenuta Nicolaescu, Anul 1940. Armata română de la ultimatum la Dictat.
Documente, voi. I-III, Bucureşti, Editura Europa Nova, 2000; Vitalie Văratic, Preliminarii ale
4

raptului Basarabiei şi nordului Bucovinei, 1938-1940. Volum de documente din fostele arhive secrete
române, Bucureşti, Editura Libra, 2000; Vitalie Văratic, Şase zile din istoria Bucovinei (28 iunie-3
iulie 1940). Invazia şi anexarea nordului Bucovinei de către URSS, Rădăuti. Editura Institutului
„Bucovina-Basarabia'', 2001. Despre strămutarea/repatrierea germanilor bucovineni, după 1989, apar
mai multe volume. Sub redactia istoricului Adolf Armbruster, la Stuttgart şi Mtinchen, se tipăreşte, în
1990, volumul Mit Fluchtgepăck die Heimat verlassen„. 50 Jahre seit der Umsiedlung der
Buchenlandeutsche, volum colectiv îngrijit de Irma Bomemann şi dr. Rudolf Wagner. Şi în
cuprinzătoarea lucrare a lui Ortfried Kotzian, Die Umsiedler. Die Deutschen aus West-Wolhynien,

Galizien, der Bukowina, Bessarabien, der Dobroudscha und in der Karpathenukraine. Studienbuchreihe der Stiftung Ostdeutscher Kulturrat, Band 11, Mtinchen, F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, 2005, strămutării, în general, şi strămutării germanilor bucovineni le sunt rezervate
multe pagini (p. 138-212; 172-179, 179-181). In Bucovina, problema este prezentată, după 1989, în
unele studii, publicate în periodice (vezi Ştefan Purici, Strămutarea germanilor sud-bucovineni şi
impactul asupra societăţii româneşti, în „Codrul Cosminului". Analele ştiintifice ale Universitătii
„Ştefan cel Mare", serie nouă, Suceava, nr. 6-7 (16-17), 2000-2001, Fundatia Culturală a Bucovinei,
p. 293-302) ori în capitole ale unor monografii de localităti.
5
George Drumur, Vatra cu stele. Poeme, Cemăuti, Editura ziarului „Bucovina", 1942.
6
Fragment, ibidem, p. 46.
7

Balada prietenului bucovinean, ibidem, p. 8.
Balada oştenilor plecaţi, ibidem, p. 7.
9
fntoarcere spre lume, ibidem, p. 33.
10
Umbrele copilăriei peste Mănăstirea Horecea, ibidem, p. 13; Maica Domnului, ibidem, p. 17.
8
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Profesorul Vasile Ţigănescu (1899-1971) lasă în manuscris, printre altele, un
roman, Refagiaţi, care i se publică postum, în 1997, la Rădăuţi, într-o serie
promiţătoare: „Cărţi arestate, cărţi exilate, cărţi cenzurate" 11 • Spre deosebire de
celălalt roman (Gaudeamus, 1996) şi cele două volume de nuvele (Brădetul, 1941;
Cărarea mutului, 2001), romanul Refagiaţi a trecut aproape neobservat.
Prin cele nouă capitole ale sale (Nădejdi, p. 13-22; Trăsnetul, p. 23-52;
Frământări, p. 53-78; Dincolo şi dincoace de apă, p. 79-108; Ostaşi, soldaţi şi o
cârpă, p. 109-116; Unfagar ostenit şi o panică fără temei, p. 117-120; Un drum şi
multe nădejdi, p. 121-131; Tristeţi şi bucurii, p. 132-145; Pământ românesc, p.
146-157), romanul, redactat în a doua parte a anului 1940, este o cronică a
pribegiei şi însingurării omului din Bucovina, comunicând totodată drama
românilor de la o margine de ţară, trăind, sub „teroarea istoriei", „o înduioşătoare
tragedie a neamului" 12•
Storojineţul, pe care îl descoperim în romanul profesorului Vasile Ţigănescu,
e un oraş mic, un târg de provincie lipsit de tradiţii, unde Ion/Iancu Norin, „ca cei
mai mulţi, se lăsase atras de viaţa în comun, pentru a spulbera monotonia". Pentru
intelectualul acestei „lumi marginale", singura desfătare „[este] vieţuirea în lumea
unei aşteptări nelămurite" 13 • Acest mic univers este stratificat, aşa cu s-a înfiripat şi
consolidat de-a lungul anilor, cuprinzând spaţii locuite de oameni şi comunităţi
etnice, confesionale, profesionale, sociale. în centrul său, dar şi în viaţa cotidiană,
oamenii folosesc încă, în comunicarea curentă, limbile română, germană,
ucraineană, rusă. Acesta este spaţiul simbolurilor puterii: biserică, primărie, şcoală,
14
judecătorie, jandarmerie. Intelectualii târgului citesc „Universul" , păstrat de unii,
Vasile Ţigănescu, Refugiaţi, Roman, ediţie îngrijită şi finanţată de Mihai Pânzaru-Bucovina,
de prof. Elisabeta Prelipcean, Rădăuţi, Editura RO Basarabia-Bucovina Press, Colecţia
„Scriitori bucovineni" (4), 1997. Vezi şi Vasile Precop, Vasile Ţigănescu - prozator modem, în
„Analele Bucovinei'', Bucureşti, anul XIII, nr. 2 (27), iuli~ecembrie 2006, p. 417-477.
12
Ibidem, p. 105.
13
Ibidem, p. 114.
14
„Universul", cotidian de informaţii politice şi culturale, cu pagină şi suplimente literare,
Bucureşti, 24 august 1884-5 noiembrie 1918; 31 noiembrie 1918-20 iulie 1953. Fondator: Luigi
Cazzavillan, director: Nicolae Procopiu (1885-1886), N. Dumitrescu-Câmpina (1909-1910),
Gr. Crăiniceanu (1915-1916), Virgil N. Dărăscu (1916-1921), Stelian Popescu (1916-1943). Unul
dintre cele mai citite ziare româneşti. A contribuit în largă măsură la formarea gustului pentru citit,
deprinzând, mai întâi, lumea oraşelor, apoi a satelor, să citească: „Ceea ce a înfăptuit «Universul)) pe
vremuri în pătura orăşenească înfăptuieşte azi în lumea satelor, unde a pătruns cu temei mai ales prin
spiritul de înalt patriotism şi sincer naţionalism ce se desprinde din întreg scrisul ziarului. Prin pagina
agricolă, săptămânală, se face tot mai căutat, prin cea literară, de duminică, împlineşte caracterul
enciclopedic pe care-l pot avea ziarele de azi, dacă sunt conştient conduse, cu un plan bine stabilit,
care tinde şi la ridicarea mulţimii spre lumină"; „Foaia zilnică, strecurându-se în casă, e în măsură să
aducă, pe lângă forfota realităţii, şi zări de lumină înălţătoare. Poate fi deci pozitiv educatoare,
răscolitoare de valori"; „Dorul de fapte diverse, interesul tot mai viu pentru actualităţi, mai ales
politice, deşteaptă curiozitatea, astâmpărată numai prin ziare''. Vezi I. Simionescu, Visul lui
Gutenberg se repetă, în „Dosarele Historia", Bucureşti, anul III, nr. 3 (26), aprilie 2004, p. 47-48.
11

Prefaţă

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

114

Vasile I. Schipor

4

în casele lor, în adevărate colecţii, ascultă şi comentează ştirile transmise la radio,
colportează, în concediu, câţiva călătoresc în străinătate. Într-o margine, se află
„cartierul săracilor", care „de zeci de ani furnizase oraşului salahori, spălătorese,
găinari şi fioroşi luptători electorali" 15 • Ca peste tot în micile târguri ale vremii, la
periferie, se află „mahalele locuite numai de ţărani": „Când se lua roua, oameni,
femei şi tineret din Albovăţ, Maidan, Lişcovăţ şi Plai - mahalale locuite numai de
ţărani -, gravi, tăcuţi şi cu pasul măsurat, începură să se scurgă spre biserică câte
unul, doi sau în grupuri mici şi rare" 16 • În pofida comunicării, impuse mai ales de
nevoile curente, aceste universuri funcţionează ca lumi paralele: „Cât de frumos e
în Plaiu şi eu nici n-am ştiut, deşi-s de atâţia ani aici" 17 , exclamă, cu surprindere,
profesorul Ion Norin, mânat spre acest univers al oamenilor simpli, necunoscut
protipendadei, de nevoia găsirii unui mijloc de transport pentru bagajele sale de
refugiat.
Cartea profesorului Vasile Ţigănescu surprinde, aproape în detaliu,
evenimentul istoric. Evacuând partea de nord a Bucovinei, ostaşii şi ofiţerii
„păşeau adânciţi în gânduri într-o resemnare de eroism tragic", ducând cu ei
„povara unei dezamăgiri": ,,Pe feţele ostaşilor, nerase, dar pline cu semne de
energie, citeai ruşinea pe care n-au meritat-o. Îndeosebi ofiţerii, cu privirile lor
împrăştiate în gol, păreau ruşinos pălmuiţi, ca unii ce erau aleşi de soartă să înece,
în durerea sufletului lor şi în ungherul cel mai sensibil al inimii lor, sublimul unei
glorii. [. „] Ţărani, ţărance şi copii, ieşiţi în drum şi pe la porţi, îi petreceau cu
ochii, tăcuţi sau vorbind laolaltă potolit, ca unii ce simţeau şi înţelegeau
18
înduioşătoarea tragedie" •
În acest târguşor patriarhal, „agenţii descompunerii" creează, surprinzător de
repede, un „haos de realitate fantomatică". Maeştri în „psihologia maselor
„Universul" este unul dintre ziarele din Bucureşti cele mai căutate şi în Bucovina, pentru limba
frumoasă, pentru bogăţia şi varietatea informaţiilor şi pentru simţământul naţional care pulsează în
fiecare material: „După Unire, cotidianul jubilant de astăzi - scrie la Cernăuţi, în mai 1933, istoricul
Ion I. Nistor - a devenit gazeta cea mai răspândită din Bucovina românească, şi anume nu numai la
oraşe, ci şi la sate. În părţile româneşti, nu există comună rurală în care «Universul» să nu aibă un
număr destul de mare de abonaţi între sătenii cărturari. Răspândirea aceasta se datoreşte faptului că
«Universul» este scris într-o limbă aleasă şi pe înţelesul tuturor. Pe lângă aceasta, «Universul» a
dovedit prin scrisul său, timp de SO de ani, că înţelege să fie şi să rămână straja neadormită a marilor
interese naţionale şi apărătorul neînfricat al tradiţiilor şi virtuţilor cetăţeneşti. [ ... ]Mai mult ca oricare
alt cotidian românesc, «Universul», prin rodnica sa activitate de SO de ani, a contribuit Ia strângerea
legăturilor sufleteşti între cetăţenii români uniţi de curând cu Regatul. El a contribuit Ia răspândirea
cunoştinţelor folositoare în popor. El aduce informaţiunile cele mai precise şi obiective asupra tuturor
evenimentelor politice interne şi externe, dând totodată cuvenita atenţie tuturor manifestaţiunilor de
ordin economic, cultural, artistic şi literar" . Conf. Ion I. Nistor, O mare izbândă a publicităţii
româneşti, ibidem, p. 38-39.
15

p. 8S.

16

p. 84.
p. 78.
p. 109.

Ibidem,
Ibidem,
17
Ibidem,
18
Ibidem,
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dezorientate" şi în ,,răspândirea ştirilor rele", ei exploatează necunoaşterea situaţiei
exacte, lipsa de calm şi judecată a oamenilor, grija şi teama, creând şi întreţinând
panică •
În urma armatei, se retrag intelectualii („domnii", „domnaretul") şi funcţionarii.
19

Pentru mulţi dintre aceştia, oraşul este „singurul univers". De aceea, ei percep
evenimentul ca pe „o schimbare violentă, uluitoare, dramatică": ,,Funcţionarii cu
copii şi greutăţi aveau o teamă curioasă de a se desprinde de casă şi de a părăsi
oraşul, care, pentru mulţi din ei, era singurul univers. Îşi simţeau resortul existenţei
lor întors cu putere de evenimentul socotit de ei ca o schimbare violentă, uluitoare,
dramatică. Erau cu feţe colţuroase şi cu priviri neprecise; figuri obosite de vârtejul
gândurilor inconsistente, nesigure, grele şi inutile. Ceva nedesluşit şi adânc
înrădăcinat îi lega de case, de locuinţele lor, îi făcea să stea în intimitatea
nemijlocită a lucrurilor lor, pentru care trudiseră an după an. Parte din ei nici nu se
gândiseră să fugă cu trenul, cu o seară înainte. Acum, ideea unei dezrădăcinări
răsărea din sufletul lor ca un fior de gheaţă"20 .
Evacuarea înseamnă pentru intelectuali şi mulţi funcţionari „drumul salvării
avutului". Excelent cunoscător al psihologiei oamenilor şi grupurilor sociale,
Vasile Ţigănescu notează, exploatând resurse de mare prozator, reacţia graduală,
diferenţiată, a acestora: ,,Procesul violent de tranziţie de la o viaţă la alta, în care se
aflau, necesita un oarecare răgaz de acomodare şi un efort care, deocamdată, era
slăbit de o surdă rezistenţă interioară. Vorbeau cu toţii de plecare, dar nimeni nu se
îndura să-şi părăsească culcuşul, să-şi abandoneze avutul. [... ] O adâncă inerţie,
legată de puterea obişnuinţei, le anihila voinţa şi le ţintuia locului. [Cucoanele] erau
triste, slăbite, cu sentimentul şi mai întărit al încătuşării lor de casă, de oraş şi de
obiceiurile lor, din care parcă se temeau să iasă. Dragostea de casă, de cuibul lor,
21
latentă până la năvala străină, deveni conştientă, dinamică" ; „Se frământau
22
gălăgioşi, protestau, blăstămau" ; ,,Atitudinea celor mai mulţi dintre bărbaţi trăda
sforţări ce oglindea[u] o stare sufletească încordată, zăpăcită, tulbure. [ ... ]
Împrăştiaţi prin Maidan şi Plaiu, alergau printre gospodării ca furnicile. [ ... ] Se
grăbeau într-acolo de-a dreptul peste ogoare, cu stropi de sudoare pe faţă, cu
cămăşile ude, şi întrebau, se rugau, ofereau"23 ; ,,Femeile răscoleau mormanele de
bagaje. Alegeau ce aveau mai de preţ. Prinse într-o psihoză de panică, erau
zăpăcite, încurcate în alegere şi cu durerea în suflet pentru zestrea ce erau silite să o
lase în voia întâmplării. [ ... ] Strigătele şi implorările se încrucişau şi se răspândeau
până departe. În jurul căruţelor, parte din bagajul celor fără noroc era aşezat jos,
călcat de alţii, parte ţinut în mâini, gata să fie aruncat pe încărcătură sau refuzat şi
dat jos rară milă. Nenorociţii nu renunţau uşor la luptă. Prinşi într-o criză de
19

Ibidem, p.
Ibidem, p.
21
Ibidem, p.
22
Ibidem, p.
23
Ibidem, p.
20

76, 77, 78.
66.
67.
96-97.
97
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continuau să se înghesuie cu greutăţi în mâinile ridicate, să se
sau să se învârtă încrâncenaţi în jurul căruţelor, cu ochi sticliţi
cu buze tremurânde ca într-un mestec de râs şi plâns, care semăna mai mult a

disperare

ascuţită,

împingă întreolaltă,
şi

24

desnădejde" •

La fel ca la părăsirea satului, când a plecat la şcoala din oraş, profesorul Ion
Norin, fost militant într-un partid de dreapta, simte că se află „în faţa unui drum
fără întoarcere", „în preajma unei schimbări vitale care-i zdruncina echilibrul
sufletesc". în întârzierea sa, alimentată de nevoia unor „întăriri sufleteşti", câteva
scene sunt sugestive, unele chiar memorabile. Scena redescoperirii iconiţei
Sfântului Anton de Padova este sugestivă: ,,Desprinse icoana [Sfintei Treimi"] din
perete. Desprinse şi iconiţa sf. Anton, atârnată sub ea. Nu se bizuise niciodată pe
ajutorul sfântului din Padua, nu-i invocase niciodată harul. Dar se gândi s-o ia de
hatârul soţiei sale, care, ca atâtea cucoane din oraş, punea mult temei pe ocrotirea
lui. Avea nădejdea nedesluşită că acea ocrotire se va resfrânge şi asupra lui" 25 •
Recuperarea „corespondenţei din vremea studenţiei", a „caietelor cu poezii"
ascunse în podul casei şi a fotografiilor de tinereţe, adevărată arhivă intimă,
„vestigii ale unui trecut plin de amintiri duioase", este un gest salvator. Scena
Liturghiei din duminica de 29 iunie 1940, de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, este
memorabilă. în Storojineţ, în această zi de mare sărbătoare religioasă pentru
creştini, clopotele tac şi la ortodocşi şi la catolici: ,,În biserică nu mai era lumea
pestriţă de altădată. [... ] Lăcaşul dumnezeiesc se umpluse numai cu românii
neaoşi. Parcă se strânseseră la un semn nedesluşit ce-l simţiseră în suflete ţăranii
din cele patru mahalale cu case abia zărite din turnul primăriei şi aşezate prin
vâlcelele pitoreşti care împresoară oraşul şi se scurg în apa Siretului.
Feţele triste, în pocăinţă, cu ochii pe icoanele de la altar, cu suspine abia
reţinute şi cu griji întipărite pe frunte. Munca lor zilnică răsfrângea pe obrajii arşi
de soare o seriozitate şi o adâncă cunoaştere a vieţii, iar sclipirea ochilor radia o
înţelepciune a lor" 26 • Impresionează, mai ales prin contrast cu „exodul refugiaţilor",
predica tăcerii, săvârşită de preotul Gheorghe Filievici, „bărbat în pragul bătrâneţii,
cu faţa blândă şi ochi mângâietori", „tăcerea respectuoasă" a „norodului ce trebuia
să rămână, care ştia că va rămâne [sub vitrega stăpânire] cum a rămas şi-n alte
epoci de năvăliri", precum şi procesiunea ducerii peste apă a odoarelor şi lucrurilor
sfinte din biserică27 •
Pentru intelectualii şi funcţionarii români din partea de nord a Bucovinei,
„pătrunşi de o deprimantă senzaţie de părăsire", dar şi pentru „ţăranii nedumeriţi",
ocupaţia rusească din 1940 este „o urgie", un „haos de realitate fantomatică ce
24

Ibidem, p. 97-98.
Ibidem, p. 79-80.
26
Ibidem, p. 86-87.
27
Ibidem, p. 88, 90. Preotul Gheorghe Filievici rămâne alături de credincioşii săi, ca semn de
„mare mângâiere pentru ţăranii" (p. 115).
25
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tulbură dureros sufletele ca un vârtej nesuferit" 28 („un puhoi de mocirlă" în
însemnările lui Dumitru Nimigeanu 29 ) ce instaurează cu repeziciune o „realitate
brutală", aducătoare

de imense traume: „O sfâşietoare senzaţie de despărţire de
acele frumuseţi şi bogăţii, peste care se întindea umbra satanei, îi strângea inima" 30 •
„Toleranţa multietnică", adevărat mit cu care operează, mai ales, istoriografia
de expresie germană în cercetarea problemelor Bucovinei istorice, nu înseamnă şi
„împreună şi în suferinţă": „[Iancu Norin] părăsi şcoala cu paşi de halucinat, cu
privirea stupidă şi cu mintea prinsă într-un desiş de abstracţii.
Pe străzi şenilele tancurilor lăsaseră urme adânci. Ruşi nu se mai vedeau.
Minoritari foiau ca-n sărbători, la promenadă. Evrei cu luciri în ochi ce pă.feau să
arate că au rezolvat în chip minunat o problemă vitală, intelectuali ucraineni cu feţe
luminoase şi ochi curioşi, tineret ce vorbea în jargon cu râsul pe buze, servitoare,
copii gălăgioşi şi golanii oraşului în straie rupte şi murdare, cu pantaloni sumeşi şi
cu şapca zvârlită pe o ureche. Ici şi acolo ţărani români şi ruteni cu feţe
31
neliniştite" ; ,,Feţele lor radioase trădau certitudinea plină de auspicii ameţitoare
ce o aveau, că încep o viaţă cu înţelesuri noi pentru ei, că li se deschide o lume
nouă în care făgăduinţele, primite tainic atâta vreme, se vor realiza în curând"32 ;
Prin ferestrele şi balcoanele caselor din centrul exclusiv evreiesc apăruseră şi alte
steaguri; unele mici, altele mari; unele cu secera şi ciocanul, altele fără. În curând
se făcură tot aşa de multe ca la serbările naţionale, cu deosebirea că, atunci, aveau
altă culoare şi că, tot atunci, trebuia să bată din uşă în uşă şi din geam în geam
sergenţii de stradă, ca să aducă «patrioţilor» aminte să le arboreze, iar treaba
aceasta o făceau servitoarele. Acum, le scoaseră ei singuri şi lară aviz" 33 ; „Se părea
că pe străzi nu mai circulau acei din lumea de altădată a oraşului, lume atât de
cunoscută, cu străinii ei intraţi atât de uşor în comunitatea naţională şi încălziţi de
bunătatea sufletului românesc, cu simpatiile şi antipatiile ei, cu calomniile şi clicele
ei, cu patimile şi laudele ei, dar cu duhul ei românesc, care-i lega pe toţi cu fire
~
A cum: roşu .. „ roşu .. „ roşu„. " 34 . PAan ă ş1. memona
. Bucovme1
. . este
nevazute.
abandonată pe „tărâmul năpădit de boşevici": ,,Lăzile cu arhiva autorităţilor stăteau
răspândite pe întreg spaţiul dintre vagoane şi clădirea gării. Parte dintre hârtii şi
acte oficiale, ude, rupte, călcate şi amestecate cu noroi, erau împrăştiate pe pietriş
şi în mâzga dintre şine. Priveliştea nu era deloc agreabilă. Din acea neorânduială de
lăzi şi hârtii părăsite - jalnice epave, reminiscenţe a[le] unui trecut de a cărui
28

Ibidem, p. 77.

Dumitru Nimigeanu, fnsemnările unui ţăran deportat din Bucovina, prefaţă de Grigore
de Ştefan Munteanu, Timişoara, Editura de Vest, 1993, p. 24.
Vasile Ţigănescu, op. cit., p. 157.
31
Ibidem, p. 36.
32
Ibidem, p. 56.
33
Ibidem, p. 59. Şi românii pun steaguri, dar de frică şi doar cei ce stau „la drumul mare",
notează Vasile Ţigănescu (p. 115).
29

Nandriş, ediţie îngrijită
30

34

Ibidem.
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realitate îţi venea, atunci, să te îndoieşti - se ridica adierea unui sfârşit tragic"35 •
Soldaţii, funcţionarii, intelectualii din instituţiile statului îşi pierd orice valoare şi
însemnătate simbolică, fiind agresaţi şi umiliţi. În furia oarbă a maculării
simbolurilor, sunt devastate sediile instituţiilor, fotografiile regelui, prinţului
moştenitor, ale foştilor primari sunt rupte şi aruncate, troiţa de la marginea
Storojineţului este dărâmată şi pângărită, strada mare, la Ciudei, este măturată cu
steaguri tricolore.
Târgul patriarhal, paşnic şi pitoresc, plin de viaţă, de altădată, devine acum,
în doar câteva zile, „o cochemiţă de târg", „un târg plin de harhari", în care
germanii, „admirabil organizaţi", cu o „trainică coeziune sufletească", nu participă
la eveniment, iar lneac şi ceilalţi alogeni rămân „să sărbătorească dezrobirea" 36 •
Nu e aici doar drama izgonirii şi însingurării românilor. O întreagă epocă de
„frumuseţi şi bogăţii" se apropie acum de amurg. „O epocă de imense lichidări", ca
„un monstru flămând" - cum o percepe profesorul Iancu Norin, sub presiunea
evenimentelor tragice din 1940 - îi ia locul, spulberând comunităţi etnice/mari
grupuri umane, neamuri, familii, oameni.
Reflecţia amară a lui Iancu Norin, fost martor al revenirii Bucovinei la
România, în noiembrie 1918, profesor la Liceul „Regele Ferdinand" din Storojineţ,
este încărcată de o „tristeţe deprimantă", exprimată, stilistic, prin contrast: „Am
trăit şi trăiesc vremuri istorice: Unirea ... , acum «ciuntirea» ... Ce mai onoare
deosebită pe capul meu. Uitaţi-vă, domnilor, la Ion Norin şi admiraţi-l. A fost
contemporan ... , ce contemporan ... ?! Martor al Unirii din a cărei amintire n-a
păstrat decât piaţa Cemăuţului plină de lume care, cu entuziasmul ei incendiat de
apariţia unui general român, striga urale de cutremura oraşul înnebunit de bucurie, apoi scena cu hora dansată, pe un vânt tăios de noiembrie, de mulţimea de
târgoveţi, ostaşi şi reprezentanţi ai autorităţilor -, şi, în sfârşit, balurile şi chefurile
ce se ţineau lanţ prin toate cârciumile şi sălile de petreceri. Şi acum, priviţi-l din
nou şi vedeţi cum îşi holbează, ca un năuc, ochii la cel din urmă tablou de pe
peretele unui coridor de şcoală pustie şi pe care e prins jocul unor maimuţe
africane. E şi acum martorul unui eveniment istoric, din a cărui amintire nu va
păstra decât o tristeţe deprimantă, convoaiele zgomotoase ale cotropitorilor; hora
37
moartă a maimuţelor şi grija de a dispărea cât mai curând din oraş" ; „Toate aceste
ale noastre: vreme şi materie, oameni şi păcate, dorinţe şi năzuinţi, intrigi şi
vanităţi; treacă cum au mai trecut, vie cum au mai venit, numai sabia ce ne curmă
firul natural şi ne spintecă inimile să dispară, numai zăbranicul trist, greu,
ameninţător, înăbuşitor, căzut pe neaşteptate să se şteargă ca un vis urât, să se
împrăştie ca fumu-n vânt, să se ridice norii de catran, să se retragă de unde au
venit, să ne lase cum am fost, cum suntem. Hm ... Scumpă lecţie ... Poate ne va
35

Ibidem, p. 52.
Ibidem, p. 65, 112, 140.
37
Ibidem, p. 34-35.
36
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desmetici odată. Doamne, Doamne ... , îşi mai spuse el cu ochii la crucea de lângă
catarg. Numai tu ne vei putea salva. Ţi-am greşit şi am păcătuit cu toţii. Mici şi
mari ... Asistări ca pe ghimpi la Te Deum-urile destinate atât de rar invocării milei
cereşti„. Forme, parăzi şi uniforme„. Frumos, atrăgător, dar fără folos. În loc de
entuziasm, artificialităţi; în loc de fapte regeneratoare, laude; în loc de convingeri,
intimidare ... " 38 •
Pentru refugiaţii bucovineni din dramaticul sfârşit de iunie 1940, sovieticii
invadatori sunt „închişi, mocniţi, aproape rară gânduri; turmă uniformizată şi
sufleteşte după un calapod"39 ; mânaţi de „instincte primitive şi oarba ascultare faţă
de un Moloch - Statul sau clica de despoţi din fruntea lui - căruia i se închină de
frică sau pe care-l adoră din neştiinţă'.40; sovieticii sunt „suflete şterse, fără viaţă
proprie", „impersonali şi serioşi; trist de serioşi"; nu seamănă cu părinţii lor, ruşii,
din celălalt război: „Ce mai voci aveau aceia„ „ ce mai coruri şi muzici„ „ ce mai
dansuri şi petreceri„. Popor de cântăreţi„. [„ .] Buni, religioşi, voinici şi
mâncăcioşi"; urmaşii lor, sovieticii, sunt, însă, „închişi, plini de sentimente
nemărturisite", ,,roboţi fabricaţi de un diabolic materialism istoric, fiinţe cu sufletul
amorţit şi străin de farmecul şi bucuriile vieţii", „tăcuţi şi trişti"41 . Elocventă, dar şi
memorabilă, ca pagină literară, este scena încartiruirii generalului Rebniczew la
Storojineţ. Acesta refuză „salonul cu oglinzi, covoare persane, tablouri ca acelea,
pat împărătesc şi celelalte"/„dormitorul de lux", alegând odăiţa servitoarei.
Comentariul prozatorului este surprinzător pentru anul în care a fost elaborat
romanul, dacă îl reţinem numai cu înţelegerea jumătăţii de veac de proslăvire şi
obedienţă ideologică faţă de Moscova: ,,N-a refuzat confortul din prostie, ci de
frică. Cele mai elementare drepturi le sunt suprimate. S-a temut să doarmă o noapte
ca un om civilizat'', fiindcă el aparţinea statului, „iar statul face cu el ce vrea',..2.
Bucovineni ştiu că U.R.S.S. „oricum, e un stat primejdios, nu numai pentru că e
mare şi puternic, ci şi pentru că e condus de o clică de tirani care ştiu să folosească
câte ceva din vechea şi rafinata diplomaţie rusească, la care trebuie de adăugat lipsa
de scupule ce-i caracterizează"43 •
În romanul Refugiaţi, sunt încă destule aspecte ce merită a fi exploatate în
beneficiul cunoaşterii. Economia comunicării ne obligă să le amintim doar, ca
îndemn la meditaţie pe marginea valorii istoriei: împuşcarea celor şapte evrei din
Ciudei44, încercarea de revoltă a studentului, „veşnicul student şi unul din
domnişorii sportivi ai târgului',..5 • Dialogul cu ţăranul de pe ţarina Ciudeiului este,
38

Ibidem, p. 36.
Ibidem, p. 101.
40
Ibidem.
41
Ibidem, p. 113.
42
Ibidem, p. 101-102.
43
Ibidem, p. 74.
44
Ibidem, p. 105-106.
45
Ibidem, p. 95.
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antologic. Oamenii simpli îşi văd de lucrurile obişnuite, „ca într-un sfânt
ritual", ilustrând destinul „păstrătorilor efectivi ai solului naţional'.46: „- Mai aveţi
tragere de inimă să munciţi, când poate o să vă ia totul bolşevicii? îl întreabă
Basarabeanca. - Da .. „ noi pentru asta suntem, să muncim lutul. Pronunţă cuvântul
din urmă, uitându-se în pământ. Atitudinea lui în acea clipă trăda îndărătnicia şi
nezdruncinata legătură dintre el şi singurul tot al vieţii lui. Ici şi acolo, aproape
pierduţi în părul pământului erau şi alţi ţărani cu unelte agricole în mâini, ce se
plecau, se ridicau, se îndoiau de şale ca într-un sfânt ritual. Ţăranul îşi puse furca
pe umăr şi se depărtă într-o cadenţă domoală în tăcerea blândă a ogoarelor pline.
Fugarii îşi continuau drumul"47 •
Mesajul cărţii profesorului Vasile Ţigănescu este exprimat în final şi ne
aduce aminte că avem datoria „să iertăm, dar să nu uităm" niciodată! 48
Vezi, pentru comparare, Liviu Rebreanu, Laudă ţăranului român, Discurs de recepţie ţinut
în ziua de 2 iunie 1940 Ia Academia Română, în „Memoria". Revista gândirii arestate, Bucureşti, anul
VIII, nr. 22, 1997, p. 104-108.
47
Vasile Ţigănescu, op. cit„ p. 138.
48
Pentru tema în discuţie, mai trebuie amintită o carte şi mai puţin cunoscută: Severin din
Bucovina, Memorial al durerii. Romanul unui refugiat, Bucureşti, Editura „V. Cârlova", 1994, 178 p.
Autorul cărţii este Severin Bodnar, născut în anul 1922 în satul Privorochia, judeţul Cernăuţi. Rămâne
orfan de mamă, într-o familie de oameni nevoiaşi dar vrednici, cu patru copii. Tatăl său, Ion Bodnar,
fost primar şi diriginte de poştă, este ridicat de sovietici în noaptea de 13/14 iulie 1940 şi deportat
într-un lagăr din Sverdlovsk. Împreună cu fratele său Alexe, Severin Bodnar trece graniţa, în noaptea
de 17 noiembrie 1940, şi se înrolează în Armata Română, luptând pe Frontul din Răsărit până Ia Cotul
Donului. În 1943 este rănit şi, după intervenţii chirurgicale complicate, se întoarce, invalid de război,
în Bucovina, Ia fratele său Gheorghe din Stăneşti. La 25 martie 1944, se refugiază în România,
stabilindu-se la Bucureşti, unde obţine cu greu o pensie de invalid de război şi trăieşte într-o sărăcie
demnă. În 1956 i se permite să-şi viziteze rudele din Bucovina ocupată. Acasă, Ia Privorochia, îl
găseşte pe tatăl său, revenit din deportare, spre a-şi trăi ultimele zile din viaţă. Depăşind rigorile
genului, Romanul unui refugiat, „carte-document despre drama Bucovinei", cuprinde informaţii
bogate despre destinul refugiaţilor bucovineni, locurile lor de rezidenţă, solidaritatea de grup social,
dragostea de ţară şi nostalgia plaiurilor natale, tenacitatea cu care aceştia au înfruntat vitregiile unor
vremuri grele. Vezi şi Dumitru Oprişan, Romanul unui refugiat, în „Ţara Fagilor". Almanahul
cultural-literar al românilor nord-bucovineni, XVI, Cernăuţi-Târgu Mureş, 2007, p. 112-115.
Comparativ, pentru aceeaşi temă, vezi şi interviurile de istorie orală realizate de Elena Savciuc,
Refugiaţii din Bucovina. Cine sunt astăzi, ce imagine au despre ei înşişi şi despre ceilalţi. Refugiaţii
din Bucovina. Poveşti de viaţă în şi după refugiu şi Bucovineni în refugiu: o poveste de viaţă. De la
nimic la o carieră de succes, interviu cu Silvian Daşchievici. Elena Savciuc se referă Ia refugiul
bucovinenilor din iunie 1940 şi martie 1944, intervievând în perioada 2002-2005 opt refugiaţi: Silvia
Topolniţchi, Elisaveta Micailu, George Micailu, Ortensia Ungureanu, Constantin Bândiu, Silvian
Daşchievici, Ion Gherman şi Aristotel Ciobotarescu. Conf. www.memoria.ro/?location =view_
article&id=l756-57k, www.memoria.ro/?location=view_article&id=1757 - 46k şi www.revistanoinu.
corn/Bucovineni-în-refugiu-o-poveste-de-viata.html - 78k. Mărturisirile lor, făcute la şase decenii
după „timpul trăirii", îşi păstrează valoarea documentară, oferind cercetării orizonturi noi de
înţelegere şi interpretare a faptelor istorice. Pentru înţelegerea „statutului de refugiaţi, colonişti sau
fugiţi din URSS", vezi şi Smaranda Vultur, Un trist bilanţ: depanările din perioada stalinistă a
46
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Pactul Ribbentrop-Molotov reprezintă pentru Bucovina o tragedie europeană
pentru mai multe generaţii. Aproape două secole de muncă paşnică şi aspiraţii, de
insurgenţe culturale şi strălucite realizări se risipesc împreună cu oamenii
Bucovinei - români, germani, evrei, polonezi, armeni, unguri, slovaci - pe
drumurile pribegiei, ale deportărilor şi exilului.
Despre strămutarea/repatrierea germanilor bucovineni, după 1989 apar mai
multe volume. Sub redacţia istoricului Adolf Armbruster, la Stuttgart şi Mi.inchen,
se tipăreşte, în 1990, volumul Mit Fluchtgepăck die Heimat verlassen„.50 Jahre
seit der Umsiedlung der Buchenlandeutsche [Părăsind patria cu un bagaj sumar
de refugiat„. 50 de ani de la strămutarea germanilor bucovineni], volum colectiv
îngrijit de Irma Bomemann şi dr. Rudolf Wagner. Unele materiale de aici
evidenţiază destinul dramatic al germanilor bucovineni, în patria strămoşilor, după
consumarea „entuziasmului pentru Germania". Şi în cuprinzătoarea lucrare a lui
Ortfried Kotzian, Die Umsiedler. Die Deutschen aus West-Wolhynien, Galizien,
der Bukowina, Bessarabien, der Dobroudscha und in der Karpathenukraine.
Studienbuchreihe der Stiftung Ostdeutscher Kulturrat, Band 11, Mi.inchen, F. A.
Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, 2005, strămutării, în general, şi strămutării
germanilor bucovineni le sunt rezervate multe pagini49 • În Bucovina problema este
prezentată, după 1989, în unele studii, publicate în periodice50 ori în capitole ale
unor monografii de localităţi.
Materialul semnat de Katrin Fischer în cea dintâi lucrare menţionată mai sus,
Umsiedlung 1940. Der Weg des Buchenlanddeutschen Herbert Tomaschek
[Repatrieri 1940. Drumul germanului bucovinean Herbert Tomaschek] 51 , ne reţine
atenţia în mod deosebit.
Evenimentele din Bucovina anului 1940 (ocupaţia sovietică, propaganda
pentru repatrierea germanilor) îi alimentează şi tânărului Herbert Tomaschek din
Siret „entuziasmul pentru Germania". Plecarea sa spre „paradisul promis" are loc
în ziua de 9 decembrie 1940, cu un tren militar. Beneficiind de sprijinul financiar al
comunismului românesc, în volumul Ruxandra Cesereanu (coordonator), Comunism şi represiune în
România. Istoria tematică a unui fratricid naţional, laşi, Editura Polirom, Colecţia „Plural M", Seria
„Idei contemporane", 2006, p. 135-152. Pentru „o imagine a românului refugiat aşa cum îl văd alţii",
facem trimitere la acelaşi autor, Smaranda Vultur, Lumi în destine, Bucureşti, Editura Nemira,
Colecţia „Societatea politică", 2008.
49
Ortfried Kotzian, Die Umsiedler. Die Deutschen aus West-Wolhynien, Galizien, der
Bukowina, Bessarabien, der Dobroudscha und in der Karpathenukraine. Studienbuchreihe der
Stiftung Ostdeutscher Kulturrat, Band 11, MUnchen, F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, 2005,
p. 138-212; 172-179, 179-181.
50
Ştefan Purici, Strămutarea germanilor sud-bucovineni şi impactul asupra societăţii
româneşti, în „Codrul Cosminului", serie nouă, Suceava, nr. &-7 (l&-17), 2000--2001, Fundaţia
Culturală a Bucovinei, p. 293-302.
51
Mit Fluchtgepăck die Heimat verlassen„.
50 Jahre seit der Umsiedlung der
Buchenlandeutschen [Părăsind patria cu un bagaj sumar de refugiat... 50 de ani de la strămutarea
germanilor bucovineni], editat de Irma Bomemann şi dr. Rudolf Wagner, sub redacţia dr. Adolf
Armbruster, Stuttgart/Mtinchen, Verlag „Der SUddeutsche", 1990, p. 77-85.
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ajunge în Germania, unde „se bucură de noua schimbare din viaţa sa
cu încredere spre viitor". Aici, lotul repatriaţilor din care face parte şi
tânărul bucovinean este încartiruit într-o mănăstire din Speinhart. După o perioadă
de carantină, „cea dintâi experienţă la contactul cu noii concetăţeni [este] amară şi
descurajantă". Repatriaţii bucovineni, priviţi ca „germani parveniţi" şi „trataţi ca
nişte ciumaţi", cunosc repede rigorile traumatizante ale vieţii de lagăr. Repatriaţilor,
germanii li se par „un fel de sclavi în propria lor ţară". La 16 august 1941, la
Weiden, are loc ceremonialul „încetăţenirii comune". Viaţa tânărului dezrădăcinat
din Bucovina devine „din ce în ce mai mult marcată de teamă şi nesiguranţă".
După „încetăţenirea forţată", urmează trecerea prin lagărele de strămutare de la
Lodz, Dunskavola şi Posen. Câteva luni lucrează la firma Telefunken, apoi pleacă
în armată. Traversează acum noi experienţe încărcate de amărăciune, derută,
disperare. Participă la operaţiuni militare, este rănit, ajunge prizonier la americani,
în decembrie 1944, cunoaşte iarăşi viaţa de lagâ.r. În primăvara lui 1945 este
transferat într-un lagăr administrat de francezi. Dintr-o confuzie, compare în faţa
unui tribunal de război. În timpul „audierilor" este bătut „cu prosoape ude", apoi
condamnat la moarte. Cunoştinţele de limba franceză dobândite în România şi
intervenţia unui gardian îl salvează, însă, de la moarte.
Pentru a evita repatrierea în România („o ţară cu un guvern comunist nu-i
oferea baza pentru o nouă viaţă") evadează din lagărul de la Strassburg, trece Rinul
„la americani" şi ajunge în închisoare, unde cunoaşte o nouă experienţă:
denazificarea. Prestează aici diferite munci, urmărind cu interes evoluţia vieţii din
noua societate germană: ,,Pentru Herbert Tomaschek - notează Katrin Fischer toate aceste procese sociale nu au însemnat decât o mare dezamăgire. Spera ca cel
puţin criminalii şi acoliţii celui de-al ill-lea Reich să-şi primească pedeapsa
binemeritată. Însă cel mai greu îi era să înţeleagă cum pot oamenii care au susţinut
mai devreme o dictatură, cu toate ororile şi injustiţiile ei, să participe la crearea
unei democraţii". Prin diverse „strategii de supravieţuire", tenace, bucovineanul
Herbert Tomaschek se menţine „deasupra liniei de plutire", spre deosebire de
Bertha Rossignon, marea iubire a lui Ciprian Porumbescu, muza sa inspiratoare,
care se stinge din viaţă, în 1947, într-un lagăr de repatriere.
Drama germanilor bucovineni, ajunşi în anii 1940-1941 în lagărele/taberele
de strămutare din Germania, face şi subiectul unei lucrări tipărite recent: Partenie
Masichievici, Skizz.enblătter aus den Jahren 1940-1941. Schiţe din taberele de
strămutare52 • Partenie Masichievici (1887-1952) este cunoscut nu ca jurist, ci prin
şi priveşte

Partenie Masichievici, Skiuenblătter aus den Jahren 1940-1941. Schiţe din taberele de
strămutare52 , Vorwort von Dimitrie Vatamaniuc (Deutsche Obersetzung Ida Alexandrescu),
52

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.
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activitatea sa literară şi artistică: poet, prozator, pictor, compozitor5 3. Cartea este
însoţită, emblematic, de poezia lui Partenie Masichievici Refugiatul din al Doilea
Război Mondial, reprodusă, în limba germană şi în limba română, din volumul
Ausgewăchlte Gedichte (Bucureşti, Editura Anima, 2005): „Copac, ce dus în alt
pământ, I se stinge pradă-amărăciunii, I silit a se vedea dansând I în ritmul odelor
minciunii, li azi o epavă doar şi o povară, I de cei din jur abia răbdat, I de parcă de
întreg războiul I el însuşi ar fi vinovat"54 •
Partenie Masichievici, născut la 7 februarie 1887, este fiul unui preot ortodox
bucovinean. Îşi face studiile sub administraţia imperială, deprinzând limba
germană. Lucrează mai întâi în magistratură, iar după 1918 la Camera de Comerţ
din Cernăuţi. Se căsătoreşte cu fiica unui preot greco-catolic, ai căror bunici erau
de origine germană. Formaţia sa este marcată de mentalitatea austriacă, în cadrul
căreia înţelegerea, toleranţa dintre oameni erau dominantele vieţii dintr-o regiune
în care trăia un conglomerat de etnii. Viaţa sa personală, de familie şi în societatea
bucovineană se desfăşoară, cu respect deosebit pentru regulile corecte de conduită,
în armonie cu atmosfera patriarhală a Bucovinei. Până spre sfârşitul anilor '30,
starea politică nu-i afectează viaţa tihnită şi liniştea familiei: „Pianul - mărturiseşte
una dintre fiicele sale - fusese considerat, la noi în casă, un membru al familiei.
Piesele clasice pe care tata le cânta la pian au fost fondul muzical al copilăriei
noastre. Tata compunea piese pentru pian, de multe ori invita prieteni şi se făcea
muzică de cameră. Cum să te desparţi de lumea ta, de viaţa pe care ai trăit-o? [ ... ]
Pianul a fost vândut unui nacialnic. Atmosfera era a unei camere în care moare
cineva. Oameni străini, puternici, brutali, au apucat pianul şi l-au dus. Un sicriu!
Înăuntrul lui se afla o parte a vieţii mele .. .''55 • Partenie Masichievici - observă
Horst Fassel - era „profund marcat de cultura germană": ,.El scria în limba
germană, folosea germana şi în familie, şi în relaţiile cu prietenii"56 • „Viaţa
ordonată de muncă zilnică" îl conduce la statutul de „cetăţean bine situat" într-un
„spaţiu cultural care a ştiut întotdeauna să îmbine diversitatea cu frumuseţea şi cu o
dragoste responsabilă de oameni"57 şi în care „graniţele etnice erau mereu
transgresate, în spiritul unei culturi multietnice, mereu dispuse la dialog". ,,Acest
mod de convieţuire - afirmă Horst Fassel - a dus la multă înţelegere pentru
deosebiri şi la o conştientizare a trăsăturilor comune şi de aceea spiritul lui s-a
58
păstrat viu, peste generaţii" •
Vezi Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, voi. II, laşi-Suceava, Editura Princeps-Biblioteca
Bucovinei „I. G. Sbiera", 2004, p. 32.
54
Partenie Masichievici, op. cit., p. 5.
55
Ibidem, p. 25, 27.
56
Ibidem, p. 125.
57
Ibidem, p. 133.
58
Ibidem, p. 135.
53
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Partenie Masichievici solicită şi obţine pentru familia rămasă în Cernăuţi
aprobarea de plecare în Germania, ca „singurul mijloc de a se salva"59 . Plecarea are
loc în ziua de 17 noiembrie 1940. Familia ajunge în lagărul de strămutare din
Falkenhain, în Silezia, apoi la Leubus, într-o veche aşezare mănăstirească.
Strămutaţii, neobişnuiţi cu viaţa în colectiv, cunosc regimul unei vieţi sever
organizate. Bărbaţii sunt despărţiţi de femei. Sunt cazaţi în dormitoare comune, nu
sunt obligaţi, însă, să lucreze, masa la cantină este cartelată. Strămutaţii trăiesc
curând sentimentul că sunt străini. Şederea familiei Masichievici aici, pentru câteva
luni, înseamnă „o lungă şi grea aşteptare şi un dor nemăsurat de ţară, de cămin, de
viaţa lor de acasă'.60. În iunie 1941, Partenie Masichievici obţine aprobarea de a se
întoarce în România. Pentru un scurt timp locuieşte în Bucureşti, la fiica sa
Hortensia. Revine în Bucovina, stabilindu-se la Gura Humorului, apoi pleacă în
Banat. Se stinge din viaţă la Caransebeş, în 20 septembrie 1952.
Dintre schiţele realizate de Partenie Masichievici în lagărele de strămutare
din Silezia sunt de reţinut aici câteva scene de grup, Sala de mese, fn sala de mese
la jocul de 66, datate 17 februarie 1941, La taroc, datată 30 mai 1941, dar, mai ales
portretele. Cele mai multe sunt de bărbaţi şi poartă numele acestora: Paladi,
Chihulcă, Colibaba, Bohatyretz, H. Postolaki, Thalski, Kohler, Vasilovici, Daniei,
Tsczynosky, Nedski, Dna Hamerschmidt, H. Krumski, Direktor Horvatzki,
Kaietanowicz, Losert, Brucker, Kessler, Dna Elias, H. Luczko, Schiller, Romuald
Galti Illi. Câţiva rămân necunoscuţi. Prin portretele din lagăr, Partenie
Masichievici pare „fascinat de caracterele Bucovinei sale natale". Fizionomiile
acestor oameni, toţi de vârsta a treia, „au rămas vii pînă în ziua de azi - remarcă
Horst Fassel - deoarece Partenie Masichievici, cu talentul său artistic, le-a prins în
desene, consemnându-le totodată îngrijorarea şi gravitatea proprii unor victime ale
bunului plac politic exercitat de marile puteri [„ .]. Este neîndoielnic că imaginile
nu pot suplini cunoaşterea destinelor individuale, dar ele se constituie într-o cronică
a însingurării. [... ] Ce anume îi preocupa pe oameni, nu se poate citi din portrete.
Dar, dacă le cauţi o trăsătură comună, remarci totuşi un lucru: un efort de
concentrare, o oarecare amărăciune, chiar o reţinere - efecte ale izolării generale
care se abătuse asupra acestor dezrădăcinaţi'.6 1 • Ca şi imaginile locurilor din
preajma laJărelor, unele realizate în culori, adevărate „mărturii ale unei reculegeri
interioare' 2, lucrările lui Partenie Masichievici reprezintă „o mărturie atât de
profund umană, pentru că, dincolo de caracterul lor de documente ale epocii, ne
vorbesc despre nevoia oricărui om de a fi înţeles şi ocrotit'.63•
Volumul bilingv Partenie Masichievici, Skizz.enblătter aus den Jahren 1940-1941.
Schiţe din taberele de strămutare, realizat în condiţii grafice dintre cele mai
59

p. 23.

60

p. 37.
p. 129-131.
p. 135.
p. 135-137.

Ibidem,
Ibidem,
61
Ibidem,
62
Ibidem,
63
Ibidem,
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frumoase, reprezintă un gest elegant de recuperare a memoriei culturale a unei
familii din Bucovina veacului trecut. Mărturisirea Suzanei Rolan, editorul cărţii,
este tulburătoare: „Când am văzut aceste schiţe, am avut, pentru primul moment, o
mare bucurie: am avut bucuria să reîntâlnesc chipuri de oameni purtând amprenta
unei lumi în care valorile supreme erau pentru toţi - intelectuali, meseriaşi sau
ţărani; români, ruteni sau germani - demnitatea, onoarea, temeinicia, seriozitatea,
omenia. În următorul moment, însă, am avut o teribilă strângere de inimă: oamenii
aceştia au fost portretizaţi - am putea spune - la o secundă după ce lumea lor se
scufundase. Deşi pe chipurile lor se citeau deja umbrele îngrijorării sau ale
consternării, ei poate nici nu îşi dădeau seama încă prea bine de anvergura tragediei
pe care o trăiau. Nu ştiau că din acea lume de unde proveneau nu mai rămăsese
decât exact atât: amprenta ei pe chipurile lor".
Sub pseudonimul Doina M. Teris, bucovineanca Doina-Margareta Onica
publică volumul O sută de ani în Bucovina. Cronică de familie 64 • Cartea a fost
scrisă în exil, în Suedia, după o minuţioasă documentare. Autoarea s-a născut la 19
iulie 1945, în timpul refugiului din Muntenia, a crescut într-o familie mixtă din
Siret, păstrătoare a tradiţiilor româneşti şi germane din Bucovina, beneficiind de o
educaţie severă şi o instrucţie aleasă.
Prin câteva din secvenţele memorabile (repatrierea germanilor bucovineni,
bătălia de la Cotul Donului, refugiul în Muntenia, refugiul şi însingurarea bunicilor
ei de la Ceahor, drama judecătorului Nicolae Cilievici în anii de stalinizare a
României, moartea mamei), lucrarea este o cronică a risipirii şi înstrăinării
oamenilor din Bucovina. Aici, traversând mereu graniţe ale timpului şi istoriei,
„istoria celor mici" este în relaţie, de cele mai multe ori tensionată, cu istoria
umanităţii dintr-un „secol violent".
Prin personajele Cronicii (între care autoarea este succesiv, într-o jumătate de
secol, narator, martor şi personaj-cheie) ni se relevă sensibilitatea unor epoci
istorice diverse, un stil de viaţă care refuză constant agresivitatea şi uniformizarea,
o cuceritoare „cuminţenie a pământului", toate ameninţate, ultragiate, dar salvânduse miraculos prin resorturile intime, create de un model cultural durabil, guvernat
de valori şi virtuţi: credinţa în Dumnezeu, dragostea, adevărul şi binele, libertatea
omului de a se exprima pe sine, umanismul profund, omenia aşezată deasupra
oricărei politici, toleranţa, generozitatea, echilibrul, încrederea în sine şi în semeni,
răbdarea şi fidelitatea.
Din capitolul al II-iea, intitulat Nicolae, reţinem, în mod special, evocarea
metropolei în care activează gruparea literară „Iconar", Georg Drozdowski, Rose
Auslănder, Alfred Margul Sperber, Gregar von Rezzori, evocare pe care autoarea o
face în relaţie cu sentimentele de „magrebin înnăscut" ale lui Nicolae Cilievici,
tatăl său: ,,Nicolae a simţit întotdeauna Cernăuţiul ca fiind românesc [ ... ].
64
Doina M. Teris, O sută de ani în Bucovina. Cronică de familie, Cluj-Napoca, Editurii
Mediamira, 2003.
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Cemăuţiul

[a rămas] în inima lui Nicolae ca un loc unic, unde energiile se adună şi
se desfac, un centru al lumii unde totul era posibil, unde se întâmpla totul. Un loc
care nu numai că există, dar care devine, se formează şi creşte odată cu locuitorii
săi. Era un oraş aurit de fantezia tinereţii, un mediu în care te mişcai în largul tău, îi
simţeai pulsul şi trăirile şi îl iubeai ca pe iubirea cea dintâi. Cemăuţiul moştenise şi
ceva din melancolia Vienei şi a Europei Centrale. Magia oraşului îi va rămâne atât
de puternic în amintire, încât, mental, i-a devenit inaccesibil după încorporarea lui
în sfera rusească la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. A încetat pur şi
simplu să existe. [„ .] Cemăuţiul nu era un loc, era o stare de spirit care i-a fost
luată cu idolii lui cu tot'.65 •
Pentru Doina-Margareta Onica, care trăieşte în Suedia, începând din 1984,
„starea de bucovinean a devenit un fel de noţiune". Aici, în Bucovina - crede ea „gândurile au fost lăsate să circule mai liber, legătura dintre oameni a fost mai
bună, mai creatoare, natura mai generoasă". Nostalgia, augmentată şi de risipirea
familiei, îi învăluie însă cronica, menită a fi, în primul rând, un liant între generaţii.
Versurile sale inserate în cronică sugerează, într-un fel, risipirea bucovinenilor în
lume, în veacul trecut: „Cum o să ne găsim în puzderia de stele I Printre găurile de
materie neagră I Şi de-a lungul Căii Lactee I Printre roţile Carului Mare I Cu ani
lumină între noi, I Cum o să ne mai găsim vreodată? I Cum o să ne chemăm pe
nume I Acolo unde sunetele I Nu trec de perdele grele de tăcere I Multiplicate la
nesfârşit într-un zid invizibil? I Plângem şi nu ne vedem, I Vorbim şi nu ne auzim, I
Ne căutăm şi nu ne găsim, I Rătăcim în lumi paralele ... " 66 •
Dintre scriitorii care ilustrează „modelul românesc al lumii captive" (Paul
Celan Edgar Hilsenrath, Relly Blei, Miriam Bercovici-Korber, Norman Manea),
prozatori, memorialişti/diarişti şi poeţi, care au cunoscut, copii şi tineri fiind,
„modelul Transnistria", ca experienţă de viaţă traumatizantă şi „sistem al
îarădelegii'.6 7 , scriitoarea Relly Blei, din Rădăuţi, publică un text-document, reţinut
de noi pentru tema în discuţie şi care a apărut într-o lucrare tipărită în S.U.A. 68•
65

Ibidem, p. 75, 77-78.
Ibidem, p. 126-127.
67
Vezi interviul Gabriela Adarneşteanu - Norman Manea, Copii captivi, publicat mai întâi în
revista „22" în nr. din 25 ianuarie 1991 şi inclus ulterior în volumul Norman Manea, Casa Melcului
(Dialoguri), Bucureşti, Editura Hasefer, 1999, p. 39-48. Complementar. în acelaşi context. pentru a
menţine vie memoria tragediei bucovinenilor şi „însănătoşirea reflecţiei morale" în spaţiul nostru
public, facem trimitere şi la Colectia „Shoah & Judaica", îngrijită de Edgar Roy Wiehn, profesor de
istorie şi sociologie la Universitatea din Konstanz şi profesor onorific al Universităţii „Al. I. Cuza"
din Iaşi. Sub egida Editurii Hartung-Gorre, în cadrul acesteia apar, printre altele, mai multe lucrări
referitoare la destinul dramatic al evreilor bucovineni din veacul trecut: Mirjam Korber, Deportiert Juedische Ueberlebe11sschicksale aus Rumaenien 1941-1944. Ei11 Tagebuch [Deportat - Destinele
unor supravieţuitori evrei ai persecuţiilor din România. 1941-1944. Un jurnal), traducere în limba
germană şi prefaţă de Andrei Corbea-Hoişie (1993); Mirjam Bercovici-Korber, Was a11s ihnen
geworden ist - J11edische Familiengeschichten aus Rumaenien 1855-1995 [Aceasta le-a fost soarta istoria unor familii evreieşti din România 1855-1995] (1996); Margit Bartfeld-Feller, Dennoch
Mensch gebliben - Von Czernowitz durch Sibirien nach Israel 1923-1996 [Dar am rămas o fiinţă
66
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Relly Blei (15 iunie 1913, Arbore-1 octombrie 2000, Rădăuţi), profesoară cu
studii literare la Paris, admiratoare a clasicilor şi modernilor (Dante, Hugo, Goethe,
Gogol, Proust), femeie cultivată şi spirit pacifist, activă o vreme în cadrul
Cenaclului literar ,,Făclia"/„Ion Creangă" din Rădăuţii anilor '50, este autoarea
volumelor de versuri Cuvinte simple (1957), Lieder [Cântece] (1966), De-a lungul
anilor (1976), Frauen Alcik [Femei singure] (1980), Clipe de tristeţe, clipe de
fericire (1982), publicate sub egida Editurii Kriterion din Bucureşti 69 . Dintre
poemele scriitoarei Relly Blei, care celebrează bucuriile vieţii şi dragostea maternă,
amintindu-ne delicatele versuri ale Magdei Isanos, reţinem textul În pivniţa lui
Beyla. Textul a fost scris în deportarea din Transnistria. Traducerea din idiş în
engleză aparţine lui Max Rosenfeld. Traducerea în limba română: MihaelaŞtefăniţa Ungureanu: „Alungată în acest orăşel I Stau abandonată în stradă. I
Vântul îmi pătrunde în oase I Şi copilul meu e-aproape îngheţat. li Umbre s-aştern
pe pământ, I Noaptea e-ntunecoasă şi înfricoşătoare, I Cerşesc, implor, la fiecare
uşă, I Dar ele sunt bine închise. li În cele din urmă, unui cerşetor i se face milă I De
copilul meu, poate de mine I Şi ne duce pe amândoi în pivniţa lui Beyla, I Unde uşa
e întotdeauna deschisă. li Pe podea stau întinşi oameni în şiruri, I Înghesuindu-se
unii într-alţii. I În colţ, pe o masă,/ Doarme o fiinţă umană. li Pernele lor - zăpadă
şi noroi, I Plapuma - vântul îngheţat I Suflând prin fiecare ungher. I Acesta e locul
unde se odihneşte copilul meu. li Deşi nu mai credeam în nimic, I S-a petrecut o
minune: I Pentru prima oară în viaţa mea I Copilul meu a strigat «Mama!» li Pentru
prima oară în viaţa mea, I Am auzit cuvântul miraculos, I Cuvântul care mi-a adus
bucurie şi putere, I Cuvântul - singura mea consolare. li În zăpada amestecată cu
noroi, I Stăteam alături de copilul meu, I Îmi lipeam capul răvăşit de al lui, I Pe
umană

- Din Cernăuţi prin Siberia până în Israel 1923-1996] (1996); Klara Schaechter, Woss ich
hob durchgelebt - Was ich d11rchgemacht habe. Brie/ einer Juedin a11s der Bukovina. verfasst in
Tra11snistrien 1943 [Ce am îndurat - Ce am făptuit. Scrisoarea unei evreice din 811covina, alcătuită
în Transnistria, 1943] (1996); Josef N. Rudei. Das waren 11och Zeiten - Juedische Geschichten aus
Czemowitz und Bukarest [Ce timpuri! - Istorii evreieşti din Cernăuţi şi Bucureşti] (1997); Mali
Chaimowitsch-Hirsch, Kindheit und Juge11d im Schaflen der Scho::ih - Juedische Schicksale aus
Bukowi11a 1928-1990 [Copilărie şi tinereţe Îll umbra Schoah-ului - Destine evreieşti din Bucovina,
1928-1990] (1999); Berhhard şi Laura Horowitz, în colaborare cu Edith Pomeranz, Stimmen der
Naclll - Gedichte aus der Deportation in Transnistrien 1941-1944 [Vocile nopţii - Poeme din
deportarea în Transnistria, 1941-1944), cu o prefaţă de Andrei Corbea-Hoişie (2000); Margit
Bartfeld-Feller, Wie aus ganz anderen Welt - Erinnerungen an Czemowitz und die sibirische
Verbannung [Ca de pe altă lume - Amintiri despre Cernăuţi şi din exilul siberian (2000). Pentru o
mai bună cunoaştere a tragediei evreilor din Bucovina, vezi şi: Edgar Hilsenrath, Nacht [Noaptea],
Miinchen 1964, o ediţie nouă în 2004; Jossel Wassermanns Heimkehr [Jossel Wassermann se
întoarce acasă], 1993; Leo Katz, Brennende Dorfer [Sate în flăcări], roman, f. a. Din bogata exegeză
a problemei: Markus Winkler und Jewgenija Finkel, Juden aus Czemowitz: Ghetto, Deportation,
Vernichtung. 1941-1944. Uberlebende berichten, Konstanz, 2004.
68
Gtirsan-Salzmann, Ayşe, Laurence Salzmann, The Last Jews of Rădăuţi [Ultimii evrei din
Rădăuţi], New York, The Dial Press, 1983.
69
Niciuna dintre lucrările biobibliografice elaborate în Bucovina, în ultimele decenii, n-o
menţionează, din păcate, pe scriitoarea Relly Blei.
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când lacrimile mele îi spălau mâinile. li Am uitat unde ne aflam, I Că gândacii
mişunau pe podea. I Am uitat că morţi ai iernii eram, I Că mâine vom putea fi iarăşi
în stradă".
Versurile scriitoarei Relly Blei ne (re)amintesc mărturisirea lui Norman
Manea, prozator şi eseist reputat, născut la 19 iulie 1936, în Burdujeni-Suceava,
într-o familie de evrei bucovineni, care, la fel ca Paul Celan, a supravieţuit
deportării din Transnistria: „Tatăl meu fusese anunţat cu o seară înaintea deportării
de ce se va întâmpla şi sfătuit să ia puţine lucruri, pentru că vor fi mari distanţe de
mers pe jos şi aveau doi copii mici de dus (sora mea avea 3 ani). Aşa că părinţii
mei au luat un minim de lucruri groase de iarnă (aveam să simţim curând ce
însemna iama rusească) şi banii pe care îi strânseseră. Erau relativ tineri căsătoriţi
şi strânseseră treptat bani de casă. [ ... ] Când am ajuns în acea superbă stepă (copil
fiind, peisajul m-a impresionat foarte mult), primul act al celor ce ne supravegheau
a fost jefuirea deportaţilor. Apoi au urmat lungile drumuri pe jos, până la destinaţie nişte sate ucrainene din care sătenii fugiseră sau fuseseră izgoniţi, case fără uşi,
uneori şi rară ferestre. Au fost înghesuite câteva familii în câte o cameră. Nu era
Auschwitz, nu erau cuptoare, nu erai împuşcat dacă nu făceai ceva special. Nu ţi se
făcea, adică, nimic rău ... , erai doar părăsit într-o situaţie f'ară ieşire"70 •
La fel de necunoscut publicului larg din Bucovina este şi Siegfried Jăgendorf
(Schmiel Jăgendorf), născut la 1 august 1885 în satul Zvinavce din partea de nord a
Bucovinei, fiul lui Avraam Jăgendorf, morar, şi al Hannei Bassie Offenberger,
evrei ortodocşi. El îşi petrece copilăria la ferma familiei, ducând o viaţă simplă şi
beneficiind de o educaţie religioasă tradiţională. În adolescenţă se îndepărtează de
stilul de viaţă conservator al evreilor ortodocşi, visând să studieze la Viena sau la
Berlin. Studiază ingineria mecanică la Viena şi Dresda, activează în organizaţia
studenţească sionistă. În 1904, este unul dintre purtătorii sicriului lui Theodor
Herzl, la înmormântarea acestuia. Obţine diploma de licenţă în ingineria generală
(3 mai 1907), specializându-se în producerea de maşini-unelte. La 9 mai 1909 se
căsătoreşte, la Rădăuţi, cu Hinde Feller, fiica lui David şi Zissele Feller, proprietari
ai unei întreprinderi de preparare a scrumbiilor sărate din Rădăuţi. Tinerii căsătoriţi
adoptă nume noi, de prestigiu: Siegfried şi Hilda. Eleganţi, frumoşi, manieraţi, ei
îşi cresc cele două fete, Elfreda şi Edith, în spiritul tradiţiilor culturale ale
aristocraţiei Imperiului: ,,Pentru Siegfried şi Hilda, Viena era Ierusalimul, iar
germana - limba lor sacră". În timpul Primului Război Mondial, Siegfried
Jăgendorf luptă în armata austriacă, ca locotenent, fiind decorat cu Medalia ,,Franz
Joseph", cea mai înaltă distincţie militară imperială. După război, lucrează la firma
Siemens-Schuckert Werke din Viena, devenind, în februarie 1922, director al
birourilor de vânzări şi servicii din Bucovina. Siegfried Jăgendorf îşi ia cetăţenia
română şi se mută din Rădăuţi la Cernăuţi.
10

Norman Manea, Casa Melcului (Dialoguri), Bucureşti, Editura Hasefer, 1999, p. 43.
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În Cernăuţi şi la Viena, familia Jăgendorf trăieşte în „stil mare": are în
proprietate un apartament spaţios, închiriază o vilă, cumpără o locuinţă într-un
castel din centrul Vienei, întreţine mulţi servitori, se îmbracă în haine confecţionate
în capitalele modei europene a vremii, oferă mese bogate pe care se aflau cele mai
frumoase porţelanuri şi tacâmuri de argint, îşi petrece vacanţele la Karlsbad şi
Vatra Domei, călătoreşte pe Riviera franceză cu automobilul şi şofer personal,
participă la spectacolele de gală din casele aristocraţiei evreieşti din Budapesta,
fetele sunt instruite, în familie, de guvernante aduse din Franţa, apoi sunt trimise să
studieze în Elveţia. Spre sfârşitul anilor '30, cariera sa profesională se prăbuşeşte.
În 1938, inginerul Jăgendorf se reîntoarce la Rădăuţi.
La 12 octombrie 1941, familia Jăgendorf este deportată, împreună cu
majoritatea evreilor din Rădăuţi, în Transnistria. La Moghilev, Siegfried Jăgendorf
se distinge prin curajul cu care a înfruntat autorităţile. ,,Bărbatul care a dominat
jocul supravieţuirii în sălbăticia deportării" (Aron Hirt-Manheimer), „un părinte
aspru", cum îl caracterizează supravieţuitorii, salvează viaţa a zece mii de evrei şi-i
îndrumă pe tineri spre viitoare cariere. Inginerul Siegfried Jăgendorf se stinge din
viaţă la 5 septembrie 1970 în California. Postum, la împlinirea a 50 de ani de la
deportarea în masă a evreilor în Transnistria, i se tipăreşte cartea Minunea de la
Moghilev. Memorii, 1941-1944, „o mărturie de cruzime, disperare şi curaj" (Elie
Wiesel), despre rezistenţa evreilor în Transnistria (ediţia americană a cărţii: 1991,
ediţia românească: 1997)71 •
Textele reţinute de noi în cadrul temei în discuţie sunt documente ale unei
experienţe de viaţă tragice şi interesează istoria prin autenticitate şi forţa de
expresie. Un text, aparţinând lui George L. Nimigeanu (născut la 3 ianuarie 1938 în
Tereblecea), profesor, poet de factură blagiană, „caligraf plin de suavităţi", sedus în
„târgul de fluturi" de metafora ontologică, pentru care „poezia e deopotrivă ardere
de tot şi oază, dând sens pustiului existenţial'', „ucenic la clasici", care a traversat
în veacul trecut, ca atâţia bucovineni, experienţa refugiului şi a deportării în
Bărăgan, este, credem noi, grăitor: ,,Mama locuia într-o lacrimă I tata mânca I
numai duminică seara cu noi li Şi-am învăţat căderea păsărilor I peste marginea
lumii I după lumina pâinii când adormeam flămând I echilibrul între durere şi
speranţă I între bucurie şi teamă I pe buza unei căni cu lapte I pe care o sărutam
foarte des I dar numai cu sufletul li Oarbe mi-au fost drumurile I şi mâinile nu
aveau înaintea cui I să deschidă uşile zilelor mele pustii I şi n-aveam în cine să mai
cred şi nici de ce I cu pâinea şi sarea inimii mele de copil li şi fugeam I şi mereu
fugeam dintr-o întâmplare tristă I către alta la fel li Şi mama locuia I într-o lacrimă I
iar tata I mânca numai duminică seara"72 .
Siegfried Jăgendorf, Minunea de la Moghilev. Memorii, 1941-1944, Introducere şi
comentarii Aron Hirt-Manheimer, Traducere din limba engleză Marcel Biener, Bucureşti, Editura
Hasefer, 1997.
72
George L. Nimigeanu, Amintiri din refugiu, în „Bucovina literară", serie nouă, Suceava,
anul XVI, nr. 10 (188), octombrie 2006, p. 20.
71
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Die Chroniken der Vertreibung,
die Chroniken der Vereinsamung
der Bukowiner Menschen und Gemeinschaften
(Zusammenfassung) •
Die vorliegende Studie liefert der historiographischen Debatte Themen, die mit der
Empfindlichkeit und Lebensart des modemen Menschen aus der Perspektive des Bukowiner
FIUchtlingen, Umsiedlers und Deportierten der 40er - 44er Jahren des letzten Jahrhunderts
verbunden sind.
Ober die Evakuierung der Nordbukowina, den Flucht, die Umsiedlung und die Deportation
gibt es schon mehrere Dokumentenbănde, sowie Studien, die hauptsăchlich nach 1989 erschienen.
Auch in der Bukowiner Belletristik befinden sich literarische Produktionen, bei denen das Ereignis als
Schwellensituation die Geburt des entsprechenden Werkes beeinflusste. Fur George Drumur - sein
wahrer Name ist George Pavelescu (1911-1992) - bedeutet der dramatische Monat Juni 1940 die
„Verdunkelung der Farben" (das ist auch der Name des zweiten Zyklus aus dem Band Heimat und
Stemen. Gedichte, ersch. 1942), die in einer tiefen Meditation liber das menschliche Schicksal am
Ende des Bandes ihr Ausdruck findet: „Die Wolken entfalten sich I auf dem blauen Himmel, am
Abend, - Der Mensch ist I Uberali zum Unmensch geworden". Die rumănischen F!Uchtlinge gehen
nach Suden, um „den Zeichen des kommenden Tages folgend I ihre Herren zu finden", und sie filhlen
sogar, wie der Weg der Verbannung hinter ihnen zusammen stilrzt. In den zu Gedăchtnisrăumen
werdenden Gedichten, auf dem Weg „zum grossen Einbruch der Nacht'', errinert uns das Bekenntnis
des Bukowiner Flilchtlings an die Psalmen der Babylonischen Gefangenschaft; die Kraft seines
Wehmutes, als er die Bukowina verlăsst, wird wie folgt ausgedrilckt: „ Mit den Schatten der Kindheit
verlăngem sich I die Bukowiner Sonnenuntergănge wie Priestergewănde - I dort, wo - so hoch wie
die Trăume I - die gewogten Abhănge sich erhoben. Dort, wo der Herz durch Liebe siegreich wurde I dort, wo die Tage so lang wie die Jahre waren, - I dort, wo die Seele I unter Weihnachtsliedem,
Wiesen und Klagegesăngen wuchs, li dort, wo der Gedanke kein Obdach findet I und nicht mehr
weisst, wo er sein bescheidenes Haupt neigen kann."; „Der Klang der Stunden hijrt in den Herzen
auf, I ohne Angst und Gefahren I wie ein kreideweisses Horizont I wo die Hoffnung hilfslos bleibt".
Der Lehrer Vasile Ţigănescu (1899-1971) iiberliess, unter anderen Schriften, einen Roman
(handgeschrieben) mit dem Titel Die Fliichtlinge, der nach seinem Tod in einer anspruchsvolle
Schriftenreihe (Verhaftete Bucher, vernbannte Bucher, zensurierte Bucher), in Radautz 1997
verMfentlicht wurde. Im Unterschied zum anderen Roman (Gaudeamus, 1996) und zu den zwei
Novellenbănden (Der Tannenwald, 1941, Der Pfad des Stummen, 2001) blieb dieser fast unbemerkt.
In dem Roman des Lehrers Vasile Ţigănescu entedeckt man Storozynetz, eine kleine
Provinzstadt ohne Traditionen, wo Ion/Iancu Norin, „wie die meisten, sich vom gemeinsamen Leben"
angezogen liess, um „die Monotonie zu beseitigen". Das einzige Vergnugen fiir den Intelektuellen
dieser „marginalen Welt" „[ist] das Leben in der Welt einer zweideutigen Erwartung". Diese kleine
Welt hat mehrere Schichten, die sich im Laufe der Jahren gebildet und befestigt haben und enthălt
Răume, in denen Menschen und ethnische, konfessionelle, berufliche und gesellschaftliche
Gemeinschaften wohnen. Im Alltagsleben, in der Umgangssprache, verwenden die Menschen noch
die rumănische, deutsche, ukrainische und russische Sprache. Das ist der Raum der Machtsymbole:
Kirche, Bilrgerrneisteramt, Schule, Gerichtshof, Gendarmerie. Die Intelektuellen der Kleinstadt lesen
die Zeitung „Universul", die manche in ihren Hăusem in wahren Sammlungen bewahren, sie Mren,
•Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.
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besprechen und vermitteln die Radionachrichten, einige fahren ins Urlaub ins Ausland. Das Buch des
Lehrers Vasile Ţig!inescu stellt in fast allen Einzelheiten das historische Erreignis dar. Als die
Soldaten die Nordbukowina verliessen, konnte man auf ihre Gesichter die Traurigkeit und das
seelische Leiden erkennen.
Hinter der Armee kamen die Intelektuellen (die „Ausgebildeten") und die Mitglieder der
Verwaltung. Filr die meisten bedeutet die Evakuierung „der Weg zur Rettung der Gilter". Die Stadt
ist filr sie das „einzige Universum" und deswegen begreifen sie das Erreignis als „eine gewaltige,
erstaunende, dramatische Verănderung".
Im Roman Die Fliichtlinge gibt es viele Aspekte, die einer Verwertung zugunsten der Kentniss
Wilrdig sind. Man mOchte trotzdem vennitteln, dass es unsere Pflicht ist, „zu verzeihen, aber nie zu
vergessen !"
Der Ribbentrop-Molotov - Pakt hat eine tragische Bedeutung filr mehrere Generationen aus
der Bukowina. Fast zwei Jahrhunderte friedlicher Arbeit und Hoffnungen, kultureller Bewegungen
und Errungenschaften gehen zusammen mit den Bukowiner Menschen - Rumănen, Deutschen, Juden,
Polen, Armenier, Ungaren, Slowaken - auf den Wegen der Deportationen und der Verbannung
verloren.
Von den Schriften, die der Umsiedlung/Repatriierung der Bukowiner Deutschen gewidmet
sind, bezieht sich Vasile l. Schipor auf die von Katrin Fischer unterschriebene Arbeit Umsiedlung
1940. Der Weg der Buchenlanddeutschen Herben Tomaschek, die 1990 im Band Mit Fluchtgepăck
die Heimat verlassen„. 50 Jahre seit der Umsiedlung der Buchenlanddeutschen erschien. Die
Ereignisse aus der Bukowina im Jahre 1940 (die sowjetische Besetzung, die Propaganda ftir die
Umsiedlung der Deutschen) verstărken, im Falie des jungen Herbert Tomaschek aus Sereth „den
Enthusiasmus filr Deutschland". Seine Abfahrt zum „versprochenen Paradies" findet am 9. Dezember
1940 mit einem Militărzug statt. Mit der finanziellen Hilfe seines Vaters komt er nach Deutsschland,
wo er sich „ilber die neue Verănderung in seinem Leben freut und vertrauensvoll in die Zukunft
blickt." Hier, zusarnmen mit den anderen Umsiedlem aus der Bukowina, wird er in dem Kloster
Speihart wohnen. Nach der Quarantinezeit, ist „die erste Erfahrung beim Kontakt mit den neuen
Mitbilrgem bitter und enttăuschend". Die Bukowiner Umsiedler, als „emporkommende Deutsche"
betrachtet und als „verpestet behandelt", lemen in kurzer Zeit die schwierigen Bedingungen des
Lebens im Umsiedlungslager. Den Umsiedlem scheinen die Deutschen „eine Art Sklaven in ihrem
eigenen Land" zu sein. Am 16. August 1941, in Weiden, findet die Zeremonie der gemeinsamen
„Einbilrgerung" statt. Das Leben des Bukowiner entwurzelten Jungen wird mehr und mehr „durch
Angst und Unsicherheit gekennzeichnet." Nach der „Zwangseinbilrgerung" kommt die Zeit, die er in
den Umsiedlungslagem aus Lodz, Dunskavola und Posen verbringt. Einige Monaten Jang arbeitet er
an der Firma Telefunken, dann wird er zum Militărdienst einberufen. Es folgen neue enttăuschende
Erfahrungen. Er nimmt an militărischen Operationen teii, ist verwundet, geratet in amerikanische
Gefangenschaft undim Dezember 1944 wird im Lager wieder intemiert. Im Frilhling des Jahres 1945
wird er in ein franzosisches Lager gebracht. Wegen einer Konfusion erscheint er vor dem
Militărgericht. Wăhrend der „Verhorungen" ist er „mit nassen Tilchem" geschlagen, dann zum Tode
verurteilt. Seine in Rumănien erworbenen Franzosischkenntnisse und die Hilfe einers Wăchters retten
ihn vom Tode.
Um die Umsiedlung nach Rumănien („ein Land mit einer kommunistischen Regierung, das
ihm keine Grundlage fur ein neues Leben anbot") zu vermeiden, entflieht er aus dem Strassburger
Lager, ilberschreitet den Rhein „zu dem Amerikanem" und geratet wieder ins Gefângnis, wo er eine
neue Erfahrung macht: die Entnazifizierung. Er hat verschiedene Beschăftigungen und beobachtet mit
Interesse die Lebensentwicklung in der neuen deutschen Gesellschaft: „Filr Herbert Tomaschek schreibt Katrin Fischer - bedeuteten alle diese sozialen Prozesse nur eine grosse Enttăuschung. Er
hoffte, dass zumindest die Kriminelle und die Mitschuldigen des dritten Reiches den wohlverdienten
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Straf bekommen. Am schwierigsten war es aber fUr ihn zu verstehen, wie die Menschen, die fri.iher
eine Diktatur mit allen ihren Grausamkeiten und Ungerechtheiten unterstUtzten, an dem Schaffen
einer Demokratie teilnehmen konnen." Durch verschiedene „Oberlebensstrategien" bleibt der
Bukowiner Herbert Tomaschek „am Wasserlinie", zum Unterschied von Bertha Rossignon, Ciprian
Porumbescus grosse Liebe und seine Muse, die 1947 in einem Umsiedlungslager stirbt.
Das Drama der Buchenlanddeutschen, die in den Jahren 1940-1941 in die Umsiedlungslager
aus Deutschland ankommen, ist das Thema eines anderen, in Bukarest 2006 veroffentlichten Buches
(Anima Verlag). Der Verfasser ist Partenie Masichievici (1887-1952) und das Buch heisst
Skiu.enbliitter aus den Jahren 1940-1941. Schiţe din taberele de strămutare. Der Autor ist nicht als
Jurist, sondem durch seine literarische und kUnstlerische Tătigkeit bekannt: Dichter, Prosaschrifsteller, Maler, Komponist. Das Buch enthălt auch sein Gedicht, Der Fluchtlinge im zweiten
Weltkrieg, das in deutscher und rumllnischer Version dem Band Ausgewăhlte Gedichte (Bukarest,
Anima Verlag, 2005) entomrnen wurde.
Partenie Masichievici, geb. am 7. Februar 1887, ist der Sohn eines orthodoxen Bukowiner
Preisters. Er beendet seine Studien unter kaiserlichen Osterreichischen Verwaltung, als er die deutsche
Sprache lemt. Zuerst arbeitet er im Richterstand, dann nach 1918 an dem Czemowitzer Handels- und
Gewerbekammer. Er heiratet die Tochter eines griechisch-katholischen Priesters, deren Grosseltem
deutscher Herkunft waren. Seine Ausbildung ist von der t>sterreichischen Menthalităt geprăgt,
innerhalb deren die Verstăndigung und die Toleranz zwischen den Menschen die Grundsătze des
Lebens waren, in einer Region, wo verschiedene ethnischen Gruppen lebten. Sein Familienleben,
unter Beachtung anstllndiger Verhaltensregeln, ist in vollkommener Harmonie mit der patriarchalischen Bukowiner Stimmung. Bis am Ende der 30er Jahren werden sein friedliches Leben und
die Ruhe seiner Familie von den politischen Erreignissen nicht gestOrt.
Partenie Masichievici verlangt und bekommt fUr die in Czemowitz gebliebene Famile das
Erlaubnis, nach Deutschland zu fahren, was als „der einzige Rettungsweg" betrachtet wird. Die
Abfahrt findet am 17. November 1940 statt. Die Familie erreicht das Umsiedlungslager aus
Falkenhain, Schlesien, dann zieht sie nach Leubus, cine alte Klosteransiedlung um. Die Umsiedler
lemen cine streng organisierte Lebensweise kennen, an der sie nicht gewohnt waren. Die Mănner
werden von den Frauen getrennt. Sie werden in gemeinsamen Schlafzimmem einquartiert, trotzdem
sind sie nicht zur Zwangsarbeit verpflichtet. Das Essen an der Kantine bekommen sie aufgrund der
Rationierungskarten. Bald fUhlen sie, dass sie Fremde sind. Der Aufenthalt der Familie Masichievici
bedeutet hier „cine lange und schwierige Wartezeit und cine unermessliche Sehnsucht nach dem
Heimatland, nach dem Heim und nach ihrem Leben von zu Hause." Im Juni 1941 wird es ihm die
RUckkehr nach Rumănien bewilligt. Fur kurze Zeit wohnt er in Bukarest bei seiner Tochter,
Hortensia. Er kehrt in die Bukowina zurUck, bleibt in Gura Humora kurzweilig, dann flthrt er nach
Banat. Stirbt in Caransebeş, am 20. September 1952.
Von den Skizzen, die Partenie Masichievici in den Umsiedlungslagem aus Schlesien
geschrieben hat, erwllhnen wir hier einige Szenen, wie z. B. Das EjJzimmer, Im EjJzimmer wăhrend
des 66-Spiels (datiert 17. Februar 1941), Beim Tarok (datiert 30. Mai 1941), und besonders die
Portrăte. Die meisten gehtiren einiger Mănner und sie wurden auch mit ihren Namen unterschrieben.
Einige bleiben unbekannt. Partenie Masichievici scheint von den „Charakteren seiner heimatlichen
Bukowina fasziniert" zu sein. Die Physionomien dieser Mănner im dritten Alter „sind bis heute
lebendig geblieben" - bemerkt Horst Fassel -, weil Partenie Masichievici sie mit seinem
kUnstlerischen Talent in Zeichnungen darstellte, indem er die Bedenklichkeit und die Unruhe
auszudrUcken versuchte, die dem Opfer des politischen Spiel der Grossmăchte eigen sind.
Das zweisprachige Band Skiu.enblătter aus den Jahren 1940-1941. Schiţe din taberele de
strămutare ist ein eleganter Versuch, die Vergangenheit einer Bukowiner Familie wieder zu
entdecken.
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Unter dem Pseudonym Doina M. Teris veroffentlicht die Bukowiner Schriftstellerin DoinaMargareta Onica das Buch Hunden Jahre in der Bukowina. Familienchronik (Cluj-Napoca,
Mediamira Verlag, 2003). Es wurde im Exil, in Schweden, nach einer ausfllhrlichen
Dokumentationsarbeit geschrieben. Die Verfasserin ist am 19. Juli 1945, wăhrend der Flucht in der
Walachei in einer gemischten Serether Familie geboren, die die rumănischen und deutschen
Bukowiner Traditionen aufbewalute. Ihr Buch ruft mehrere wichtige Ereignisse hervor: die
Repatriierung der Buchenlanddeutschen, clie Schlacht am Don, die Flucht in die Walachei, die Flucht
und die Vereinsamung ihrer Grosseltem aus Ceahor, das drarnatische Schicksal des Richters Nicolae
Cilievici in der Jahren der Stalinisierung Rumăniens, der Tod der Mutter. Das Buch ist, also, eine
Chronik der Vertreibung und Verfremdung der Menschen aus der Bukowina. Indem sie die zeitlichen
und historischen Grenzen imrner wieder Uberschreitet, ist hier die „Geschichte der Kleinen" in
gespannter Verbindung mit der Geschichte der Menschheit in einem „gewaltigen Jahrhundert". Die
Personen der Chronik (unter denen die Verfasserin allmăhlich als Erzăhlerin, Zeugin und
„SchlUsset"- Person im Laufe eines halben Jahrhunderts erscheint) stehen fur ein kultureltes Modell,
das von Werten und Tugenden vertreten ist: der Glaube an Gott, die Liebe, die Wahrheit, das Gute,
die Freiheit des Menschen, sich selbst auszudrUcken, das tiefe Humanismus, die Menschlichkeit, die
Toleranz, die Grossziigigkeit, das Gleichgewicht, das Selbstvertrauen und das Vertrauen in den
Mitmenschen, die Geduld und die Treue.
Unter den Autoren - Dichter, Prosaschriftsteller - die das „rumănische Modell der gefangenen
Welt" darstellen (Paul Celan, Edgar Hilsenrath, Relly Blei, Miriam Bercovici-Korber, Norman
Manea) und die schon als Kinder und Jungen das „Transnistrien-Modell" kannten, erwăhnen wir hier
Relly Blei aus Radautz. Sie veroffentlicht ein Dokument, das în den Vereinigten Staaten in einem
Buch erschien (Ayşe Giirsan-Salzmann, Laurence Salzmann, The Last Jews of Rădăuţi [Die letzten
Juden aus Radautz], New York, The Dial Press, 1983) und Im Beylas Keller heisst. Der Text wurde
wăhrend der Deportation ins Transnistrien geschrieben.
Die Versen der Schriftstellerin Relly Blei erinnem uns an eine Bekenntnis von Norman
Manea, bekannter Prosaschriftstelter und Essayst, geb. am 19. Juli 1936 in Burdujeni-Suczawa, in
einer Familie Bukowiner Juden, die, so wie auch Paul Celan, der Deportation in Transnistrien
iiberlebte.
Ebenso unbekannt dem Bukowiner Publikurns ist Siegfried Jăgendorf (Schmiel Jăgendorf),
geb. am l. August 1885 im Dorf Zvinavce, in der Nordbukowina, Sohn von Avraam Jăgendorf und
Hanna Bassie Offenberger, beide orthodoxe Juden. Er verbringt seine Kindheit in der
Familienwirtschaft, wo er sich einer traditionellen Ausbildung erfreute. Studiert den Ingenieurberuf in
Wien und Dresden und wird zum Mitglied ~er studentischen zionistischen Organistation. 1904 ist er
einer der Trăger des Sargs von Theodor Herzl bei dessen Beerdigung. Nach seiner StaatsprUfung als
Ingenieur (3. Mai 1907), kehrt er nach Radautz zurUck und heiratet Hinde Feller, Tochter von David
und Zissele Feller, Eigentiimer eines Radautzer Untemehmens, wo Heringe gerăuchert wurden. Das
junge, schone, elegante und anstăndige Ehepaar nimmt neue, sehr bekannte Namen an, Siegfried und
Hilda. Die junge Eltem erziehen ihre zwei Tochter, Elfreda und Edith, im Geiste der kulturellen
Traditionen der kaiserlichen Aristokratie: „Fur Siegfried und Hilda war Wien ihr Jerusalem und
Deutsch - ihre heilige Sprache." Wăhrend des ersten Weltkriegs kămpft Siegfried Jăgendorf als
Lieutnant in der osterreichischen Armee und es wird ihm die hochste kaiserliche militărische
Auszeichnung, die „Franz Joseph"-Medaille, verliehen.
Nach dem Krieg arbeitet er an der Firma Siemens-Schuckert Werke aus Wien und wird im
Februar 1922 zum Direktor der Verkauf- und Dienstabteilungen fllr die Bukowina. Siegfried
Jăgendorf bekommt die rumănische Staatsbiirgerschaft und zieht nach Czemowitz mit seiner Familie
um. In Czemowitz und in Wien fllhrt die Familie Jăgendorf ein luxurioses Leben: hat eine grosse
Wohnung, mietet eine Villa, kauft eine Wohnung in einem Schloss in der Mitte Wiens, verbringt die
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Ferien in Karlsbad und Domawatra, die Ttichter studieren in der Schweiz. Am Ende der 30er Jahren
kommt sein berufliches Leben zu Ende. 1938 kehrt der Ingenieur Jăgendorf nach Radautz zurUck.
Am 12. Oktober 1941 wird die Familie Jăgendorf, zusarnrnen mit den meisten Juden aus
Radautz ins Transnistrien deportiert. In Moghilev kennzeichnet sich Siegfried Jăgendorf durch sein
Mut, wenn er sich mit den BehOrden konfrontiert. Er rettet das Leben von zehn Tausend Juden und
hilft den Jungen, sich beruflich auszubilden. Der lngenieur Siegfried Jăgendorf stirbt am 5. September
1970 in Kalifomien. 50 Jahre nach der Deportation der Juden ins Transnistrien wird sein Buch Der
Wunder aus Moghilev. Memoirs,1941-1944 vertiffentlicht, das von Ellie Wiesel als „ein "Zeugnis der
Grausamkeit, der Verzweiflung und des Mutes" bezeichnet wurde, ein Zeugnis des Widerstands der
Juden in Transnistrien (amerikanische Version: 1991, rumănische Version: 1997).
Die Texte, die in der vorliegenden Arbeit behandelt wurden, sind Dokumente einer tragischen
Lebenserfahrung und durch ihre Authentizităt sind sie zum Thema der Geschichtsforschung
geworden. Ein Gedicht von George L. Nimigeanu (geb. am 3. Januar 1938 in Tereblecza), Lehrer,
Dichter, - der, wie so viele andere Bukowiner in vorigen Jahrhundert, Fltichtling und Deportierte
(nach Bărăgan) war -, mag diesem Sinne Uberzeugend sein: „Mutter wohnte in einer Trăne I Vater aB
I nur am Sonntagsabend mit uns li Und wir lemten das Sttirzen der Vtigel I am Rande der Welt I nach
dem Licht des Brotes, als ich hungrig einschlief I das Gleichgewicht zwischen Schmerz und Hoffnung
I zwischen Freude und Angst I am Rande einer Milchtasse I die ich sehr oft ktisste I aber nur mit der
Seele li Blind waren meine Wege I und die Hănde fanden niemanden I dem sie die Ttiren meiner
wUsten Tagen tiffnen ktinnten I und ich hatte niemanden, an dem ich glauben konnte und kein Grund
mehr daftir I mit dem Brot und Salz meines Kindherzens li und ich rannte I und rannte immer von
einem traurigen Ereigniss I zu einem anderen, genauso traurig li Und Mutter wohnte I in einer Trăne I
und Vater I aB nur am Sonntagsabend" (Erinnerungen an die Fluchtzeit, in „Bucovina literară", neue
Serie, Suczawa, XVI. Jahrgang, Nr. 10 (188), Oktober 2006, S. 20).
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DER EINFLUSS DER KOMMUNISTISCHEN IDEOLOGIE AUF
DIE MINDERHEITENPOLITIK RUMĂNIENS IN DER ZEIT
ZWISCHEN 1945 UND 1989, DARGESTELLT AM BEISPIEL
DER DEUTSCHEN VOLKSGRUPPE
(SIEBENBURGER SACHSEN, BANATER SCHWABEN U. A.)
(II)
ORTFRIED KOlZIAN

5. Die Ara Ceauşescu: Auf dem Wege zum sozialistischen
Einheitsstaat (1965-1968)

5.1. Die Neuordnung von Partei und Staat
Mit dem Tode Gheorghiu-Dejs und der Machtlibemahme Nicolae Ceauşescus
begann ftir Rumanien eine neue Ăra, auch wenn der neue Parteichef auBenpolitisch
und zunachst auch nationalitatenpolitisch den Kurs seines Vorgangers fortsetzte.
Trotzdem machte er durch mehrere Ănderungen im Staats- und Parteiapparat
deutlich, daB er gewillt war, eine neue, eigenstandige Politik zu konzipieren. Der
IV. ParteikongreB der Rumănischen Arbeiterpartei bildete das Forum, von dem aus
Ceauşescu seine Neuerungen von „historischer Bedeutung" der Offentlichkeit
kundtat: Die Rumanische Arbeiterpartei wurde wieder in Rumanische Kommunistische Partei umbenannt, neue Parteistatuten verabschiedet, der Staatsname von
„Volksrepublik Rumanien" in „Sozialistische Republik Rumanien" geandert, die
neue Staatsverfassung dem Kongress zur Annahme vorgelegt und ein neuer
Ftinfjahresplan ( 1966-1970) unterbreitet.
Neben diesen allgemein politischen MaBnahmen, die nur der Vollstăndigkeit
halber aufgeftihrt wurden, verktindeten Ceauşescu und sein Mitarbeiter Emil
Bodnaraş auch „Grundsatze zur nationalen Frage". Der Sozialismus tibemimmt
nun auch die Funktionen der Nation. Die vier Kemthesen lauten wie folgt:
1. ,,Die Nation und der Staat werden noch lange Zeit die -Grundlage ftir die
Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft bilden. Die Entwicklung der Nation,
die Festigung des sozialistischen Staates entsprechen den objektiven Erfordemissen
des gesellschaftlichen Lebens; dies widerspricht nicht nur in keiner Weise den
Interessen des sozialistischen Intemationalismus, sondern steht im Gegenteil in
vollem Einklang mit diesen Interessen" (Nicolae Ceauşescu).
Analele Bucovinei, XV, J, p. 135-162,

Bucureşti,
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2. „Die Nation als historische Formation, weit davon, Uberholt zu sein, findet
erst im Sozialismus die Voraussetzung, um sich vollauf durchzusetzen und
behaupten zu kănnen, die Voraussetzung, ihre gesarnte Kapazităt verwerten zu
kănnen. Die Unabhăngigkeit und Souverănităt der Nation und des sozialistischen
Staates sind sornit objektiv begrtindete Forderungen" (Emil Bodnaraş).
3. „Der volle endgtiltige Sieg des Sozialismus verlieh der Nation einen neuen
Inhalt; er ist von ihrer sozialpolitischen Basis bestirnrnt, die auf dem Btindnis der
Arbeiterklasse mit der Bauemschaft beruht, in dem die Arbeiterklasse die filhrende
Rolle innehat. Die sozialistische Nation stellt als Ergebnis der durch den Sieg der
Arbeiterklasse, durch die Verwirklichung der Diktatur des Proletariats geschaffenen
rnateriellen Lebensbedingungen eine bisher nie dagewesene Einheit dar, da sie
heute aus befreundeten - durch die sozialistischen Produktions-verhăltnisse und
eine effektive Gemeinschaft ăkonomischer Interessen sowie durch die gemeinsame
sozialistische Kultur und Ideologie verbunden - Klassen und Gesellschaftsschichten besteht" (Emil Bodnaraş).
4. ,,Erst zwischen unabhăngigen, souverănen, gleichberechtigten
sozialistischen Nationen und Staaten erhălt der proletarische Intemationalismus
Inhalt und Wirksarnkeit, stellt er die wahre Verkărperung der riesigen Kraft, der
geeinten Kraft aller dar." (Emil Bodnaraş) 1 •
Mit diesen Zitaten sei zum Ausdruck gebracht, daB Nation bzw. Nationalităt
vollstăndig filr den Sozialismus okkupiert werden. Rurnănien befindet sich auf dem
Weg zu einem sozialistischen Einheitsstaat. Alle Sondergruppen, gesellschaftlicher,
kultureller oder nationaler Art, sind unerwilnscht und sollen in der „geeinten Kraft"
der „sozialistischen Nation" aufgehen. trber die Mittel, mit denen dieses Ziel
erreicht werden soll, wird an anderer Stelle noch zu berichten sein2 • Auf alle Fălle
kornrnt der ideologischen Arbeit besondere Bedeutung zu. Ceauşescu verktindet
dazu auch die „ideologisch-wissenschaftlichen Richtlinien" 3 :
1. ,,Der Marxismus ist eine lebendige Wissenschaft", die laufend den
konkreten Situationen und Fragen angepaBt werden muB.
2. Es ist das Recht und die Pflicht jeder kornrnunistischen Partei, durch die
Lăsung ihrer spezifischen Probleme zur Bereicherung der gemeinsamen Erfahrung
unserer Bewegung beizutragen.
3. Schernatismus und das Denken in Schablonen und Klischees muB
bekămpft werden, weil sie „das schăpferische Denken hemmen" und „die trberzeugungskraft der Propaganda herabmindem", aber die Anregung zu kreativem
Denken dilrfe nicht zu „reforrnistischen, revisionistischen oder dogma-tischen
Verzerrungen der marxistisch-Ieninistischen Ideologie filhren'.4.
1

Zitiert nach: Hans Hartl, Nationalismus, a. a. O., S. 26 ff.
Vergi. dazu: O. Kotzian, Schulwesen, a a O., Kap. 5.7. Ceauşescus Homogenisierungs-theorie.
3
Anneli Ute Gabanyi, Partei und Literatur, a. a. O., S. 138.
4
Anneli Ute Gabanyi, Partei und Literatur, a. a. O., S. 138.

2
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In den neuen Parteistatuten wird nochmals der Begriff der Nationalităt
im Sinne der Gleichberechtigung der Werktătigen in der Partei. Dies ist
auch tatsăchlich verwirklicht, denn gesellschaftlicher Aufstieg wird durch die
Mitarbeit in der Partei, unabhăngig von der Nationalităt, garantiert. DaB aber auch
diese Entwicklung ihre Grenzen hat, wird die Kritik innerhalb der Partei 5 Mitte der
siebziger Jahre an der Nationalitătenpolitik zeigen.
Das neue Statut der Partei stellt fest: „Die Rumănische Kommunistische
Partei ist die hochste Organisationsforrn der Arbeiterklasse, sie ist ihr Vortrupp. In
den Reihen der Partei vereinigten sich die fortschrittlichsten und bewuBtesten
Arbeiter, Bauem, Intellektuellen und Beamten. Die Rumănische Kommunistische
Partei, die flihrende politische Kraft in der Rumănischen Volksrepublik, dient treu
den Lebensinteressen und Bestrebungen des Volkes. Unter der Anleitung der Partei
kămpft die Arbeiterklasse, die fuhrende Klasse der Gesellschaft, eng verbtindet mit
der Bauemschaft und vereint mit den Intellektuellen und den anderen Kategorien
der Werktătigen ohne Unterschied der Nationalităt, flir den Aufbau der
sozialistischen Gesellschaft"6 •

erwăhnt,

5. 2. Die Verfassung der Sozialistischen Republik Rumanien vom 21. August 1965
Die beim Parteitag der RKP dargelegten Grundsătze und Richtlinien fanden
neben der bereits unter Gheorghiu-Dej eingeleiteten restriktiven Nationalităt
enpolitik Eingang in den Text der neuen und bis nach 1989 gtiltigen Verfassung
vom 21.8.1965. Der als diskriminierend geltende Begriff der „nationalen
Minderheiten" wird wieder - wie bereits frtiher tiblich - durch den Begriff
„mitwohnende Nationalităten" ersetzt.
Folgende Artikel betreffen das Leben der Nationalităten:
„Art. 2. In der Sozialistischen Republik Rumanien liegt die gesamte Macht in
den Hănden des Volkes. Das Volk ist frei und entscheidet liber sein Schicksal. Die
Macht des Volkes beruht auf dem Btindnis der Arbeiter und Bauem. In engem
Verein mit der Bauemschaft, den Intellektuellen und den tibrigen Kategorien der
arbeitenden Menschen, ohne Unterschied der Nationalităt, baut die Arbeiterklasse,
die ftihrende Klasse der Gesellschaft, den Sozialismus und damit die Vorbedingung
des Oberganges zum Kommunismus auf.
Art. 3. In der Sozialistischen Republik Rumănien ist die ftihrende politische
Kraft der Gesellschaft insgesamt die Rumănische Kommunistische Partei.
Art. 17. Die Staatsbtirger der Sozialistischen Republik Rumanien sind, ohne
Unterschied der Nationalităt, der Rasse, des Geschlechtes oder der Religion, in
allen Bereichen der Wirtschaft, Politik und des Rechtes, des sozialen und
kulturellen Lebens, gleichberechtigt.
5

Vergi. dazu: O. Kotzian, Schulwesen, a. a. O., Kap. 5.7.7. Die Kiraly-Briefe.
Zitiert nach: Rumăniens „Schritt vorwăns'', in„Wissenschaftlicher Dienst Stidosteuropa",
14. Jg., Nr. 6, 7, 1965, S. 77.
6
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Der Staat garantiert die Gleichberechtigung der Staatsbtirger. Keinerlei
ihrer Rechte und keinerlei Unterschied in ihrer Anwendung nach
Nationalităt, Rasse, Geschlecht oder Religion ist zulăssig.
Jedweder Versuch, derlei Einschrănkungen Dauer zu verleihen, nationalistischchauvinistische Werbung, Aufstachelung zum Rassen- oder nationalen HaB werden
vom Gesetz geahndet.
Art. 22. Den mitwohnenden Nationalităten der Sozialistischen Republik
Rumănien werden zugesichert: freier Gebrauch der Muttersprache, Bticher,
Zeitungen, Zeitschriften, Theater und Unterricht aller Stufen in eigener Sprache. In
den auch von anders-nationaler als rumănischer Bevolkerung bewohnten Kreisen
bedienen sich sămtliche staatlichen Vertreter und Institutionen in Wort und Schrift
auch der Sprache der betreffenden Nationalităt und emennen Beamte aus deren
Reihen oder aus den Reihen anderer Staatsbtirger, die Sprache und Lebensweise
der Ortsansăssigen kennen ...
Art. 30. Die Freiheit des Gewissens wird allen Staatsbtirgem der Sozialistischen Republik Rumănien garantiert. Es steht jederrnann frei, einer
Religionsgemeinschaft anzugehoren oder nicht. Die Freiheit der Austibung des
religiosen Bekenntnisses wird garantiert. Die religiosen Kulte (Kirchen) sind nach
Aufbau und Aufgabe frei. Die Art und Weise des Aufbaues und der Aufgabe der
religiosen Kulte ist gesetzlich geregelt. Die Schule ist von der Kirche getrennt.
Keine Religionsgemeinschaft, Ordensgemeinschaft oder Kirchengemeinde ist
befugt, andere Ausbildungsstătten als Speziallehranstalten fiir die Ausbildung des
geistlichen Nachwuchses zu unterhalten.
Art. 102. In der Sozialistischen Republik Rumănien vollzieht sich die
Rechtssprechung in rumănischer Sprache. In den auch von Nichtrumănen
bewohnten Landesteilen wird der Gebrauch der Muttersprache dieser Bevolkerung

Einschrănkung

gewăhrleistet.

Beherrscht eine der Parteien die Sprache des Gerichtsverfahrens nicht, wird
ihr die Moglichkeit gegeben, verrnittels eines Dolmetschers von der ProzeBakte
Kenntnis zu nehmen und vor Gericht sowie im SchluBwort sich ihrer
Muttersprache zu bedienen."7
Im Mittelpunkt der Verfassung von 1965 steht der Begriff der Gleichheit
bzw. der Gleichberechtigung. Auf allen Gebieten soll sie fiir den einzelnen
Minderheitenangehorigen gewăhrleistet sein. Dies ist auch das Kemproblem der
neuen Verfassung: Nur der Einzelne wird geschtitzt, ihm werden verschiedene
Rechte zugestanden, nicht aber der gesamten ethnischen Gruppe. Auch die Reste
der Kultur- und Schulautonomie, wenn man sie in der Zeit vor 1959 unter stărksten
Vorbehalten als gegeben annehmen wollte, fallen in dieser Verfassung weg. Es
werden auch keine Schulen in der Muttersprache gewăhrt, sondem nur Unterricht.
Gruppenrechtliche Regelungen sind in dieser Verfassung nicht zu finden. Dari.iber
7

Zitiert nach: Ernst Wagner, Quellen, a. a. O., S. 374-376.
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kănnen

auch nicht die offiziăsen Stellungnahrnen der Nationalitătenrăte hin„Diese zutiefst demokratischen Bestimmungen des Grundgesetzes
sind ein Spiegelbild der neuen Realităten des sozialistischen Rumăniens auf diesern
Gebiet. Sie sind aber auch das Ergebnis einer Reihe juridischer und praktischer
MaBnahrnen, vorbereitet und verwirklicht in all den Jahren seit der Befreiung"8•
wegtăuschen:

6. Gleichberechtigung mit Fragezeichen (1968-1971)
Die folgende Epoche der rurnănischen Nationalitătenpolitik wurde bestimmt
durch die rechtlichen und politisch-ideologischen Entscheidungen des Jahres 1965.
An der verfassungsrechtlichen Stellung der Nationalităten ănderte sich nichts;
ebensowenig an dern Weg der Partei zum sozialistischen Einheitsstaat. Trotz dieser
beharrenden politischen Entwicklungsstrăme wurden im Jahr 1968 neue Akzente
gesetzt: Der Staat schuf Organe, die sich um die Belange der Volksgruppen
ki.immem sollten und das an sich schon lăngst i.iberfallige neue „Gesetz i.iber den
Unterricht in Rumănien" wurde verabschiedet. Die Nationalitătenpolitik der
folgenden Jahre war zweifellos einer „weichen Welle" unterworfen, bevor sie sich
in der letzten Epoche bis 1989 ziemlich geradlinig auf den „in der Dialektik der
Bukarester Nationalitătenpolitik vorgezeichneten" Weg begab: Die Nationalităten
sollten ,,in der ,hăheren Einheit' der rumănischen Majorităt aufgehen und so ihr
historisches Schicksal vollenden"9 •

6. 1. Die Bedeutung der „Front der Sozja]istischen Einheit"
Angesichts der Entwicklung in der Tschechoslowakei im Jahre 1968 sah sich
Staats- und Parteifi.ihrung veranlaBt, den „mitwohnenden
Nationalităten" wieder stărker entgegenzukommen, vor aliem um zu verhindem,
daB die Sowjetunion i.iber das Magyarenproblem in Siebenbi.irgen 10 bewegt werden
kănnte, militărisch zu intervenieren. Ausgehend von der Forderung, daB „ ... durch
die effektive Beteiligung (der Nationalităten) an der Ausi.ibung der politischen und
der Staatsmacht, ihre konkrete Teilnahme an der Leitung der ăffentlichen
Angelegenheiten" 11 zu sichem sei, wurde die ,,Front der Sozialistischen Einheit"
geschaffen, die alle Massenorganisationen noch enger mit der Rumănischen
Kommunistischen Partei, „als fi.ihrende politische Kraft unserer Gesellschaft" 12
verbinden sollte. ,,Damit soli die Geschlossenheit der ,rumănischen sozialistischen
Nation' demonstriert und verstărkt werden" 13 •

die

rumănische

8
lânos Demeter, Eduard Eisenburger, Valentin Lipatti, Zur nationalen Frage in Rumiinien.
Daten und Fakten, Bukarest 1972, S. 45.
9
Hans Hartl, Nationalitătenprobleme, a. a. O., S. 102.
10
Vergi. dazu: Hans Peterleitner, Ethnopolitische Fragen nach dem Zweiten Weltkrieg,
Rumănien, in „Deutsche Studien", 11. Jg., H. 44, Dezember 1973, S. 388.
11
Kroner Eisenburger, a. a. O., S. 186.
12
Kroner Eisenburger, a. a. O., S. 190.
13
Alfred Bohmann, 2, a. a. O., S. 176.
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Das „Statut der Front der Sozialistischen Einheit" erlăutert deren Zielsetzung
fi.ir die Nationalităten:
,,Prăambel. Die Front der Sozialistischen Einheit ist gebildet aus der
Rumănischen Kommunistischen Partei, Massen-, Gesellschafts-, Berufs- und
Genossenschaftsorganisationen, Răten der Werktătigen der mitwohnenden
Nationalităten, Verbănden der Kunstschaffenden, wissenschaftlichen, kulturellen
und sportlichen Vereinen und Gesellschaften, Kultur sowie anderen Organisationen.
Art. 4. Die Front der Sozialistischen Einheit kămpft fi.ir die Verwirklichung
der nationalen Politik der Partei und unseres Staates, fi.ir die stăndige Festigung der
Freundschaft und Verbrtiderung zwischen den rumănischen Werktătigen und denen
der mitwohnenden Nationalităten, fi.ir ihre aktive Teilnahme am stăndigen
Erbliihen des sozialistischen Rumăniens" 14 •
Welche EinfluBmoglichkeiten die Mitglieder der ,,Front der Sozialistischen
Einheit" hatten, erlăuterte Eduard Eisenburger: ,,Die Front der Sozialistischen
Einheit ermoglicht den ihr angehorenden Massenorganisationen, den breiten
Volksmassen, ihre immer aktivere Beteiligung am politischen und Staatsleben,
beim Erarbeiten und Durchfi.ihren der sozialistischen Industrialisierungspolitik des
Landes, zur intensiven und vielseitigen Entwicklung der Landwirtschaft, zum
Aufbli.ihen von Wissenschaft, Unterricht und Kultur, zur Hebung des Volkswohlstandes, fi.ir die stăndige Vervollkommnung des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens" 15 • Gerade der Beitrag der ,,Front" und der ,,Nationalităt
enrăte" ,,zum Aufbli.ihen von Wissenschaft, Unterricht und Kultur" sollte bei den
Plenartagungen der ,,Răte" immer wieder eine bedeutende Rolle spielen, zurnal
sich die ,,Răte" eine gewisse Schutzfunktion im Hinblick auf die Erhaltung des
muttersprachlichen Unterrichts aneigneten.

6. 2. Der „Rat der Werktiitigen deutscher Nationalitiit in Rumanien"
Am selben Tag, an dem die ,,Front der Sozialistischen Einheit" gegri.indet
worden war, rief die Partei auch die sogenannten Nationalitătenrăte, den ,,Rat der
Werktătigen deutscher Nationalităt in Rumănien" und den „Rat der Werktătigen
ungarischer Nationalităt in Rumănien" ins Leben. Einige Zeit spăter wurden noch
der ,,Rat der Werktătigen serbischer Nationalităt in Rumănien" und der „Rat der
Werktătigen ukrainischer Nationalităt" gegri.indet.
Letztere entwickelten aber nur geringfi.igige Aktivităten. AuBerdem wurden
in der Regel nur Berichte i.iber die Plenartagungen des Rates der deutschen und
ungarischen Werktătigen publiziert16 •
Zitiert nach:, Die ungarische Nationalităt in Rumănien, Institut filr politische Wissenschaften und filr das Studium der nationalen Frage (Hg.), Bucureşti 1976, S. 30 (weiterhin zitiert
unter „Institut").
15
Kroner Eisenburger, a. a. O„ S. 190.
16
Vergi. dazu Plenanagungen der Răte der Werklătigen ungarischer und deutscher
Nationalităt in der Sozialistischen Republik Rumănien, 13.-14. Mărz 1978, Bukarest, 1978 (weiterhin
zitiert unter Plenanagungen).
14

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

7

Der Einfluss der Kommunistischen Ideologie auf die Minderheitenpolitik Rumăniens (li)

141

Die Gleichzeitigkeit der Gri.indung der Front der Sozialistischen Einheit und
der Nationalitătenrăte - wie sie kurz genannt werden sollen - macht deutlich, daB
es der Partei weniger auf die Zusammenarbeit mit den tibrigen, in der Prăambel
genannten Massenorganisationen 17 ankam, sondem vielmehr auf die Korrektur der
Nationalitătenpolitik. Folgende Aufgaben waren dem ,,Rat der Werktătigen
deutscher Nationalităt in Rumănien" zugedacht worden:
1. Der Rat der Werktătigen deutscher Nationalităt in der Sozialistischen
Republik Rumănien entfaltet seine Tătigkeit unter der unmittelbaren Ftihrung und
Anleitung des Zentralkomitees der Rumănischen Kommunistischen Partei.
2. Der Rat beteiligt sich im Rahmen der Front der Sozialistischen Einheit an
der offentlichen Erorterung der wichtigsten Partei- und Staatsdokumente, der
Jahres- und Perspektivplăne zur Entwicklung der Volkswirtschaft, des Unterrichts,
der Wissenschaft und der Kultur, der MaBnahmen zum allgemeinen Fortschritt
unserer sozialistischen Gesellschaft.
3. Der Rat trăgt bei zu der von der Partei und den gesellschaftlichen
Organisationen in den Reihen der Werktătigen deutscher Nationalităt entfalteten
politisch-erzieherischen Tătigkeit, zur Pflege des sozialistischen Patriotismus, der
bri.iderlichen Verbundenheit mit dem rumănischen Volke, des sozialistischen
BewuBtseins der Staatsbtirger deutscher Nationalităt.
Der Rat leistet seinen Beitrag zur Bekanntmachung der Politik und der
Ideologie der Partei der marxistisch-leninistischen Lehre, der materialistischen
Weltanschauung in den Reihen der deutschen Nationalităt sowie zur Entfaltung der
kulturellen Massenarbeit in deutscher Sprache.
1. Der Rat untersti.itzt das Zentralkomitee der Partei, die Zentralorgane des
Staates und der gesellschaftlichen Organisationen bei der Pri.ifung der spezifischen
Fragen der deutschen Nationalităt mit dem Ziel, die besten Losungen im Einklang
mit den allgemeinen Interessen unserer sozialistţschen Gesellschaft und den
Interessen der Staatsbtirger aus den Reihen dieser Nationalităten ausfindig zu
machen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen, Uberpri.ifungen und Vorschlăge
werden der Parteifi.ihrung zur Billigung unterbreitet.
2. Der Rat trăgt zur Forderung des wissenschaftlichen, ki.instlerischen und
literarischen Schaffens in der Muttersprache bei und das in enger Verbindung mit
der Entwicklung des kulturellen und geistigen Lebens des rumănischen Volkes, in
engem Zusammenhang mit dem gegenwărtigen sozial-politischen Leben und dem
sozialistischen geistigen Fortschritt unseres ganzen Landes. Im Geiste der
marxistisch-leninistischen Prinzipien der Partei bei der Pflege des fortschrittlichen
Erbes der Vergangenheit und der fortschrittlichen Tradition auf dem Gebiete der
Kultur und Kunst, widmet er seine volle Aufmerksamkeit der Forderung der
Achtung fi.ir die von den Vorfahren des rumănischen Volkes und der deutschen
Nationalităt geschaffenen geistigen Werte" 18 •
17
18

Vergi. dazu O. Kotzian, Schulwesen, a. a. O., Kap. 5.6.1.
Zitiert nach Eduard Eisenburger, Wegzeichen der Heimat, Klausenburg, 1974, S. 177-180.

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

142

Ortfried Kotzian

8

Wesentlich erscheint an diesem Dokument, daB der Rat auch an der „ăffent
lichen Erărterung „. des Unterrichts" mitwirken soll und „spezifische Fragen der
deutschen Nationalităt" auch „im Einklang „. mit den Interessen der Staatsbilrger
aus den Reihen dieser Nationalităt 19 zu lăsen gedenkt. Nur wenn der Rat im
letztgenannten Sinne bereit ist, die Interessen der Volksgruppe zu vertreten, kann
er Elemente eines Volksgruppenrechtes durchsetzen helfen - nati.irlich immer im
Rahrnen der sozialistischen politischen Ordnungsform.
Wie sieht nun ein Mitglied des Rates, Eduard Eisenburger, diese Einrichtung? Er stellte zunăchst einmal fest, daB der Rat fahig sei, „„ .das ei gene
Geistesleben in der Muttersprache zu fordem und konsequent fi.ir die Vertiefung
der Freundschaft und Bri.iderlichkeit zwischen samtlichen Bewohnem des Landes
einzutreten"20 •
Dann stellte er als weitere Vorzi.ige heraus: „Gleichzeitig bieten die Nationalitatenrate und ihre bisherige Tatigkeit reale und erweiterte Măglichkeiten zur
Wahmehmung und Ausi.ibung der politischen und staatsbilrgerlichen Frei-heiten;
sie sind konkreter Ausdruck der Vertiefung unserer sozialistischen Demokratie, der
Vervollkommnung unseres Gesellschaftsbaus in der gegenwărtigen Etappe; sie
sind, und das nicht zuletzt, ein Ausdruck der schăpferischen Anwendung der
allgemeinen Wahrheiten des Marxismus-Leninismus auf die konkrethistorischen
Gegebenheiten unseres Landes, ein origineller Beitrag der RKP zur Theorie und
Praxis in der nationalen Frage und im besonderen zur Nationalitătenfrage im
Sozialismus"21 •
Westliche Beobachter urteilten liber die Einfi.ihrung der Răte und ihre
Aufgabenstellung etwas anders: ,,Die neuen Rate sollten die Staats- und
Parteifi.ihrung in Fragen ihrer Nationalităt beraten, sogar die Innen- und
AuBenpolitik mitgestalten, vor allem aber die lntegration in die «sozialistische
Nation» betreiben, liber deren ethnischen Charakter nichts ausgesagt wird (was
wohl auch iiberfli.issig ware). Im Sinne der marxistisch-leninistischen Nationalităt
endoktrin, fi.ir die Volk und Nation - theoretisch - keinen letzten Wert darstellen,
sind die Rate allerdings kaum anfechtbar, und darauf kam es zunăchst wohl an" 22 •
Hans Hartl stellt bei seiner Beurteilung drei Gedanken heraus:
1. „In Wirklichkeit hatte sich die Partei „.einen neuen umfassenden politischen
Lenkungsmechanismus geschaffen, der erklartermaBen dem , beschleunigten
sozialistischen Aufbau' dienen sollte. „.Mit anderen Worten, die ,Hauptptlicht' der
Nationalitătenrate sollte darin bestehen, das BewuBtsein der madjarischen bzw. der
deutschen ,Werktatigen' vom Geiste der nationalen Selbstbewahrung zu saubem,
denn wenn Ceauşescu von ,nationalistischen Anschauungen' sprach, meinte er
damit, richtig verstanden, das volkliche Eigen-bewuBtsein der Minderheiten und
19

Vergi. dazu Punkt 2 und Punkt 4.
Kroner Eisenburger, a. a. O., S. 192.
21
Kroner Eisenburger, a. a. O., S. 192 ff.
22
Hans Peterleitner, a. a. O., S. 388.

20
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ihr Bestreben, sich als ethnisch-kulturelle Organismen zu konservieren. Entgegen
diesen Selbstbewahrungsbestrebungen war den Nationalitătenrăten die Aufgabe
zugedacht, die lntegration der Minderheiten in die rumănische sozialistische
Einheitsgesellschaft zu fărdem, d. h. auf lange Sicht gesehen ihrer Assimilation
Vorschub zu leisten. "23
2. „„.Weder der «Rat der Werktătigen madjarischer Nationalităt» und noch
weniger der «Rat der Werktătigen deutscher Nationalităt» (konnen) als
«reprăsentative Korperschaften» im Sinne einer Vertretung der beiden Volksgruppen «von unten nach oben» fungieren, vielmehr betătigen sich beide fast
ausschlieBlich als Willenstibermittler des Regimes «Von oben nach unten»" 24 •
1. ,,Dennoch (ist) ihr Vorhandensein nicht ganz ohne Bedeutung: erstens,
weil es sich um institutionalisierte Organe handelt, die ihre Volksgruppen zwar
nicht im demokratischen Sinn des Wortes vertreten, sie aber immerhin dem Namen
nach «reprăsentieren», zweitens, weil sie, obgleich Instrumente der Partei, dennoch
auch der Kommunikation zwischen den Volksgruppen und den Partei- und
Staatsorganen dienen"25 •
Bereits 1972 konnten die ersten Erfolgsmeldungen tiber die Arbeit der
Nationalitătenrăte insbesondere in bezug auf das Schulwesen der Nationalităten
veroffentlicht werden. So berichteten Demeter, Eisenburger, Lipatti: „Die Bilros
des ungarischen und deutschen Rates unterstiltzten bereits 1970 das Unterrichtsministerium bei der Uberprtifung und Verbesserung des Unterrichts in der
Sprache der mitwohnenden Nationalităten, dabei ging es insbesondere um
Erweiterung und Ausbau der Schuleinheiten, um die Verbesserung der Struktur der
Unterrichtsprograrnme und des Inhaltes der Lehrbilcher. Aufgrund der Vorschlăge
der beiden Răte und der Partei- und Staatsorgane der jeweiligen Kreise traf das
Ministerium ftir Erziehung und Unterricht gemeinsam mit anderen zentralen
Stellen, denen Lehranstalten untergeordnet sind, MaBnahmen zur Erweiterung des
bestehenden Schulnetzes mit neuen Schuleinheiten, Abteilungen und Klassen, wo
der Unterricht in einer der Sprachen der mitwohnenden Nationalităten erteilt
wird"26 .
6. 3. Eine Phase der Entspannung in der rumănischen Nationalitătenpolitik
Die Grtindung der Nationalitătenrăte lieB bei der deutschen und magyarischen 27
Bevolkerung Rumăniens die Hoffnung aufflackem, daB ihre Wilnsche nach einer
gewissen Eigenstăndigkeit wieder stărker berticksichtigt wilrden. Tatsăchlich
machten die Vertreter der Volksgruppen in den Răten Anstalten, sich im Rahmen
23

Hans Hartl, Nationalitătenprobleme, a. a. O„ S. 44 ff.
Hans Hartl, Nationalitătenprobleme, a. a. O„ S. 45.
25
Hans Hartl, Nationalitătenprobleme, a. a. O„ S. 45.
26
Demeter, Eisenburger, Lipatti, a. a. O„ S. 63 ff.
27
Zum Begriff „magyarisch" oder „ungarisch". Vergi. Harald Haarmann, „ Ungarisch" oder
„magyarisch" als Sprachenname?, in „Europa ethnica", 36. Jg„ H. 3/1979, S. 198.
24
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der von der Partei gesetzten Ordnung, eine gewisse Unabhăngigkeit zu erkămpfen
und den Versuch zu wagen, die Interessen der Volksgruppen zu vertreten. Dies
geht aus verschiedenen Pressemeldungen hervor28 und aus den Reden Nicolae
29
Ceauşescus , wenn er zu den Problemen der Nationalităten Stellung bezog. Die
seit 1968 geănderte Stimmungslage in Rumănien ging zum Beispiel aus einem
Bericht Alfred Coulins hervor: ,,Das Bemtihen der Staatsftihrung um ein tragbares,
ja gutes Verhăltnis zu den Deutschen kommt heute, nach den Jahren der
Diskriminierung, der stăndigen Spannungen und Belastungen in vielen Bereichen
zum Ausdruck" 30 •
Auch die Umstrukturierung der Mittelschulen mit der Grtindung dreier
deutschsprachigen Lyzeen, die nicht an eine rumănische sozialistische Einheitsschule
angegliedert worden waren, erweckte bei der Bevălkerung in Siebenbtirgen und im
Banat die Hoffnung, daB sich eventuell auch auf dem Schulsektor einiges zum
Besseren wenden kănne.
Trotz dieser entspannten Stimmungslage sah sich die Parteiftihrung plătzlich
einer văllig neuen Situation gegentiber. Die von der neuen SPDIFDP-Bundesregierung Brandt-Scheel eingeleitete Ostpolitik, die in recht kurzer Zeit zum
AbschluB der Vertrăge mit Moskau und Warschau ftihrte, lieB die Deutschen
Rumăniens hoffen, die Bundesregierung wtirde mit Rumănien einen ăhnlichen
,,Aussiedlungsvertrag" wie mit Polen abschlieBen. Wie wir heute wissen, bedurfte
es noch eines weiteren Abkommens mit Polen im Jahr 1976 und einer nicht
geringen Betrages aus dem Bundeshaushalt sowie in Form von Krediten, um die
Aussiedlung der Deutschen aus Polen zu erwirken. Auf alle Fălie stiftete die
damalige ,,Entspannungseuphorie" doch erheblich Unruhe auch unter den
Deutschen in Rumănien, so daB sich Ceauşescu veranlaBt sah, im Februar 1971 vor
dem Plenum des Rates der Werktătigen deutscher Nationalităt in einer
programmatischen Rede Stellung zu beziehen. Diese Rede erregte in verschiedener
Hinsicht erhebliches Aufsehen. So klar und kompromiBlos sie sich gegen die
Aussiedlung der Rumăniendeutschen wandte, so gab sie doch aus verschiedenen
Grtinden zu Hoffnung und Zuversicht AnlaB. Einige Zitate belegen dies:
„Ich bio der Ansicht, daB es eine Ehre ftir unsere Partei ist, niemals und unter
keiner Bedingung daran gedacht zu haben, die Bevălkerung deutscher Nationalităt
aus Rumănien auszusiedeln. (Lebhafter Beifall) Ich măchte gleichzeitig emeut
erklăren, daB wir alle Btirger deutscher Nationalităt, ebenso wie die jeder anderen
Nationalităt, als Btirger des Sozialistischen Rumăniens ansehen, mit allen Rechten
und Pflichten, die sich aus dieser Eigenschaft ergeben.
Vergi. dazu Heinz Schewe, Die deutsche Minderheit wird geachtet, Rumănische Zeitu11gen
bezeugen kulturelle Selbstăndigkeit, in „Die Welt", Nr. 136 vom 15.6.1971.
29
Vergi. dazu Nicolae Ceauşescu, „Darlegung auf dem Plenum des Rates der Werktătigen
deutscher Nationalităt", 19. Februar 1971, Bukarest, 1971.
30
Alfred Coulin, Die Familienzusammenfiihrung aus dem Siidoste11, Anmerkungen zur Lage in
Rumănien, Nach der Rede von Staatschef Ceauşescu, in„Kulturpolitische Korrespondenz'', Nr. 82183
vom 25.3.1971, S. 7 (weiterhin zitiert unter „Alfred Coulin, Die FamilienzusammeefUhrung").
28
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Ausgehend von diesen Oberlegungen mochte ich einige Fragen beantworten,
die hier gestellt wurden. lch măchte mit aller Klarheit unterstreichen, daB es nie
irgend eine Abmachung oder Abkommen mit irgend jemand gegeben hat und
geben wird iiber die Umsiedlung der deutschen Bevălkerung oder einer
Bevălkerung anderer Nationalităt. So etwas werden wir nie tun. (Lebhafter Beifall)
Uberdies mochte ich im Zusammenhang mit dem Problem der Familienzusammenfiihrung darauf hinweisen, daB dies nicht einseitig verstanden werden
darf, so wie dies mit Recht hier aufgeworfen wurde. Es gibt - oder es gab - auch
gewisse begrtindete Fălie, die wir giinstig erledigt haben; falls wir aber mit der
sogenannten <<F'amilienzusammenfiihrung» in dem Sinne vorgehen wiirden, zu
akzeptieren, daB jeder, der das Land verlăBt, verlangt, daB auch seine Familie
nachkommt - und jeder hătte jemanden zu bringen - dann wiirde das kein Ende
nehmen" 31 .
Dann betont Ceauşescu die Gegenseitigkeit: ,,Die Familienzusammenfiihrung
kann nicht allein verwirklicht werden, indem man Rumănien verlăBt, sondem auch,
indem man die Verwandten oder Familienangehărigen ins Land bringt"32 •
SchlieBlich stellt Ceauşescu auch die Frage: „Wo befindet sich die Heimat
der Bevălkerung deutscher Nationalităt aus dem heutigen Rumănien? ... Ich sage
nicht deutscher Herkunft, denn die Herkunft ist nicht ein- und dasselbe wie die
Nationalităt. Sie stammen aus Rumănien, weil sie seit hunderten und aberhunderten
Jahren hier leben und weil es unglaubwtirdig ist, wenn jemand, dessen Vorfahren
vor 800 Jahren nach Rumănien kamen, sagt: Mein Heimatland liegt anderswo. So
glaube ich, daB es auf diese Frage ... nur eine Antwort gibt: Die Heimat der Biirger
deutscher Nationalităt unseres Landes ist die Sozialistische Republik Rumănien!" 33
Zur Schulfrage meint der Staatsprăsident: „Was das Unterrichtswesen
anbelangt, măchte ich Thnen keine Daten anfiihren, um so mehr als ja die meisten
von Ihnen sie kennen. Wir haben Schulen und Lyzeen nur fiir deutsche
Unterrichtssprache. Es gibt aber auch vereinheitlichte Schulen, wo parallel in
separaten Klassen oder Abteilungen in der einen oder anderen Sprache unterrichtet
wird. Femer wird auBer in den Speziallyzeen fiir die Jugend deutscher Nationalităt,
im Rahmen des Fremdsprachenprogramms in den Lyzeen auch Deutsch
unterrichtet"34 .
Welche Griinde bewogen Ceauşescu zu solch offenen Worten? Wollte er der
Unruhe der deutschen Bevălkerung entgegenwirken? Oder spielte der
angekiindigte Besuch des deutschen Bundesprăsidenten Gustav Heinemann eine
Rolle? Alle diese Erwăgungen kănnen von Ceauşescu beriicksichtigt worden sein;
fest steht aber - wenn man seine ĂuBerungen iiber die Behandlung der Deutschen
m der Nachkriegszeit, ihr Geschichtsbild und ihre kulturelle und kiinstlerische
31

Zitiert nach Ernst Wagner, Quellen, a. a. O., S. 378 ff.
Zitiert nach Alfred Coulin, Die Familienzusammenfiihrung, a. a. O., S. 8.
33
Zitiert nach Alfred Coulin, Die Familienzusammenfiihrung, a. a. O., S. 8.
34
Zitiert nach Ernst Wagner, Quellen, a. a. O., S. 379.
32
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Tătigkeit

mit einbezieht -, daB er das Problem der Aussiedlung der Deutschen als
solches erkannte, daB er „Kritiken"35 gelten lieB, die von den Mitgliedern der
Nationalitătenrăte an seiner Nationalitătenpolitik getibt wurden. „Soweit es sich
tibersehen lăBt, ist es femer das erstemal, daB sich das Oberhaupt eines
kommunistischen Staates so grundsătzlich und so eingehend mit der Lage einer
nationalen Minderheit in seinem Lande auseinandersetzt" 36 • Auffallend war
ebenso, daB er das an Deutschen begangene Unrecht in den Jahren zwischen 1944
und 1952 als solches anprangerte.
7.

Ceauşescus

Homogenisierungstheorie (1971-1989)

Nach seiner bedeutenden Rede liber die Nationalitătenpolitik und das
Verhăltnis des Mehrheitsvolkes zu den Volksgruppen im Februar 1971 zog der
,,Herbst" ins Land. Mit ihrn war das ,,Frtihlingsklima" wie weggewischt. Er brachte
neue Kălte, eine RUckentwicklung in eine Nationalitătenpolitik, die nicht so offen
restriktiv war, wie seinerzeit zwischen 1960 und 1968, aber um so undurchsichtiger. Denn die ,,Nebel" der schănen, „offenen" Worte behinderten die klare
Sicht der Dinge immer wieder. ,,Homogenisierung" steht ftir das zentrale Wollen
Ceauşescus und der Partei.

7. 1. Die Landeskonferenz der Rumănischen Kommunistischen Partei
vom 19. - 21.7.1972
Das neue Reizwort der Bukarester Nationalitătenpolitik tauchte zum ersten
Malin einer Rede Ceauşescus bei der Landeskonferenz der RKP im Juli 1972 auf.
Homogenităt bzw. Homogenisierung der Gesellschaft sollte erreicht werden. Die
neue These stellte der Parteichef in den Gesamtzusammenhang einer
groBangelegten Ideologiediskussion, welche die „Widersprtiche im Sozialismus" 37
und deren Ursachen aufdecken sollte. Ein Teilaspekt, die nationale Frage, war
schon einige Monate zuvor - im Januar 1972 - als „Widerspruch" erkannt und
untersucht worden. In einem Beitrag der Zeitschrift ,,Lupta de clasă" (Der
KlassenkampO war „das Zusammenleben der mitwohnenden Nationalităten als das
besonders kennzeichnende Merkrnal der «groBen Familie» im sozialistischen
Rumănien hervorgehoben"38 worden. Gleichzeitig wurde das neue, an sich diskri35

Vergi. dazu Ernst Wagner, Quellen, a. a. O., S 380.
Alfred Coulin, Die Familienzusammenfiihrung, a. a. O., S. 9.
37
Vergi. dazu /deologie-Diskussion in Rumănien, Die Widerspriiche im sozialistischen
Gesellschaftssystem, in„Wissenschaftlicher Dienst Stidosteuropa", 21. Jg., H. 12/1972, S. 196-200.
38
Alfred Coulin, Zwischen Don Carlos und Don Karli, Zur Entwicklung des Kult11rlebe11s der
Deutschen in Rumănien, in„Kulturpolitische Korrespondenz", Nr. 115 vom 30.1.1972, S. 12
(weiterhin zitiert unter Alfred Coulin, Zwischen Don Carlos).
36

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

13

Der Einfluss der Kommunistischen Ideologie auf die Minderheitenpolitik Rumăniens (li)

147

minierende Wort von den „menschlichen Mikro-Gemeinschaften mit nationalem
Charakter und eigener Struktur, aber nicht unabhăngig von der menschlichen
Gemeinschaft, mit der sie zusammenleben"39 , geklirt.
Signalwirkung hatte auch die Ankiindigung einer Arbeit in deutscher Sprache
mit dem Thema ,,Die sozialistische Nation Rumăniens", die eingehend zur Lăsung
der nationalen Frage in Rumanien Stellung nehmen sollte. Dabei diirfte es sich um
das, auch in dieser Arbeit diskutierte Buch von Demeter, Eisenburger, Lipatti40
gehandelt haben. Die verstărkte Beachtung der nationalen Problematik im Rahmen
der Ideologie-Diskussion wird weiter belegt durch die Tatsache, daB ein „Institut
zum Studium der nationalen Frage" seine Arbeit aufnahm.
Bei der Landeskonferenz war es dann Ceauşescu, der sich in einer
mehrstiindigen Rede auch mit der ,,Entwicklung der sozialistischen Nation" und
der „marxistisch-leninistischen nationalen Politik unserer Partei'.41 befaBte.
Zunăchst einmal stellte er die „Tatsache" fest, daB ,,Rumănien ein einheitlicher
Nationalstaat ist, in dem auch verschiedene Nationalităten leben'.42• Dann fahrt er
wărtlich fort: „Gleichzeitig mi.issen wir jedoch auch den historischen ProzeB der
Annăherung in Betracht ziehen, der vor sich geht und sich in Zukunft noch mehr
verstărken wird. In diesem Zusammenhang mlissen wir immer an die
Notwendigkeit denken, unbeirrbar flir die Gewăhrleistung der vălligen Gleichberechtigung aller Werktătigen, ungeachtet ihrer Nationalităt, einzutreten, zur
Verwirklichung ... einer immer stărker betonten Homogenităt der Gesellschaft, und
zwar sowohl im Hinblick auf ihren gesellschaftlichen wie auf ihren nationalen
Charakter'.43• Mit dem „historischen ProzeB der Annăherung" umschreibt
Ceauşescu die fortschreitende natiirliche Assimilierung, die ihm nun als erwiinscht
erscheint (um nicht zu sagen als „fărderungswiirdig"!). Man flihlt sich an Johann
Wilhelm Mannhardts Beschreibung des Assimilierungsvorgangs erinnert: ,,Es ist
ein stiller, aber zăher, in der Rege] durch Generationen andauernder, aber nicht
aussichtsloser Kampf, dem sich die Volksgruppe nicht entziehen kann'..w.
Ceauşescu jedenfalls setzte darauf, daB die Assimilierung „sich in Zukunft noch
mehr verstărken wird". Er war sich sicher, daB die ,,Homogenităt der Gesellschaft"
erreicht und das rumănische Mehrheitsvolk als Sieger aus dem „stillen, aber zăhen
Kampf' hervorgehen wiirde.
Wesentliche Passagen der Ceauşescu Rede wurden schlieBiich in die
,,Resolution der Landeskonferenz der Rumănischen Kommunistischen Partei liber
39

Alfred Coulin, Zwischen Don Carlos, a. a. O., S. 12.
Demeter, Eisenburger, Lipatti, a. a. O.
41
Zitiert nach: Hans Hartl, Nationalitătenprobleme, a. a. O., S. 86.
42
Zitiert nach: Kaspar Htigel, Gleichberechtigung mit Fragezeichen, in „Vertriebenenanzeiger", Nr. 17 vom 5.l l.1972.
43
Zitiert nach: Hans Hartl, Nationalităte11probleme, a. a. O., S. 86.
44
Johann Wilhelm Mannhardt, Die Volksgruppe in Volk und Staat, inManfred Straka (Hrsg.),
Ha11dbuch der europăische11 Volksgruppen, Ethnos Band 8., Wien-Stuttgart, 1979, S. 12.
40
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das Aufbltihen der sozialistischen Nation und liber die nationale Frage in der
Sozialistischen Republik Rumănien" libemommen. Darin hiel3 es dann abschliel3end:
,,Die Rumănische Kommunistische Partei, die die Tendenz der perspektivistischen
Entwicklung der Nation und der mitwohnenden Nationalităten wissenschaftlich
entziffert, vertritt die Ansicht, dal3 unter den Bedingungen der langwăhrenden
Existenz der sozialistischen Nation auch die unverkennbaren Charakteristiken der
mitwohnenden Nationalităten lange Zeit hindurch bewahrt bleiben, gleichzeitig mit
dem historischen Prozel3 der Realisierung einer immer betonteren Homogenisierung der Gesellschaft sowohl sozialen als auch nationalen Charakters, auf dem
Wege zur Schaffung einer einheitlichen, kommunistischen Gesellschaftsordnung"45 •

7. 2. Die Plenarsitzung des Rates der Werktătigen magyarischer und deutscher
Nationalităt und das „Programm der Rumănischen Kommunistischen Partei der
Schaffung der vielseitig entwickelten sozialistischen Gesellschaft und des
Voranschreitens Rumiiniens zum Kommunismus"
vom 11. Parteitag im Jahre 1974
Hatte Ceauşescu bei der Landeskonferenz der RKP 1972 den W eg
beschrieben, den die Volksgruppen zu gehen hătten, so wurde er zwei J ahre spăter
schon erheblich deutlicher. Auf der gemeinsamen Plenarsitzung der Nationalităt
enrăte am 6. April 1972 stellte er den „kritischen Anmerkungen" zu „notwendigen
Verbesserungen im Kultur- und Schulwesen'.46 der Vertreter der Nationalitătenrăte
die „positiven Leistungen des Regimes in der Nationalităt-enfrage'.47 gegenliber.
Die zentralen Begriffe der „positiven Leistungen" waren emeut „Gleichberechtigung" und diesmal in verstărktem Ma13e das ,,Allgemeinwohl". ,,Ich gebe
meiner Hoffnung Ausdruck", meinte er, „dal3 klinftig solchen Problemen, die nicht
allein die Blirger deutscher, ungarischer oder rumănischer Nationalităt angehen,
sondem alle gemeinsam betreffen ... mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird'.48•
Er betont emeut die Wichtigkeit der rurnănischen Sprache. „Unter den
heutigen Voraussetzungen darf uns nicht allein und nicht in erster Linie
beschăftigen, ob in der einen oder anderen Sprache gelehrt wird, vielmehr sollte
man sich liber den Inhalt des Unterrichts, ungeachtet der Sprache (!) Gedanken
45
Zitiert nach Arnold Weingărtner, Au/ dem Weg zur nationalen „Homogenisierung der
Gesellschaft", Minderheiten - marxistisch-leninistisch gesehen, in „Kulturpolitische Korrespondenz'',
Nr. 177, vom 15.10.1973, S. 22.
46
Aus einer Rede Ceauşescus, in„Wissenschaftlicher Dienst Si.idosteuropa", 23. Jg.,
H. 5/6/1974, S. 112 (weiterhin zitiert unter ,,Aus einer Rede"). Vollstăndiger Text in Nicolae
Ceauşescu, „Rede auf der gemeinsamen Sitzung der Rate der Werktiltigen ungarischer und deutscher
Nationalităt", 5. April 1974, in Nicolae Ceauşescu, Rumănien au/ dem Weg des Aufbaus der vielseitig
entwickelten sozialistischen Gesellschaft, Berichte, Reden, Anikel, Band 10, Milrz-November 1974,
Bukarest, 1975, S. 40-59.
47
Aus einer Rede, a. a. O., S. 112.
48
Zitiert nach Aus einer Rede, a. a. O., S. 112.
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machen" 49 • Dann spielte er die Sprachenfrage ilberhaupt herunter und ri.igte die
Mitglieder der Nationalitătenrăte: „Ich habe bereits dari.iber gesprochen, kann mich
jedoch des Eindrucks nicht erwehren, daB einige Genossen, wenn auch in guter
Absicht, einer alten Auffassung verhaftet sind, die das Ergebnis der alten Zustănde
der Ungleichheit ist. Sie verstehen nicht, daB sich in diesem Land,e etwas geăndert
hat und unablăssig etwas ăndert. Das Bemi.ihen, Bedingungen zu schaffen fi.ir den
Unterricht in eigener Sprache, darf nicht dazu fi.ihren, die Jugendlichen daran zu
hindem, die rumănische Sprache zu erlernen, die ihnen die Moglichkeit bietet, in
jedem Tătigkeitsbereich zu arbeiten„. lndem wir Voraussetzungen fi.ir den
Unterricht in der Muttersprache schaffen, di.irfen wir nicht der irrigen Auffassung
verfallen - aber einige sind noch dieser Auffassung -, daB die Sprache, in der man
lemt, wesentlich wăre" 50 •
Der erwi.inschte ,,Assimilationseffekt", der Ceauşescus ĂuBerungen innewohnt,
wird durch folgende Tatsachen verstărkt: Primat der ,,Staatssprache" in sămtlichen
Berufszweigen, ,,zersiedlung" der Minderheiten, individuelle gesellschaftliche
Integration der Angehorigen der Minderheiten in das sozial-okonomische System51 .
Auf dem 11. Parteitag nahm Ceauşescu zu dieser „historischen Perspektive"52
klar und offen Stellung. Sie wurde auch in das ,,Programm der RKP" aufgenommen, dort aber doch in wesentlich abgeschwăchter Form. Der Parteichef
betonte: ,,Es wird in absehbarer Zukunft in Rumănien keine Nationalităten mehr
geben, sondem nur noch eine sozialistische Nation"53 . In dem RKP-Programm !iest
es sich dann etwas anders: ,,Die Nationalităten werden auch weiterhin lange Zeit
hindurch bestehen, sowohl in der Zeitspanne des sozialistischen Aufbaus wie auch
in der des kommunistischen Aufbaus, und das wird ein unablăssiges Bemi.ihen
erforderlich machen fi.ir die Gewăhrleistung der volligen Gleichberechtigung und
der Bedingungen einer ungehinderten Entfaltung einer jeden Nationalităt, ohne
Unterschied"54 •
Im weiteren Verlauf des Programms wurde dann auf die historischen
Gemeinsamkeiten, den gemeinsamen revolutionăren Kampf und den gemeinsamen
sozialistischen Aufbau eingegangen. Gegensătze seien durch die Ausbeuterklassen
geschaffen worden und mi.iBten immer wieder bekămpft werden. Der
wissenschaftliche Sozialismus werde aber die Voraussetzungen schaffen, um die
nationale Frage zu befrieden.
49

Zitiert nach Aus einer Rede, a. a. O„ S. 112.
so Zitiert nach Aus einer Rede, a. a. O„ S. 112.
51
Vergi. dazu Aus einer Rede, a. a. O„ S. 113.
52
Kroner Eisenburger, a. a. O., S. 207-213.
53
Zitiert nach Hans Bergel, Die Sachsen in Siebenburgen nach dreiftig Jahren Kommunismus,
Eine Studie iiber die Menschenrechte am Beispiel einer ethnischen Gruppe hinter dem Eisemen
Vorhang, Innsbruck 1976, S. 16 (weiterhin zitiert unter „Hans Bergel, Die Sachsen").
54
Zitiert nach Ernst Wagner, Quellen, a. a. O„ S. 384.
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Dann heiBt es wortlich:
„In der Behandlung der nationalen Frage vergessen wir nicht, daB in der
historischen Perspektive, im Zeitalter des Kommunismus gleichzeitig mit dem
Verschwinden der Klassen und der stufenweisen Beseitigung der Unterschiede
zwischen physischer und intellektueller Arbeit, zwischen Landwirtschaftsarbeit
und Industriearbeit und der Annăherung der Lebensbedingungen von Stadt und
Land auch die Einheit der Werktătigen, ungeachtet ihrer Nationalităt, eine neue
Stufe erreichen wird. Sie werden sich im Verlaufe des Prozesses der Schaffung der
vielseitig entwickelten sozialistischen Gesellschaft und des Kommunismus immer
mehr în das einheitliche werktătige Volk der kommunistischen Gesellschaft integrieren.
[ ... ] Gleichzeitig mit der Losung der nationalen Frage im marxistischleninistischen Geist im Rahmen eines jeden Staates, mit der immer tiefgreifenderen
Homogenisierung der kommunistischen Gesellschaft wird sich auch der ProzeB der
Annăherung der Nationen in der Perspektive groBer und tiefgreifender revolutionărer Verănderungen in der menschlichen Gesellschaft auf intemationaler Ebene
entfalten. Es wird jedoch das Spezifische eines jeden Volkes gewahrt bleiben, da
die kommunistische Gesellschaft sich nicht durch die Vemeinung, sondem durch
die Anerkennung dieses Spezifischen kennzeichnet. Die einer jeden Nation eigenen
Ziige sind ein Faktor der gleichberechtigten Zusammenarbeit der Volker, der
Verwirklichung der wahren Freiheit und Gleichberechtigung der Menschen und
Volker"55 •
Die Dialektik dieser Darstellung war beachtlich. Die Nationalităten werden
einem HomogenisierungsprozeB unterworfen; die neu entstandene sozialistische
Nation soli dagegen in ihrem Spezifischen erhalten bleiben. Nur so konne die
„Gleichberechtigung der Menschen und Volker" gewahrt bleiben. Das, was fiir die
Nation gilt, gilt fiir die Nationalităten in der historischen Perspektive nicht.
Es falit auf, daB Eduard Eisenburger als Vorsitzender des Rates der
Werktătigen deutscher Nationalităt in seiner „Săchsisch-schwăbischen Chronik"
die Passagen, welche sich mit der Homogenisierung befassen, nicht zitiert, sondem
nur diejenigen, die auf eine - im freiheitlich-demokratischen Sinne - Verwirklichung des Volksgruppenrechtes hindeuten. Er folgerte aus dem Programm der
RKP: ,,Mit anderen Worten: Wir haben nicht nur einen festen Platz im Gefiige der
Heirnat, sie ruft uns auf, tagtăglich in allen wichtigen Fragen der Politik
mitzusprechen, die offene Zukunft dieses Landes, die auch die unsere ist, bewuBt
mitzugestalten, zu unserem eigenen Wohl, zum Wohle aller Menschen - Rumănen,
Ungam, Deutsche, Serben oder anderer Nationalităten -, die hier in Eintracht
leben"56 .
55
56

Zitiert nach Ernst Wagner, Quellen, a. a. O., S. 385 ff.
Kroner Eisenburger, a. a. O., S. 213.
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7. 3. „Der Sozialismus ist in seinem Wesenskern ein einziger!"
Die auf die Homogenisierung der Gesellschaft ausgerichtete Nationalităt
enpolitik der rumănischen Regierung konnte trotz der flammenden Appelle der
Parteifiihrung und der Vertreter der Nationalitătenrăte nicht in hinreichendem
Mafie dem Wunsch eines groBen Teiles der Siebenbiirger Sachsen und Banater
Schwaben entgegenwirken, ihr Land im Rahmen der Familienzusammenfiihrung
zu verlassen. Es ist vielmehr zu verrnuten, daB der Trend zur Aussiedlung durch
die Politik Ceauşescus noch verstărkt wurde.
Auch auBenpolitische Aktivităten weckten Hoffnungen bei den Deutschen
Rumăniens, insbesondere die Staatsbesuche in Bonn und Bukarest57 . Daneben
spielte auch das zum Teii als ăuBerst negativ zu bezeichnende Verhalten ausgesiedelter Deutscher bei Besuchen in ihrer alten Heimat58 eine wichtige Rolle.
Bemhard Ohsam schrieb bereits 1972: „Wer heute nach Rumănien fahrt, ... der
findet eine Volksgruppe in seltsamer Verfassung vor: die einen sitzen auf
gepackten Koffem und reden von nichts anderem als von ihrem PaB. Andere
wieder suchen verzweifelt nach einer Moglichkeit, durch einen «Măzen» eine
Ausreise zu erwirken"59 •
Der geănderte Kurs der Nationalitătenpolitik Ceauşescus kann jedoch nicht
nur aus seinen Reden entnommen werden; es war vielmehr auch eine Vielzahl von
EinzelmaBnahmen, welche die geistig-emotionale Bindung der Sachsen und
Schwaben zu ihrem Heimatland Rumănien zerreiBen lieB. Der Staat nahm ihnen
Symbole ihrer ldentităt und versuchte, sie aus der Geschichte mehr und mehr zu
verdrăngen. Dies geht auch aus dem historisch absolut unhaltbaren Satz des
„Programms der RKP" hervor: ,,Die Rumănische Kommunistische Partei geht von
den historischen Gegebenheiten aus, von der Tatsache, daB im Verlauf der
Jahrhunderte vor der Bildung des Nationalstaates sich neben den Rumănen auf dem
Territorium unseres Landes Ungam und Deutsche niedergelassen haben und andere
zahlenmăBig kleinere Nationalităten'.60. Als Deutsche und Ungarn das Land
besiedelten, gab es gar kein rumănisches Territorium.
Bundesprăsident Gustav Heinemann besuchte im Mai 1971 zu einem offiziellen
Staatsbesuch Bukarest; Staatsprăsident Nicolae Ceauşescu erwiderte den offiziellen Staatsbesuch im
Juni 1973; Vergi. dazu Ansprachen beim Besuch von Nicolae Ceauşescu in Bonn, in „Europa
ethnica", 30. Jg., H. 411973, S. 185-186; Carl Gustaf Strohm, Ceauşescu - ein Kommunist mit einem
Vaterland, in „Die Welt", Nr. 142, vom 21. 6. 1973; Kiinftig Konsulat in Siebenbiirgen, Bei
Ceauşescus Besuch soli Abkommen mit Rumănien unterzeichnet werden, in „Augsburger
Allgemeine", 29. Jg., Nr. 144 vom 26. 6. 1973; Alfred Coulin, Zwischen Don Carlos, a. a. O., S. 12
(Zitat: „Die Erflillung der Hoffnung vieler Deutscher in Rumănien, die sich im Vorjahr mit dem
Besuch des Bundesprăsidenten Heinemann verbanden [... ], lăBt noch immer auf sich warten").
58
Vergi. dazu Bemhard Ohsam, Von Femweh und Wunschvorstellungen geradezu verriickt
gemacht, Gedanken nach einer Siebenbiirgenreise: „Siebenbtirgische Zeitung", 22. Jg„ Nr. 14 vom
15. 9. 1972 (weiterhin zitiert unter „Bemhard Ohsam, Von Femweh").
59
Bernhard Ohsam, Vom Femweh, a. a. O.
60
Zitiert nach: Ernst Wagner, Quellen, a. a. O., S. 384.
57
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Die Reihe derartiger Faux-pas gegentiber den Deutschen lieBe sich beliebig
fortsetzen. Sie begann mit dem OrtsnamenerlaB im Herbst 1971 61 • Kurt Schebesch
nennt folgende weitere MaBnahmen62 :
- Gesetz Nr. 63 zum Schutze des nationalen Kulturerbes vom 30.10.197463 .
Nach dieser Verordnung durften auch persănliche Dokumente und
Erinnerungs-stiicke bei der Aussiedlung nicht mitgenommen werden.
- Das Rumănische Dekret Nr. 223 tiber das Hauseigentum von Auslăndern 64 .
Die Spătaussiedler muBten nach diesem Gesetz ihre Hăuser an den Staat
verkaufen und konnten sie nicht, wie frtiher, privat verăuBem.
- Neufassung des Dekretes Nr. 472/1971 tiber den Nationalen Archivfond65 •
Die Uberftihrung von Dokumenten ins Ausland wurde schwer bestraft.
Die an dieser Stelle genannten Beispiele betrafen alle aussiedlungswilligen
Deutschen. Das „Gesetz zum Schutz des nationalen Kulturerbes" dagegen traf alle
Deutschen Rurnăniens gleichermaBen, insbesondere die Siebenbtirger Sachsen. Es
tiberftihrte letztlich die alten Kirchenburgen der Evangelischen Kirche A. B. in
Staatsbesitz.
Die ,,Entmtindigung, auf die dieses Gesetz abzielt, bedeutet vor allem die
Einleitung der letzten Phase einer vom Staat vorgenommenen Zerschlagung der
geftihlsmăBigen und moralischen Bindungsverpflichtungen nicht zuletzt der
Siebenbtirger Deutschen ihrer Heimat gegentiber"66 • Sie blieb nattirlich auch nicht
den Funktionăren des „Rates der Werktătigen deutscher Nationalităt" verborgen.
Diese hatten ihre Lektion ftir die neue Plenartagung am 3.12.1975 gelemt. So
konnte der „Conducator Nicolae Ceauşescu'.67 voll Genugtuung ausftihren:
„Ich habe mit groBer Genugtuung festgehalten, daB alle Redner bei den
heutigen Diskussionen die Probleme der deutschen und der ungarischen Nationalităt
im Zusammenhang mit den allgemeinen Bemtihungen um die Schaffung des
61

Vergi. Kap. 5.7.2.
Vergi. dazu: Stali11s Pferdefuft schaut aus der Kulisse, Bukarester Regierung steuert wieder
auf einem hăneren Kurs gegeniiber den Siebenbiirger Sachse11 und Banaler Schwaben,
in„Sudetendeutsche Zeitung", 25. Jg. Nr. 7, vom 14. 2. 1975 (weiterhin zitiert unter „Stalins
PferdefuB").
63
„Buletin Oficial", Nr. 137, vom 2. 11. 1974; deutscher Teilabdruck bei: Ernst Wagner,
Quellen, a. a. O„ S. 386-396.
64
„Buletin Oficial", Teii I, Nr. 152, vom 6. 12. 1974; deutscher Teilabdruck bei: Ernst
Wagner, Quellen, a. a. O„ S. 396-397.
65
„Buletin Oficial", Teii I, Nr. 155, vom 10. 12. 1974; deutscher Teilabdruck bei: Ernst
Wagner, Quellen, a. a. O„ S. 397-400; Vergi. dazu auch Karl Rau, Rumănien-Deutsche am Ziige/,
Neues Gesetz: Bei Auswanderung kassien der Staat alle Besitztiimer, in „Augsburger Allgemeine",
30. Jg„ Nr. 258, vom 8. 11. 1974.
66
Aus einer Erklărung der Landsmannschaft der Siebenbtirger Sachsen in der Bundesrepublik
Deutschland, Zitiert nach Stalins Pferdefuft, a. a. O.
67
Vergi. dazu Hans Giinther Fleischmann, Der Conducator sorgt fur die Seinen, Rumănien fest
im Grijf des Ceau.yescu-C/ans - Stalins Personenkult fast iibertroffen, in „Augsburger Allgemeine", 34.
Jg„ Nr. 275, vom 6. 12. 1978 (weiterhin zitiert unter „Hans Gtinther Fleischmann").
62
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Sozialismus und die Hebung des Wohlstands unseres Volkes sahen. Das bereitet
mir besondere Freude, da es nachdriicklich das wachsende revolutionăre
BewuBtsein und das tiefe Verstăndnis fi.ir den marxistisch-leninistischen Inhalt
unserer ganzen Politik sowie dessen, was wir in Zukunft zu tun haben beweist [„.].
Ich babe auch bei anderen Gelegenheiten gesagt und wiederhole es auch jetzt
hier, daB der Sozialismus und der Kommunismus nicht nach Nationalităten
geschaffen werden konnen; es gibt nicht einen rumănischen und einen ungarischen
Sozialismus, einen deutschen, einen bulgarischen, franzosischen oder wer weiB
was fi.ir einen Sozialismus. Der Sozialismus ist in seinem Wesenskem ein einziger;
der Kommunismus ist in seinem Wesenskem ein einziger. Die neue Gesellschaftsordnung setzt die Beseitigung der Ausbeutung und Unterdriickung, der
sozialen und nationalen Ungleichheiten voraus, die vollige Gleichberechtigung
aller Btirger eines Landes, aller Werktătigen, ungeachtet ihrer Nationalităt [„.].
Aber wir mtissen in erster Linie an die gemeinsame Sprache denken, die
unsere revolutionăre materialistisch-dialektische und historische Welt- und
Lebensanschauung ist. Indem wir uns in verschiedenen Sprachen ausdrticken,
mtissen wir eine einzige revolutionăre marxistisch-leninistische Sprache sprechen !
Dann wird (uns) die Erziehungstătigkeit wahrhaft entsprechen! Das ist das zentrale
Problem, von dem wir ausgehen mtissen! [„.].
Ich konnte sagen, daB jene, die in der Vergangenheit daran gedacht haben,
fortzugehen, und die auch heute fortgehen wollen, Menschen sind, die ihre
Bestimmung nicht verstehen oder nicht verstehen wollen, hier zu kămpfen, nicht zu
desertieren und den Kampf nicht zu verlassen. GewiB ist es leichter - und manche
haben das auch frtiher getan -, vor dem Kampf auszureiBen. Aber wenn die
meisten damals nicht fortgegangen sind, wenn sie bereit waren zu kămpfen, und
jenen sich entgegenstellten, die fortgehen wollten, um so weniger konnen wir heute
jene akzeptieren und ermutigen, die in der Annahme fortlaufen wollen, daB sie
irgendwo ein wărmeres Nest finden werden - um mich plastischer auszudrticken.
Ubrigens haben viele, die fortgegangen sind, an ihrer eigenen Haut erfahren, was
das bedeutet. Der Platz jedes Btirgers Rumăniens, ungeachtet der Nationalităt,
Rumăne, Ungar, Deutscher, Serbe, Jude, ist hier!"68

7. 4. Die Kiraly-Briefe: Opposition gegen

Ceauşescus

Politik

Die Nationalitătenpolitik Rumăniens, von Ceauşescu in die Richtung auf den
„sozialistischen Einheitsstaat" gewiesen, ănderte sich bis zum Ende seiner
Amtszeit nicht. Sie geriet aber mehrfach unter Druck. Stellte sich im Hinblick auf
die deutsche Volksgruppe das Problem der Familienzusammenfi.ihrung als ein
„Dauerbrenner" dar, gegen den es MaBnahmen zu ergreifen galt, so entwickelte
sich im Zuge der SchluBakte der KSZE-Konferenz von Helsinki auch noch eine
oppositionelle Gruppe, die der Nationalitătenpolitik des Staates ein wesentlich
68

Zitiert nach Ernst Wagner, Quellen, a. a. O., S. 400 ff.
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anderes Verstăndnis von Volksgruppenrecht entgegensetzte. Eine ăhnliche Tendenz
war in der ungarischen Volksgruppe zu beobachten. Hier waren es irnrnerhin
hohere Parteifunktionăre, die mit deutlichen Worten gegen die Bukarester Politik
zu Felde zogen.
In einem in Rumănien abschriftlich weit verbreiteten Appell an die
Bukarester Regierung wurden Vertreter der deutschen und magyarischen Volksgruppe im Spătherbst 1975 aktiv. In zwei Beitrăgen der ,,Frankfurter Allgemeinen
Zeitung" wurden die Forderungen der Gruppe, die sich ganz bewuBt auf Helsinki
berief, dargestellt. Auffallend war, daB die von der Gruppe angegebenen Zahlen
erheblich hoher lagen, als jene nach der Volkszăhlung 1977 angegeben.
,,Die ungarischen und deutschen Nationalităten Rumăniens - zwei Millionen
Ungarn und 600.000 Deutsche in SiebenbUrgen und im Banat, zusarnrnen 13% der
Bevolkerung Rumăniens - wehren sich gegen ihre Diskrirninierung auf allen
Gebieten des offentlichen Lebens. Sie wollen, daB ihr Staat die Menschenrechte
seiner Minderheiten in korrekter Weise garantiert.
Sie fordem darum:
1. Freiheit im Gebrauch ihrer Muttersprache, besonders in den Schulen und in
der Verwaltung;
2. Eigene ungarische und deutsche Schulautonornie von der Elementar- bis zu
den Hochschulen;
3. Gleichberechtigung auf allen Gebieten des politischen, kulturellen und
wissenschaftlichen Lebens (Literator und Presse, freie kulturelle Kontakte mit dem
Ausland);
4. Ri.ickgabe des enteigneten nationalen Kulturgutes (Museen, Archive),
soweit es <<IUmănisiert» wurde;
5. Konstitutionelle Anerkennung eines «Bundes der Nationalităten» als die
verfassungsmăBige, frei gewăhlte Vertretung der Minderheiten in Rumănien;
6. Einsetzung einer «Kommission ftir Siebenbi.irgen» in der UNO zur
Sicherung der Rechte.
Mit diesen Forderungen nach Anerkennung der Menschenrechte fi.ir alle
Staatsbtirger in Rumănien wollen die nationalen Minderheiten Rumăniens ihren
Beitrag zur Sicherung des Friedens in Europa leisten"69 •
Die Oppositionellen legten offensichtlich ihre Finger in offene Wunden, denn
wenige Jahre spăter - bei der Belgrader KSZE-Nachfolgekonferenz - wurde ein
weiteres Papier bekannt, dessen Verfasser der rumănische Kommunist ungarischer
Herkunft, Karoly Kiraly war. Er war immerhin mehrere Jahre in fi.ihrenden
Positionen (1968 -1972 stellvertretendes Mitglied des Politbi.iros der RKP,
Vizeprăsident des Rates der Werktătigen Magyarischer Nationalităt zum damaligen
Zeitpunkt) tătig und seine Meinung konnte nicht als reaktionărer Akt der Konter69

Zitiert nach Bukarester Nationalismus und Volksminderheiten, in „Europa ethnica", 33. Jg.,
H. 111976, S. 27 ff.
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revolution abgetan werden. Kiraly i.ibergab seine Beschwerdebriefe verschiedenen
ZK-Mitgliedem magyarischer Volkszugehărigkeit. Obwohl sich Kiraly mit der
Gesamtproblematik auseinandersetzte, sollen hier aus Platzgri.inden nur jene
Passagen aus seinen Briefen zitiert werden, die sich mit der Schulpolitik gegeni.iber
den Nationalităten befassen.
Der erste Brief Kiralys richtete sich an den fi.ir ideologische und
Nationalitătenfragen zustăndigen Funktionăr, Ilie Verdeţ7°, im Juni 1977, der
zweite an Janos Fazekas, nachdem der erste Brief unbeantwortet geblieben war und
der dritte an Janos Vincze im September 1977. Nachdem in Bukarest untersucht
worden war, ob Kiraly der alleinige Verfasser der Briefe sei, konnte dieser aber
eine Liste mit angesehenen Persănlichkeiten beibringen, die seine Thesen
untersti.itzten. Dazu gehărten der ehemalige rumănische Ministerprăsident Ion
Gheorghe Maurer und eine Reihe hochstehender Funktionăre ungarischer
Nationalităt.

Die gesamte Nationalitătenpolitik Bukarests wurde von Ungam aus bereits
seit mehreren Jahren mit gro6er Skepsis verfolgt, obwohl Budapest jedweden
Irredentismus weit von sich gewiesen hatte71 • Auch beim Treffen Kadar Ceauşescu im Juni 1977 war das Problem zur Sprache gekommen, hatte aber keine
i.ibereinstimrnenden Standpunkte erbracht72 • Schlie6Iich kam es auch zu einer
heftigen wissenschaftlichen Kontroverse in fi.ihrenden Zeitschriften der beiden
Lănder, die nicht frei von Polemik war und mit einer gewissen Bitterkeit gefi.ihrt
wurde73 .
Dabei erhob Prof. Zsigmond Pal Pach, Vizeprăsident der Ungarischen
Akademie der Wissenschaften, den Vorwurf, da6 die Behandlung der Magyaren in
74
Rumănien, „dann doch ganz sicher ein Ethnocid darstellt" • Dieser Ansicht muB
70

Ober den Gesamtvorgang der Kirâly-Briefe und deren Vertlffentlichung vergi.: Zur Lage der
Magyaren in Rumănien, in „Europa ethnica", 35. Jg., H. 211978, S. 75-80; Dokumentation: Zur Lage
der Madjaren in Rumănien, Schwere Anklage aus Siebenbiirgen und Budapest, in „Wissenschaftlicher Dienst Stidosteuropa", 27. Jg., H. 3/1978, S. 86-90 (weiterhin zitiert unter ,,Zur Lage");
American Transylvanian Federation and Committee for Human Rights in Rumania (Hg.), Witnesses
to Cultural Genocide, First-Hand Repons on Rumania", in „Minority Policies Today", New York,
1979 (weiterhin zitiert unter „Witnesses"); Rumania's Violations of Helsinki Final Act Provisions
Protecting the Rights of National, Religious and Linguistic Minorities, Study Prepared by the
Committee For Human Rights in Rumania for the Conference On Security and Cooperation in
Europe, Madrid, 1980-81, New York, 1980 (weiterhin zitiert unter ,,Rumania's Violations").
71
Janos Kâdăr hatte vor der Budapester Nationalversammlung am 27. l. 1958 erklărt: „Die
Ungarische Volksrepublik erhebt keinerlei Anspr1lche gegentiber anderen Lăndem, weder territorialer
noch sonstiger Natur". Zitat nach Nahs Hartl, Nationalitătenprobleme, a. a. O., S. 28.
72
Vergi. dazu ln Minderheitenfragen „keine Einmischung ", in „Wissenschaftlicher Dienst
Stidosteuropa", 27. Jg., H. 6/1978, S. 169.
73
Vergi. dazu Dokumentation: Eine rumănisch-ungarische Kontroverse, Sind die Madjaren in
Siebenbiirgen einem „Ethnocid" ausgesetzt?, in „Wissenschaftlicher Dienst Stidosteuropa", 27. Jg.,
H. 8/911978, S. 230-233 (weiterhin zitiert unter Eine rumănisch-ungarische Kontroverse).
74
Eine rumănisch-ungarische Kontroverse, a. a. O., S. 230.
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wohl weitgehend beigepflichtet werden, wenn man die Abschnitte in den Briefen
Kiralys liest:
,,Beschwerdebrief Kâroly Kiralys an Ilie Verdef 5.
Verehrter Genosse Verdeţ,
ich wende mich an Sie als jenen in der Parteifilhrung, der filr die Aufsicht der
Arbeiterrate der in unserem Lande lebenden verschiedenen Nationalitaten
zustandig ist. (Gemeint ist der „Rat der Werktatigen ungarischer Nationalitat", der
Verf.) [... ].
Meiner Ansicht nach ist es dringend notwendig, das Aktionsprogramm der
Rate zu revidieren. [... ]
1. Von der Partei dazu errnăchtigt, sollen die Rate standig beobachten, wie
die Nationalitătenpolitik der Rurnănischen Kommunistischen Partei auf dem Gebiet
des kulturellen Lebens, des Gebrauchs der Muttersprache bei Behărden und im
ăffentlichen Bereich, sowie auf anderen Gebieten praktisch verwirklicht werden.
Sie sollen das Fortschreiten der Erziehung in der Muttersprache auf allen Stufen
des Schulsysterns verfolgen. Sie sollen alle Măglichkeiten wahrnehmen, mit denen
sie ihren Beitrag zum geistigen Wohlergehen der im Lande wohnenden
Nationalităten leisten kănnen"76 •
Nach diesen Verbesserungsvorschlagen filr die Arbeit der Nationalitatenrate,
die im eigentlichen Sinne eine Demokratisierung der Verhaltnisse darstellen, macht
Kiraly einige grundlegende Anmerkungen zur Nationalitatenpolitik Ceauşescus,
die treffender kaum sein kănnten:
„Keine einzige Nationalităt wtirde es dulden, daB jemand filr sie spricht, nur
weil der Betreffende erklărt, selber ein Angehăriger derselben Nationalitat zu sein,
gleichzeitig aber ihre Sprache nicht beherrscht, sei es, weil er sie nicht kennt, sei
es, weil er nicht gewillt ist, sie zu sprechen. Deshalb kann er auch nicht filhlen und
nicht denken, wie die anderen, weil ihrn das gemeinsame geistige Bindeglied fehlt. [... ]
Demgegentiber wird standig wiederholt, daB die Nationalitatenfrage in
unserem Lande endgtiltig und ein filr allernal gelăst wurde. Diese Behauptung ist
praktisch gesehen nicht wahr, vom theoretischen Standpunkt aber antiwissenschaftlich und anti-dialektisch. Um diese These zu untermauem, wird
standig die lndustrialisierung und der gesicherte Arbeitsplatz ohne Ansehen der
Nationalitătsunterschiede beharrlich zitiert. lch stimme dem zu, aber nur dem, denn
die Nationalitatenfrage ist geistiger und nicht nur materieller Art. Der primare
Aspekt mag der materielle sein, den geistigen kann er jedoch nicht ersetzen,
hăchstens erganzen"77 •
75

Vergi. zur Person Ilie Verdet: Hans-GUnther Fleischmann, a. a. O.
Zitiert nach Beschwerdebrief LJ:iszl6 Kirtilys an Ilie Verdeţ, in „Europa ethnica", 35. Jg.,
H. 2/1978, S. 76 ff. (weiterhin zitiert unter Beschwerdebrief).
77
Zitiert nach: Beschwerdebrief, a. a. O., S. 78 ff.
76
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In seinem dritten Brief an Janos Vincze beschrănkt sich Kiraly nicht mehr auf
einen Katalog von Verbesserungsvorschlăgen flir die Nationalitătenrăte, sondem
nennt die MiBstănde offen beim Narnen.
„An den Genossen Janos Vincze [... ].
Es ist eine allgemeirt bekannte Tatsache, daB die Wahrheit dann Gtiltigkeit
hat, wenn sie sich als lebensfii.hig erweist und sich in der Harrnonie von Worten
und Taten offenbart. Wir rntissen jedoch feststellen, daB zwischen Theorie und
Praxis eine tiefe Kluft besteht, tatsăchlich sagt man eines und tut etwas ganz
anderes.
Man versprach uns Fachrnittelschulen und Technika, in denen der Unterricht
in der Muttersprache der nationalen Minderheiten erfolgen wtirde. In Wirklichkeit
sind wir Zeugen der zahlenrnăBigen Reduzierung dieser Schulen; ihre Anzahl sinkt
von Jahr zu Jahr. Die Kinder dtirfen nicht in ihrer Muttersprache lemen, und der
obligatorische Unterricht in rurnănischer Sprache wurde selbst in den Kindergărten
eingefilhrt. 1976 wurde ein BeschluB liber die Liquidierung der madjarischsprachigen Hochschulen verabschiedet. Der SchlieBung der <<Bolyai»-Universităt
in Klausenburg folgte die Liquidierung des Medizinischen und Pharrnazeutischen
Instituts in Tîrgu Mureş. Dann wurde an der Hochschule flir Schauspielkunst
«Istvan Szentgyărgi» aufgrund eines hăheren Beschlusses eine rurnănischsprachige
Sektion errichtet, wodurch praktisch das letzte «lnselchen» des hăheren Unterrichts
in der Muttersprache liquidiert war. Und darnit kein Zweifel aufkornrne: von sechs
Absolventen dieses Jahres wurde nur ein einziger beim ungarischen Theater
angestellt, die tibrigen fi.inf erhielten nolens-volens Stellen bei rurnănisch
sprachigen Theatem. [... ].
Daraus ist ersichtlich, daB eine Vielzahl von Tatsachen im Widerspruch steht
zur Verfassung, zu den Parteistatuten sowie zu den Grundsătzen, die in den
Parteidokumenten enthalten sind. Was hier praktiziert wird, stirnrnt mit diesen
Prinzipien nicht tiberein, ja es widerspricht ihnen vollkornrnen und hat weder mit
dem Marxismus-Leninismus noch mit den Menschenrechten und Grundfreiheiten,
mit Humanităt, Ethik und Menschenwtirde etwas zu tun, d. h. mit all den Begriffen,
die von der Propaganda in verschiedenster Form ausposaunt werden" 78 •
Die Rurnănisierungstendenzen an den rnagyarischen Schulen sollen sogar zu
mehreren Selbstrnorden und ungeklărten Todesfii.llen von namentlich bekannten
Pădagogen geflihrt haben79 • Dies schien filr die Ungaro eine Măglichkeit des
Protestes gegen die Regierungspolitik zu sein. Ein groBer Teii der deutschen Lehrer
beantragte derngegentiber die Aussiedlung und riskierte die sofortige Entlassung
78

Zitiert nach Zur Lage, a. a. O„ S. 87 ff.
Vergi. dazu Rudolf Grulich, Menschenrechte in Rumănien, Personenkult um Ceauşescu,
Warum schweigt der Westen?, Der Somoza Osteuropas genieftt Ansehen, in „Sudetendeutsche
Zeitung", 29. Jg„ Nr. 13, vom 30. 03. 1979.
79
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aus dem Dienst, ohne der Ausreiseerlaubnis sicher zu sein, wie im Herbst 1976 im
Kreis Kronstadt bereits geschehen80 • So kamen im zweiten Halbjahr 1976 126
Lehrer und 40 Kindergărtnerinnen, im ersten Halbjahr 1977 307 Lehrkrăfte und
118 Kindergărtnerinnen als Aussiedler in die Bundesrepublik Deutschland81 •
8. Zusammenfassung

Wie in den meisten sozialistischen Lăndem gab es flir die Minderheiten in
Rumănien ein staatlich gelenktes und organisiertes Kulturleben. Die Sprache der
Volksgruppe hatte der „Transmissionsriemen der Partei'' zum Volk bzw. zu den
Genossen zu sein. Dies geschah im Sinne Lenins: „Der Form nach national - dem
lnhalt nach sozialistisch". Kulturpolitik stand damit unter dem Primat der
Kommunistischen Partei Rumăniens. Jede kulturelle Arbeitsweise und _jedes
Kulturprodukt hatten Ausdruck des Willens der Partei zu sein.
Der rumănische Staat forderte die Zweisprachigkeit bei den Angehărigen der
nationalen Minderheiten. Das gesellschaftliche Umfeld im sozialistischen
Rumănien lie6 den deutschen Spi:achgebrauch jedoch zu und ermăglichte den
Schulbesuch in deutscher Sprache. Die Assimilierung war eher gering. Gewisse
Schwierigkeiten bestanden flir Kinder darin, da6 sie zunăchst das Deutsche als
Hochsprache erlemen mu6ten. Die Beziehungen zwischen Dialekt und
Umgangssprache/Hochsprache sind in Siebenbi.irgen nicht sehr eng.
Seit dem Zweiten Weltkrieg war es den Deutschen măglich, ihre Sprache zu
bewahren. In offiziellen Verlautbarungen war von einem vorbildlichen
Sprachenrecht der ,.mitwohnenden Nationalităten" die Rede, das im Sinne einer
marxistisch-leninistischen Kulturpolitik „gro6zi.igig gewăhrt" wurde. Tatsăchlich
ist zu bestătigen und anzuerkennen; da6 in Rumănien jene „Segnungen"
kommunistischer Nationalitătenpolitik im Oberma6 vorhanden waren, von denen
die Deutschen in der Sowjetunion, in Polen, Ungam oder der Tschechoslowakei
nur trăumen konnten. Als positive Zeugnisse wurden wăhrend der
kommunistischen Herrschaft genannt:
1. Die Anerkennung als „mitwohnende Nationalităt" in der Verfassung,
2. die Măglichkeit der parlamentarischen Vertretung und die Reprăsentation
als Gruppe im ,,Rat der Werktătigen deutscher Nationalităt",
Vergi. dazu Walter Konig, Die gegenwărtigen Schulverhăltnisse, a. a. O., S. 116,
Anmerkung 90; und Entlassungen deutscher Lehrer, dpa-Meldungen vom 10. 10. 1976, in „Europa
ethnica", 33. Jg., H. 4/1976, S. 181.
81
Zahlen nach Bund der Vertriebenen (Hg.), Verletzungen von Menschenrechten, Eine
Dokumentation der Verletzungen der Rechtsverpflichtungen zum Schutz der Menschenrechte
gegeniiber Deutschen in den Gebieten des Deutschen Reiches ostlich von Oder und Neij3e und
auj3erhalb der Grenzen des Deutschen Reiches, Bonn 1977, S. 38.
80
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3. die Gewăhrung muttersprachlichen Unterrichts in Schulen und
Schulsektionen,
4. der freie Gebrauch der Muttersprache bei Behorden und vor Gerichten,
5. die Vielfalt des deutschen Pressewesens,
6. die bedeutende Verlagstătigkeit fur die deutsche Volksgruppe,
7. die Betreuung durch Rundfunk, Femsehen und zwei deutsche Theater,
8. die Organisation der Brauchtumspflege (Trachtenfeste, Brauchtumsfeste,
Landeswettbewerbe fiir Volkstumspflege ),
9. die Beteiligung der Kirchen am offentlichen Leben.
Im Sinne der „Gewăhrleistung volliger Gleichberechtigung fiir alle
82
Werktătigen, fiir alle Bi.irger, ungeachtet der Nationalităt," betrachtete der
rumănische Staat seine Nationalitătenpolitik als eine groBztigig angelegte,
entgegenkommende und kulturfordemde Politik. DaB die Deutschen Rumăniens
die rechtlichen Grundlagen und vor allem die praktische Verwirklichung der
kulturellen und sprachlichen Nationalitătenrăte fiir vollig unzureichend hielten,
bewies die fluchtartige Aussiedlung der Jahre 1990 bis 1992. Im historischen
Vergleich jedoch kommt die sozialistische Phase einfach zu schlecht weg:
Siebenbtirger Sachsen und Banater Schwaben waren autonome kulturelle
Selbstverwirklichung zumindest im Rahmen der Kirchen gewohnt. Eigenstăndiges
Sprach- und Kulturleben galten nicht als Kampfobjekte in der Auseinandersetzung
mit der rumănischen Gesellschaft und dem rumănischen Staat mit seinen
Behorden; es waren vielmehr allseits akzeptierte Selbstverstăndlichkeiten.
Das Erlemen des Sprach- und Kulturkampfes im 20. Jahrhundert war fiir die
Siebenbtirger Sachsen und die tibrigen Deutschen Rumăniens schwer genug. Die
Auseinandersetzung fiihrte in der sozialistischen Ăra weitgehend zur Resignation
der Deutschen, denn nunmehr kam zu der offenen nationalen W ettbewerbssituation
die verdeckte ideologische, welche durch die Machtinstrumente der Partei und
ihres Geheimdienstes „Securitate" vollends fur die Minderheiten aussichtslos
wurde. Die Angst, diesen Kampf in den năchsten Generationen zu verlieren und im
rumănischen Sprach- und Kulturvolk aufzugehen, war ein weiteres Motiv fiir die
Aussiedlung. Man entschloB sich, zu dem Zeitpunkt das Land zu verlassen, wo die
Sprachsubstanz noch weitgehend- auch bei den Kindem - vorhanden war.
Durch die verstărkte Auswanderung der Deutschen aus Rumănien nach der
Revolution von 1989, vor aliem in den Jahren 1990 bis 1992 sieht die deutsche
Volksgruppe als ein emstzunehmender ethnischer und politischer Faktor ihrem
Ende entgegen. Es wird nur eine geringe Zahl von Deutschen in Rumănien bleiben,
Nicolae Ceauşescu, Rede auf dem gemeinsamen Plenum der Răte der Werktătigen
ungarischer und deutscher Nationalităt. ln Plenanagungen der Răte der Werktătigen ungarischer
und deutscher Nationalităt in der Sozialistischen Republik Rumănien. 13.- 14. Mărz 1978, Bukarest,
1978, s. 13.
82
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was auch durch die Ergebnisse der Volkszăhlung vom Mărz 200283 bewiesen wird,
die în sehr begrenztern MaBe, an die historischen Kulturleistungen der Deutschen
des Karpatenbogens wird ankniipfen konnen. Die Deutschen Siebenbtirgens und
des Banates werden zu rnusealen Rarităten und zu Marginalien - und das nur
soweit, wie es die rurnănischen Regierungen in der Zukunft zulassen werden.
Influenţa

ideologiei comuniste asupra politicii minorităţilor din România în
perioada dintre 1945 şi 1989, prezentată la nivelul etniei germane (saşii
transilvăneni, şvabii bănăţeni ş. a.)
(Rezumat/

Prezentarea de fată este sinteza actualizată a unei lucrări de o mai mare amploare despre
de limbă germană din România de după cel de al Doilea Război Mondial, apărută în
Republica Federală Germania, în timpul în care regimul comunist se afla încă la putere în România.
La acea vreme, autorul a avut posibilitatea de a efectua doar un scurt stagiu de documentare la fata
locului. La cererea oficială adresată Ministerului înxătământului din România pentru documentare în
ţară, n-a primit nici măcar un răspuns. De acea, aproape toate sursele bibliografice şi analizele
valorificate de autor provin din literatura apărută in Republica Federală Germania.
Rezumatul este structurat după cum urmează: descrierea evenimentelor politice dintre anii
1945 şi 1989, compararea observatiilor şi a analizelor existente în lucrările româneşti de specialitate
cu cele germane şi vest-europene şi, în final, concluzii, în încercarea de a emite o judecată proprie, cât
mai aproape de adevărul istoric.
Această sinteză este structurată în opt capitole. Capitolul I este intitulat Die Wirren der letzten
Kriegsjahre und der Nachkriegszeit ( 1944-1948) [Conflictele ultimilor ani de război şi cele din
perioada postbelică (1944-1948)) şi are următoarele subcapitole: I. l. Der Umsturz [lovitura de
stat]; I. 2. Hans Otto Roth und die loyalitătserklărung der Rumăniendeutschen [Hans Otto Roth şi
declaraţia de loialitate a germanilor din România]; I. 3. Deportationen und Enteignungen [Deportări
şi exproprieri]; l. 4. Das Nationalitătenstatut vom 6. 2. 1945 [Statutul naţionalităţilor din 6. 2. 1945);
I. S. Die Machtubernahme der Kommunisten [Preluarea puterii de către comunişti].
Capitolul II, Der Aujbau eines sozialistischen Bildungswesens (1948-1952) [Constituirea unui
sistem educaţional socialist 1948-1952), cuprinde: II. l. Die Verfassung vom 13. April 1948
[Constituţia din 13 aprilie 1948) şi II. 2. Das deutsche Antifaschistische Komitee fur Rumănien
[Comitetul German Antifascist pentru România].
Capitolul III, Dem lnhalt nach sozialistisch - der Form nach national (1952-1959) [După
conţinut, socialist - după formă, naţional (1952-1959)), tratează: III. l. Die Verfasung vom 24.
September 1952 [Constituţia din 24 septembrie 1952); III. 2. Die Sowjetunion - unser Vorbild!
[Uniunea Sovietică - idealul nostru!); III. 3. Der Volksaufstand in Ungam und seine Auswirkungen
au/ die Bukarester Nationalitătenpolitik [Revolta populară din Ungaria şi efectele ei asupra politicii

învătământul

83

Zahl der Deutschen 60 088 bei einer Gesamtbevolkerung von 21 698 181. Zahlen nach
Wolfgang H. Rehner, Die Dămme brechen: Nichts wie weg! Die Probleme der rumăniendeutschen
BevOlkerung im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts und die Zunahme des Auswanderungsdruckes, in
„Hermannstădter Zeitung", Nr. 1792, vom 23. 8. 2002, S. S.
Traducere: Luzian Geier, Bukowina Institut, Augsburg.
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de la Bucureşti]; III. 4. Auflenpolitische Emanzipation - innenpolitische lntoleranz
[Emancipare politică externă- intoleranţă politică intema1.
Capitolul IV, Entrussifizierung und Nationalkommunismus (1959-1965) [Derusificarea şi
comunismul naţional], se referii la: IV. 1. Die Auflenpolitischen Rahmenb~dingungen [Contextul
politic extern] şi IV. 2. Der 3. Parteitag der rumănischen Arbeiterpartei im Juni 1960 [Al lll-lea
Congres al Partidului Muncitoresc Român în 1960].
Capitolul V abordează perioada denumită şi Die Ăra Ceauşescu: Auf dem Wege zum
sozialistischen Einheitsstaat ( 1965-1968) [Era Ceauşescu: pe drumul spre un stat unitar socialist],
astfel: V. 1. Die Neuordnung von Partei und Staat [Noua orientare a partidului şi a statulu11; V. 2.
Die Verfassung der Sozialistischen Republik Rumănien vom 21. August 1965 [Constituţia Republicii
Socialiste România din 21august1965].
Capitolul VI, cu titlul Gleichberechtigung mit Fragezeichen (1968-1971) [Egalitatea în
drepturi sub semnul întrebării (1968-1971)], analizează: VI. 1. Die Bedeutung der Front der
Sozialistischen Einheit [Semnificaţia Frontului Unităţii Socialiste]; VI. 2. Der Rat der Werktătigen
deutscher Nationalităt in Rumănien [Consiliul oamenilor muncii de naţionalitate germană din
România]; VI. 3. Eine Phase der Entspannung in der rumănischen Nationalitătenpolitik [Un moment
de destindere în politica românească a naţionalităţilor].
Capitolul VII abordează Ceauşescus Homogenisierungstheorie (1971-1989) [Teoria
omogenizării a lui Ceauşescu (1971-1989)], în următoarele subcapitole: VII. 1 Die Landeskonferenz
der Rumănischen Kommunistischen Partei vom 19.-21. 7. 1972 [Conferinţa naţională a P. C. R. din
19-21. 7. 1972]; VII. 2. Die Plenarsitzung des Rates der Werkătigen magyarischer und deutscher
Nationalităt und das „Program der Rumănischen Kommunistischen Partei der Schaffung der
vielseitig entwickelten sozialistischen Gesellschaft und des Voranschreitens Rumăniens zum
Kommunismus" vom 11. Parteitag im Jahre 1974 [Plenara Consiliului oamenilor muncii de
Naţionalitate Maghiară şi Germană şi „Programul P. C. R. de făurire a societăţii socialiste
multilateral dezvoltate şi de înaintare a României spre comunism" de la al XI-iea Congres al
Partidului în anul 1974]; VII. 3. Der Sozialismus ist in seinem Wesenskern ein einziger! [Socialismul
este în esenţă unul singur!]; VII. 4. Die Kiraly-Briefe: Opposition gegen Ceauşescus Politik
[Scrisorile lui Kiraly: opoziţie faţă de politica lui Ceauşescu].
Spicuim din ultimul capitol, care rezumă problemele abordate în prezentarea făcută de Ortfried
Kotzian, câteva concluzii.
Ca şi în cele mai multe dintre lările socialiste, şi în România a existat o
viaţii culturalii dirijată şi organizată de stat pentru minorităti. Modul de exprimare în limba altor
naţionalităti trebuia să fie în spiritul celor afirmate de Lenin, şi anume: „după formă, naţional - după
continut, socialist". Politica culturalii se afla, aşadar, sub patronajul Partidului Comunist din România,
iar orice activitate culturală şi, implicit, produsul acesteia, trebuia să exprime vointa partidului.
Statul român promova bilingvismul în rândul membrilor minoritătilor nationale şi facilita
frecventarea şcolilor în limba germanii. Însuşirea limbii materne era totuşi de nivel redus. Una dintre
dificultătile elevilor consta în faptul că ei trebuiau sli învete mai întâi germana elevată, deşi în mediul
social se vorbeau dialecte/graiuri ale limbii germane. În Transilvania, de pildă, nu au existat legături
strânse între dialect şi limba germană standard.
După cel de-al Doilea Război Mondial germanii au avut dreptul de păstrare a limbii materne.
În comunicatele oficiale se vorbea despre dreptul „nationalitliţilor conlocuitoare" de a se exprima în
propria limbă, drept care, în spiritul politicii culturale marxist-leniniste, se considera a fi „conservat
cu generozitate". Autorul constată că faţă de situaţia germanilor din Uniunea Sovieticii, Polonia sau
Ungaria, cea a germanilor din România avea destule aspecte pozitive, şi anume: 1. Recunoaşterea lor
ca „nationalitate conlocuitoare" în constituţie; 2. Posibilitatea de a avea reprezentanţi în parlament şi,
în calitate de grup etnic, în Consiliul oamenilor muncii de naţionalitate germană; 3. Păstrarea
învătământului în limba maternă în şcoli; 4. Libera utilizare a limbii materne în dialogul cu
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autorităţile

oficiale şi juridice; 5. Varietatea presei de limbă germană; 6. Activitate editorială
7. Exprimarea prin intermediul televiziunii, radioului şi a două teatre germane;
8. Organizarea de activităţi cu specific tradiţional (serbări cu costume populare, cu obiceiuri populare,
concursuri naţionale pe teme de folclor); 9. Implicarea bisericilor (chiar dacă îngrădită) în viata
semnificativă;

publică.

Cu toate acestea, germanii din România considerau că principiile juridice şi, mai ales,
de punere în practică a deciziilor de natură culturală şi lingvistică luate de Consiliile
Naţionalităţilor erau cu totul insuficiente. În viziunea autorului acest lucru este dovedit şi de masivele
emigrări dintre anii 1990 şi 1992.
Pentru saşii transilvăneni şi pentru alţi germani din România, lupta lingvistică şi culturală a
fost destul de dificilă. Confruntarea cu ideologia comunistă mascată, cu instrumentele puterii
comuniste şi, mai ales, cu Securitatea, a dus la o resemnare a minorităţilor. Teama că noua generaţie
va pierde această luptă şi va fi cu totul asimilată de limba şi cultura poporului român a constituit de
asemenea un motiv al emigrării. Hotărârea de a părăsi ţara a fost luată, se pare, într-un moment în
care, chiar şi în cazul copiilor, mai exista o anumită substanţă lingvistică germană Ia nivel cultural.
În condiţiile acestei emigrări masive de după 1989, perspectivele minorităţii germane sunt,
apreciază autorul, nu tocmai optimiste: ,,În România va rămâne un număr redus de germani, fapt ce va
fi dovedit şi de rezultatele recensământului din martie 2002, număr care va putea doar în mică măsură
să amintească de realizările culturale istorice ale germanilor din arcul carpatic. Germanii din
Transilvania şi din Banat se transformă în «rarităţi muzeale» sau în marginalii - aceasta va fi posibil
numai în măsura în care o vor permite guvernele româneşti în viitor".

posibilităţile
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ISTORIE, DEMOGRAFIE, TOPONIMIE, ONOMASTICA, STATISTICA

DIN CARTEA DE ONOARE A MĂNĂSTIRII SUCEVIŢA.
PERSONALITĂŢI ŞI ÎNSEl\1NĂRr
VALERIAN PROCOPCIUC

În activitatea de valorificare a materialelor documentare aflate în Arhiva
Mănăstirii Suceviţa, atenţia noastră a fost atrasă de un registru cu număr de
inventar 12/1894, ce prezenta semne evidente de degradare fizică şi care, după cum
se va vedea mai departe, cuprinde date ce constituie un interesant material pentru
studierea problemelor Bucovinei.
Am menţionat „un registru", deoarece nu are niciun titlu - sau semne că ar fi
avut aşa ceva -, nu este înscrisă data şi nici scopul întrebuinţării lui. Răsfoind
primele file, ne-am dat seama că este vorba de o Carte de Onoare pusă la dispoziţia
vizitatorilor mănăstirii, carte ce s-a păstrat timp de peste un secol şi poate fi
consultată încă şi astăzi în condiţii aproape normale.
Cartea este protejată de pereţi/coperţi de lemn îmbrăcaţi în piele, devenită,
după aproape 120 de ani de existenţă, de culoare nedefinită, între maroniu şi negrucenuşiu. Pe îmbrăcămintea pereţilor, pe margine, atât în faţă cât şi în spate, are
imprimat un chenar auriu, lat de 1,5 cm care, în unele secvenţe, îşi trădează încă
strălucirea de altădată. Pereţii au dimensiunile de 21,5 cm x 33 cm. Pe coperta din
faţă este imprimată o stea cu patru colţuri, de 3 x 3 cm, iar pe cea din spate, o stea
cu opt colţuri, alungită, având pe verticală 12 cm, iar pe orizontală 9 cm. Ambele
stele au avut, iniţial, culoarea aurie, ca şi chenarul. Acest material de protecţie este
deteriorat. Parţial, pielea este distrusă mai ales în zona de legătură a coperţilor, iar
partea lemnoasă este, în bună parte, roasă de cari.
Cartea de Onoare conţinea, iniţial, 120 de file numerotate de la 1 la 120 inclusiv,
adică 240 de pagini. La data de 1 octombrie 2006, am constatat lipsa a 21 de file
din faţă, cartea începând cu fila 22, iar din interior lipseau filele cu numerele 38 şi
78. Prin urmare, la acea dată, volumul conţinea 97 de file folosite (194 de pagini),
• Cu prilejul unei întâlniri la Mănăstirea Suceviţa, la I octombrie 2006 - gazdă fiind P. C.
maica stareţă-stavroforă Mihaela Cozmei -, dintre Dimitrie Vatamaniuc, membru de onoare al
Academiei Romârie, preotul şi scriitorul Constantin Hrehor şi semnatarul acestei lucrări, toţi fii ai
satului, punctul principal al discuţiilor a fost valorificarea materialelor documentare, inedite încă,
aflate în arhivele mănăstirii.
Analele Bucovinei, XV, 1, p. 163-184,

Bucureşti,

2008
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cuprinzând observaţiile, aprecierile şi semnăturile vizitatorilor, scrise predominant
cu cerneală neagră. Excepţie fac filele 102, 103 şi 104, pe care a fost folosită şi
cerneala albastră.
Plecând de la fila 22, prima existentă la această dată în volum, printr-un
calcul retrospectiv al celor 21 de file lipsă, rezultă că această Carte de Onoare a
fost pusă la dispoziţia vizitatorilor în anul 1887. Şi, cum acest an este marcat de
vizita în Bucovina a prinţului moştenitor, arhiducele Rudolf de Habsburg, unicul
fiu al împăratului Austriei, Francisc Iosef I, fiu care a avut un sfârşit tragic la
Mayerling, s-au depus eforturi deosebite de către organele locale politice, militare
şi bisericeşti, pentru a i se face o primire demnă viitorului împărat.
Astfel, la hotarul dintre Suceviţa şi Voievodeasa (Fiirstenthal), autorităţile
ci vile au ridicat, în onoarea venirii prinţului moştenitor, un monument (obelisc) ce
există şi astăzi, şi pe care a fost pusă o placă omagială - din care s-au recuperat
câteva fragmente - ce avea inscripţionată ziua vizitei, 9 iulie 1887.
Credem că datorită acestui eveniment cu 'totul deosebit, a luat şi egumenul de
atunci al mănăstirii Suceviţa, Ilarion Filipovici, măsurile necesare pentru a i se face
prinţului o primire pe măsură, printre care şi aceea de a deschide această Carte de
Onoare, în care prima semnătură s-o aibă înaltul oaspete. În favoarea ipotezei că
această carte de onoare a fost pregătită cu prilejul vizitei prinţului moştenitor
Rudolf de Habsburg, pledează şi condiţiile tehnice deosebite în care a fost
construită - pereţi din lemn îmbrăcaţi în piele, ornaţi cu chenar şi stele ornamentale
aurite, hârtie pergaminată, contrastând vizibil cu celelalte cărţi de onoare puse
ulterior în circulaţie.
Dispariţia primului fascicol al cărţii nu a avut, după opinia noastră, alt mobil
decât dorinţa unui colecţionar de înscrisuri deosebite, care mai uşor a dezmembrat
un fascicol întreg decât să rupă foile care conţineau semnătura şi eventualele notări
în original ale înaltului musafir şi, posibil, ale unor membri din suita sa.
În starea actuală a Cărţii de Onoare, semnăturile încep în data de 8 august
1894, cu Isidor şi Aglaia Mănescu şi Elena şi Zaharia Voronca, toţi din comuna
Mihalcea, judeţul Cernăuţi. tntimul era paroh în acea localitate şi este unul dintre
cei cinci arboroseni care, alături de Ciprian Porumbescu, Constantin Morariu,
Eugen Siretean şi Orest (Ortizie) Popescu au stat o vreme în închisorile austriece în
timpul ocupaţiei Bucovinei de către aceştia. Cartea de onoare se încheie la data de
14 iulie 1928, cu semnăturile vizitatorilor Th. Alexandru, consilier la Curtea de
Apel Cernăuţi şi soţia sa, Didina, şi Emma Hnidei, a cărei stare socială nu este
cunoscută.

În acest interval de 34 de ani (8 august 1894 - 14 iulie 1928), Cartea de
Onoare cuprinde aproximativ 2 600 - 2 800 de semnături ale unor vizitatori ai
mănăstirii. Acest număr nu include semnăturile de pe cele 21 de file, respectiv 42
de pagini de la început şi două file, respectiv patru pagini din interior, care lipsesc.
Am folosit expresia „unor vizitatori" deoarece nu toţi cei care au trecut pragul
acestei instituţii au şi semnat în carte. Alte mii de musafiri au trecut pe la acest
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monument istorico-religios în aceeaşi perioadă 1894-1928, fără a-şi scrie
impresiile sau a-şi pune semnătura pe documentul de arhivă. Acest fenomen a
influenţat negativ la constatarea numărului real al vizitatorilor în perioada dată.
Unele evenimente internaţionale au contribuit şi ele la micşorarea numărului
vizitatorilor. Astfel, când norii prevestitori ai primei conflagraţii mondiale începeau
să acopere cerul liniştit al Europei, atât cercetătorilor din domeniul arhitecturii,
picturii, istoriei şi ale altor ramuri ale culturii şi ştiinţei, cât şi tinerilor (elevi şi
studenţi) dornici să-şi îmbogăţească cunoştinţele, evenimentele politice şi militare provocate de asasinatul de la Sarayevo, care a declanşat Primul Război Mondial le-au stopat avântul, confirmând adevărul exprimat de Cicero, inter anna silent
musae („pe timp de război, muzele tac") sau războaiele nu sunt prielnice
dezvoltării artelor şi ştiinţei. în cazul nostru, efectul negativ a fost faptul că,
începând cu a doua jumătate a anului 1913, numărul vizitatorilor Mănăstirii
Suceviţa a luat un curs descendent alarmant. De exemplu, în luna august a acestui
an, lună în care este prămuit şi hramul Mănăstirii Suceviţa şi în care, în anii
liniştiţi, mii de vizitatori umpleau curtea interioară, se înregistrează doar 27 de
vizitatori. în tot anul 1914 semnează doar 38 de vizitatori, lista încheindu-se cu
Apostol D. Culea (1882-1949), director de şcoală primară din Tulcea, pedagog şi
publicist român. în anul 1915 semnează numai 33, în 1916 - 6, în 1917 - 9, în
1918 - nicio semnătură. Abia în fila 100, cu data de 4 iulie 1919, apar noi
semnături în Cartea de Onoare a Mănăstirii. Printre primii noi vizitatori, semnează
Al. Băceanu, dr. D. Marmeliuc, iar pe fila 101, Vasile Goldiş, Nicolae şi Eufrosina
Iorga etc.
în toată perioada analizată de noi, Mănăstirea Suceviţa a fost condusă de
cinci arhimandriţi (egumeni): Ilarion Filipovici, Vladimir de Repta, Vladimir de
Herszany, Veniamin Iliuţ şi Ortizie Popescu. Ultimul este menţionat mai sus ca
făcând parte din grupul celor cinci „arboroseni" arestaţi de autorităţile austriece în
cazul comemorării morţii domnitorului moldovean Grigore Ghica.
Prezentul studiu se doreşte un capitol ce poate completa cronicile Mănăstirii
Suceviţa scrise până acum şi constă în selectarea unor personalităţi care au avut un
rol deosebit în viaţa politică, socială şi culturală a ţării şi care au vizitat Complexul
mănăstiresc Suceviţa ca pelerini sau oaspeţi individuali, componenţi ai vreunui
grup organizat sau ai unor delegaţii oficiale, însemnările făcute cu acest prilej şi au
semnat în Cartea de Onoare în perioada dintre anii 1894 şi 1928.
Sunt prinse în studiu şi personalităţi din ţări străine care au vizitat şi au
semnat în aceeaş.i Carte de Onoare. Menţionăm că impresiile exprimate şi
semnăturile sunt scrise în diferite limbi - japoneză, arabă, slavă, turcă, germană,
engleză etc. - concretizate prin vizitatori din Japonia, Paris, Londra, Viena,
Paraguay, Olanda, Turcia, N. U. Geneva etc.
Prezentarea celor „aleşi" în acest documentar se face în ordinea cronologică a
primei vizite la mănăstire prin menţionarea primei file în care şi-a semnat prezenţa.
în cazul când aceeaşi persoană a vizitat acest obiectiv de mai multe ori şi a semnat
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şi în alte file, acest lucru se evidenţiază prin menţionarea noilor file în continuarea
primei notări, dar numerele noilor file vor fi trecute în paranteze rotunde.
Informaţiile asupra celor prezentaţi în lucrare sunt redate după următoarea schemă:
nr. crt.; nr. filei şi filelor, în cazul vizitelor repetate; numele şi prenumele; anul
naşterii şi al decesului; data vizitării; starea socială (în caz că este evidenţiată
aceasta); scurte date biografice; impresii privind obiectivul vizitat etc.
Multe dintre însemnări sunt redate în limba germană, mai ales în perioada
1894-1918 (probabil şi cele dintre anii 1887 şi 1894), timp în care Bucovina a
făcut parte din Imperiul Habsburgic, însemnări care, în majoritatea cazurilor, sunt
greu sau chiar imposibil de descifrat.
La criteriul de selectare a personalităţilor incluse în studiu s-au folosit mai
ales semnăturile. Din multitudinea acestora, mare parte nu pot fi descifrate, altele
sunt exprimate sub formă de monograme, care, deşi ingenios alcătuite, ne
micşorează câmpul de cercetare. De folos la identificare şi selectare ne-a fost şi
menţionarea funcţiei sociale avută la data vizitării Mănăstirii Suceviţa.
Cu privire la menţiunile exprimate în urma vizitării obiectivelor prezentate de
ghizii mănăstirii, dar mai ales la semnăturile prin care atestă vizitele făcute prin
aceste locuri, în foarte multe cazuri semnatarii au folosit o grafie deosebit de
frumoasă, fie că este redată sub formă de monogramă cu iscusite combinaţii de
litere sau arabescuri, fie că sunt folosite ca fond caracterele scrierii gotice, ronde
sau cursiv caligrafiate litere latine, frumuseţea acestora poate stârni invidia oricărui
artist plastic.
Pe parcursul lucrării se constată că unii dintre vizitatori au repetate prezenţe
la Mănăstirea Suceviţa. Dimitrie Dan, spre exemplu, a făcut îndelungate cercetări
în vederea întocmirii monografiei acestui locaş, Mănăstirea Suceviţa. Cu anexe de
documente ale Suceviţei şi ale schitului celui Mare Ştefan, editată la Bucureşti, în
1923; K. A. Rornstorfer a întocmit lucrări privind domeniul arhitecturii (Der
Umbau des Klosters Suczawitza), istoriei etc.; E. A. Kozak a studiat şi întocmit
lucrări privind inscripţii. vechi de pe clopote, icoane, cruci etc. (Resultate meiner
Forschungen im Kloster Socawica) pe care le publică în Archiv far Slavische
Philologie; Mathias Friedwagner a studiat folclorul de prin aceste zone.
Din această Carte de Onoare, volum cu aproape 3 OOO de semnături - luând
în calcul, cu aproximaţie, şi cele 23 de file dispărute -, s-ar putea selecta cele ale
marilor personalităţi şi, cu ajutorul tehnicii modeme actuale, s-ar putea întocmi un
album-dicţionar în care, în prima parte să se redea semnătura reală, iar în partea
opusă, în clar, se va scrie numele persoanei proprietara semnăturii, îmbogăţind
astfel bibliotecile şi muzeele cu această, nu fără rost, lucrare.
Prezentăm, în continuare, enumerarea personalităţilor selectate după cum neam propus în paginile anterioare, respectând schema anunţată.
1. Fila 22. Zaharia Voronca (1851-1920); miercuri, 8 august 1894, preot,
împreună cu preoteasa Elena V oronca. Colaborator la presa bucovineană. A făcut
parte dintre cei cinci arboroseni care au stat în închisorile austriece în perioada
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studenţiei la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. A fost strâns ataşat de satul
Mihalcea din apropierea oraşului Cernăuţi, unde a fost mult timp parohul localităţii.
Cu prilejul vizitei, Elena V oronca scrie, pe aceeaşi pagină, următoarele
versuri: „Sfântă mănăstire pentru pomenire I Tu ne-aduci aminte vremuri de
mărire. I Umbre-n ziduri moarte I În suflete foarte I În noi întărire, pentru viitor. I
Din aceste ziduri ese-a noastră soarte I Cu-aşa temelie nu moare-un popor".
Semnează Elena Voronca, 8 august 1894. „Miercuri, în biserică la liturgie, în
grabă". [Adaugă după dată].

2. Fila 22/2• Baron Constantin Hunnuzachi (1863-1937); 10 august 1894,
biolog, membru de onoare al Academiei Române (1919), profesor universitar la
Universitatea din Cernăuţi şi doctor Honoris Causa al acesteia. Membru al
Societăţii de Zoologie şi Botanică din Viena. A publicat peste 90 de studii în
limbile germană, română şi franceză. Date suplimentare în Emil Satco,
Enciclopedia Bucovinei, vol I, Iaşi - Suceava, Princeps Edit, Biblioteca Bucovinei
„I. G. Sbiera", 2004, p. 504-505. În continuare, în cazul folosirii acestei surse de
informare o vom da în formă abreviată: E. B.
3. Fila 23, (34), (39). Dr. Dimitrie Onciul (1856-1923); 25 august 1894,
12/24 august 1897, 9 august 1899. Numai la vizita din 1897 menţionează că este
profesor universitar la Bucureşti. Studii liceale la Rădăuţi, universitare la Cernăuţi,
specializare la Viena. Membru al societăţilor studenţeşti „Arboroasa" şi „Junimea".
Membru corespondent, membru titular, vicepreşedinte şi preşedinte al Academiei
Române. A fost şi director al Arhivelor Statului. Date mai complete despre
activitatea sa ştiinţifică în E. B., vol. II, p. 156-158.
4. Fila 23/2, (30/2). Karl-Adolf Romstoifer (1854-1916); 5-7 octombrie 1894
şi 15 iulie 1896, arhitect, istoric. Membru corespondent al Academiei Române.
Timp de două decenii a activat în diverse domenii la Cernăuţi. A fost distins cu
diferite ordine şi decoraţii româneşti: Comandor al Ordinului „Steaua României" şi
„Coroana României"; decoraţii austriece: Cavaler al Ordinului „Coroana de Fier"
şi „Francisc Iosif'. Membru al Comisiei Centrale pentru Ocrotirea Monumentelor.
După planurile sale s-au organizat restaurările de biserici şi mănăstiri. A publicat
numeroase şi apreciate studii privind arhitectura şi istoria Bucovinei. În 1904, la
vârsta de 50 de ani, părăseşte definitiv Bucovina. Date suplimentare în E. B., vol. II,
p. 316-317.
5. Fila 28/2 . George Brăilean (1838-1902); înv. superior, 25.VII.1895. Este
tatăl profesorului universitar Traian Brăilean. A fost, timp de 40 de ani, în
învăţământ la Bilca. A vând cunoştinţe agricole multiple, este numit şi în funcţia de
învăţător agricol ambulant, prilej cu care a cutreierat multe sate din fostul district
Rădăuţi, ţinând conferinţe printre ţărani, cu subiecte privind agricultura şi dezvoltarea
fermelor agricole. A luptat pentru introducerea limbii române în şcoli şi cancelarii.
A colaborat la diferite publicaţii profesionale şi cu profil agricol. Informaţii din
N. Simionovici, Din trecutul şcoalei româneşti din Bucovina. Portrete didactice şi
figuri dăscăleşti meritorii, Caiet I, p. 46-53, mss„ 27 iunie 1960, Râmnicul Sărat,
Colecţia V. Boca, Botoşana.
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6. Fila 30. Dr. Ion G. Sbiera (1836-1916). Vizitează Mănăstirea Suceviţa la
10/22 iunie 1896. Profesor universitar, academician, istoric literar, custode al
Bibliotecii Bucovinei, membru fondator al Reuniunii Române de Leptură (1862),
viitoarea Societate pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, societate
reactivată în 1991. A condus organul de presă al Societăţii, colaborând şi la alte
reviste şi publicaţii din ţară. În cei 80 de ani de viaţă, i s-au tipărit numeroase
lucrări privind trecutul poporului român din punct de vedere social, istoric, religios,
cultural, literar etc. A fost decorat cu Ordinul „Coroana României" în grad de
cavaler. Informaţii în E. B., vol. II, p. 354-355.
7. Fila 30, (37), (64). Dr. Radu Sbiera (1876-1946). Vizitează Mănăstirea
Suceviţa la 10/22 iunie 1896, odată cu tatăl său I. G. Sbiera, când era încă student,
şi la datele 8.VIII.1898, 2.VIII.1905. Şcoala primară, Liceul „Aron Pumnul" şi
Universitatea (Filologie) le urmează în Cernăuţi. Licenţiat în elină, latină şi
română. A editat diverse lucrări cu semnături de autor. Din 1940 a fost profesor la
Catedra de Latină a Facultăţii de Litere şi Filozofie din Bucureşti. A fost membru
al Societăţii Academice „Junimea". Informaţii în E. B., vol. II, p. 355-356.
8. Fila 36, (70), (84), (87), (97). Dimitrie Dan (1856-1927); 3 VIII 1898; 27
XI 1907; 30 III 1911; 8 IX 1911; 22 XI 1913. Preot, istoric, folclorist. Studii
primare şi secundare la Suceava. Absolvent al Facultăţii de Teologie din Cernăuţi.
Preot în diferite parohii, dar mai ales în Straja, apoi la Roşa, lângă Cernăuţi.
Consilier consistorial, mitrofor, membru al Societăţii pentru Cultura şi Literatura
Română în Bucovina şi al Comisiei Centrale pentru întreţinerea monumentelor
istorice din Viena. Membru corespondent al Academiei Române. A publicat în
volume diferite materiale, monografii, printre care şi al Mănăstirii Suceviţa, în
1923. Astfel se explică şi repetatele vizite făcute aici.
9. Fila 50, (69), (74), (78). Dr. Eugen A. Kozak (1857-1933); 1X1901; 24N 7NI 1907; 10 VIII 1908; 14 VII 1909. La prima vizită, semnătura o pune după
următoarea menţiune elogioasă la adresa conducătorului mănăstirii: „Ohne den
Klostervorsteher verlassen sind die Hallen!" [Fără stareţul mănăstirii - este vorba
de Veniamin Iliuţ, n. n. - V. P. - locurile ar fi pustii!].
E. A Kozak, teolog, profesor universitar, doctor în teologie, profesor de limba
şi literatura veche slavă bisericească la Facultatea de Teologie din Cernăuţi, rector.
La penultima vizită, cea din 10 august 1908, pe lângă semnătură, Dr. Eugenius
A. Kozak, îşi menţionează şi titlurile academice: „Rector magnif. c. r. Universitatis
Cernoviciensis bucovinensis, professor publ. ord. literar slavicari".
10. Fila 50. Mihai Chisanovici (1857-1915); 16 februarie 1902. Învăţător,
publicist, luptător pentru drepturile învăţătorimii, crearea şi susţinerea şcolilor de
către stat. În periodicele „Lehrerzeitung" [Gazeta învăţătorilor] şi „Die Wahrheit"
[Adevărul], atacă cu înverşunare corupţia şi viaţa grea a învăţătorilor din cauza
nepăsării autorităţilor care-l consideră ca spirit neastâmpărat, om periculos,
turbulent. Este suspendat din învăţământ, ca după şase luni de anchetă să fie
reîncadrat în acelaşi post. Firea lui vulcanică nu i-a permis să-şi caute de sănătate.
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Internat la un spital din Viena, Moare la nici 41 de ani. După 8 ani, învăţătorimea
organizează „Asociaţia pentru repatrierea rămăşiţelor pământeşti ale lui Mihai
Chisanovici", acţiune condusă de un alt învăţător vrednic, Corneliu Clain, care a
reuşit să îndeplinească această îndatorire faţă de acest reprezentant de seamă al
învăţătorimii bucovinene.
11. Fila 51, (55), (58). Dr. Matthias Friedwagner (1861-1940). A vizitat
Mănăstirea Suceviţa de trei ori, în intervalul 1894-1928. Prima dată în 213 mai
1902- când a fost însoţit de dr. I. Kromayer, profesor la Universitatea din Cernăuţi-,
urmând traseul Putna - Suceviţa - Vatra Moldoviţei - Vama. A doua oară
împreună cu acelaşi profesor cemăuţean şi cu prof. dr. G. Kromayer de la
Universitatea din Halle, în zilele de 14-15 mai 1903, urmând traseul Putna Suceviţa - Gura Humorului - Fălticeni. Cea de a treia vizită o face singur, în
20 mai 1904, şi semnează cu titlul de Decan al Facultăţii de Teologie la
Universitatea din Cernăuţi. M. Friedwagner a fost membru corespondent al
Academiei Române. Ca filolog, a depus o muncă deosebită pentru punerea în
valoare a folclorului românesc bucovinean, organizând, cu ajutorul elevilor şi
studenţilor, acţiunea de culegere a materialului folcloristic din întreaga Bucovină.
Un deosebit ajutor în acest domeniu l-a primit din partea profesorului Alexandru
Voevidca. Informaţii în E. B., voi. I, p. 396.
12. Fila 55. Dr. Gheorghe Munteanu-Murgoci (1872-1925); 30--31 august
1902. Geolog, geograf, pedolog. Membru corespondent al Academiei Române,
preşedinte al Comisiei Internaţionale de Cartografie a Solului. La data vizitei la
Suceviţa, după semnătură menţionează: ,,Profesor, şeful Laboratorului de Mineralogie
Universitatea Bucureşti". A fost profesorul de fizică şi chimie al prinţului
moştenitor Carol, viitorul rege al României. Informaţii în Mic Dicţionar
Enciclopedic, Bucureşti, Editura Enciclopedică, Editura Univers Enciclopedic,
2005, p. 901 (în continuare M. D. E.).
13. Fila 55. Gheorghe Ţiţeica (1873-1939); 30--31 august 1902, împreună cu
dr. Gh. Munteanu-Murgoci. Matematician român, academician. La data vizitei,
semnează sub titlul de profesor-agregat la Facultatea de Ştiinţe Bucureşti. În
încheiere, menţionează: „Aici am încheiat excursia noastră pe la mănăstirile din
Bucovina". Informaţii în M. D. E., p. 1425.
14. Fila 56/2• Dr. Elie-Miron Cristea (1868-1939); 30 mai 1903. La data
vizitei, era consilier arhiepiscopesc ortodox la Mitropolia din Sibiu. Cu prilejul
vizitei la Suceviţa, scrie în Cartea de Onoare: „Închinatu-m-am şi eu cu evlavie
acestor locuri cu scumpe relicve şi preţioase amintiri pentru fiecare ortodox român,
carele cu dor aşteaptă reînvierea vechilor, frumoaselor tradiţii naţionale şi a vieţii
româneşti, care ne-a lăsat nouă urmaşilor atâtea suvenire de neuitat". A fost primul
patriarh al României (1925-1939), regent în timpul primei domnii a regelui Mihai
I, împreună cu Armand Călinescu, Gheorghe Argeşanu, Constantin Argetoianu,
Gh. Tătărăscu şi Ion Gigurtu. A fost şi prim-ministru sub dictatura regală a lui
Carol II (1938-1939). Moare la 6 martie 1939, la Cannes, Franţa, unde era plecat
să-şi caute de sănătate.
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15. Fila 58. George Tofan (1880-1920); 4 mai 1904. Publicist. Studii primare
în comuna natală, Bilca, gimnaziale la Suceava, universitare - limba română,
istoria, geografia - la Cernăuţi. Membru al Societăţii Studenţeşti „Junimea", făcând
parte din fondatorii revistei „Junimea literară" şi din Comitetul de redacţie al
acesteia. Iniţiator al fondării revistei „Şcoala". Redactor la ziarul „Patria", secretar
al Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina. În 1914 se refugiază
în România, la Bazargic. Ajunge la Chişinău, în 1917, unde se alătură grupului de
luptători pentru unire, împreună cu Onisifor Ghibuşi Pan Halipa. În 1918 revine la
Cernăuţi şi ia parte la organizarea actului Unirii Bucovinei cu România. Iniţiază, în
1919, al doilea Congres al Învăţătorilor, la care nu poate lua parte, fiind bolnav.
A fost una dintre marile figuri ale învăţământului românesc din Bucovina şi un
luptător neobosit pentru drepturile istorice ale românilor. Se stinge din viaţă când
încă nu împlinise 40 de ani. Informaţii biografice în E. B., voi. II, p. 505-506.
La aceeaşi pagină 58, un vizitator din Galaţi scrie, în jurul semnăturii lui
G. Tofan: „Refugiaţi de zgomotul asurzitor al oraşului, unde diferitele afaceri.
încordă şi neliniştesc spiritul, am petrecut câteva momente fericite în acest colţ
pământesc, unde nu am ştiut ce să admirăm mai mult, măreţia înconjurătoare plină
de farmec sau bogăţia de odoare şi amintiri scumpe păstrate în acest sfânt locaş. Fie
ca cei chemaţi să se ştie folosi cât de grabnic de odoarele îngropate aici, care
ascund cu ele multe fapte glorioase, menite a ilustra multe pagini frumoase a puţin
cercetatei noastre istorii naţionale. Doresc ca, alături de iscălitura marelui
naţionalist român, să stea o altă iscălitură, de departe, departe tocmai din judeţul
Covurlui". Semnează Şt. A. Şerban din Galaţi.
16. Fila 59. Vintilă I. C. Brătianu (1867-1930); 2/15 VII 1904. Om politic
român, preşedinte al P. N. L. (1927-1928), ministru de finanţe în mai multe
guverne şi prim-ministru în anii 1927-1928. Este unul dintre iniţiatorii politicii
„prin noi înşine".
17. Fila 59/2• Dr. Alexandru Tzigara-Samurcaş (1872-1952); 3 VII 1904.
Studii la Paris, Berlin şi Miinchen. Doctor în filozofie, director la Muzeul de Artă
Naţională, profesor de istoria artelor la Cernăuţi şi Bucureşti, din 1924 redactor-şef
al revistei „Convorbiri literare". Membru corespondent al Academiei Române, din
1938. A avut şi funcţia de director al Fundaţiei Regale Carol I şi pe cea de prefect
al Poliţiei din Bucureşti, în 1916-1918. A contribuit hotărâtor la înfiinţarea
Muzeului Aman. Alexandru Tzigara-Samurcaş a fost o personalitate complexă a
culturii şi ştiinţei româneşti în prima jumătate a secolului XX.
18. Fila 5912• lon Gh. Duca (1879-1933); 4 VII 1904, împreună cu V. G. Morţun.
Jurist şi om politic român, fruntaş P. N. L„ de mai multe ori ministru şi prim-ministru.
A fost asasinat pe peronul gării Sinaia, în 1933, de un comando legionar. Informaţii
în M. D. E., p. 386.
19. Fila 59/2• VasiÎe G. Morţun (1860-1919); 4 VII 1904, împreună cu I. Gh. Duca.
Ziarist şi om politic român, unul dintre fondatorii revistei „Dacia viitoare". Deputat
socialist în parlament. În 1899 trece la P. N. L. În Cartea de Onoare scrie: „Nu e
păcat să ai graniţă de trecut ca să vii la Suceviţa?" Informaţii din M. D. E„ p. 891.
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20. Fila 62/2, (101). Nicolae Iorga (1871-1940); 24 IV 1905; 21 IX 1919.
Ultima dată însoţit de soţia sa, Ecaterina. Istoric, scriitor, publicist, om politic
român, academician, profesor universitar. A editat şi condus numeroase ziare şi
reviste, a scris nenumărate volume de istorie naţională şi universală, de istorie
literară etc., etc. Membru a numeroase academii şi societăţi ştiinţifice străine.
Scrierile sale îl situează printre cei mai mari istorici ai lumii. A fost prim-ministru.
S-a situat hotărât împotriva hitlerismului. A fost asasinat, în noiembrie 1940, de
membrii Gărzi de Fier. Informaţii biografice în M. D. E., p. 635.
21. Fila 75/2, (111). /on. l. C. Brătianu (1864-1927); 5 IX 1908, împreună cu
soţia sa, Pia Brătianu; 14 VID 1925, cu Barbu Ştirbei şi alţi fruntaşi liberali.
Preşedinte al P. N. L., de mai multe ori ministru şi prim-ministru. A condus
delegaţia română la Conferinţa de Pace de la Versailles. A orientat politica externă
a României spre Franţa şi Anglia. A scos înafara legii P. C. R
22. Fila 75/2• Ioan Bianu (1856-1935); 5 septembrie 1908, împreună cu soţia
sa, Alexandrina. Filolog, profesor universitar la Bucureşti, academician. Organizator
şi director al Bibliotecii Academiei Române. Informaţii în M. D. E., p. 136.
23. Fila 76. Dr. Vladimir de Repta (1841-1926). Scrie în Cartea de Onoare:
„Cu ocazia vizitaţiei canonice. Suceviţa, la 24 august/10 septembrie 1908, şi
semnează Vladimir, arhiepiscop şi mitropolit al Bucovinei şi Dalmaţiei.
Mai jos, pe aceeaşi pagină, semnează şi Mihai Ursuleac, profesor şi
arhidiacon, Calistrat Coca, protopresbiter catedral şi Ştefan Pavel, vicar - probabil
însoţitorii mitropolitului.
Vladimir de Repta urmează teologia la Cernăuţi, specializarea o face la
Viena, Miinchen, Bon şi Ziirich. Profesor la Universitatea din Cernăuţi, decan,
rector, doctor honoris causa al acesteia, membru de onoare al Academiei Române.
Membru şi vicepreşedinte al Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în
Bucovina.
24. Fila 80. Carol, prinţ al României (1893-1853); 17 iulie 1909, la vârsta de
16 ani. A venit la Suceviţa însoţit de o numeroasă suită, alcătuită din dr. Romalo,
Vasile L. Romalo, A. Romalo, C. N. Filitti, I. Neniţescu, Gh. T. Kirileanu,
Dominic B. Păltineanu, B. B. Păltineanu. Date biografice în Ion Mamina,
Regalitatea în România 1866-1947, Bucureşti, Editura Compania, 2004, p. 83-90.
În continuare se va cita: R. R.
25. Fila 8112 • Sextil Puşcariu (1877-1948). A vizitat Mănăstirea Suceviţa în
22 iunie 1910. Lingvist şi filolog român. Doctoratul l-a susţinut la Leipzig, docenţa
la Viena, profesor universitar la Cernăuţi şi Cluj. Decan şi rector la Cluj.
Academician. A condus lucrările de elaborare a Dicţionarului limbii române al
Academiei, Atlasul lingvistic român, Istoria literaturii române - epoca veche ş. a.
A fost cofondator al revistei „Glasul Bucovinei". Membru al Academiei din Berlin.
Date suplimentare în: M. D. E., p. 1151 şi E. B., voi. II, p. 282-283.
26. Fila 82. Radu Rosetti (1853-1926). A vizitat Mănăstirea Suceviţa în
16 iulie 1910, împreună cu soţia sa, Magdalena. Scriitor şi istoric român. Lucrări şi
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studii asupra evoluţiei problemei agrare. În Bucovina a venit în calitate de comisar
regal din parte României pentru revizuirea graniţei cu Austro-Ungaria.
27. Fila 87. Teodor Balan (1885-1972). A vizitat Mănăstirea Suceviţa în
8 septembrie 1911, când era profesor la Şcoala Reală din Cernăuţi. Istoric. În 1908
îşi ia licenţa după studiile de istorie-geografie la Cernăuţi şi Viena. În 1930 îşi
susţine doctoratul, iar în 1931 trece examenul de docenţă tot în istorie. A fost
profesor secundar la Liceul din Câmpulung Moldovenesc, Liceul Real din
Cernăuţi, Liceul „Ştefan cel Mare" din Suceava, Liceul „Aron Pumnul" din
Cernăuţi, apoi director al Bibliotecii Universitare din Cernăuţi, cu rang de profesor
universitar. A editat numeroase lucrări în volume, dar au rămas şi foarte multe
lucrări în manuscris. Date suplimentare în E. B., vol. I, p. 86-87.
28. Fila 89, (104), (107/2). Dr. Romulus Cândea (1886-1973). A vizitat
Mănăstirea Suceviţa în 1 iulie 1912, 20 septembrie 1922, 27 iulie 1924. Ultima
vizită a făcut-o împreună cu tatăl său, Ion Cândea, protopopul gr. ort. la Avrig, şi
cu Lazăr Triteanu, protopresbiter, consilier la Consistoriul din Sibiu. A scris în
Cartea de Onoare: „Cercetând acest monument, ne-am întărit şi nădejdea unei
învieri de obşte, care nu poate întârzia". Suceviţa la Cozma şi Damian.
Romulus Cândea urmează Facultatea de Teologie la Cernăuţi cu magna cum
laude, doctor în teologie, profesor universitar la aceeaşi universitate, primar al
Cernăuţiului, profesor universitar şi la Cluj, doctor în teologie (1912) şi în filozofie
(1916), decan al Facultăţii de Filozofie, rector. Colaborator la publicaţiile din Bucovina.
Multe lucrări i-au apărut în volume. Date biografice din E. B., vol. I, p. 201.
29. Fila 98. Onisifor Ghibu (1883-1972). La Mănăstirea Suceviţa, în iunie
1914. Pedagog, teolog, militant pe tărâm politic. Studii liceale la Liceul de Stat
Sibiu şi la Liceul „Andrei Şaguna" Braşov. Continuă la Institutul Teologic Sibiu.
Cursuri universitare la Bucureşti, Budapesta, Strassbourg şi Jena. Doctoratul în
filozofie şi pedagogie la Jena. Coreferent şcolar la Arhiepiscopia Sibiu. Paralel,
profesor suplinitor la Institutul Teologic-Pedagogic. Secretar al „Secţiei şcolare" a
ASTRA. Între 1914 şi 1918 îl găsim la Bucureşti, Iaşi şi Chişinău, unde desfăşoară
o intensă activitate politică şi culturală, militând pentru făurirea statului naţional
român unitar, mai ales prin ziarele fondate de el la Chişinău: „Tribuna", „Ardealul
în Basarabia", „Coala moldovenească". Revenit, după 1 decembrie 1918, la Cluj, ia
în primire universitatea din acest oraş. În acest timp este ales membru corespondent
al Academiei Române şi numit profesor titular la Catedra de Pedagogie de la
Facultatea de Litere şi Filozofie a Universităţii din Cluj, de la care a ieşit la pensie,
în 1945. A fost condamnat la ani mulţi de închisoare de regimul comunist.
A executat doar o parte (1956-1958). I s-au tipărit, în volume, circa 30 de titluri. A
colaborat la peste o sută de periodice din Sibiu, Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj,
Oradea, Craiova, Chişinău, Iaşi ş. a.
30. Fila 98. Dr. Raimund Friedrich Kaindl (1866-1930). A vizitat Mănăstirea
Suceviţa în data de 22 iunie 1914. Istoric şi etnograf. Studii universitare şi doctoratul
la Cernăuţi. Până în 1893 lucrează la Viena, an în care vine la Cernăuţi. Profesor de
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istorie, geografie şi limba germană la Şcoala Reală gr. ort. Profesor de Istoria
Austriei la Universitatea din Cernăuţi, unde este şi rector. În 1914 este transferat la
Graz. Îl preocupă anumite probleme din istoria Bucovinei, mai ales viaţa
coloniştilor din această provincie. Despre viaţa românilor din Bucovina a scris prea
puţin, necunoscând limba română. A editat studiile sale în volume, mai ales Istoria
germanilor din Bucovina, în trei volume. Date biografice din E. B., vol. I, p. 569.
31. Fila 100/2 , (102). Dr. Dimitrie Manneliuc (1886-1970). Data vizitelor:
15 iulie 1919 şi 15 iulie 1921, rară nicio menţiune. Folclorist, cadru universitar.
Profesor secundar, profesor agregat, apoi titular, doctorat în filologie clasică,
docent, decan. Director al Teatrului Naţional din Cernăuţi, primar al acestui oraş.
Profesor titular la Universitatea Bucureşti, la Facultatea de Litere şi Filozofie.
Cercetător principal la Institutul de Lingvistică al Academiei Române. Colaborator
la diferite reviste de prestigiu. A tradus din Sofocle şi Horaţiu. Date biografice din
E. B., vol. II, p. 30.
32. Fila 101. Vasile Goldiş (1862-1934). A vizitat Mănăstirea Suceviţa în
21 septembrie 1919. Fiu de preot, a studiat istoria şi latina la Budapesta şi Viena.
Profesor de istorie la Caransebeş şi Braşov. Membru al Partidului Naţional Român.
A fost prezent la Alba-Iulia în data de 1 decembrie 1918 şi, în cuvântarea sa, a
argumentat necesitatea unirii Transilvaniei cu România. A fost deputat în parlamentul
de la Pesta. Mai târziu, a fost ministru al Cultelor în guvernul de la Bucureşti.
Membru al Academiei Române şi preşedinte al ASTRA.
33. Fila 101/2• Gavril Rotică (1881-1952). în vizită la Suceviţa în 10.X.1919.
Poet, învăţător la Câmpulung Moldovenesc, Cernăuţi şi Bucureşti. Participă la
culegerea de folclor bucovinean, făcând parte din colectivul organizate de M.
Friedwagner. Colaborări la diferite reviste literare şi ziare. în proză l-a preocupat
Bucovina şi oamenii săi, iar în poeziile din cele trei volume publicate cântă
dragostea. Informaţii biografice din E. B., vol. II, p. 323.
34. Fila 107/2• Constantin Argetoianu (1871-1955). În vizită la Suceviţa în
15.VII.1924, împreună cu D. Mezincescu şi Al. A. Radian. C. Argetoianu a fost
lider al Uniunii Agrare. Ministru în repetate rânduri, prim-ministru în 1939. A
sprijinit dictatura regelui Carol al Il-lea. A făcut parte din regenţa din prima
domnie a regelui Mihai I. Informaţii biografice din M. D. E., p. 70.
35. Fila 107/2• Gheorghe Tătărescu (1886-1957). Vizitează Mănăstirea
Suceviţa împreună cu soţia sa, la 18 august 1924. La acea dată era subsecretar de
stat la Interne. Om politic român, unul dintre conducătorii P. N. L. De mai multe
ori ministru şi prim-ministru. A aderat la F. N. D., ministru de Externe în guvernul
P. Groza. A făcut parte din regenţa formată în timpul primei domnii a regelui Mihai I.
Informaţii din M. D. E., p. 1 373.
36. Fila 108. Regele Ferdinand I de Hohenzollem-Sigmaringen (1865-1927).
Vizitează Mănăstirea Suceviţa la data de 19 august 1924, însoţit de Gottfried, prinţ
moştenitor de Hohenlohe-Langenburg şi de ofiţeri de gardă. Informaţii biografice
în R. R., p. 133-151.
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Vizitează Mănăstirea Suceviţa

împreună cu soţia sa, Victoria, la 21 aprilie 1925. Istoric român, academician. În

perioada vizitei era ministru al Cultelor şi Artelor. Specialist în istoria Evului
Mediu. A efectuat studii asupra mormintelor feudale româneşti şi a scris monografii
ale domnilor români. Date biografice din M. D. E., p. 723.
38. Fila 112. Gheorghe I. Brătianu (1898-1954). A vizitat Mănăstirea Suceviţa
împreună cu soţia Elena, în 15 aprilie 1926. Istoric şi om politic, membru
corespondent al Academiei Române, profesor universitar la Iaşi şi Bucureşti,
membru al P. N. L.
39. Fila 113. Nectarie Cotlarciuc (1875-1937). Mitropolit al Bucovinei, a
vizitat Mănăstirea Suceviţa, vizită canonică, în 19 mai 1926. Liceul la Suceava,
Facultatea de Teologie la Cernăuţi. Doctorat în teologie şi filozofie. Studii de
specializare la Viena, Bonn, Wlirzburg şi Miinchen. Bibliotecar la Universitatea
Cernăuţi (1901-1915), profesor la Catedra de Teologie Practică la Facultatea de
Teologie la Cernăuţi, decan. Autor de studii de Drept Bisericesc, Filozofie,
Omiletică, Liturgică. Delegat de Sf. Sinod să reprezinte B.0.R. la congresele
ecumenice de la Stockholm, Lausanne şi la cele catolice de la Viena şi Bonn. A
publicat, cu titlu de autor, mai multe volume. La vizita sa la mănăstire, a notat în
Cartea de Onoare: „Binecuvântarea Domnului peste această veche instituţie
bisericească şi naţională. t Nectarie".
40. Fila 114. Ion Zelea Codreanu. A viZitat Mănăstirea Suceviţa la 6 august
1926. A scris în Cartea de Onoare următoarele: „Mănăstirea Suceviţa a văzut
mulţi duşmani ai neamului românesc şi ai crucii. Toţi au pierit. Vor pieri sigur şi
cei de azi. Curând!"
41. Fila 114/2• Prinţesa Ileana (1908-1991). A vizitat Mănăstirea Suceviţa în
zilele de 8-9 august 1926, însoţită de Irina Procopiu şi de Marie-Emannuelle
Romalo. Pentru informaţii biografice, vezi R. R., p. 96-98.
42. Fila 115. Ioan Lupaş (1880-1967). Împreună cu soţia, vizitează Mănăstirea
Suceviţa pe data de 1 octombrie 1926, în calitate de ministru al Ocrotirii Sociale.
Istoric, profesor universitar la Cluj. Scrie unele monografii, printre care ale lui
Andrei Şaguna, Avram Iancu ş. a., studii istorice. Informaţii biografice în M. D. E.,
p. 779.
43. Fila 117. Ion Simionescu (1873-1944). A vizitat Mănăstirea Suceviţa la
3 aprilie 1927, însoţit de Ilie Vişan, profesor şi viitor director al Liceului „Eudoxiu
Hurmuzachi" din Rădăuţi. Ion Simionescu, geolog şi paleontolog român,
academician, profesor universitar la Iaşi şi Bucureşti. A publicat lucrări de
popularizare a ştiinţelor naturii. Date biografice în M. D. E., p. 1 291.
44. Fila 118/2 • Congresul filologilor în Cernăuţi, 23 mai 1927. O vizită la
Mănăstirea Suceviţa, care trezeşte interesul şi merită a i se da o deosebită atenţie,
este analiza împrejurărilor în care s-a produs acest adevărat şi neaşteptat eveniment.
Astfel, pe 23 mai 1927, s-a organizat şi ţinut, la Cernăuţi, un Congres al filologilor.
Faptul că în capitala Bucovinei, unde, în urmă cu circa 9 ani, limba română îşi
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pierduse mult din valoarea ei de comunicare în favoarea unor limbi străine, se
organizează un astfel de sobor al celor mai strălucite personalităţi româneşti ale
timpului în materie de filologie, are o semnificaţie deosebită. În primul rând, i se
recunoaşte Bucovinei că este un important centru de cultură, apoi că aici se află şi
somităţi, recunoscute nu numai în ţară, în acest domeniu, ca Gr. Nandriş, Leca
Morariu, T. Sauciuc-Săveanu ş. a. Nu este lipsit de importanţă faptul că aici, în
Bucovina, s-au întâlnit, la 23 mai 1927, delegaţi de o deosebită valoare în ştiinţele
filologice din marile centre universitare din ţară, prilej cu care aceştia au făcut
cunoştinţă cu obiectivele turistice ale Bucovinei, care au fost zăvorâte timp de
143 de ani de către Imperiul Habsburgic.
Evenimentul nu a trecut neobservat de presa vremii, mai ales de cea
cernăuţeană. Cităm, printre altele, „Revista filologică", organ al Centrului de Studii
Filologice de pe lângă Facultatea de Filozofie şi Litere din Cernăuţi, care apărea de
trei ori pe an şi al cărei director era Al. Procopovici, participant la acest Congres. În
această revistă, anul I, nr. 3, octombrie 1927, p. 362-368, apare publicat întregul
program al desfăşurării celui de al treilea Congres al filologilor români, ţinut la
Cernăuţi în zilele de 20, 21 şi 22 mai 1927, program pe care îl redăm integral, în
continuare, după notele d-lui Gr. Nandriş, secretar al Congresului.

AL TREILEA CONGRES AL FILOLOGILOR ROMÂNI
Cernăuţi,

20, 21, 22 Mai 1927

COMISIUNil..E CONGRESULUI
I. Comisiunea centrală organizatoare: O. Densusianu, T. Papahagi, Şt. Paşca,
Al. Procopovici, S. Puşcariu, I. Şiadbei.
II. Comisiunea pentru stabilirea terminologiei gramaticale: Gh. Adamescu,
G. Bogdan-Duică, O. Densusianu, L. Morariu.
III. Comisiunea studiilor clasice: D. Burileanu, D. Evolceanu, D. Marrneliuc,
I. Popa-Liseanu, I. Valoari.
IV. Comisiunea pentru stabilirea ortografiei române: Gh. Adamescu, I.
Bianu, O. Densusianu, Al. Procopovici, S. Puşcariu.
ORDINEA LUCRĂRil..OR
Ziua întâia (20 Mai)
Ora 16. Deschiderea congresului în aula Universităţii. Apoi se întrunesc comisiunile
I, II, III şi IV.
Ziua a doua (21 Mai)
Ora 9 1/ 2 • Raportul comisiunii IV.
Raportul comisiunii I.
D-l Th. Capidan: Aoristul în limbile balcanice.
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Organizarea bibliografiei filologice, raport susţinut de d-l N. GeorgescuTistu.
D-l Şt. Bezdechi: O emendaţie la Herodot IV, 94.
Ora 15.

Comunicări:

D-l Ilie

Bărbulescu: Două

curente în literatura veche

româno-slavă şi

română.

D-şoara

Margareta Ştefănescu: Influenţa traducerii medio-bulgare a
cronicii bizantine a lui Manasses asupra vechii literaturi româno-slave şi
române.
Raportul comisiunii ID.
Ziua a treia (22 Mai)
Ora 9 1/ 2 • D-l I. Rădulescu-Pogoneanu: Câteva observări despre limba şi ortografia
noastră.

D-l I. Iordan: Un fenomen fonetic dialectal românesc: ă neaccentuat> a.
Ora 15. Raportul comisiunii II.
D-l E. Herzog: Despre franc. „amour".
Predarea limbii române în învăţământul secundar, referatul d-lor Gr.
Nandriş şi Al. Procopovici.
Alegerea comisiunilor şi fixarea locului pentru congresul viitor.
închiderea congresului.
MEMBRII CONGRESULUI
G. Adamescu
I. Bacinschi
I. Bărbulescu
Şt. Bezdechi
T. Capidan
N. Drăganu
G. Giuglea
Chr. Geagea
N. Georgescu-Tistu
E. Herzog
I. Iordan N.
T. Iordănescu

C. Lacea
D. Marmeliuc
L. Morariu
Gr. Nandriş
T. Naum
Şt. Paşca

Al. Procopovici
S. Puşcariu
I. Rădulescu-Pogoneanu
D-şoara Margareta Ştefănescu
Ionescu-Bujor

Vineri, 20 Mai, 1927
Congresul se deschide la ora 4 în aula Universităţii din Cernăuţi.
D-l Al. Procopovici, în numele comitetului de organizare, urează bun sosit
congresiştilor şi salută numerosul public prezent. Procedându-se la constituirea
biroului congresului.
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D-l T. Capidan propune pe d-l Al Procopovici, preşedinte, pe d-nii I. Bărbulescu
Gh. Adamescu vicepreşedinţi şi pe d-l Gr. Nandriş secretar al congresului.
D-l. D. Marmeliuc propune pe d-l T. Capidan ca al treilea vicepreşedinte.
Congresul aprobă toate propunerile.
D-l Al. Procopovici expune programul de lucru al congresului. Vorbind despre
începutul organizării filologilor români în congrese, aduce omagii d-lui O. Densusianu,
preşedintele primului congres filologic.
Exprimă bucuria de a avea la congres pe reprezentanţii laşilor. Amintind că
d-l S. Puşcariu a împlinit 50 de ani de vârstă şi douăzeci de când şi-a inaugurat
cursurile universitare aici în Cernăuţi, adresează cuvinte de bună urare preşedintelui
celui de al doilea congres al filologilor români. Vorbind apoi în cuvinte pline de
durere de pierderea ce a suferit-o familia filologilor prin moartea lui V. Bogrea,
asistenţa ascultă în picioare pioasa evocare a celui dispărut.
Propune expedierea unei telegrame M. S. Regelui Ferdinand I.
Trecând în revistă programele congreselor de la Bucureşti şi de la Cluj,
anunţă că se va prezenta, din partea comisiunii învăţământului clasic, un raport
privitor la această chestiune şi un alt referat, alcătuit din iniţiativa organizatorilor
congresului, privitor la predarea limbii române în învăţământul secundar. De
asemenea comisiunea terminologiei va veni cu un raport.
Ce priveşte ortografia, congresul rămâne la încheierile luate la Bucureşti şi
Cluj, încheieri supuse Academiei Române, de la care se aşteaptă cuvântul hotărâtor.
Chestiunea atlasului lingvistic nu a fost pusă la ordinea zilei, deoarece în
congresul de la Cluj problema a fost limpezită din punct de vedere teoretic şi acum
e nevoie de mijloace materiale pentru realizarea ei practică.
Chestiunea transcrierii textelor chirilice a fost de asemenea dezlegată şi se
simte nevoia unei broşuri normative care să cuprindă hotărârile de la Cluj.
Se simte nevoia unei organizaţii filologice care să acţioneze continuu şi între
congrese.
O Societate a filologilor din România este necesară şi pentru organizarea
muncii înăuntru şi pentru legăturile cu străinătatea. Înfiinţarea acestei societăţi va fi
supusă comisiunii centrale organizatoare.
Comisiunile trec în secţiuni la lucrările lor.
şi

Sâmbătă,

21 Mai

Şedinţa de dimineaţă se deschide la ora 9 1/ 2 în sala a VII-a a Universităţii.

D-l preşedinte Al. Procopovici dă citire procesului verbal încheiat de
comisiunea pentru ortografie. Moţiunea propusă de comisiune e primită de congres
cu unanimitate 1•
1

Română,

Această motiune e tipărită, împreună cu raportul d-lui Al. Procopovici către Academia

în Ortografia

1925, 1926 şi 1927,

românească.

Bucureşti,

Propunerile congresului filologilor din România din sesiunile
Cultura Natională, 1927.
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D-l preşedinte Al. Procopovici dă citire următorului proces verbal al
comisiunii organizatoare, pe care congresul îl primeşte cu unanimitate:
Proces-verbal
Comisiunea centrală organizatoare, întrunită în şedinţă astăzi, vineri 20 Mai
1927, de faţă fiind d-nii S. Puşcariu, Şt. Paşca, Al. Procopovici, membrii ei, şi d-nii
Gh. Adamescu şi I. Iordan cooptaţi în această comisiune,
Remarcând necesitatea unei organizaţiuni în societate a filologilor, crede
totuşi că această organizaţie se va putea înfăptui abia după congresul viitor, când se
va împlini primul ciclu de congrese şi când se vor arăta mai limpede directivele
generale care trebuie puse la temelia viitoarei societăţi. În acelaşi timp, constatând
că chestiunile cele mai urgente au fost soluţionate în discuţiunile de până acum,
este de părerea ca viitoarele congrese să se ţină numai din doi în doi ani.
Comisiunea propune congresului să-şi însuşească vederile acestea.
Urmează comunicarea d-lui Th. Capidan despre Aorist ca particularitate a
limbilor balcanice.
D-nul N. Georgescu-Tistu citeşte raportul despre Organizarea bibliografiei
filologice 2 •
D-l Gh. Adamescu se aliază propunerii d-lui N. Georgescu-Tistu de a
coordona lucrările şi îşi susţine comunicarea În chestiunea bibliografiei. În
Bucureşti există de mulţi ani o activitate bibliografică a Institutului de literatură,
care are scopul de a întruni membrii ei pentru comunicări bibliografice. Rezultatul
activităţii acestui institut sunt mai multe dulapuri de fişe nepublicate. Pentru
clasificarea fişelor s-a adoptat sistemul zecimal. La sfârşitul anului 1926 Corpurile
legiuitoare votează înfiinţarea unui Institut de literatură şi bibliografie.
D-l S. Puşcariu face propunerea ca cele două institute (Cluj, Bucureşti) să
facă împreună un raport pentru congresul viitor.
Urmează comunicarea d-lui Şt. Bezdechi, O emendaţie la Herodot IV, 94.
Şedinţa se ridică la orele 11.
Şedinţa de după prânz se deschide la orele 3 1/ 2 în sala a IV-a.
D-l I. Bărbulescu mulţumeşte pentru primirea ce s-a făcut la acest congres
filologilor ieşeni şi îşi exprimă convingerea că din această colaborare va câştiga
ştiinţa. Apoi d-sa face o comunicare despre Două curente literare în literatura
veche româno-slavă şi română.
D-şoara Dr. Margareta Ştefănescu face o comunicare despre Influenţa
traducerii medio-bulgare a cronicii bizantine a lui Manasse asupra vechii
literaturi româno-slave şi române 3•
D-l D. Marmeliuc citeşte referatul despre: Învăţământul limbilor clasice în
România4 .
2
3

Vezi în anexă.
Comunicarea a fost tipărită în „Arhiva", Iaşi, XXXIV, nr. 3-4, 1927.
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La discuţie ia cuvântul d-l Sextil Puşcariu, constatând că reprezentanţii
studiilor clasice lipsesc de la congres şi nu apără singuri clasicismul, cere un curs
pregătitor de latină la universitate, pentru cei ce vor studia limba română.
D-11. Rădulescu-Pogoneanu se uneşte cu părerea d-lui S. Puşcariu şi crede că
ar fi bine să se convoace un congres al profesorilor de limbi clasice.
D-l I Bărbulescu exprimă dorinţa ca profesorii de limbi clasice să pregătească
o atmosferă favorabilă studiilor clasice discreditate.
D-l Gh. Adamescu crede că trebuie îndreptată pregătirea profesorilor de
limba română, căci azi poate fi cineva profesor de română îară să ştie latineşte şi
greceşte. D-sa cere obligativitatea pentru studenţi de a învăţa şi greceşte.
D-l Ionescu-Bujor, inspector în învăţământ, spune că filologii clasici lipsesc
de la congres pentru că profesorilor secundari de limba română şi latină li s-a
refuzat participarea la congresul prim al filologilor. Între congres şi masa
profesorilor lipseşte legătura. Cere să se întindă şi în masa profesorilor dragostea
pentru clasicism şi să se facă o propagandă vie pentru studiile greco-latine.
D-l D. Marrneliuc răspunde că lipsa de încredere a profesorilor de limbi
clasice contribuie la scăderea prestigiului învăţământului clasic. Precizează că e un
deziderat al secţiunii clasice a acestui congres, să se convoace un congres al
specialiştilor clasici.
D-l T. Iordănescu spune că 24 ore pe săptămână în învăţământul secundar
sunt prea puţine şi e de părere să se ridice numărul la 30, ceea ce ar face posibilă o
învăţare mai temeinică a limbilor clasice.
Duminică,

22 Mai, 1927

Şedinţa de dimineaţă se deschide la orele 9 1/ 2 în sala a VII-a.

D-l

Rădulescu-Pogoneanu

face Câteva

observări

despre limba

şi

ortografia

noastră.

D-l I. Iordan face comunicarea: Un fenomen fonetic românesc dialectal: ă
neaccentuat > a5 •
Şedinţa de după prânz.
Sala a VII-a, orele 3 1/ 2•
D-l Gh. Adamescu citeşte raportul comisiunii pentru terminologia
gramaticală.

D-l preşedinte Al. Procopovici roagă ca discuţia raportului d-lui Gh.
Adamescu să se facă după citirea referatului despre Predarea limbii române în
învăţământul secundar, care se va citi după comunicarea d-lui E. Herzog.
Congresul admite.
D-l E. Herzog face comunicarea Despre francezul „amour"6 .
Acest referat a apărut în „Orpheus'', III, nr. 4, sept.-oct. 1917.
Comunicarea a apărut în „Revista filologică", Cernăuţi, I, nr. 1-2, 1927, p. 117-154.
6
Conţinutul esenţial al comunicării a fost publicat în „Z. r. Ph.", XLVII, p. 115-118.

4

5
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D-l Gr. Nandriş citeşte referatul despre predarea limbii române în învăţământul
secundar7 • Congresul acceptă cu unanimitate moţiunea din referat.
D-l S. Puşcariu crede că chestiunea terminologiei gramaticale se poate uni cu
referatul despre predarea limbii române şi acest referat poate servi de bază pentru
discuţiile de viitor. Discuţia terminologiei este deci acum de prisos.
D-l Gh. Adamescu se asociază la propunerea d-lui S. Puşcariu.
La punctul din ordinea de zi care prevede alegerea comisiunilor, congresul
hotărăşte să menţină vechile comisiuni cu dreptul de cooptare.
D-l I. Bărbulescu, în numele reprezentanţilor filologiei ieşene, exprimă
mulţumirea pentru felul cum s-a organizat acest congres şi roagă ca viitorul
congres să se ţină la Iaşi. Congresul acceptă cu aplauze invitarea şi hotărăşte ca
viitorul congres să se ţină peste doi ani.
D-l. Gh. Adamescu, în numele oaspeţilor mulţumeşte comitetului organizator
pentru primire.
D-l preşedinte Al. Procopovici mulţumeşte congresiştilor, oaspeţilor colegi
de la alte facultăţi care au asistat la dezbateri, precum şi numeroşilor studenţi şi
publicului prezent pentru interesul cu care au luat parte şi au urmărit lucrările
congresului şi declară congresul închis.
Seara congresişti iau masa împreună. A doua zi dimineaţă, luni 23 Mai,
congresiştii pleacă în automobile spre Rădăuţi, Suceviţa şi Putna. După vizitarea
bisericii lui Bogdan din Rădăuţi şi a mănăstirii Suceviţa, unde sunt primiţi de
părintele arhimandrit dr. O. Popescu, congresiştii se îndreaptă spre Putna. Aici sunt
primiţi de bunul şi ospitalierul părinte arhimandrit Volcinschi, care îi conduce prin
încăperile mănăstirii. Congresiştii iau masa împreună la mănăstire. După prânz, o
parte din ei se îndreaptă spre gara Dărmăneşti, alţii se întorc la Cernăuţi, iar clujenii
îşi continuă drumul cu automobile peste Câmpulung şi Vatra Dornei spre Ardeal.
După

notele d-lui Gr.

Nandriş,

secretarul congresului".

După

cum se observă din acest program, ziua de 23 mai 1927 a fost rezervată
de către congresişti a unor mănăstiri din Bucovina, printre care şi Suceviţa,
fapt care motivează cuprinderea acestei activităţi în prezenta lucrare.
În cercetarea noastră privind vizitatorii de seamă, însemnările din Cartea de
Onoare a Mănăstirii Suceviţa cu acest prilej nu ne sunt indiferente. Menţionăm, în
continuare, pe cei care au semnat în Cartea de Onoare: Al. Procopovici, Ilie
Bărbulescu, Sextil Puşcariu, N. Drăganu, T. Naum, M. I. Iordan, Şt. Bezdechi,
E. Herzog, Gr. Nandriş, Th. Capidan, I. Rădulescu-Pogoneanu, V. Procopovici,
Gh. Adamescu, C. Lacea, T. Iordănescu, Margareta Ştefănescu, Gh. Giuglea, Chr. Geagea,
Şt. Paşca, N. Georgescu-Tistu, T. Sauciuc-Săveanu, Vera Carmen Sauciuc-Săveanu,
Leca Morariu.
vizitării

Acest referat a fost publicat în „Revista generală a învăţământului'', Bucureşti, XV, nr. 10.
dec. 1927,p. 598-608.
7
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în copie, fila 118/2 din Cartea de Onoare a Mănăstirii Suceviţa cu
care au luat parte la această vizită.
Şi „Junimea literară", Cernăuţi, anul XVI, nr. 5-7, mai-iulie 1927, p. 224, al
cărei director era I. Nistor, iar secretar de redacţie Leca Morariu, participant la
Congres, publică, sub titlul Al 3-lea congres al filologilor români, un scurt, dar
concis material privind desfăşurarea acestui „al 3-lea mare sobor al filologiei
române", semnat de Al. Lupu.
Până la Marea Unire, adică în perioada 1894-1918, nu s-a găsit în Cartea de
Onoare nicio semnătură a vreunui ofiţer superior. După această dată, mai precis
începând cu ianuarie 1921, între nenumăratele semnături apar şi unele la care se
menţionează şi calitatea de general, precum şi alte grade. Nu ne vom opri decât
asupra ofiţerilor cu grad de general care au fost musafirii acestui obiectiv istoric.
45. Fila 102. Generalul/. Petriu, vizitator în 18 ianuarie 1921.
46. Fila 10212. Generalul N. C. Constantinescu, 9 august 1922.
47. Fila 104. Generalul E. Broşteanu, 21 august 1922.
48. Fila 105. Generalul Mircescu, 4 iunie 1923.
49. Fila 105/2• Generalul Olteanu, comandantul Diviziei a 17-a, 30 iulie
1923.
50. Fila 106/2 • Generalul Mărdărescu, ministru de Război, cu soţia sa, Elena,
a vizitat Mănăstifea Suceviţa la 29 august 1923, probabil şi cu copiii săi, Vlad şi
Simona.
.,
51. Fila 1<fl. General Constantin Foiu, comandantul teritorial al Corpului 4
Armată, însoţit de Marele Stat Major al acestei Mari Unităţi. Vizitează Mănăstirea
în 17 iunie 1924.
52. Fila 10712• Generalul N. Portocală, vizitator în 4 august 1924.
53. Fila 110. Generalul Ştefănescu, 31 august 1924.
54. Fila 1 U. Generalul D. Rădulescu, cu soţia sa, Vela, comandant al
Brigăzii 1 de Grăniceri, 12 septembrie 1925, cu prilejul tragerilor de luptă în
Munţii Bucovinei.
55 Fila 112/2• Generalul C. Măicănescu, comandantul Corpului Vânători de
Munte, 25 aprilie 1926.
56. Fila 115. Generalul R. Scărişoreanu, comandantul Corpului 3 Armată,
24 octombrie 1926.
57. Fila 116. Generalul Henri Cihoschi, comandantul Corpului 7 Armată,
24 octombrie 1926.
~8. Fila 116. Generalul /. Gavrilescu, comandantul Brigăzii 8 Infanterie,
24 octombrie 1926.
59. Fila 116/2 . Generalul Răşcanu, însoţitor al Delegaţiei militare din partea
Italiei, în frunte cu Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio, însoţit de soţia sa, AnaMaria Badoglio, şi o numeroasă suită, în ziua de 14 noiembrie 1926.
semnăturile congresiştilor

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

182

Valerian Procopciuc

20

60. Fila 118. Generalul de Divizie N. Sinescu, inspectorul cavaleriei, însoţit
de colonelul Antonescu şi căpitanul Lăzărescu, în 19 mai 1927.
61. Fila 120. Generalul I. Gavriliu, cu soţia sa, Steluţa, în 25 iunie 1928.
În încheiere, se impun câteva observaţii.
Încercând o sintetizare a informaţiilor privind vizitatorii Mănăstirii Suceviţa
pe diverse criterii, putem trage următoarele concluzii:
- cu privire la componenţa socio-profesională, putem aprecia că aproape
toate treptele sociale sunt reprezentate, începând cu primarul D. Sahleanu, din
comuna Bucşoaia, judeţul Suceava, continuând cu prefecţi, miniştri, prim-miniştri,
prinţi moştenitori (Rudolf de Habsburg, viitorul rege Carol II, prinţesa Ileana),
urcând spre vârful piramidei, până la regele Ferdinand I.
- învăţământul este reprezentat de elevi, singuri sau în grupuri organizate,
profesori universitari, decani, rectori ş. a.
- preoţimea este bine reprezentată prin numărul mare de parohi din toate
zonele ţării, episcopi, mitropoliţi, inclusiv viitorul patriarh Miron Cristea.
- vizitatori străini de ţară sunt din toate continentele.
- analizând sumar notările unor vizitatori care şi-au exprimat impresiile în
urma vizitelor efectuate la acest obiectiv, surprinzător este faptul că în foarte multe
cazuri ele se referă la buna primire făcută de către conducătorii Mănăstirii sau de
către ghizi, calitatea mesei servită şi chiar a vinului călugăresc. În planul al doilea
urmează impresiile laudative privind impunătoarea construcţie, pictura, odoarele,
valoarea exponatelor din muzeu, splendoarea mediului înconjurător, format din
masive păduri de răşinoase, în mijlocul cărora este amplasată Mănăstirea Suceviţa.
- armata este reprezentată şi ea, după anul 1918, prin vizita a 17 generali şi
ofiţeri superiori.
Trebuie să recunoaştem şi faptul că au fost, pe parcursul anilor analizaţi, şi
opinii reprezentând adânci sentimente religioase, patriotice, aprecieri artistice,
precum şi unele modeste încercări literare, având ca subiect exponatele văzute (fila
22, 37, 50, 61, 68, 101 etc.). Exemplificăm prin menţiunea făcută de un grup de
membri ai Societăţii Studenţilor în Litere de la Universitatea din Cluj: „Viu
impresionaţi de bogăţia artistică şi covârşiţi de mireasma trecutului nostru care se
păstrează în mănăstire, semnăm cu pietate: Minerva Avramescu, Arety Buşiţia,
Mărioara Pertia, Emilia Hossu, Sever Pop, Elena Pârvulescu, Elena Handlery,
I. Moga, Eugenia Crişan, I. Lupşa, Olga Paşca, V. Buta, preşedinte al Societăţii etc".
Membrele Cercului religios de la Liceul „Carmen Sylva" din Timişoara,
vizitând Mănăstirea Suceviţa în zilele de 9 şi 10 mai 1924, scriu: „Am rămas adânc
impresionate de frumuseţea acestui lăcaş dumnezeiesc şi plecăm spre casă cu
mulţumirea sufletească necunoscută până acum". Semnează trei însoţitori şi 20 de
eleve (fila 58 şi 107).
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Demne de menţionat sunt şi gândurile generalului Olteanu (fila 105), care
notează: „Cucernic şi cu adâncă evlavie m-am închinat şi eu în acest sfânt lăcaş,
care în decursul veacurilor de urgie a fost păstrător credincios şi minunat al sufletului
românesc neprihănit. Aici m-am înălţat sufleteşte şi plec deplin încrezător în viitorul
neamului nostru ales [ ... ]". La fila 112, generalul C. Măicănescu scrie: „Ne-am
închinat în sfântul lăcaş al Movileştilor şi am admirat frumuseţea lucrărilor
trecutului românesc".
Deşi mai sunt încă multe alte menţiuni cu referiri la obiectivele vizitate, nu
vom reda decât una, care surprinde în mod plăcut şi care cuprinde toate bunele
sentimente ale unui olandez, ce încheie vizita sa cu laconica exclamaţie: „Magnific!"
Acest material a apărut şi datorită sprijinului deosebit al monahiilor Veronica
Prichici, muzeolog, şi Ecaterina Bădrăgan, bibliotecară, precum şi al Şteîaniţei
Mihaela Ungureanu, profesoară de limba germană şi Niculinei Chivici, profesoară
de engleză-franceză.
Menţionăm că toate datele din materialul nostru privesc numai primul şi cel
mai vechi volum dintre cele 27 ale Cărţii de Onoare care se păstrează în Arhiva
Mănăstirii Suceviţa, documente importante pentru istoria locală şi interesul pentru
acest monument al artei medievale, celebru în circuitul turistic naţional şi
internaţional.

Aus dem Ehrengăstebuch des Klosters Suczewitza:
Personlichkeiten und Aufzeichnungen
(Z.Usatntnenfassung)

0

Die vorliegende Arbeit Uber das Ehrengăstebuch des Klosters Suczewitza beabsichtigt, einen
Beitrag zu erbringen zum Projekt einer Enzyklopădie der Bukowina in Studien und Monographien,
das zur Zeit vom „Bukowina"-Institut der Rumănischen Akademie in Radauti durchgefi1hrt wird.
Nachdem wir den ersten Teii dieses Ehrengllstebuches gelesen und analysiert haben, wurden wir
seiner groBen Bedeutung bewusst. Das Buch wurde am 9. Juli 1887, also vor 120 Jahren, vom
Kronprinzen Rudolph, Erzherzog von Habsburg, gelegentlich seines Klosterbesuchs feierlich angelegt.
Dieses Ehrenbuch verdient die Aufmerksarnkeit der Historiker, Soziologen usw., denn cs ist
ein wahres Tagebuch, das Inforrnationen liber verschiedene Besucher des Klosters Suczewitza in
einer 4ljăhrigen Periode (1887-1928) enthălt. Unter den Bcsuchcm dieses historischen Denkmals
befinden sich Personlichkeiten, die eine wichtige Rolle in verschiedenen Strukturen des rumănischen
Staates spielten: Politiker, Beamten, Lehrer, Priester und wichtige Vertreter des Klerus, des Militărs,
Adelige und auch Konig Ferdinand von Rumănien.

• Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.
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Printre valorile fundamentale pe care statele contemporane sunt obligate
le asigure propriilor cetăţeni se numără o paletă foarte largă de drepturi ale
omului. În rândul acestora din urmă, un loc deloc neglijabil îl ocupă drepturile
minorităţilor naţionale, dezvoltate şi temeinic structurate în diverse legi, acorduri şi
convenţii internaţionale. Grupurile etnice minoritare, statutul acestora şi situaţia
concretă în diverse state ale lumii se află în centrul atenţiei a multora dintre
guvernele naţionale şi a diverselor instituţii multinaţionale de nivelul ONU, OSCE,
Consiliului Europei etc. În plus, proiectul Europei unite - chiar dacă încă nu a
ajuns într-o formă finală, cunoscând noi amendamente şi evoluţii - se întemeiază,
pe lângă alte multe principii, pe cel al respectului demnităţii umane şi al asigurării
drepturilor comunităţilor locale, etnice, religioase în contextul în care fenomenul
globalizării tinde să dizolve particularităţile şi să creeze condiţii uniforme pe
întreaga planetă.
În pofida faptului că, în prezent, există un număr semnificativ de principii,
norme, criterii de asigurare a drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor
naţionale, încă multe guverne nu acceptă prezenţa unor indivizi care se declară de
altă etnie decât cea titulară sau decât cele oficial recunoscute şi nu consideră
oportună construirea unui cadru legal de manifestare a energiilor identitare; în alte
situaţii, guvernele constată convieţuirea minoritarilor în cadrul societăţilor pe care
le conduc, însă nu înţeleg să susţină interesele şi solicitările etniilor netitulare; întrun şir de state, conducătorii conştientizează necesitatea asigurării drepturilor
minoritarilor, dar o fac cu neglijenţă sau doar în urma presiunilor interne şi/sau
internaţionale; în unele cazuri se aplică practici şi politici de asimilare etnică. Până
în prezent, pe plan mondial, puţine state se pot lăuda c;u realizările lor în domeniul
asigurării drepturilor şi protecţiei minorităţilor naţionale.
O categorie de state, în care sistemul societal de creare a unui confort
interetnic este încă slab articulat sau în care aplicarea fidelă a legislaţiei în domeniu
nu se numără printre priorităţile politicii interne, sunt cele care au rezultat în urma
dezmembrării Uniunii Sovietice. În fosta U.R.S.S., naţionalităţile componente
astăzi să

Analele Bucovinei, XV, 1, p. 185-196,

Bucureşti,
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beneficiau de jure de numeroase drepturi şi facilităţi însă de facto popoarele neruse
erau tratate, în plan politic şi social, drept naţiuni plasate pe o treaptă inferioară în
comparaţie cu naţiunea rusă. De aici a rezultat şi sindromul „fratelui mai mare",
fenomen care a provocat nemulţumiri şi frustrări în rândul elitelor indigene. Nu
întâmplător, printre cauzele prăbuşirii comunismului şi destrămării Uniunii
Sovietice s-a numărat şi cea naţională.
În rândul statelor ridicate pe dărâmăturile „colosului cu picioare de lut" se
numără şi Ucraina - o republică care ocupă locul 43 în lume ca suprafaţă (603 700 km2 )
şi 24 ca număr de locuitori (48 457 100) 1• Din punct de vedere al structurii etnice,
potrivit datelor Recensământului populaţiei 2 efectuat în decembrie 2001, pe locul
întâi se plasează ucrainenii, cu 77,8%, urmaţi de ruşi (17,3%), bieloruşi (0,6%) şi
alte naţionalităţi care nu depăşesc fiecare ponderea de 0,5%. Din punctul de vedere
al situaţiei religioase, în Ucraina există numeroase rituri şi confesiuni, dar şi
persoane indiferente faţă de fenomenul spiritual. Majoritatea populaţiei e$te, totuşi,
de religie ortodoxă. Deoarece şi cei mai mulţi dintre românii din statul vecin sunt
credincioşi ortodocşi", vom consemna existenţa a şapte biserici ortodoxe, pe locul
întâi situându-se Biserica Ortodoxă Ucraineană, care, la data de 1 ianuarie 2006,
avea 10 763 de comunităţi religioase (dintre care 557 în regiunea Transcarpatică,
492 în regiunea Odesa, 399 în regiunea Cernăuţi), urmată de Biserica Ortodoxă
Ucraineană cu Patriarhatul la Kiev, cu 3 685 de comunităţi religioase (dintre care
23 în regiunea Transcarpatică, 84 în regiunea Odesa, 142 în regiunea Cernăuţi),
Biserica Ortodoxă Ucraineană Autocefală, cu 1 164 de comunităţi religioase (dintre
care două în regiunea Transcarpatică, 5 în regiunea Odesa şi nici una în regiunea
Cernăuţi), Biserica rusă de stil vechi (acordul de la Fântâna Albă), cu 52 de
comunităţi (dintre care 13 în regiunea Odesa, 8 în regiunea Cernăuţi şi nici una în
regiunea Transcarpatică) etc. Sub aspect economic, societatea ucraineană
evoluează lent pe calea tranziţiei spre o economie de piaţă, însă multe dintre
ramurile economice sau întreprinderile industriale se află sub controlul unor
grupuri de interese care nu ezită să folosească presiunea asupra puterii spre a-şi
apăra interesele financiare. Din perspectivă politică, sistemul pluripartidist încă nu
a devenit unul viabil, organizaţiile respective dezvoltându-se sau dispărând odată
cu succesele sau eşecul liderului sau grupului de lideri, iar conceptul de opoziţie
este încă destul de confuz chiar şi la nivelul acţiunii concrete a elitei politice.
Ca şi multe dintre naţiunile care şi-au proclamat independenţa în anul 1991,
ucrainenii nu au putut apela la tradiţia propriei statalităţi, teritoriile lor etnice fiind,
în ultimele secole, părţi componente ale statelor vecine. În plus, Kievul a moştenit
de la sovietici zone întinse care nu făcuseră parte din arealul etnic ucrainean.
1

http://www.ukrcensus.gov.ua/results/general/estimated/
http://www.ukrcensus.gov. ua/results/general/nationality/
• În afară de enoriaşi ortodocşi, în localităţile româneşti există diverse şi, uneori, numeroase
comunităţi protestante şi neoprotestante.
2
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coeziunii etno-culturale pe un teritoriu care depăşeşte pe cel

Franţei contemporane, după 1991 guvernanţii au promovat politica edificării
naţiunii politice ucrainene. Justificată din perspectiva proclamării independenţei
Ucrainei, aceasta a fost direcţionată adeseori spre ucrainizarea populaţiei acestui

al

stat. În acest sens, pe lângă transformarea unor şcoli cu limba rusă de instruire în
şcoli cu predarea în limba ucraineană - măsură firească în zonele în care
majoritatea locuitorilor sunt de origine etnică ucraineană-, au fost adoptate măsuri
vizând ucrainizarea educaţiei în zonele în care neucrainenii constituie tradiţional
majoritatea populaţiei şi în care s-au bucurat, chiar şi în timpul regimului comunist,
de anumite drepturi şi libertăţi etno-culturale. În multe regiuni ale Ucrainei,
inclusiv în Cernăuţi şi Odesa, autorităţile nu s-au mulţumit cu reducerea numărului
de ore la radioul şi televiziunea publică în limbile minorităţilor, cu introducerea explicabilă şi necesară - în curricula şcolară a unui număr important de ore pentru
studierea şi însuşirea limbii şi literaturii ucrainene, ci au urmărit trecerea totală a
instrucţiei în limba ucraineană sau impunerea treptată a predării unor obiecte în
limba de stat, marginalizarea organizaţiilor naţional-culturale ale minorităţilor
etnice, tolerarea unor atacuri xenofobe în presa ucraineană de orientare naţionalistă,
tergiversarea soluţionării unor demersuri legitime ale comunităţilor minoritare,
manipularea datelor statistice în scopul amânării luării unor decizii în favoarea
identităţilor naţionale neucrainene etc.
În acest cadru complex, românii din Ucraina - etnosul cel mai ruralizat din
acest stat - constituie o comunitate naţională minoritară care încearcă să
supravieţuiască, să-şi prezinte identitatea, să-şi afirme interesele şi tinde să fie
acceptată ca element component al societăţii ucrainene, cu toate implicaţiile care
rezultă din acest statut. In comunicarea noastră nu ne vom referi la întregul
complex de probleme cu care se confruntă conaţionalii noştri (multitudinea
aspectelor ar putea fi cuprinse doar cu multă dificultate într-un volum de mai multe
sute de pagini), ci doar la factorul demografic şi la cel civic în cadrul celor mai
mari comunităţi româneşti, din regiunile Transcarpatică, Cernăuţi şi Odesa.
O primă observaţie priveşte (auto)identificarea etnică a vorbitorilor de limbă
română. Moştenită încă de la administraţia ţaristă, prin intermediul aparatului
birocratic sovietic care i-a imprimat accente şi mai pronunţate, ideea constituirii
unei naţiuni moldoveneşti distincte de cea română este utilizată astăzi în interese
proprii de către autorităţile ucrainene. Evident, pentru o asemenea abordare există
argumente de ordin politic (Republica Moldova), juridic (Constituţia Republicii
Moldova face trimitere directă la noţiuni de tipul „limbă moldovenească", „poporul
moldovenesc") şi (pseudo )ştiinţific (mulţi dintre filologii, sociologii, istoricii şi
politologii ucraineni sunt susţinători înfocaţi ai moldovenismului 3). De asemenea,
Esenţa, obiectivele şi implicaţiile acestei teze au fost recent dezbătute de Viorica Moisuc, în
studiul „Moldovenismu/" - cauza pierdută a fundamentaliştilor de peste Prut, în „Glasul Bucovinei",
XII, 2005, nr. 3, p. 29-38. Pentru punctul de vedere opus, vezi Petre P. Moldovan, Moldovenii în
istorie, Chişinău, Poligraf-Service, 1993; Vasile Stati, Istoria Moldovei, Chişinău, Vi var-Editor, 2002
şi, mai nou, Victor Stepaniuc, Statalitatea poporului moldovenesc: aspecte istorice, politico-juridice,
Chişinău, Firma editorial-poligrafică „Tipografia Centrală", 2005.
3
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dintre oamenii de rând, cărora decenii de-a rândul li s-a vorbit despre faptul
ei - cetăţeni sovietici - sunt moldoveni şi că românii locuiesc în România, ţară
care a participat la războiul împotriva U.R.S.S. din 1941-1945 şi care a reuşit, în
1918, să „ocupe" teritoriile Basarabiei şi Bucovinei, din inerţie, din comoditate şi
chiar din frică uneori se declară moldoveni. în plus, pentru autorităţi este mai
simplu să (nu) discute cu comunităţi distincte şi nerelevante sub aspect numeric,
decât să aibă ca partener de dialog o forţă naţională care ar fi a treia etnie în
Ucraina4 • Mai mult, dacă cetăţenii ucraineni care se declară „români" au reuşit să
propulseze din rândurile lor lideri cu destul de mare autoritate şi au demonstrat că
se pot organiza în structuri active sub aspect civic, care nu evită militantismul
cultural-naţional, „moldovenii" sunt priviţi mai degrabă ca o masă amorfă, docilă,
uşor de manevrat şi manipulat.
Din aceste motive, în statisticile şi discursul oficial, în lucrările de
demografie, în materialele Recensământului populaţiei Ucrainei din anul 2001
apare şi etnonimul „moldovean", alături-de „ucrainean'', „rus", ,,român", „bielorus"
etc. Drept urmare, conform datelor oficiale, la 5 decembrie 2001, pe teritoriul
statului vecin locuiau 258,6 mii de moldoveni (0,5% din totalul populaţiei) şi 151,0
mii de români (0,3% ).
Ca şi România, de altfel, Ucraina a înregistrat un spor demografic negativ,
populaţia statului vecin reducându-se cu 6,3%, de la aproape 52 de milioane
persoane, în anul 1989, la mai puţin de 48,5 milioane, în 2001. Datele definitive ale
recensământului au provocat reacţii amestecate. Dacă etnicii ucraineni, pe de o
parte, au constatat cu îngrijorare reducerea numărului locuitorilor, iar pe de alta, s-au
bucurat de creşterea ponderii naţionalităţii lor în ansamblul populaţiei de la 72,7%
la 77,8%, reprezentanţii celorlalte etnii nu şi-au putut ascunde nemulţumirile legate
de evoluţiile demografice înregistrate în urma recensământului. Cele mai dure atacuri
au venit din partea liderilor comunităţii ruse, care au acuzat statul ucrainean de
„asimilare forţată a etnicilor ruşi" pe teritoriul său. în timp ce publicaţiile de limba
rusă au susţinut că reducerea numărului de ruşi cu 26,6% - de la 11,36 milioane
(22,1 % din totalul populaţiei), în 1989, la 8,33 milioane ( 17 ,3 %), în anul 2001 - a
fost provocată de măsurile de constrângere ale autorităţilor ucrainene, cercetătorii
ucraineni au afirmat că s-a produs „un proces firesc de întoarcere a oamenilor la
propriile lor rădăcini etnice"5•
în regiunea Transcarpatică, populaţia totală înregistrată la sfârşitul anului
2001 s-a ridicat la 1 254 614 persoane, din care 80,5% s-au declarat ucraineni,
12,08% unguri, 2,56% români (32 152 persoane, la care se mai adaugă 516
„moldoveni"), 2,47% ruşi, 1,12% ţigani ş. a. în comparaţie cu ultimul recensământ

că

4
Ion Popescu, Românii - a treia etnie din Ucraina, în „Glasul Bucovinei", IX, 2002, nr. 3-4,
p. 27-52; „Glasul Bucovinei", X, 2003, nr. 3-4; „Glasul Bucovinei'', XI, 2004, nr. 1-2, p. 92-99.
5
lrop liypKyr, l1./,o noKmae nepenuc naceJ1enn11 YKpai"nu, în „llac", 2003, 27 mornro, c. 3.
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sovietic, numărul românilor a crescut cu 8,29% (2 667 persoane), indicând un spor
natural relativ bun în rândul acestei comunităţi etnice. Totuşi, liderii românilor
nordmaramureşeni au apreciat drept incorecte rezultatele oficiale. Astfel, pornind
de la informaţia făcută publică, conform căreia în afara raioanelor Rahiv şi Teaciv
locuiesc doar 300 de români, corespondentul periodicului „Concordia" întreba
retoric: „Unde sunt românii din Gruşevo-Peri, Teaciv, Bedeu, Ujgorod, Beregovo ...
Sunt multe semne de întrebare referitor la numărul românilor din raionul Rahiv doar 10,5 mii persoane. Or, după datele noastre neoficiale, acest număr acoperă
doar Apşa de Mijloc şi Biserica Albă. Unde sunt cei din Vodiţa-Plăiuţ, Apşa de
Sus, Velichii Bycikiv (fostul Bocicoiu) etc."6• Sub aspect administrativ, chiar dacă
localităţile româneşti formează un masiv etnic compact, cele 13 sate sunt înglobate
în două raioane diferite: 9 fac parte din raionul Teaciv (românii constituie 12,4%
din totalul populaţiei acestei unităţi teritorial-administrative), 4 din raionul Rahiv
(românii constituie 11,6% din totalul populaţiei). În cazul în care întreaga zonă
românească ar fi cuprinsă în interiorul unui singur raion, ponderea românilor ar
constitui între circa 17% (dacă presupunem alipirea la raionul Teaciv) şi 28% (dacă
toate cele 13 localităţi ar fi integrate raionului Rahiv).
În regiunea Odesa, dintr-un total de 2 455 666 locuitori, 62,8% au optat pentru
naţionalitatea ucraineană, însă dintre aceştia din urmă doar 3/4 au declarat ucraineana
ca limbă maternă. În rândul comunităţilor etnice mai importante sub aspect cantitativ
se numără cea rusă, cu 508 537 persoane (20,7%), bulgară, cu 150 683 persoane
(6,1%), moldovenească, cu 123 751 persoane (5,04%), găgăuză, cu 27 617
persoane (1,1 %) etc. Dacă în Transcarpatia, ponderea ucrainenilor în totalul
populaţiei regiunii a crescut de la 78,4%, în anul 1989, la 80,5%, în anul 2001, în
regiunea Odesa ponderea acestei etnii în intervalul de timp menţionat a înregistrat
un salt impresionant: de la 54,6% la 62,8%. Fenomenul de (re)dobândire a
identităţii etnice ucrainene a cunoscut aici dimensiuni pe care nu le regăsim nici în
regiunea Transcarpatică, nici în regiunea Cernăuţi. Pe lângă constatarea unui fenomen
firesc de emancipare naţională, putem presupune că şi pârghiile administrative au jucat
un rol important în creşterea ponderii etniei titulare. Nu numai că din cei 1,54 milioane
de etnici ucraineni doar 1,1 milioane au declarat ucraineana ca limbă maternă, ci şi
aproape 33 mii de persoane au refuzat să-şi asume vreo identitate naţională - fapt care
indică o posibilă stare de nemulţumire în legătură cu climatul politic, economic,
interetnic sau religios din regiune. Numărul locuitorilor de etnie moldovenească s-a
redus cu 14,38%, de la 144 534 de persoane la 123 751, iar ponderea în ansamblul
populaţiei a scăzut de la 5,5% la 5,0%. Potrivit analizei efectuate de sociolingvistul
Ion Popescu, diminuarea numerică a populaţiei moldoveneşti este provocată atât de
6

Ion Huzău, Mai mulţi bucuroşi decât supăraţi ... , în „Concordia'', IX, 2003, nr. 5, p. I, 4.
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un trend demografic negativ consemnat în ultimele două decenii, cât şi de
fenomenul de asimilare etnică7 •
Sporul demografic negativ a caracterizat şi evoluţia regiunii Cernăuţi, unde
populaţia stabilă a scăzut de la 940 801 persoane8, în 1989, la 919 028, în 2001 9 ,
adică cu 2,32%. Din populaţia totală de 919,0 mii persoane, drept ucraineni au fost
înscrişi 689,1 mii locuitori (75,0%), români 114,6 mii (12,5%), moldoveni 67,2 mii
(7,3%), ruşi 37,9 mii (4,1%), de alte etnii 10,2 mii (1,2%). Cel mai mare spor
demografic l-au înregistrat românii, realizând o creştere de 114,2%, faţă de anul
1989. Saltul s-a datorat nu atât sporului natural sau imigraţiei, cât mai ales faptului
că mulţi dintre locuitorii regiunii> care la recensămintele anterioare au fost trecuţi la
rubrica ,,moldoveni", acum s-au <;ieclarat ,,români". În consecinţă, sporul demografic
al „moldovenilor" a fost unul negativ, constituind 79,5%, faţă de anul 1989.
Totuşi, obiectivul pe care şi-l propuseseră liderii românilor din regiunea Cernăuţi
şi anume, de a-i convinge pe conaţionalii lor să declare adevărata lor identitate
etnică spre a acumula un procent de peste 20% din totalul populaţiei regiunii, nu a
fost atins. Pe lângă presiunile indirecte exercitate de administraţiile locale, presa
ucraineană locală a declanşat o amplă campanie de intimidare a elitei româneşti şi
de „protejare" a „moldovenilor" în faţa tentativelor de ,,românizare". Aceste măsuri
nu au fost, însă, suficiente, cei îndrituiţi cu sintetizarea datelor şi publicarea lor
oficială fiind nevoiţi să recurgă la scamatorii statistice.
De pildă, potrivit datelor oferite de Direcţia Regională de Statistică, scăderea
numărului locuitorilor s-a produs în special în zonele cu populaţie majoritar
ucraineană: în oraşul Cernăuţi (- 8,4% ), raioanele Kelmenţi (- 7 ,9% ), Secureni
(- 7,8%), Hotin (- 4,6%), Zastavna (- 3,2%) şi Kiţmani (- 1,8%). Doar în raioanele
Putila şi Vijniţa populaţia a crescut cu 3,1 % şi, respectiv, 1,6%, ceea ce în cifre
absolute reprezintă 763, respectiv 961 persoane. În acelaşi timp, creşteri ale
numărului de locuitori au fost înregistrate în zonele cu populaţie românească: în
raioanele Herţa (+ 9, 1%), Hliboca (+ 6,9% ), Storojineţ (+ 6,2%) şi Noua Suliţa
(+ 0,8%). Astfel, înregistrându-se o scădere însemnată a populaţiei în zona
ucraineană a regiunii Cernăuţi, constatăm că, totuşi, numărul etnicilor ucraineni a
crescut cu circa 22 961 de persoane sau cu 3,5%. Pe de altă parte, în timp ce
populaţia din zonele cu populaţie majoritară românească sau mixtă (Hliboca,
Ion Popescu, Românii - a treia etnie din Ucraina (monitorizare sociolingvistică), în „Glasul
Bucovinei", IX, 2002, nr. 3-4, p. 48.
7

8
Pacnpeoe11eHue Hace11eHUJ1 C/epH06UlfKOU 0611acmu no no11y, 603pacmy, 06pa:JoBaHu10,
HQl,fUOHQJlbHOCmu, pOOHOMY H3blK)I, ucmO'IHUKaM cpeocm6 cyuţecm606QHUJI, pa:JMepy ceMeU u
;JICWIU~HblM YCJIOBUR.M (no nepenucu 1989 z. ), qepHOBl.lbl, 1990 ( 1992 - )'KJJalHCbKOJO MOBOIO), c. 13-18.
9
HaiţiOHaJl&HUU CKJ1ao Hace11eHHR C/epHiBeiţ&Koi' 0611acmi ma uozo M06Hi 03HaKu (3a OaHUMU
BceyKpai'HC&Kozo nepenucy Hace11eHHJ1 2001 poK)I), qacnrna 1, qepHieui: qepHieeubKe o6narne
ynpaeniHIDI CTaTHCTHKH, 2003, c. 4.
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peste tot creşteri, numărul românilor şi moldovenilor a
scăzut cu
3 056 de persoane, chiar dacă în ansamblul· populaţiei ponderea
românimii a crescut cu 0,1 %. Or, între 1989 şi 2002 nu s-au înregistrat colonizări
cu ucraineni în satele româneşti ale regiunii Cernăuţi şi nici populaţia de etnie
română din Herţa, Hliboca, Noua Suliţă sau Storojineţ n-a fost mai puternic
afectată de consecinţele Cernobylului, decât locuitorii raioanelor Kiţrnani, Zastavna
sau Putila, ba dimpotrivă.
Evident, nici un recensământ nu poate fi întru totul exact şi corect. A vând în
faţă, însă, informaţiile oficiale, putem să facem nişte calcule estimative ale ponderii
românilor în totalul populaţiei regiunii Cernăuţi. Calculele noastre se întemeiază,
deci, pe datele oficiale ale recensămintelor din 1989 şi 2001 şi pleacă de la premisa
că informaţiile sovietice (1989) sunt corecte în ceea ce priveşte numărul românilor
şi moldovenilor (mai puţini de cât au apărut atunci pe listele finale nu se mai putea)
şi că la fel de adevărate sunt datele cantitative ale recensământului ucrainean din
2001.
Astfel, vom aplica nivelul ratei de creştere a populaţiei din zona românofonă,
pe de o parte, românilor şi moldovenilor, iar pe de alta, ucrainenilor, ignorând chiar
faptul că trendul populaţiei de origine ucraineană este unul negativ atât în regiunea
Cernăuţi, cât şi în regiunile învecinate. Ca exemplu, să analizăm evoluţia etnodemografică a raionului Hliboca, cu populaţie mixtă.
Potrivit datelor
recensământului din 1989, aici locuiau 38 686 de români şi moldoveni şi 28 770 de
ucraineni şi ruşi. Este o realitate faptul că, în anul 2001, o parte dintre moldoveni s-au
declarat români, iar o parte dintre ruşi s-au declarat ucraineni şi chiar
români/moldoveni. În perioada dintre cele două recensăminte nu au fost
înregistrate colonizări şi imigrări masive din afara regiunii. De asemenea, trebuie
să menţionăm faptul că din rândul persoanelor care au părăsit definitiv regiunea
Cernăuţi, numărul ruşilor şi ucrainenilor este cel mai important, depăşind cu mult
rata lor de imigrare, în timp ce fluctuaţia românilor şi moldovenilor rămâne stabilă
sau chiar, în anumite perioade, rata imigrărilor depăşeşte pe cea a emigrărilor. De
pildă, în anii 1992-1994, în Ucraina s-au stabilit 16 913 „moldoveni", iar de aici au
plecat 14 154 de „moldoveni", înregistrându-se un sold pozitiv de 2 759 de
persoane 10 •
Aplicând coeficientul sporului demografic înregistrat în perioada 1989-2001
(106,9%), obţinem că, în decembrie 2001, în raionul Hliboca ar fi trebuit să
locuiască 41 355 de români şi moldoveni şi 30 755 de ucraineni. Utilizând aceeaşi
metodă pentru întreaga zonă în care românii locuiesc compact, obţinem următoarele
rezultate:
10

Ion Popescu, A treia etnie din Ucraina, în „Concordia", 2003, 8 martie, p. 2.
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Nr

Zona

Sporul
demografic

5.

Or. Cemăuti
R-nul Herta
R-nul
Hliboca
R-nul Hotin
R-nul Noua

6.

R-nul

l.

4.

Români şi
moldoveni

8

Estimare

Ucraineni

Estimare

2001

şi ruşi

2001

1989

1989

crt.
2.
3.

Purici

91,6%
109,l %
106,9%

19 378
27 517
38 686

17 750
30021
41 355

217 790
2 OOO
28 770

199 495
2 182
30 755

95,4%
100,8%

5 354
56254

5 107
56704

70 136
29 846

66909
30084

106,2%

33 696

35 785

53 836

57 173

182 874

186 722

404 367

386 598

Suliţă

Storojineţ

Total

Prin urmare, în decembrie 2001, în zona românofonă a regiunii
Cernăuţi ar fi trebuit să locuiască 186 722 români şi moldoveni, ceea ce
reprezintă 20,32% din totalul populaţiei acestei unităţi teritorial-administrative.
La această cifră trebuie adăugate persoanele care s-au declarat· „români"
sau „moldoveni" în raioanele Secureni (1 724 de persoane), Kelmeneţ
(502), Kiţmani (204), Vijniţa (254), Zastavna (93) Putila (39) şi oraşul
Novodnestrovsk (128). Având în vedere aceste calcule, putem afirma că, în
regiunea Cernăuţi, ponderea românilor s-ar putea apropia de 21 % din
totalul populaţiei. Însă statistica este statistică. Iar ea ne spune că ponderea
românilor şi moldovenilor în totalul populaţiei regiunii Cernăuţi este de
doar 19,8%.
O a doua observaţie se referă la nivelul de organizare civică. Perestroika
gorbaciovistă a generat un impuls ideatic care a fost receptat şi la nivelul elitelor
intelectuale româneşti din Ucraina Sovietică. Într-o primă fază, descătuşarea
ideologică nu a conturat particularităţile naţionale ale fenomenului de emancipare,
românii încadrându-se într-un proces mai larg de revizuire a concepţiilor şi
conceptelor dominante în societatea sovietică. Treptat, odată cu nuanţarea poziţiilor
şi atitudinilor faţă de trecut şi prezent, intelectualii din republicile unionale au
conturat o direcţie antirusească fenomenului de democratizare, românii regăsindu
se în aceeaşi tabără, alături de ucraineni, polonezi, evrei sau germani. În ultimii
doi-trei ani ai deceniului al nouălea, în paralel cu sporirea discursului naţionalist
ucrainean, intelighenţia românească a fost nevoită să constate cu îngrijorare că
locul „fratelui mare" este luat de „fratele mijlociu", cu ambiţii exclusiviste chiar
mai mari decât ale nomenclaturii de etnie rusă şi cu intenţii clare de a folosi
• Nu am operat proiecţia demografică pentru aceste unităţi administrative, deoarece numărul
românilor este relativ mic şi, în comparaţie cu indicii sporurilor negative înregistrate la nivelul
raioanelor, descreşterea statistică a numărului de persoane care s-au declarat „români" sau
„moldoveni" este dublă sau triplă, fapt ce ne trimite la acelaşi fenomen de asimilare etnică.
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grupurile etnice minoritare în calitate de masă de manevră în jocurile politice. Din
aceste motive, încercând articularea unei politici de rezistenţă în faţa tentativelor de
manipulare, atenţia românilor (elitei intelectuale, în special) s-a îndreptat spre
valorificarea temelor de civilizaţie şi istorie naţională pentru a trezi sentimentul
demnităţii identitare în rândul conaţionalilor, pe de o parte, şi de a riposta în faţa
atacurilor denigratoare din presa ucraineană naţionalistă, pe de alta. Printre
domeniile prioritare ale acţiunii naţional-culturale s-au numărat presa, şcoala,
biserica, anumite categorii socio-profesionale, obiectivul principal constând în
construirea unei mentalităţi şi atitudini de rezistenţă în faţa presiunilor şi chiar
ameninţărilor din partea unor forţe extremiste. Acelaşi obiectiv, combinat cu
exemplul altor comunităţi etnice din Ucraina dar şi cu cel al mişcării politiconaţionale din Moldova sovietică, întemeiat şi pe necesitatea construirii unui demers
pozitiv la nivelul maselor a condus la iniţierea demersurilor de constituire a unor
' organizaţii nonguvernamentale.
În regiunea Cernăuţi, prima asociaţie a fost Societatea pentru cultura
românească „Mihai Eminescu", înfiinţată la sfârşitul lunii mai 1989 (preşedinte,
prof. univ. dr. Grigore Bostan), printre membrii fondatori numărându-se, alături de
cadre didactice, agricultori, ingineri, medici, şi câţiva funcţionari de stat de etnie
română (ulterior, după ce s-a constatat că mişcarea nu a putut fi ţinută sub un
control strâns şi demersurile au devenit tot mai concrete şi îndrăzneţe, aceştia s-au
retras tacit din societate). Puţin mai târziu, alături de aceasta, la iniţiativa
scriitorului Dumitru Covalciuc, a început să funcţioneze Cercul cultural ,.Arboroasa'',
în cadrul căruia s-au reunit, în general, profesorii de istorie din şcolile româneşti.
Motivaţi de remarcile repetate ale conducerii de vârf a societăţii privind
menţinerea într-o minoritate permanentă la rundele de discuţii purtate la
administraţia regională sovietică, unde celelalte etnii, dar de facto doar cea
ucraineană, aveau mai mulţi reprezentanţi, liderii comunităţii româneşti au decis să
se înfiinţeze, pe baza secţiilor existente în cadrul asociaţiei, câteva ONG-uri, ai
căror delegaţi să poată susţine demersurile organizaţiei-mamă. Drept urmare, pe
parcursul anului 1991, în regiunea Cernăuţi au fost constituite Societatea
Ştiinţifico-Pedagogică republicană ,.Aron Pumnul" (preşedinte, conf. univ. dr.
Aurel Constantinovici), Societatea Cultural-Bisericească ,,Mitroplitul Silvestru
Morariu-Andrievici" (preşedinte, pr. Mihai Ivasiuc), Societatea Românilor
(moldovenilor) din regiunea Cernăuţi - victime ale represaliilor staliniste
„Golgota" (preşedinte, arhivist Petru Grior), Societatea „Doamnelor Române" din
regiunea Cernăuţi (preşedinte, doamna Victoria Ivasiuc), Alianţa Creştin
Democrată a Românilor din Ucraina (preşedinte, doctorul Constantin Olaru). Dacă,
în primele câteva luni, a putut fi observată o conlucrare fidelă între structurile
respective, treptat, prin intermediul instrumentului zvonurilor şi bârfelor lansate cu
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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dexteritate de unii membri ai organizaţiilor respective, pedalându-se pe
ambiţia unor lideri locali, folosindu-se şantajul şi provocaţiile, s-a reuşit crearea
unei atmosfere de neîncredere şi chiar animozitate între unele organizaţii sau liderii
aceleiaşi societăţi. Tensiunile şi divergenţele au ieşit la suprafaţă cu ocazia
organizării de către conducerea Societăţii ,,Mihai Eminescu", la 7 iunie 1992, a
Primului Congres al Românilor-Moldoveni din Regiunea Cernăuţi. Liderul
Cercului ,,Arboroasa", alături de alţi câţiva intelectuali, au constituit aşa-numitul
,,Blocul 5 iunie" - o alianţă provizorie care îşi propunea să amâne sau să deturneze
lucrările Congresului. Nu excludem nici posibilitatea unei acţiuni concertate cu
unele structuri ale statului ucrainean.având în vedere intervenţia brutală a unor
tineri, membri ai unei formaţiuni paramilitare ucrainene care luptaseră în lunile
anterioare în Republica Moldova de partea separatiştilor, care, urcând pe scena
Teatrului de Vară din Grădina Publică, au încercat să blocheze desfăşurarea
activităţilor (forţele de ordine nu i-au împiedicat să pătrundă în sală şi nici nu s-au
grăbit să-i evacueze). Doar datorită calmului participanţilor la Congres, intervenţiei
curajoase a unor doamne din sală (organizatorii făceau apeluri continui ca bărbaţii
să nu intervină spre a evita o vărsare de sânge) care i-au îmbrâncit de pe scenă pe
provocatori după aproape o jumătate de oră de şicanare, şi urcării pe scenă a şefului
unităţii de miliţieni însărcinaţi cu paza ordinii publice s-a reuşit aplanarea
conflictului şi continuarea dezbaterilor. Totuşi, prin cele două acţiuni, liderilor
românilor din regiunea Cernăuţi li s-au trimis semnale clare că autorităţile nu vor
tolera demersuri care să ţintească emanciparea naţională şi reconstituirea unităţii
originare 11 •
Din spirit de revoltă ori nemulţumire, pe de o parte, sau urmărind acelaşi
obiectiv al dezbinării, pe de altă parte, în anii care au urmat au apărut Societatea
„Tricolorul" - organizaţia veteranilor români din cel de-al Doilea Război Mondial
(preşedinte, Gheorghe Pavel), Liga Tineretului Român ,,Junimea" (preşedinte,
Liviu Rusu), Societatea Medicilor Români „Isidor Badea" (preşedinte, doctorul Ion
Broască), Societatea Ecologică şi Gospodărească „Stejarul" din Cernăuţi (preşedinte,
Ion Voronca), Fundaţia Culturală de Binefacere „Casa Limbii Române" (director,
poetul şi jurnalistul Vasile Tărâţeanu), Centrul Bucovinean Independent de Cercetări
Actuale (condus de conf. dr. Ion Popescu, şi prof. Aurica Bojescu). O tentativă de
unificare a românilor de pe teritoriul statului ucrainean este Uniunea Interregională
„Comunitatea Românească din Ucraina'', înfiinţată la 5 martie 2005 la iniţiativa lui
Ion Popescu. Chiar dacă iniţiativa a fost sprijinită de o parte a conaţionalilor săi,
proiectul nu a reuşit să adune în interiorul acestei structuri toate organizaţiile
importante.
11

Al II-iea Congres a fost convocat tocmai în anul 1999.
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Pe parcursul ultimelor aproape două decenii, poziţia cercurilor naţionaliste
ucrainene (vezi, ca exemplu, colecţia ziarului cernăuţean „Ceas", din 1990 şi până
astăzi) nu a cunoscut o atitudine mai relaxantă. Spre exemplu, recentele tentative
ale Consulatului General al României la Cernăuţi de a veni în întâmpinarea
doleanţelor comunităţii româneşti din Ucraina sunt catalogate drept imixtiuni în
problemele interne ale statului vecin. Întâlnirile lunare permanente, iniţiate în
februarie 2005, cu liderii societăţilor româneşti din regiunea Cernăuţi, au fost
prezentate de o parte a presei ucrainene drept acţiuni care sunt orientate spre
atingerea obiectivelor personale ale consulului general 12 şi nu drept acţiuni normale
de purtare a unui dialog între reprezentanţii comunităţii etnice şi trimisul oficial al
patriei istorice.
Acelaşi fenomen de trecere de la unitate la dezbinare se poate constata şi în
cazul celorlalte două zone majore de locuire compactă a românilor din Ucraina.
Astfel, în regiunea Transcarpatică, la 22 octombrie 1989, în localitatea Apşa de Jos
(Dibrova), a fost constituită Societatea social-culturală a românilor din Transcarpatia
„George Coşbuc", în frunte cu Ion Mihalca. Într-o primă etapă, numărul membrilor
era destul de mic (circa 50), ulterior depăşind cifra de o mie de persoane. În anul
1999, a fost iniţiată constituirea unui nou ONG, înfiinţat oficial în vara anului 2000
sub denumirea de Asociaţia social-culturală a românilor din Transcarpatia „Ioan
Mihaly de Apşa", reunind peste o sută de membri şi avându-l ca preşedinte pe d-l
Vasile lovdi. Peste un an, în luna aprilie 2001, tot în Apşa de Jos, a fost constituită
Uniunea românilor din Transcarpatia ,,Dacia'', condusă de d-l Ion Botoş. Având în
jur de o sută de membri, ,,Dacia" publică, neregulat, periodicul ,,Apşa". În centrul
regional, oraşul Ujgorod, în anul 2003 a fost constituită Societatea Tineretului
Român ,,Mihai Eminescu", în frunte cu Ion Bococi.
În regiunea Odesa, „moldovenii" s-au organizat sub forma unor filiale ale
Alianţei Creştin-Democrate a Românilor din Ucraina (ACDR): Organizaţia
regională Odesa a ACDR-ului, în frunte cu d-l Petru Şchiopu, şi Organizaţia
raională Sărata a ACDR-ului, condusă de Ştefan Pinteac. De asemenea, există şi
structuri locale: Societatea românilor din raionul Tatarbunar ,,Valul lui Traian",
coordonată de d-l Nicolae Moşu, Societatea Ecologică „Ialpug'', precum şi
Asociaţia panucraineană naţional-culturală a moldovenilor ,,Luceafărul", înfiinţată
şi condusă de Anatolii Fetescu (funcţionar public din 2002; din februarie 2005 şi
până în noiembrie 2006, viceguvernator al Regiunii Odesa şi Conducător al
Aparatului Administraţiei de Stat a Regiunii Odesa). Asociaţia ,,Luceaîarul" este
un instrument folosit cu multă eficienţă de cei care susţin cauza „moldovenismului"
şi luptă împotriva ,,românizării".
12

Oco6J1u6ocmi ounJ10Mamu11Hozo emuKemy, „ 1Iac", 2005, 17 6epe3HJI.
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Desigur, această trecere succintă în revistă a organizaţiilor naţional-culturale
nu este exhaustivă şi nu poate aduce clarificările necesare asupra suitei de
probleme cu care se confruntă comunităţile româneşti. Totuşi, putem trage
concluzia că, sub aspect etno-demografic şi civic, ameninţările la adresa identităţii
românităţii din Ucraina dar şi fragilitatea spiritului politic şi naţional constituie
probleme pentru care nu s-au găsit soluţii adecvate în interiorul comunităţilor
respective.
Comments on the evolution of the Romanian communities in the Ukraine
(1990-2006)
. (Summary) •

The author focuses on the effects of USSR's dissipation and of Ukraine's independence upon
the evolution of the Romanian population - one of the most numerous ethnic minorities in the present
territory of Ukraine. The approach deals with the features of the development of the Romanian
minority group taking into consideration the efforts of the independent Ukraine's elites to build a
modem politica! nation. A largely dealt with aspect refers to the demographic phenomenon and the
policy of the authorities in this domain. The levei of the civic conscience, the cohesion degree, the
form of organization and social-cultural manifestation are also in the focus of the author. The present
approach ends with the conclusion that from the ethno-demographic and civic point of view the
threats to the Romanian identity from Ukraine, together with the fragility of the national and politica!
spirit represent problems without proper solutions within the above-mentioned community.

• Traducere: Ştefan Purici.
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AXENTIE BILEŢCHI-OPRIŞANU, DIN COMOARA NEAMULUI
NOSTRU: NUNTA IN OPRIŞENI-BUCOVINA
ION FILIPCIUC

Despre Ioan Bileţchi se cunoaşte faptul că s-a născut în ziua de miercuri, 10
august 1881, într-o familie de ţărani oarecum înstăriţi, în satul Oprişeni, din
apropierea oraşului Siret, în dreapta drumului ce duce spre Cernăuţi şi, după
absolvirea celor cinci clase de şcoală primară în sat (1893-1895), urmează
cursurile Liceului de Stat din Suceava „în anii de la 1895-1903, f'ară întrerupere
sau repetare, obţine la aceeaşi şcoală în 1903 certificatul de maturitate cu
distincţie", după care „frecventă apoi din octombrie 1903 până în iulie 1907 prin
opt semestre ca auditor ordinar Facultatea Filosofică de pe lângă Universitatea c. r.
Francisco-losefină din Cernăuţi, unde studie filosofia clasică, istoria antică, limba
română şi germană", studii încununate cu titlul de doctor în litere şi filosofie, la
Universitatea din Cernăuţi, cu o teză despre Mijloacele de exprimare pentru
arătarea gradului înalt al unei însuşiri la Catul, Tibul, Properţiu, Virgiliu, Horaţiu
şi Statius, redactată şi publicată în limba germană, Ausdrucksmittel zur
Bezeichnung des hohen Grades einer Eingensechaft bei Catull, Tibull, Vergii,
Horaz, Ovid und Statius, în „Sonderabdruck aus den Primitiae Czernovicienses",
Czemowitz, 1909. Un studiu interesant este şi Sentimentul naturii în opera lui
Horaţiu şi Virgiliu, Silistra, 1930.
A predat limbile latină, elină şi română, deşi abilitarea sa oficială de către
comisia din iunie 1908 era „filosofia clasică ca materie principală şi limba română ca
materie secundară cu limba de predare germana şi româna", mai întâi la Liceul din
Suceava (1907-1909) şi apoi la Liceul ,,Dragoş Vodă" din Câmpulung Moldovenesc,
unde va fi director până în anul 1942. Aici a editat un anuar al liceului, din 1921 până
în 1941, consemnând activitatea didactică şi administrativă şi publicând o serie de
studii filologice proprii: Etimologii, în ,.Anuarul XII pe anul şcolar 1932133", Liceul
,,Dragoş Vodă", Tipografia „Şcoala Română", Câmpulungul Moldovenesc, 1934,
p. 3-12; Un capitol de patronimie românească, Din toponomastica României, în
,.Anuarul XIII pe anul şcolar 1933/34", 1935, p. 3-27; Alte aspecte ale patronimiei
româneşti, în ,,Anuarul XIV, pe anul şcolar 1934/1935", apărut în 1937, p. 3-34;
Elemente creştine în patronimia română, în ,,Anuarul XV pe anul şcolar 1935/36",
Analele Bucovinei, XV,/, p. 197-224,
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în 1938, p. 3-70; Nume de popoare în patronimia românească şi Elemente slave
în patronimia românească, în ,,Anuarul XVI pe anul şcolar 1936/1937", apărut în
1938, p. 3-21 şi 22-72; Elemente greceşti în patronimia românească, în ,,Anuarul
XVII pe anul şcolar 1937/38", apărut în 1940, p. 3-104 şi Elemente ungureşti în
patronimia românească, în ,,Anuarul xvm pe anul şcolar 1938/1939", 1941, p. ~3.
S-ar putea bănui din bogăţia studiilor filologice tipărite în acest anuar,
întocmit de directorul Liceului ,,Dragoş V odă", că menirea publicaţiei era
satisfacerea unui orgoliu auctorial. Ceea ce ar fi fals, pentru că anuarul de la
Câmpulung Moldovenesc făcea legătura - şi nu doar în gimnaziile româneşti - cu
intelectualitatea din întreaga ţară şi chiar cu prietenii românilor din spaţiul
european.
Ioan Bileţchi a colaborat sporadic şi la „Glasul Bucovinei", ,,Junimea
literară" cu traduceri din clasicii greci (Păsările de Aristofan, 1936, din care a mai
tradus în româneşte Norii, 1923, şi Broaştele, 1925, alte piese rămânând în
manuscris) şi latini, iar în „Orpheus", revistă pentru cultura clasică, Bucureşti,
publică două studii interesante Din vechea toponomastică a României ( 1927) şi
Celţii în toponomastica României (1928), ceea ce i-au atras aprecieri superlative
din partea filologilor români (Vasile Grecu, Ştefan Paşca, George Voevidca) şi a
savantului italian Carlo Tagliavini.
Prof. dr. Ioan Bileţchi-A,lbescu a murit în ziua de luni, 15 octombrie 1962, în
casa din str. Griviţei, nr. 8, din Câmpulung Moldovenesc şi îşi doarme somnul de veci
în Cimitirul Ionei din oraşul în care a trăit peste jumătate de veac.
Ce a însemnat Liceul ,,Dragoş Vodă" pentru prof. dr. Ioan Bileţchi se poate
înţelege, în mare parte, şi din discursul rostit în ziua de 13 iunie 1933, când s-a împlinit
un sfert de secol de la înfiinţarea Gimnaziului de Stat cezaro-regesc din Câmpulungul
Bucovinei, aflat sub administraţia austriacă în septembrie 1907. Dar o proiecţie mai
poetică asupra menirii şcolii vom afla în versurile poetului Neculai Roşca, închinate, în
ziua de 16 iunie 1946, cu ocazia ,,naţionalizării" clădirii în care funcţiona Liceul
,,Dragoş V odă", proprietate a Societăţii Culturale „Şcoala Română", către
atotputernicul proprietar de stat, Regatul România, care, în scurtă vreme, va deveni
republică populară. Pentru membrii societăţii culturale pomenite nu a fost un prilej
festiv, căci manifestările acestor intelectuali ai locului, cu merite deosebite în orientarea
şi pregătirea tinerilor pentru viaţă, fuseseră interzise după instaurarea regimului
democrat-popular.
Dacă socotim că, într-un sfert de veac, în Câmpulung, lucrau asupra minţii şi
sufletului şcolarilor poeţii Gavril Rotică, George V oevidca, Neculai Roşca sau
muzicianul Alexandru Bogza, n-ar trebui să ne mire faptul că directorul instituţiei scria
versuri şi chiar le încredinţa tiparului, precum constatăm în paginile revistei ,,Junimea
literară", unde, în anul XV, nr. 7-8, din 1926, p. 150, putem citi Biruitorul, un
adevărat pamflet de tip clasic împotriva acelor viteji care cuceresc cetăţi şi îşi supun
neamurile prin mijlocirea aurului, purtat de încăpăţânatul şi izbânditorul. .. măgar.
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Şi, totuşi, în pofida unor profesori înzestraţi cu talent poetic şi tact pedagogic,
cu aptitudini pentru filosofare şi cercetare filologică sau istorică, Liceul ,,Dragoş
Vodă" din Câmpulung Moldovenesc n-a oferit culturii române nici un geniu. Parcă
spre a ilustra spusa şi scrisa celui mai statornic director: „O şcoală nu produce genii
şi nici cataclisme. Gloria ei se ridică sfioasă în tăcere precum creşte un arbore în
umbră".

Sfiala şi tăcerea l-au caracterizat deplin pe acest om, atât în munca de la
cât şi în privinţa operei sale ştiinţifice şi literare. Era cunoscut în acea vreme
şi prin traducerile româneşti în versuri, pe care le-a publicat din opera lui Aristofan
(450-385), direct din originalul în limba elină - Norii, Casa Şcoalelor, 1923;
Broaştele, Casa Şcoalelor, 1925, şi Păsările, Editura şi Tipografia Societăţii „Şcoala
Română", Câmpulung Moldovenesc, 1936. Şi interesul traducătorului pentru comediile
dramaturgului grec poate fi bănuit ca mijloc de educaţie pentru bine şi frumos, căci în
prefaţa la Păsările i se destăinuie cititorului român: „Comediile lui Aristofan au un
caracter educativ moral. Un fruct al timpului care le-a produs, le-a gustat şi le-a
apreciat, schimbându-se împrejurările pentru cari au fost create, ele şi-au pierdut mult
din valoarea lor, precum se întâmplă şi astăzi cu acele opere de artă cari au la bază o
tendinţă prea vădită. Cum însă problemele atacate de el sunt în parte încă actual,e cu
toată distanţa în timp, ele prezintă un interes viu pentru orice om, doritor de a cunoaşte
manifestările vieţii din trecutul omenirii întregi".
Acest interes viu pentru manifestările poporului român, ca parte din trecutul
„omenirii întregi", l-a călăuzit pe Ioan Bileţchi-Albescu toată viaţa şi studiile sale
despre patronimia şi toponimia românească ar putea să aibă astăzi ecou cultural şi în
sufletul cititorului bântuit în pragul mileniului m de atâtea alte griji, himere şi
coşmaruri. Poeziile sale au un caracter ocazional, în sensul cel mai bun al cuvântului,
folosit chiar de către Eminescu, spre a preciza sinceritatea care a iscat expresia literară:
moartea unui prieten, melancolia peisajului de toamnă, un crochiu pentru chipul unei
fete văzute în tren. Sentimentul cel mai puternic şi bine exprimat este durerea în urma
despărţirii de femeia iubită: „Tărie dă-mi, dă-mi, Doamne, demnitate, I Să biruiesc
titanica tortură/ Ce sufletul mi-a ars pe jumătate// De-a doua jumătate te îndură! I Mă
mistuie, dă-mi, pân' ceasul îmi va bate, I În tragedia-mi mută o annură".
Împlinirea unui veac de la întemeierea Liceului ,,Dragoş Vodă" din Câmpulung
Moldovenesc prilejuieşte, peste zarva pregătirilor unei fastuoase aniversări, şi gândul
către cel mai vajnic director al acestei prestigioase instituţii şcolare: prof. dr. Ioan
Bileţchi-Albescu, despre care prea puţini locuitori ai urbei de sub muntele Rarău îşi
mai aduc aminte astăzi, cu toate că a gospodărit liceul cu râvnă şi pricepere vreme de
un sfert de veac: martie 1916-7 noiembrie 1917, 20 septembrie 1918-iunie 1941.
Alcătuind un volum cu studiile sale de patronimie - Ioan Bileţchi-Albescu,
Studii filologice, Cuvânt-înainte de George Bodea, Ediţie îngrijită de Ion Filipciuc,
Biblioteca ,,Mioriţa", Câmpulung Bucovina, 2007, 288 p. - şi fiind într-o fugară
documentare la B. C. U. ,,M. Eminescu" din Iaşi, aflu de la scriitorul Liviu Papuc,
unul dintre cei mai vigilenţi documentarişti ai culturii din spaţiul bucovinean, că d-sa
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a publicat cândva câteva rânduri despre un oarecare Bileţchi şi, bineînţeles, că îmi
oferă şi o copie a materialului. Simplu fapt că acest Axentie Bileţchi îşi adăuga la
numele său şi obârşia, Oprişanu, m-a făcut să cred că ar fi vorba de un frate al
filologului Ioan Bileţchi-Albescu, născut şi el în satul Oprişeni din Bucovina.
întors în Câmpulung Moldovenesc, i-am făcut încă o vizită doamnei Nectara
Ghiliceanu, nora fostului profesor Ioan Bileţchi-Albescu, care mi-a pus la
dispoziţie cu mărinimie un bogat material documentar, texte tipărite, manuscrise
inedite şi fotografii, întrebând-o, înainte de toate, dacă socrul d-sale a avut cumva
vreun frate. Răspunsul a venit prompt: ,,Da şi îl chema Axentie, a fost inginer silvic
şi a trăit la Rădăuţi, unde a şi murit prin anul 1970".
în scurtă vreme, am reuşit să întocmesc o firavă bibliografie a lui Axentie
Bileţchi-Oprişanu, cuprinzând titlurile: Din comoara neamului nostru, Cernăuţi,
Editura autorului, 1930, 39 p.; fnchinare M. S. Regelui Carol al Ii-lea, omagiu în
versuri, Cernăuţi, 1934, 2 p.; Horia, Cloşca şi Crişan, dramă istorică, în 4 acte,
tipărită în ,,Junimea literară", Cernăuţi, 1935, 36 p„ reprezentată în 14 februarie
1935, pe scena Teatrului Naţional din Cernăuţi, interpretată de secţiunea dramatică
a Societăţii muzical-culturale „Tudor Flondor"; Cântece şi strigături, Cernăuţi,
Editura autorului, 1935; Cântarea gliei, versuri, Bucureşti, 1936, 112 p.; fn
preajma crucii, volum de poeme, prezentat în „Glasul Bucovinei", Cernăuţi, 3 mai
1938, p. 4; Haiducii, dramă istorică în 4 acte; Domniţa Ruxandra, dramă istorică în
4 acte; Sluga credincioasă, comedie într-un act.
Colaborează la „Cronica românească" şi ,,Junimea literară" din Cernăuţi,
„Convorbiri literare", ,,Harfa Luceaf'arului", ,,Luceafărul literar şi artistic" „Viaţa
literară" din Bucureşti, ,,Marea noastră" din Constanţa şi ziarul „Satul", una din
preocupările sale fiind culegerea şi publicarea textelor folclorice din Bucovina.
Dar Axentie Bileţchi-Oprişanu încă nu figurează nici în Dicţionarul
etnologilor români, Autori. Publicaţii. Instituţii. Mari colecţii. Bibliografii.
Cronologie. Ediţia a III-a, revăzută şi mult adăugită de Iordan Datcu, Bucureşti,
Editura Saeculum I. O., 2006, şi nici în lexicoanele mai importante din Bucovina:
Grigore C. Bostan, Lora Bostan, Pagini de literatură română Bucovina, regiunea
Cernăuţi 1775-2000. Compendiu şi antologie.Cernăuţi, Editura ,,Alexandru cel
Bun", 2000; Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, vol. I, Iaşi-Suceava, Editura
Princeps-Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera", 2004. Erich Beck îl menţionează
însă pe Axentie Bileţchi-Oprişanu în Bibliographie zur Landeskunde der
Bukowina. Literatur bis zum Jahre 1965, vol. I, Milnchen, Verlag des
Stidostdeutschen Kulturwerkes, 1966, p. 187, unde îl trece cu o singură poziţie, 4
0001, pentru volumul Din comorile neamului nostru. Datini, oraţiuni, cântece şi
strigături de nuntă„„ Cernăuţi, Glasul Bucovinei, 1930.
Deocamdată nu avem suficiente date biografice despre Axentie Bileţchi
Oprişanu, care îşi semna uneori textele publicate - „începând cu anul 1935", afirmă
Liviu Papuc - Axentie B. Oprişanu, însă dintr-o notiţă aşezată în fruntea broşurii
Din,comoara neamului nostru, 1930, cu amănunte despre nunta din Oprişeni, aflăm
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că la acea dată îi trăiau încă, în satul Oprişeni, mama Ecaterina, fratele Ştefan şi
cumnata Zenovia, surorile Ileana (căsătorită Ostafi) şi Aspazia (căsătorită Rotariu),
f'ară a pomeni şi despre un frate Ioan, vieţuind în Câmpulung Moldovenesc.
Liviu Papuc, în articolul Axentie Bileţchi-Oprişanu, publicat în ,,Monitorul de
Suceava", anul IV, nr. 291, din 11 decembrie 1999, p. 19 A, oferă cea dintâi
menţiune despre acest folclorist şi scriito( bucovinean, care merită o cercetare
aparte, întrucât interesul său pentru folclorul bucovinean poate oferi surprize
documentare, limba scrierii sale fiind foarte apropiată de graiul oamenilor din
partea locului, după cum ne îndreptăţeşte descrierea unei nunţi din satul său natal,
Oprişeni, pe care o publicăm în paginile periodicului ,,Analele Bucovinei" ca
document cu semnificaţii speciale, astăzi, în această parte înstrăinată a Bucovinei.
Scenariul nunţii (personaje, secvenţe ale ceremonialului, datini, obiceiuri etc.) este
ilustrat prin cuvinte şi sintagme în cursive. Formele fonetice, lexicale şi
gramaticale din oraţii, cântece şi strigături, în forma stabilită de noi, sunt în
conformitate cu graiul din Bucovina.

DATINI, ORAŢII, CÂNTECE ŞI STRIGĂTURI DE NUNTĂ
Alegându-şi

feciorul fata care-i place lui, cu care s-a înţeles el mai de-nainte,
împărtăşeşte, cam pe departe, părinţilor dorinţa sa. Aceştia se sfătuiesc întreolaltă
în taină şi, dacă le place aleasa, îi spun părerea şi voia lor. Primind feciorul răspunsul
dorit, trimite într-o seară pe un cunoscut, megieş sau chiar pe o rudă de-a fetei, la
părinţii alesei sale, în starostie. Omului care merge în starostie i se zice staroste.
Părinţii fetei, dacă-l cunosc pe fecior, al cui e, dacă-i avut, cinstit şi harnic, şi
după ce se sfătuiesc întreolaltă, îi spun starostelui părerea şi voia lor, hotărând şi ziua
când să vie la făcut cuvânt. Dacă starostele a căpătat răspunsul dorit, se întoarce încă
în aceeaşi seară pe la fecior şi-i aduce veste. În ziua sorocită, pe înserate, vine
feciorul împreună cu tatăl său şi cu starostele, la părinţii fetei, la luat cuvânt.
Dacă feciorul e orfan de tată, atunci merge cu el epitropul, care de obicei e un
neam de-aproape sau, dacă nu, atunci nănaşul său, căci acesta îl şi cunună.
În casa părinţilor fetei intră mai întâi starostele, apoi părintele şi la urmă
feciorul. Cum a păşit starostele peste prag, înainte de a da „bună vreme", zice:
Slavă ţie,

Nastasie!
Cum gândii, aşa să.fie!

Îşi dau apoi mânile şi se întreabă de sănătate.

Gazda îi pofteşte să şadă şi, din una-alta, aduce starostele vorba despre
venirea lor şi întreabă pe stăpânul casei, dacă-i place feciorul şi cu ce fel de dzestre
îşi înzestrează fata. Stăpânul casei, după ce-şi spune voia lui, întreabă şi el pe
peţitori câtă avere capătă feciorul. Neguţându-se mai pentru una-alta, în sfârşit se
învoiesc şi întreabă pe tineri dacă se vreau şi nu sunt siliţi. Tinerii trebuie să se
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semn că s-au înţeles şi ei. Aceasta nu le vine tinerilor la
mai ales fetei îi arde obrazul de ruşine şi îşi ascunde bujorii feţei în
palme sau se dă într-un ungher ca să-i mai treacă.
În urma înţelegerii începe cinstea între părinţi, staroste şi tineri, care ţine până
hăt târziu. Legătura aceasta se numeşte cuvânt. Tot atunci pun la cale şi ziua nunţii
şi se sfătuiesc când să meargă la târg şi să facă cumpărăturile de nuntă.
Dacă feciorul e din alt sat şi părinţii fetei nu-l cunosc aşa de bine, atunci
hotărăsc să plece părinţii lui în văzute, adică să facă cunoştinţă mai de-aproape, să
vadă ce gospodari sunt şi, dacă le vine la socoteală, fac cuvânt.
La câteva zile după cuvânt, merg tinerii pe înserate la preot, la catechizare, şi
dau de vestiri. Odată cu strigarea vestirilor [în biserică] se încep de amândouă
părţile şi pregătirile de nuntă. După întâia vestire, tinerii se numesc niri, adică nire
în

faţa părinţilor,

socoteală,

şi nireasă.

Cea dintâi grijă a nirilor este poftirea nunilor mari. Ei se aleg dintre
gospodarii cei mai de frunte, cunoscuţi buni, dar mai ales dintre neamuri. Dacă le
trăiesc nănaşii cari i-au botezat, atunci este ruşine mare dacă nu-s poftiţi ca nuni
mari. Cei poftiţi ca nuni mari primesc cu plăcere această slujbă, fiind considerată
ca o mare cinste - şi se crede că, dacă te dai înapoi de la cununie, nu-ţi merge în
gospodărie. Şi, cu cât cineva a cununat mai mulţi în viaţa lui, cu atât e mai văzut în sat.
La nunţi mari sunt de obicei câte două părechi de nuni. O păreche este aleasă
din partea nirelui, iar cealaltă, din partea niresei. Nunii aleşi din partea nirelui sunt
adevăraţii nuni mari, căci ei poartă de grijă rânduiala nunţii. Cei aleşi din partea
niresei sunt chemaţi numai de mărire, neavând nici o răspundere, se poreclesc tot
nuni mari; deoarece nu se obicinuieşte să li se zică altfel, adică nuni mici, căci ar fi
o supărare de nedescris. La poftitul nunilor merg nirii amândoi, atât la unul cât şi la
cel'lalt, aşa că nunii ştiu cu cine cunună.
La nunţi mai mici se poftesc nunii sau ,,din părechi" deosebite sau o singură
păreche. Dacă nunii îs din părechi, adică cunună un bărbat cu nevasta altuia, atunci
nevestei nunului mare şi bărbatului nunei celei mari, când vin la nuntă ca oaspeţi, li
se zice şi lor nuni mari şi se pun la masă, fiecare lângă părechea sa, iar după nuntă
sunt numiţi de tineri, nănaşi, rară vreo deosebire.
După ce nirii şi-au poftit nunii mari, merg împreună cu părinţii lor la târg să
facă cumpărăturile trebuincioase pentru nuntă. Nireasa îşi cumpără o ladă mare,
zugrăvită pe trei părţi cu flori. Ea mai cumpără şi floarea pentru nire, nunii mari,
vătăjel şi pentru droştele ei. Nirele cumpără o păreche de ciubote, un tulpan mare
negru cu stremţe de mătase, o basma vişinie, un fes roşu şi floarea pentru cununa
niresei, apoi florile pentru nunii mari, vătăjăl şi droştele lui. El mai cumpără şi o
păreche de ciubote pentru marna niresei, care se numesc ciubote de soacră, şi
inelele de cununie.
Acasă îşi aşează nireasa în ladă valurile de pândză şi de ştergare, cămeşile,
catrinţile şi celelalte pândzături. Ea îi coasă pentru nire două rânduri de schimburi:
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de ţinut, care o îmbracă nirele la cununie, şi o păreche de purtat, ca s-o
pentru zile de lucru.
Dacă are nirele părinţi, atunci le coasă nireasa şi lor câte un rând de
schimburi. Acestora li se zice cămeşi de socru. Nireasa mai coasă câte o năframă
frumoasă pentru nire, pentru vătăjălul ei şi pentru vătăjălul nirelui. Pentru cusutul
cămeşilor şi a năfrămilor îşi ia nireasa în agiutor două prietene, cu care a fetit
împreună şi care au cinstea să-i fie şi druşti.
Atât nireasa cât şi nirele au câte un vătăjăl şi câte două druşti. Dacă are
nireasa ' ··o soră, atunci aceasta ia locul unei druşti. Druştile niresei sunt fete, iar
druştile rnrelui sunt flăcăi. Dacă au nirii câte un frate, aceştia iau atunci locul
vătăjăilor. Atât nirele, cât şi nireasa mai au câte două druşti, neveste tinere, care se
numesc druşti de noapte.
Vătăjăii au slujba de a pofti la nuntă şi de a griji de cârmuirea ei. Druştile
nirelui (adică flăcăii) îl petrec la cununie stând una la dreapta şi alta la stânga. Ele
stau nirelui într-agiutor. Tot această slujbă au şi druştile niresei faţă de nireasă.
Druştile de noapte poartă, împreună cu vătăjăii, schimburile, cântă niresei la
făcutul gâţelor, la înhobotat şi la făcutul cârpei şi petrec întreaga nuntă cu
cântecele şi strigăturile lor înţepătoare.
Vătăjăii poartă floare în pălărie şi în mână un băţ de care e legată năframa
dăruită de nireasă. Druştile nirelui sunt însemnate cu flori în pălărie iar druştile
niresei poartă flori în păr.
În slujba nunţii mai sunt şi nuntaşii. Aceştia sunt flăcăi, prieteni de-ai niresei
şi de-ai nirelui, şi se poftesc la nuntă, ca să aibă cine juca nunta.
Sâmbătă, înaintea cununiei, se face pornirea nunţii. Înainte de prânzul cel
mare, merge nirele cu vătăjălul său la nireasă. Ajunşi acolo, vătăjălul pune căciula
sau pălăria şi băţul său pe masă. Nireasa îi leagă la băţ o năframă frumoasă cusută
cu flori în tuspatru cornuri şi-i coasă la cuşmă şi floarea cumpărată din dugheană.
Tot atunci îi coasă şi nirelui floarea la cuşmă şi, mai la urmă, îi coasă şi floarea
vătăjălului ei. După aceasta, atât nirele cât şi nireasa spun la vătăjăi pe cine să
cheme la nuntă.
Şi aşa pornesc vătăjăii, unul într-o parte, iar cel'lalt în altă parte prin sat, la
poftit la nuntă. Pe lângă băţul cu năframă şi floarea la cuşmă, mai poartă vătăjăii pe
mâna stângă câte un colac frumos şi, în traista ce-o poartă arceşte la şold, au câte o
ploscă cu băutură. Vătăjăii primesc colacii (la pornirea nunţii), unul de la nire, iar
cel' Ialt de la nireasă.
Înainte de a intra vătăjălul în casa gospodarului pe care voieşte să-l poftească
la nuntă, bate cu băţul de trei ori în uşă şi, intrând, scoate căciula din cap, zice:
- V-o poftit giupânul nire şi giupâneasa nireasă, nunii şi socrii cei mari şi,
după pofta lor, vă poftesc şi eu să veniţi mâne la nuntă.
După ce au isprăvit vătăjăii de îmblat cu poftitul, se întorc acasă pentru a le
sta mai departe de agiutor nirelui şi niresei şi de a le împlini voia cât timp se află în
slujba lor.
o

păreche
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Nirele trimite cătră seară, cu vătăjălul său, preotului, drept plocon, doi colaci
cu un ştergar.
În aceeaşi seară se poartă şi şchimburile. Cu purtatul lor începe nirele. După
ce s-au strâns druştile de noapte şi au venit şi scripcarii, trimite darurile menite
pentru nireasă, numite şchimburi, şi anume: o păreche de ciubote, ale căror turetci
sunt pline cu coarne mari, smochine, turte dulci ş.a.m.d., un tulpan mare negru,
căruia-i zic hobot, o basma vişinie şi un fes roşu. Toate acestea se pun într-o sâtă,
se învălesc într-un tulpan ca nimic să nu se piardă şi se predau druştilor. Druştile,
împreună cu vătăjălul nirelui şi cu scripcarii, pornesc chiuind, cântând şi joacă sâta
tot drumul până la nireasă. Ajunşi acolo, vătăjălul închină niresei şchimburile şi-i
acoperiţi

urează următoarele:
Să traieşti giupâneasă nireasă,

Floari aleasă!
ti rog să prinieşti
Aieste daruri boiereşti,
După care am îmblat
Nouă ţări, de li-am cumparat.
Am mărs întăi pe la Coţmani,
Dar n-o vrut nime să vândă fără bani.
Ş-am plecat la Ţarigrad,
Haine mândre-am cumparat,
Cu galbini li-am cumpinit,
După-a nitale stan li-am potrijit.
Ş-am ales si-o fost mai frumos
Ca sâ-ţi sie de folos.
Două care-am încărcat
Şi cu drucu' li-am legat,
Şi la vale vânt li-am dat.
Dar în vale
Era un glod mare,
Ca-n ograda dunitale.
Roţile s-au cufundat,
Scumpetur'le s-au udat.
Atunci nirele s-a suparat,
Pe noi în grab' ni-a chemat
Şi în apă ni-am bagat.
Si-o fost mai ieftin am scapat
Şi pe mal li-am aruncat.
Pe aripa vântului li-am pus
Şi pân-aici l-am adus.
Nitale să le-nchin,
Ca să-ţi fac voia deplin.
Şi
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Hobot mândru din Banat,
Ca să-l ai la-nhobotat,
fnsamnat cu trei culori,
Ca să-l porţi la sarbatori.
Un fes roşu cu canaf.
Ca să-l porţi pe cârpă-n cap.
Oglinduţă din Siudei,
Să te uiţi pe la sersei;
Să te uiţi la ochişori,
Ca să uiţi de sin' ţâ-i dor.
Siuboţele gălgioare,
Sâ-ţi

sie pentru chisioare.
de siapă,
Să ai cu se-aduce apă.
Coame mari şi turte dulcsi,
Buzele să ţi le-ndulcsi,
Selelalte-mpachetate
Nu le ţin samă la toate.
Dar dacă nu credzi
Pune mâna şi vedzi!...
Cu

calcăile

Şi-acum, ziupâneasă nireasă,

De se nu te gragheşti cu luatu'
Cum te-ai graghit cu maritatu '?
Că te-ai pric hit cu maritatu'
Ca hanganu' cu legatu'.
Ş-amu nu-ţi mai face nas
Pe lângă obraz.
De te sâleşte
Şi darurile prineşte.
De la noi puţân,
De la Mnazău mai mult.
În sfârşit, nireasa ia darurile, cinsteşte pe vătăjăl pentru urătură, pe druşti
pentru trudă şi, mai la urmă, pe scripcari. După cinste, se întorc trimişii nirelui
cântând, chiuind şi jucând sâta goală.
După ce a primit nireasa şchimburile de la nire, trimite şi ea cu oamenii săi
(vătăjăl, druşti de noapte şi scripcari) şchimburile menite pentru alesul ei. Darurile
care le trimite nireasa sunt: două părechi de şchimburi, una de ţânut, adică de
îmbrăcat numai la zile mari, care o ia în ziua nunţii, şi alta de purtat. Cea de ţânut
este făcută din pândză subţire din tort de târg şi cusută pe la guler, pe la sân şi pe la
poale, cu găurele. Cea de purtat însă este făcută din pândză de casă. Pe lângă cele
de mai sus, îi mai trimite nireasa şi o năframă cusută cu [lână] ţâgaie care o poartă
nirele la brâu.
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Şchimburile niresei se poartă în sâtă, la fel ca cele ale nirelui.
La nunţi mari sau dacă unu din niri e din alt sat, atunci au amândoi câte un
rând de scripcari. La nunţi mai mici, adică mai sărace sau dacă nirii sunt din acelaşi
sat, atunci se încungiură amândouă nunţile numai cu o păreche de scripcari.
Scripcarii sunt numai doi inşi, unul cântă din scripcă şi celălalt acompaniază din
ţâmbală. Câte odată se mai aduge şi un flueraş. Scripcarii se procură din sat. Sunt
de origine ţigănească şi îşi au bordeiele lor pe o gîrlă în marginea satului, numită
Părău[ ţâganilor.

Spre ziua nunţii, toată noaptea se cherb bucate. Nireasa împreună cu druştile
îşi aşează dzestrea, împăturează lăicerele şi ţolurile şi înfaţă toate perinile. După tot
lucrul, împletesc cercul şi pregătesc florile pentru nunii cei mari şi pentru druşti.
Cercul sau cununa se face vara din flori de grădină iar iarna din flori de dugheană,
amestecate cu brabanoc şi nirtă.
Duminică dimineaţă, nireasa se spală şi se îmbracă cu şchimburi nouă.
Druştile de noapte îi fac gâţele. Ele o cheaptănă şi-i împletesc mai multe codiţi şi
din ele formează în vârful capului un colăcel căruia-i zic gâţă, pe când părul de
dinapoi şi din lături rămâne lăsat slobod pe spate. Pe cap îi aşează cercul (cununa)
şi coasă de el diferite cordele de mătasă, de culoarea verde, albastră şi roşie. Sub
cerc i se pune niresei un ban de argint, ca să aibă noroc şi un sir de usturoi, ca să no dioache nimeni şi să nu se prindă de ea vro făcătură.
La făcutul gâţelor şi la aşezatul cununei, scripcarii ţin hangul iar druştile îi
cântă niresei de jele:
„Foaie verde de bujor,
m-a cuprins un dor.
Saraca inima me,
Iar însepe-a mă dure.
Plândzeţi ochi şi lacramaţ
Că voi sânteţi zinovaţ;
Plânzi nireasă şi suschinâ,
Că meri pi mână strainâ.
Că soacră-ta nu ţî-i mamâ
Sî-ţi ieie cuvântu-n samâ;
Şî socru-tău nu ţî-i tatâ
Să nu ti mustri vrodatâ.

Iarăşi

Copchilă

*

din doi parinţ,
La. si focu' ti mariţ,
Că barbatu' nu ţî-i frati,
Nu gândi că nu ti-a bati.
Că nUa di la barbat
Ca frundza di pom uscat.
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Cât ieşti tânără, frumoasâ,
Mai la tăţi ieşti dragalaşâ.
Da', dacă ieşti maritatâ,
Ieşti ca floarea sea uscatâ.
După tăcutul gâţelor, vătăjălul împreună cu scripcarii merg întru întâmpinarea
nunilor. Când vin nunii, nireasa le coasă la chept floarea. Tot atunci, pune nireasa şi
druştilor floarea în cosiţă.
Şi nirele trimite vătăjălul cu scripcarii după nunii săi. Dimineaţa, înainte de a
merge la cununie, se strâng şi nuntaşii, adică fecorii care au fost poftiţi la nuntă, şi
aduc câte o ocă de băutură. Druştile îi înseamnă la pălările cu [fir de lână] ţâgaie
roşie, ca să se cunoască de ceilalţi feciori. După ce s-au adunat toţi, nirele se aşează
la masă între druşti şi începe a cinsti pe toţi cei de faţă. După gustare, se ridică
părinţii nirelui (socrii mari) pe laiţa de la răsărit şi ţin pe o pernă doi colaci şi o
huscă de sare. Vătăjălul ia colacul care este pregătit pe masă de-asupra unei cofiţe
cu agheazmă, îl pune pe mâna stângă, ia struţul de busuioc din cofiţă, zice Tatăl
nostru şi împroaşcă cu el de trei ori în cruce, în cele patru părţi. Merge apoi în
fruntea mesei, ia pe nunul cel mare de mână şi conduce danţu' de trei ori în jurul
mesei, cântând:

De trei ori pe lângă masâ
Sâ iasâ răul din casâ,
Sâ ramâie ghinili,
Sâ traiascâ nirili.

La încungiuratura a treia, când vine nirele în dreptul părinţilor,
opreşte. Părinţii lasă perina pe capul nirelui şi-l binecuvântează:

danţul

se

chiuind

şi

Să-ţi

de Mnazău pâni şi sari
Şi darul Sânţâii Sali
Şi trai bun cu noroc! ...
După

blagoslovenie, nirele

sărută

mâna

părinţilor. Vătăjălul

cântând:
Frundzâ verdi di nagarâ,
Jan pohtim cu danţu-afarâ

grâu

scoate danţu afară, pe când careva dintre rude aruncă peste nire de câteva ori
ca să fie bogat şi să aibă trai dulce ca zahărul, apoi urmează:

şi zahăr,

Doamne, gine mă sâmţ eu
Cât sânt lângă tatăl nieu;
După se m-oi cununa
Ştiu că nu ni-a mai si-aşa.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

208

Ion Filipciuc
După

12

scoaterea danţului, druştile leagă la toţi caii de la trăsuri câte o basma
albă: la calul din dreapta, de partea dreaptă, iar la calul din stânga, de partea stângă.
Aceleaşi ceremonii se fac şi la nireasă.
Dacă nireasa este una la părinţi sau e orfană şi are gospodăria ei, atunci se
zice că nirele se mărită, fiindcă el vine la casa niresei. În astfel de cazuri nunta
întreagă e la nireasă şi dimineaţa, înaintea cununiei, merge nunul cel mare cu
vătăjăii şi cu scripcarii de-I aduc pe nire la nireasă, de unde pleacă apoi împreună la
cununie.
Când nireasa e din alt sat, atunci e adusă de sâmbătă seară la nire şi aici
sărbează nunta întreagă. Iar dacă nireasa are familie mare şi e avută, atunci se
sărbează nunta la ea şi nirele pleacă cu nunta lui la nireasă de sâmbătă seară. Ajunşi
acolo sunt întâmpinaţi cu scripcari şi sunt poftiţi la masă.
Înainte de a se aşeza la masă, vătăjălul nirelui urează niresei:
Bună

vremea, cinstiţi gospodari,
Gine v-am găsit.sanatoşi

Şi voioşi,

trandafiri frumoşi.
Bună vremea şi niatali,
Ziupâneasă nireasâ,
Si şădz în .capu' de masâ,
Gine ti-am gasît sanatoasî.
Drumu' pe care ti-ai pornit
Să-ţi sie blagoslovit.
Sara, de-a-nsara,
Să-ţi sie ca dziua
Şi dziua di mâni
Să-ţi sie de gini.
Să nu va sie cu banat,
Că pe la niavoastră-am întrat,
Că noi de trei dzili-îmblăm
Şi pe niata te catăm,
Ca

nişte

Nireasă oachişă şi frumuşe,

Pacat că nu-i nireasa me.
Frumoasâ şi placută,
Ba prin inel pitreacutâ,
Cu sprânseni subţâreli;
Ochi, albaştri zioreli,
Gura, budzâ rumineli,
Să desnierdi nirile cu ieli.
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îi pofteşte la masă şi-i cinsteşte. După masă se schimbă
merg împreună la biserică şi se nuntesc apoi până după
pripoi, când ridicând dzestrea îşi iau rămas bun şi nirele pleacă cu nireasa acasă.
Cum ies pe poartă, flăcăii satului, foştii ibovnici ai niresei, le ţin calea oprindu-i dar mai ales căruţa cea cu dzestre în care pleacă nireasa - şi cer vulpea, adică plată
pentru că au jucat-o şi i-au purtat cinstea. Dacă nu se î~pacă şi nuntaşii dau bici
cailor, feciorii le ies înainte la vreo strâmtoare şi închid drumul sau sparg un pod,
unde trăsurile se opresc şi nirele e nevoit a plăti vulpea. Vulpea consta mai demult
o vadră sau două de rachiu, în vremurile mai nouă însă se mulţumesc numai şi cu o
ocă sau două. După ce nirele a plătit vulpea, flăcăii urează drum bun niresei şi
trăsurile pleacă mai departe. Dacă nirele scapă lară să plătească vulpea, se zice că
şi-a furat nireasa.
Când nirii sunt dintr-un sat, amândouă nunţile pleacă deosebit la biserică.
Numai când se înţeleg mai dinainte, atunci vine nirele cu nunta lui dimineaţă pe la
nireasă şi apoi amândouă nunţile pornesc la biserică.
În ziua cununiei nirele e îmbrăcat în părechea de şchimburi primită de la
nireasă, în picioare poartă ciubote sau papuci şi pe cap cuşmă sau pălărie. Cuşma e
legată pe la mijloc cu [lână) ţâgaie şi în partea dreaptă e cusută floarea de nire.
Peste mijloc e încins cu un brâu frumos ales din lână. Sub brâu poartă năframa cea
primită de la nireasă. Vara poartă ismene, iar iama peste ismene poartă bemeveci
albi, făcuţi din pănură de lână albă. Peste cămeşă poartă un chieptari; acesta este
cusut ca un cojoc numai că n-are mâneci. Chieptariul e înfrumuseţat pe la guler, pe
la poale, pe la chiept şi pe locul unde ar veni mânecile, cu prim negru din blăniţă de
niel sau cu dihuri. Peste chieptari se mai îmbracă iama şi un cojoc, care este ceva
mai lung decât chieptariul şi mai rotat, adică mai larg în poale. Cojocul e primuit
sau cu dihuri sau cu prim, are mâneci lungi şi e strâns la mijloc. El se încheie
dinainte ca şi chieptariul. Cei săraci însă n-au cojoace, ci îmbracă peste chieptari un
suman de niţă. El este înfrumuseţat pe la guler, pe la chiept şi pe la poale cu creţuri
făcuţi din sarad negru.
Nireasa este îmbrăcată într-o cămeşă de pânză de bumbac, care la grumaz se
încheie cu bizărău. Stanii şi mânecile sunt cusute cu flori de bumbac sau cu
mărgele, presărate ici-colea cu fluturi. Pe la umeri sunt mânecile înzestrate cu altiţi
şi cu încriţăli frumos ţăsute sau cusute cu bumbac negru, roşu sau galbân, presărate
tot cu fluturi. Peste cămeşă, se obicinuia mai demult să poarte nireasa o haină de
catifea roşie, lungă ca şi cămeşa, fără mâneci şi cu poale largi, numită sucnă.
Această haină a ieşit astăzi cu totul din port. Partea de jos a trupului e acoperită cu
o catrinţă ţesută din lână sau din ţâgaie, bătută ici-colea cu sir, care este prinsă la
mijloc peste brâu cu două.frânghii ţesute tot din lână. Peste cămeşă, poartă nireasa
tot un chieptari ca şi nirele, numai ceva mai scurt şi mai sprinten, iar iama mai ia
peste el şi un cojoc sau suman. La grumaz poartă multe şiraguri de mărgele şi o
salbă de bani vechi de argint. Cu cât salba constă din mai multe rânduri, cu atât
Nireasa se

scoală,

209

şchimburile. Dimineaţa
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nireasa e mai avută. Fie iama sau vara, nireasa merge la cununie cu capul gol. Fie
gerul cât de mare ea n-are voie să-şi acopere capul. Văduvele şi fetele care au avut
copii n-au voie să meargă la cununie cu capul descoperit. Unei fete care a avut
copil i se zice pocrişcă şi, dacă pune floarea-o cap, se crede că arde pământul sub
ea, de aceea când merge la cununie i se pune hobotul pe cap şi peste hobot se
prinde cununa. În chisioare poartă nireasa ciubotele primite în dar de la nire şi
foarte rar papusi. La brâu poartă şi ea, la fel ca şi nirele, o năframă frumos cusută.
Pe drum cătră biserică, vătăjăii merg înaintea nunţilor, pe când droştele stau
una la dreapta şi alta la stânga nirilor. Dacă nunţile pleacă odată la biserică, atunci
nireasa stă între druştile nirelui iar nirele între druştile niresei. Cum se porneşte nunta
din ogradă, vătăjălul trage de trei ori cu pistolul, iar druştile şi nuntaşii încep a striga:
Frundză

verdi busuioc,
într-un noroc.
Frundză verdi nintă creaţâ,
Cu noroc de dimineaţă.

Să pornim

/esâ luna din pometi
Şi Ileana dintri feti.
Da' soarili dintri nori
Şi Ion dintri fisiori.
Noi merem la manastiri
Si-om vide n-a vide nimi:
Douâ cununiţi în cui,
Douâ pi cap nirilui;
Douâ cununi/ pi masâ,
Douâ pi cap la nirasâ,
Preutu ', dascălu' cântând
Şi pi tiniri cununând.
Drum-i greu, calea glodoasâ,
Si plateşti truda noastrâ?
Drumu-i greu şi calea gre,
Si plateşti truda me?
Catâ, badi, vremi bunâ
Şi la soari şi la lunâ
Şi-apoi meri şi ti cununâ.
Dacă-a si luniţâ plinâ
Şi viaţa ţ-a si saninâ;
De-a si soarili-norat,
Îi trai cam suparat.
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Vine nuna de la grâu
Cu catrinţa prinsă-n brâu.
Da' nunuţu-i pi livadâ,
Coseşti trifoi şi iarbâ.
Şi nunuţa cum vine,
Di diparti-o amage:
Vini, nună, şi-i vide
Cum coseşti coasa mel
În drum spre biserică, n-are voie să se uite îndărăt nici nirele şi nici nireasa,
ca să nu se întoarcă iar la Jwlteit sau la fetit.
În biserică, nunţile intră aşa cum au sosit şi abia după liturghie, nireasa e dusă

de cătră nuna cea mare lângă nire şi stau amândoi în mijlocul bisericii, cu
picioarele pe un lăicer aşternut acolo de nunul cel mare, până când începe cununia.
Nunii cei mari stau la stânga şi la dreapta nirilor. E ţin în mâna dreaptă câte o
lumină mare, cumpărată de dânşii, pe care le aprinde preotul pe rând câte două şi le
dă în mână, să le ie aprinse cât timp va ţinea cununia. Luminile sunt legate la
mijloc cu ţâgaie roşie sau cu cordeluţe roşii, albastre sau albe împodobite cu
brabanoc sau nirtă. Ele nu se ţin cu mâna golită, ci învălite în năfrămi albe, ca
tinerii să nu fie săraci.
Cât timp ţine cununia, nunta joacă dinaintea bisericii. După cununie, nirele şi
vătăjăii cinstesc pe toţi gospodarii şi gospodinele care au asistat la cununia lor şi-i
poftesc la nuntă. De la biserică apucă nunţile pe alt drum, nu pe cel pe care au
venit, ca să înceapă tinerii o viaţă nouă. În fruntea nunţii merg vătăjăii. Lor le
urmează nunii cei mari, apoi tinerii, druştile nirelui cu cele ale niresei şi la urmă
scripcarii.
Cum porneşte nunta de la biserică, vătăjăii şi druştile încep iar a chiui şi a
cânta. Primul cântec este adresat gospodarilor şi gospodinelor din faţa bisericii:
Frundză verdi di trifoi,
Pohtim gospodari cu noi;
Frundză verdi di maslini,
Pohtim cu noi gospodini.

Celelalte strigături sunt adresate tinerilor, nunilor şi

druştilor:

Nu si niri suparat,
Câ frumoasâ ţ-ai luat;
Frumuşâcâ şi di niam,
Nu ca tini-ntr-un suman!
Taci,

nireasă,

nu mai plândzi,
gine câ ti strânzi,
Las-sâ plângî selelalti
Câ ramân nimaritati.

Para-ţi
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nu domiţ,

trebuiţ.

Cântaţi, druştii,

C-amuş dăm

nu siţ moi,
cu bota-n voi.

Vai sarasi vatajăi,
Cât sânt de-afum.a/ şi răi.
Când sâ văd cu şâpu-n mână,
Ar tot be ş-o saptamână.
Vai sarasi druştili,
C-au crapat galuştili.
Goali-o lasat oalili
Şi-o bagat oghelili.
Nisi aiasta nu-i aşe,
Numai gura voastră re.
Tătâ vara n-am lucrat,
Tot de-aieste-am aşteptat.
Nisi la vară n-om lucra,
Tot de-aieste-om aştepta.

Frundză

verdi pintrijăl,
Nirili-i om frumuşăl
Şi nireasa ca şi el.

Ajungând la casa niresei,
nirelui însă se
auzit de toţi şi urează:

ogradă. Vătăjălul
şi

toţi
urcă

Buna dimineaţa,

se dă jos din trăsuri şi nunta începe a juca în
sau pe o trăsură sau pe altceva, ca să fie văzut

cinstiţi nuntaşi

Şi horă frumoasă,

nu vă supăraţi
C-am vinit pi niaşteptati
Vro sută şi giumatati.
Că noi îmbiăm şi catăm
Floarea-mparatului s-o aflăm.
C-a nostru tânăr împarat
Dimineaţa s-a sculat
Şi pe faţă s-a spalat,
Chică neagră-a cheptanat,
Straie noi a îmbracat,
Cămeşi de in
Să-i sie voia diplin;
Cu căciulă ţurcăniască,
Voia ca să-şi împlinească.
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Murgu' şi l-a-ntarniţat
din trânghiţi a sunat
Mare oaste-a adunat,
Şi la rasarit de soari
A pornit la vânatoari.
Şi-a vânat dealul cu zorile,
Câmpul cujlorile,
Văi cu zoireli,
Sieriul cu steli,
Şi satili
Cu/etili.
Când da soarele spre sară
Am dat di-o urmă de hiară.
Împaratu' se opri,
Urma o ocoli
Şi din gură-aşa grăi:
Sine urma va cunoaşte
Va si mare peste oaste!
Toţi se sfatuiau
Şi tot chibzuiau,
Urma masurau,
Dar nu cunoştiau.
Când un sfetnic mai batrân,
Cu barba albă pe sân,
Urma cerceta
Şi-apoi cuvânta
Că-i urmă de caprioarâ,
Să-i sie-mparatului soţioarâ,
Jar altul că-i urmă de dzână
Să-i sie-mparatului de cunună.
Toţi raspundeau
Dar de gasit nu gasiau.
Atunsi nunul mari,
Cu grija-n schinari,
Calari pi cal
Ca un Ducipal,
Şi

Să radică-n scări,
Să uită

în zări,
Facând ochii roatâ
Peste oastea toatâ,
Şi dzâse că-i jloari din rai,
Să-i sie-mparatului de bun trai.
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Atunsi împaratul ne porunsise
Şi ne trimise
Pe faţa pamântului,
Pe aripa vântului,
Până floarea nu-o gasim
lnapoi să nu vinim.
Şi-am pornit noi fesiori,
La cuşmă cu flori,
Nisi la stat,
Buni la sfat,
Laţi în spete,
Lunzi în plete;
Lunzi de mână,
Buni de gură,
Slujba-mparatului s-o-mplinim
Şi floarea ca s-o gasim.
Şi-o lume-ntreagă-am cutreirat
Până de floricică am dat.
Ş-am vinit cu voie bunâ
Pân-la niavoastră-n gradinâ,
Cu hârleţâ di arzint
Ca s-o scoatem din pamânt.
Ş-amu ori floare ni daţi
Ori, de nu, nu mai scapaţi!
Socru mari, se stai aşa suparat
Şi numai tot dai din cap?
Ori te temi să n-o furăm
Şi penim' să nu-ntrebăm?
I
Da' noi nu sântem talhari
Si fisiori di ginarari.
Şi noi nu luăm numai floarea,
Da' ne mai trebuie seva:
Zece buţi cu zin,
Opt care cu fân,
Vaci laptoasâ
Şi feti frumoasâ,
Una mai ochişe
Ca de pe sama me,
Să facă dracu' scripcă din ie
Să cânte şi la nunta me.
Nu gândi că şaguim
Să vă înveselim,
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Dar cerem într-adins
Cum îi la poruncă scris.
Ş-amu am descalica,
Dar n-avem gios pe ce da,
Că nu sântem din norod
Să ne scoborâm în glod,
Nisi sioroi, ţâgani din şatrâ,
Să-notăm aisi în baltâ.
Da' sântem oamini sinstiţ
Şi prin lumi rănumiţi;
Şi-avem solie mari
Din ţara soarelui rasari
S-aducem ne-ntârdziat
Floricica la-mparat.
Socru' mari, până si-om discalica
Adă de mâncat seva:
Nişti şuşuneaţâ uscati
Să le-aruncăm pi la spati,
În gurili seli cascati;
Şi-o oală cu poami
Să dăm şi la cucuoani
Cari zgâiesc ochii de foami;
Şi nişti casiu/ii di usturoi
Să li dăm la sei siocoi
Cari s-au trudit pe la noi.
După

urarea aceasta,

vătăjălul

se dă jos

şi

se adresează cătră vătăjălul niresei:

Ş-amu, până

una alta,
Noi colacu' I-om şchimba,
Numai că nu-i potrizit
C-al niavoastră-i din urluit,
Dar a nieu din chicluit.

Şchimbând vătăjăii

ia atunci nireasa de

colacii, iau pe băţ colacul niresei şi-l ridică în sus. Nirele
trec [amândoi] de trei ori pe sub colac, iar vătăjălul

mână şi

cântă:

De tri ori pe sub colac
le fac la tăţi pi plac,
Că demult de când aştept
S-o /acut zinul oţăt.
Să sie multi bucati
Ca să li-arunc pi la spati
În gurile seli cascati.
Să
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După ce au trecut nirii pe sub colac, se uită prin el mai întâi nirile, apoi
niriasa, în cele patru părţi şi-l predau nunului celui mare. Nunul, luând colacul, îl
rupe în mai multe bucăţi, dă mai întâi câte o bucată la niri, iar restul îl împarte între
ceilalţi nuntaşi. Acestui colac i se zice colac de şchimb.
După ruperea colacului, se prind nuntaşii de mână şi joacă danţu', iar vătăjăii
pun în danţ mai întâi nunii cei mari, nirele între druştile lui, nireasa între druştile ei,
apoi vin druştile de noapte ale nirelui şi ale niresei şi la urmă nuntaşii. Danţul astfel
format e condus de vătăjăl până în prag.
Aici e întâmpinat de socrii mari cu doi colaci, cu o huscă de sare, cu un şip de
[rachiu] de cinste şi cu aghiazmă. înainte de a intra, vătăjălul bate cu băţul de trei
ori în cruce în uşorii uşei şi zice:

Gini v-am gasit, gazdâ mari,
Cari ni-aşteptaţi cu pâni şi sari!
Dar daţi-ne să sinstim,
Ca să nu raguşâm,
Ascundeţi cana cu busuiocu',
Să ne putem lua locu'.

Socru-mare atunci cinsteşte, începând de la vătăjăi pe fiştecare, iar o rudă dea niresei stropeşte pe cel care intră cu aghiazmă şi aşa întră danţu încet în casă.
Când a ajuns nunul cel mare în fruntea mesei, danţul se opreşte şi [nuntaşii] se
aşează. Tinerilor [miri] li se pune pe laiţă cîte o pernă, de pe care n-au voie să se
ridice până când nu s-a isprăvit masa. în timpul mesei, nireasa stă cu cercul pe cap
şi nirele cu cuşma-n cap, pe când ceilalţi meseni [stau] cu capurile goale.
După ce danţul s-a aşezat, încep nunii să cinstească mesenii în stânga şi-n
dreapta, apoi îi poftesc să ospăteze. La masă se servesc diferite bucate. întâi se
pune dzamă şi găină cu tocmagi, apoi friptură de porc şi de găină şi găluşte împlute
cu came şi crupe de păpuşoi. Înaintea fiecărui mesean se află câte o lingură de
lemn, câte o hrincă de pâne şi câte o plăcintă împlută cu brândză. Pe masă se mai
află ici-colea şi câte o strachină plină cu plăcinte. Mâncările se pun în străchini
mari, aşa că dintr-o strachină mânâncă mai mulţi meseni.
Scripcarii, după ce au cinstit şi ospătat, ies în ogradă să cânte la tineret. Apoi
ies şi tinerii cu druştile lor la joc. Mesenii se scoală pe rând de la masă şi fac loc
altora ca să vie la ospăţ. Unii se duc pe la casele lor să mai grijască de treburi, iar
alţii rămân la nuntă.
Cătră seară cheamă nunul cel mare pe nire în casă. Nirele se aşează la masă şi
porunceşte vătăjălului şi druştilor sale să-i aducă nireasa şi droştele ei. Druştile sunt
aduse imediat, iar nireasa se aduce mai greu, căci de multe ori se ascunde şi nu se
poate afla aşa de uşor. în timpul acesta se schimbă vreun fecior în haine femeieşti
şi e adus în locul niresei, nirele însă nu-l primeşte. Alţii îi aduc pe o babă bătrână,
dar şi pe aceasta n-o primeşte, zicând că nu-i a lui. Şi aşa fac râs din nire până când
îi aduc nireasa. Ea se aşează la locul ei între druşti. Vătăjălul aduce apoi şi pe
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soacra cea mare. Atunci nuna îi închină ciubotele de soacră şi o păreche de colaci.
Aceste daruri sunt jucate, cântate şi apoi redate soacrei. Druştile niresei se suie pe
laiţă şi ţin în faţa ei un tulpan negru. Vătăjălul nirelui cinsteşte pe nuna cea mare şi
cere hobotu'. Nuna ia hobotul de pe spatele niresei, îl împăturează şi-l pune [pe]
băţul vătăjălului. Vătăjălul se urcă pe scaunul din faţă şi începe a târgui nireasa de
la druşca cea din dreapta, căreia îi zice druşca cea mare.
El ţine în mâna stângă băţul cu hobotul, iar în mâna dreaptă un pahar de cinste.
Târgul se face cam greu, căci până nu pune vătăjălul bani în pahar atâţia câţi vrea ea,
nu-l primeşte. În fârşit, după mai multă hărţuială, druşca primeşte paharul şi sloboade
tulpanul din faţa niresei, iar vătăjălul îi pune repede hobotul pe cap. Nuna cea mare îi
prinde hobotul de ambele părţi cu bolduri. Acoperitul capului [niresei] se zice a
înhobota. La înhobotat cântă nuna şi druştile de noapte, secundate de scripcari:
Tulpane[ cu două feţâ,
Dragustili-s cu blândeţâ;
Tulpane lu' s-a-nvechi,
Dragustili s-or urî.
Strânzi-ţi, puico, floriii
Că vin sarbatorili!
Las-sâ vii, nisi nu-mi pasâ,
Câ di-amu n-oi si nireasâ!
Legea ta di minte{,
Tari eşti frumos şi creţ
Şi-amazeşti copchilili
De li-acopiri gâţâli;
Li-acopiri cu basma neagrâ,
Mai mult floare sâ nu vadâ.
Gâţâşoari mohorâti,
De astăzi acupiriti;
Gâţâşoari galghioari
N-or vide la vară soari,
Numai umbrâ şi racoari.
Druştile

niresei se prind apoi de băţul vătăjălului şi sunt scoase cu scripcari
încep acolo a juca. Acest joc se numeşte giocul druştilor.
După jocul druştilor, scripcarii intră în casă şi cântă pentru scoaterea
danţului. Vătăjăii trec în fruntea danţului şi prin cântec poftesc danţul afară:
afară şi

Frundză

verdi di niagară,
Ian poftim cu danţu-afară.

La auzul acestor cuvinte, toţi mesenii se scoală şi, prinzându-se de mână, ies
afară aşa cum au intrat. Dacă are nireasa vreun frate mai mic, atunci acesta o
opreşte la ieşire, punând un băţ în uşă şi, după ce primeşte un dar de la nire, dă
drumul danţului.
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După scoaterea danţului, intră vătăjăii împreună cu nuntaşii în casă ca să
scoată dzestrea. Dacă se întâmplă ca soacra să fie cam rea, atunci, până nu-i pune
în palmă nirele câteva sute de lei, nu dă dzestrea, apoi dacă mai are nireasa şi o
soră, nici ea nu lasă dzestrea până ce nu capătă vreun dar în bani de la nire, pentru

munca şi ajutorul ei, puse la cusutul şi pregătitul dzestrei. După împăcăciune,
vătăjăii scot lada [cu dzestre] şi o aşează în trăsură. Cealaltă dzestre e scoasă de
cătră nuntaşi şi se aşează pe ladă. Înainte de a pune dzestrea în trăsură, fiecare
bucată e jucată pe cap, încunjurând de trei ori căruţa, cântând şi chiuind:
Ui, iu, pi dialu' gol,
nireasa n-are ţol.
Da' ia fasi nirili
Când a tundi cânili.
Că

Scuturâ-ti, purisi,
La. lelea pi pântisi.
Şi ti scuturâ uşor
La. lelea cu cheptu' gol.

cu un

Nuna cea mare aşează dzestrea în căruţă
ţol, iar vătăjăii cântă:
Să trăiască

şi, după

ce au scos-o toată, o acoperă

nireasa

Că ni-o împlut caruţa!
Şi ni-o-mplut-o tari gini,

Numai cu scorţari di lână.
Şi di lână şi di busi,
De puzderii agie-I dusi.

înainte de plecare îşi au tinerii [miri] iertăciune de la părinţii niresei. în acest
~cop se scoate din casă un scaun şi părinţii se aşează pe el, cu pâne şi sare în mână.
In faţa lor, se aşterne un jup de paie, care se acopere cu un covoraş pe care
îngenunchiază tinerii amândoi, cu faţa spre răsărit, iar vătăjălul urează:
Bună

vremea, cinstiţi socri mari
voi nuntaşi,
Cari sunteţi adunaţi
Şi di-aişti doi tineri vă niraţi,
Cari stau cu genunchile plecaţi
Şi cu feţâli ruşinaţi
Şi se roagă cu smerenie
La. parinţi, să le deie blagoslovenie.
Şi se roagă cu glas tari
Să le deie binecuvântari,
C-aşa scrie-n cartea sfinţilor:
Şi
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blagoslovenia parinţilor

Întăreşte casa siilor,

Iar blastămul parinţilor
casa siilor.
Deci, cinstiţi părinţi,
Mult nu vă gândiţi
Şi pi-aişti doi tineri blagosloviţi.
Că nu-i copchil să se nascâ,
Ca părinţilor să nu grişascâ.
Deci vă rog, sinstiţi socri mari,
Să nu staţi aşa niraţi
Şi pe tineri binecuvântaţi.
Cum a binecvântat Mnadzău pe A vraam,
Să vă înmulţiţi ca samânţa lui Adam
Şi să vă bucure Mnadzău
Cum s-a bucurat llii Proorocu'
Când ş-a lepadat cojocu'.
Şi cum s-a bucurat
Marele împărat
Constantin şi /liana cari au aflat
Crusia lui Christos,
Care este la tăţi creştinii de folos.
Iar voi, tiniri, înainte de-a vă rădica
Şi mâna parinţilor a le saruta,
Mai ales tu, niri,
Gândeşte-te la mini
C-o steclă di zin
Să-ţi sie voia diplin.
Amin!
Râsâcheşte

Părinţii

fac cu pânea semnul crucii deasupra capetelor tinerilor şi zic: Să vă
pâni şi sari şi darul Sfinţâii-Sali şi traiul cel bun cu noroc!
Tinerii se scoală şi sărută mâna părinţilor. Nireasa îşi ia rămas bun de la fraţi
şi de la surori şi se urcă în trăsură de dzestre. Trăsurile se pun apoi în mişcare, iar
druştile încep a cânta:

dăruiască Mnadzău

Ramâi, tată, sanatos
Dacă n-ai fost bucuros
Di-un copchil aşa frumos;
Ramâi, mamă, sanatoasă
Dac n-ai fost bucuroasă
Di-o copchilă-aşa frumoasă.
Ramâneţi tăţi sănătoşi
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Dacă n-aţi fost bucuroşi
Să m-aveţi

pi lângă voi,
La nacaz şi la nevoi;
Să nu va sie cu banat
Dacă m-aţi dat în alt sat,
Peste văi şi peste munţi,
La parinţi necunoscuţi,
Peste dealuri, peste văi,
La surori şi la fraţi răi.

La ieşirea căruţei cu dzestre din ogradă, flăcăii din sat se postează în poartă
sau leagă poarta cu ţâgaie roşie şi cer vulpea. După ce nirele i-a împăcat dându-le
vreun şâp două de băutură, se dau în lături şi-i urează drum bun. Tot drumul până
la casa nirelui, druştile o ţin numai într-un cântec. Cântecele sunt de astă dată
adresate soacrei, adică marnei nirelui, şi niresei:
Bucură-te,

soacrâ mari,
adusem lucratoari,
Să-ţi agiuti la caldari;
La caldari, la siubăr,
Să ti scannini di păr.
Bucură-te, soacrâ mari,
Ţi-am adus cheptânatoari,
Să te cheptini pi cap
C-o bucat' di lemn di fag,
La capăt c-un ciotălău,
Când a da s-aud şi ieu.
Ei, nireasă, draga me,
De-ar si soacră-ta cam re
Să mături casa cu ie!
Că-ţi

Soacrâ, soacrâ,
Poamâ acrâ,
De ti-ai coasi cât ti-ai coasi
Dulse tot nu ti-ai mai fasi;
De ti-ai coasi-un an ş-o vară,
Tot ramâi poamă amară,
Amară ca şi pelinu'
Şi dulsi ca şi veninu'.
lesă

nora lafântânâ
Cu cameşa soacre-n mânâ
Şi sâ dusi ca s-o ispali,
S-astupi gurile reli.
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odată,

Na-ţi-o, soacră,

câ-i spalatâ!
întindi pi-o rachitâ,
Na-ţi-o, soacrâ, că-i gilitâ!
Ş-o

Ajunşi la gospodăria nirelui iese soacra înainte şi îşi întâmpină nora, cinstindo în căruţă. Nireasa se dă apoi jos, iar vătăjăii şi nuntaşii duc dzestrea în casă
jucând-o ca şi înainte. Soacra ia dzestrea în primire şi aşează cu druştile nirelui
astfel ca să fie văzută de toţi.
Scripcarii cântă apoi pentru intrarea danţului. Danţul se formează ca şi
înainte, numai că de astă dată lipsesc druştile. La intrare sunt tinerii [miri]
întâmpinaţi în prag de părinţii nirelui tot cu colaci şi cu sare, care cinstesc pe fiecare
care intră în casă. La masă servesc vătăjălul şi druştile nirelui. Când vin părinţii
niresei, le ies tinerii înainte cu luminile de cununie aprinse şi cu scripcari. Luminile
se stâng apoi şi se pun pe un dulap sau pe cuieri.
După cinste şi ospăţ, nunul cel mare aprinde lumănările şi le pune pe masă,
apoi numeşte pe un gospodar bun de gură, care cunoaşte bine pe fiecare nuntaş, ca
să strige în pahar dulce. Acestuia i se leagă mâna cu un ştergar şi i se zice vornic
sau vornicel.
Aşa începe pripoiul. Oaspeţii care vin la pripoiu se numesc pripoieni.
Vomicul ia un talger, îl acopere cu o năframă, pune pe el două pahare pline cu
băutură şi strigă în pahar dulce mai întâi pe nunii cei mari. Nunii cinstesc paharele,
scot banii cât le este voia să dăruiască, îi pun într-un talger pe masă şi zic: De la
noi puţin, numai (suma care au dăruit-o), dar de la Dumnezeu mai mult!
Vomicul vesteşte pripoienilor suma dăruită şi urmează mai departe cu
închinarea paharelor zicând:
Cinstiţi

meseni şi nuntaşi

Şi

voi tăţi înaintaşi,
Noaptea ni-a apucat
Şî pahar dulsi n-am închinat.
Ş-amu se-nchină nunul sel mari
Cu sinuţii dunisali;
Cu douâ pahareli
Dulci di nieri
Şi zin di la Odobeşti,
La pungă sâ ti gândeşti
Şi la tineri sâ li daruieşti
Măcar o hârtie
De câte o nie,
Câ-i uşoară la purtat
Şî nu-i grea la numarat.
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nunii cei mari, se strigă în pahar dulce socrii mari, adică mai întâi
nirelui, apoi cei ai niresei, pe urmă neamurile şi la sfârşit străinii. Odată cu
strigarea socrilor (părinţii nirelui) în pahar dulce, nireasa le închină câte o păreche
de şchimburi numite cămeşi de socri.
Scripcarii cântă vivat! iar cel strigat în pahar dulce cinsteşte şi pune banii în
talger, lângă pahare. Vomicul predă banii nunului mare, care îi numără şi îi pune în
talgerul dinaintea lui. La cinstea paharului dulce, propoienii, fiind cu chef, cântă:

părinţii

Pahare[ cufloriseli,
Cum ti-ar be buzăli meii
Seli nisi şî supţâreli
Ca şî dunga la podeli.
Câtă lume-i pe sub soare,
Nu-i ca mândra-amagitoare
Şi cârşma di-nşalatoare.
Cârşma ti-nşală

sâ bei,
Mândra ti-nghii s-o iei.
Sus paharu' până-n pod
Că mai ieste-un poloboc;
Sus paharu' până-n grindă,
Mai ieste-o balercă-n tindă.
Paharuţu'

ni l-oi be
Să ştiu ghini c-oi dzăce;
Paharuţu' am să-l beu
Şi cu altu-am să mă ieu.
Holercuţă

cu chiperi,
Nu ti beu di az, di ieri.
Paharuţu' cât un cui,
Când îl pui la gură nu-i.
Sus paharu' la pode,
Nu gândiţi câ nu l-oi be!
Fac din pântic balercuţâ,
Din guriţa me leicuţâ
Şi nu vărs nisi o lecuţâ.
Să traiască-naltul

pod
C-am baut paharu' tot;
Să traiască şî sea grindâ
C-ar mai be şî sei din tindâ.
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După terminarea paharului dulce, nunul cel mare numără banii, vesteşte
mesenilor cât s-a strâns în pripoi, mulţămeşte la toţi pentru ajutorul dat şi predă
banii nunei celei mari. Nuna leagă banii într-o năframă şi-i predă niresei, [aceasta]
băgându-i în sân. Nireasa aduce apoi un lighean cu apă şi spală nunilor mânile şi le
şterge cu un ştergar frumos. Acest ştergar rămâne al lor. La această ceremonie,
nunul cel mare mai dăruieşte ceva tinerilor, sau bani sau juruieşte din vite.
În vremurile mai bătrâne se obicinuia ca tinerii să meargă după pripoi la
culcare, aşa că urmau cu nunta apoi luni, care dura de multe ori chiar până marţi.
Tinerilor li se pregătea dinainte locul unde aveau să se culce. Acesta era sau în
standoală, dacă nunta se f'acea vara, sau într-o cămară, adică într-un loc retras. Nirele
primea de la nunul cel mare un şip de rachiu fiert iar nireasa, de la nună, o găină
friptă, acoperită într-o strachină sau sahan şi erau conduşi de nănaş cu luminile
aprinse şi cu scripcari până la locul de culcare. A doua zi dimineaţă, adică luni,
mergeau nunii cei mari cu scripcarii de-i sculau. Nuna cea mare o îmbrăca pe nireasă
în cămeşi noi şi îi f'acea cârpa. După cârpă erau tinerii aduşi iar cu scripcari în casă.
Dacă nireasa a fost cinstită, se aducea soacra (mama niresei) cu scripcari şi se
punea la masă să şadă pe o pernă moale, prinsă în cornuri cu [fir de lână] ţâgaie
roşie, iar dacă nu, atunci i se punea sub şezut o ragilă şi se cinstea cu un pahar spart
la fund. Cu timpul, acest obicei a fost cu totul părăsit.
Azi, după pripoi, i se face niresei cârpa f'ară să se meargă la culcare. Aşa,
încep scripcarii a cânta de jele, iar nuna cea mare vine cu luminile aprinse lângă
tineri, ia cercul de pe capul niresei şi toate podoabele din păr şi îi face cârpa. Apoi
o îmbrobodeşte cu miniştergură şi o leagă pe la frunte cu un tulpănaş de mătasă.
Tot atunci îi ia nuna şi nirelui floarea de la cuşmă şi o pune niresei la mărgele.
La făcutul cârpei şi la îmbroboditul niresei, nuna cea mare şi druştile de
noapte îi cântă:

Plânzi, plânzi, tu copchilâ,
Nu-i plizi flori în gradinâ,
Da-i si-n casâ gospodinâ.
Creştiţi, flori, cât gardur 'li
Ş-astupaţi prilazur'li
Ca pi mini gândur'li.
Plânzi, plânzi, saraca,
Nu ţ-a si ca la mă-ta?!
Da-ţ-a si ca la barbat
Când ti-i capata la pat.
Marita-m-aş să

nu şăd,
Numai câmpul să nu-l văd.
Câmpu' grijască-1 bărbatu',
Eu să mătur, s-aştern patur',
Să pun oglinda-nfereastă,
Să văd gini-mi stă nevastă?
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Cât îi buha di buhoasâ,
Tot gândeşti câ-i frumoasâ;
Dacâ s-ar uita-n fântânâ,
Ar Juzi o saptamânâ.
După făcutul

cârpei, tinerii cinstesc pe toţi pripoienii ca să-şi aducă aminte de
cinstea niresei sau merg la culcat sau se petrec mai departe. Pripoiul joacă până
dimineaţă, când se dă o masă celor care au mai rămas şi apoi petrec tinerii pe
nănaşi spre casă. Luni sau marţi cătră seară, merg tinerii gospodari la preot după
moliftă şi plătesc 10 lei.
Scurt timp după nuntă, fac socrii o masă, la care sunt poftiţi tinerii [miri].
Aceasta se numeşte colocăria. La colocărie duce tânăra păreche doi colaci frumoşi.
Când îi pofteşte nănaşul la colocărie, atunci îi duc şi lui o păreche de colaci
acoperiţi cu un ştergar şi un şip de jumătate de ocă de rachiu.
În primul an după nuntă sunt datori finii să meargă în Lunia Paştilor la nănaşi
cu pască. Cu aceasta se sfârşeşte toată ceremonia nunţii.
Prin căsătoria copiilor, socrii se încuscresc şi se zic întreolaltă cuscri, adică
cuscru şi cuscră. Tânăra nevastă zice părinţilor bărbatului ei, când le vorbeşte,
tătuţă şi mămuţă, de altfel le zice socri, adică socru şi soacră. Tot aşa zice şi
tânărul bărbat părinţilor nevestei sale. Părinţii lui zic nevestei noră, iar părinţii ei îi
zic tânărului bărbat zinere. Nevasta zice fraţilor bărbatului ei cumnaţi, adică
cumnat şi cumnată. Tot aşa zice şi bărbatul frăţinilor nevestei sale. Asemenea îi
numesc şi fraţii lor. Nunilor le zic tinerii nănaşi, adică nănaş şi nănaşă, iar nănaşii
zic tinerilor sini, adică sin şi sină.
Aus dem Schatz unseres Volkes: Hochzeit in Oprişeni-Bukowina
(Zusammenfassung) •

Die Studie bringt in der wissenschaftlichen Forschung die Tătigkeit eines Bukowiners hervor,
der in keinem von den biographischen Lexikonen aus Rumănien erwăhnt wird. Von seinen
folkloristischen Schriften wăhlt der Verfasser die detailierte Beschreibung einer Hochzeit im Dorf
Oprişeni, Region Czemowitz. Der Text ist ein wertvolles Dokument, nicht nur fUr die Bukowiner
Kultur, sondem auch fUr die Rumănen aus der Czemowitzer Region, die sich heute in einem
schwierigen Prozess der Aufbewahrung und Befestigung ihrer Nationalidentităt befinden.

• Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.
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KARL DENAROWSKI - DESCRIEREA IZVOARELOR
MINERALE DIN BUCOVINA
OVIDIU BÂTĂ

Medicul Karl Denarowski, referent sanitar al Bucovinei (Landessanităts
referenten fur die Bukowina) din 19 februarie 1872, a publicat, în anul 1868, prima
monografie despre izvoarele de apă minerală de la Vatra Domei şi Poiana Negri, în
seria de lucrări ,,Badebibliothek" („Biblioteca băilor") a Editurii Braumtiller·.
Lucrarea a fost considerată una model şi a reprezentat, pentru Vatra Domei, o
importanţă fundamentală, oferind medicilor tot ce era demn de ştiut despre această
„localitate a minunilor". Pe baza publicaţiei sale şi a noilor analize chimice efectuate de medicul Josef Barber în laboratorul de chimie al profesorului vienez
Redtenbacher, între 20 octombrie 1868 şi 17 iunie 1869 -, a pledat pentru una
dintre apele minerale cele mai puternice din Europa.
La 7 iulie 1873, Denarowski a înaintat guvernatorului Bucovinei, Felix de
Pino Freiherr von Friedenthal (1870-1874, 1887-1890), un raport cuprinzător în
legătură cu băile de la Vatra Domei. Neprimind răspuns, a înaintat Direcţiei
Domeniilor, la 17 septembrie 1874, un nou memoriu - Memorandum des k. k.
Regierungsrathes Dr. Denarowski, praes. 17. September 1874, Nr. 5 682/1 - prin
care propunea un amplu program de dezvoltare şi de modernizare a băilor din
Vatra Domei"•.
în 4 ianuarie 1875, medicul Denarowski, care deţinea şi funcţia de consilier
guvernamental (k. k. Regierungsrat.„), s-a deplasat la Vatra Domei şi, împreună cu
inginerul Negruţ, a studiat soluţiile de realizare a obiectivelor propuse. O comisie
de anchetă, prezidată de preşedintele ţării, Hieronymus Freiherr von Alesani
•Karl Denarowski, Die Mineralquellen von Doma Watra und Pojana-Negri in der Bukowina,
Braumtiller's Badebibliothek Nr. 24, Wien, Braumuller, 1868.
•• Artur Loebel, Geschichtliche Entwicklung des Eisenbades Doma. Mit fonf Abbildungen.
Nach archivalischen Studien, Leipzig und Wien, Verlag von Franz Deuticke, 1896, p. 151-157.
••• Bukowina-officials in the year 1876 (Hof- und Staats-Handbuch der osterreichischungarischen Monarchie), htto://bukowina.info/officials.html.
Analele Bucovinei, XV, J, p. 225-252,

Bucureşti,

2008
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(1874-1887), a ascultat, la 21 aprilie 1875, raportul prezentat de medicul
Denarowski cu privire la băile din Vatra Dornei. Cu toată înţelegerea situaţiei
prezentate de acesta, nu s-a putut obţine decât o necesară sensibilizare a cercurilor
interesate cu privire la băile din Vatra Dornei. Prin demersurile sale, Denarowski a
realizat un pas decisiv în privinţa dezvoltării şi modernizării stabilimentelor
balneare din Vatra Dornei.
În 1880, Karl Denarowski publică Commentar zur Sanitătskarte der Bukowina
(Comentariu la harta sanitară a Bucovinei), lucrare apărută la Viena, Verlag der k. k.
Bukowinaer Landesregierung, Mechitharisten-Buchdruckerei (W. Heinrich). Lucrarea,
de peste 200 de pagini, are în cuprins: Cuvânt înainte, Configuraţia geografică şi
geo gnostică a ţării; Flora; Hidrografie; Epidemii şi boli frecvente; Asanarea ţării;
Canalizarea; Reţeaua de apă potabilă; Locuinţele; Îmbunătăţiri în administraţia
sanitară.

Pe coperta cărţii, sub numele autorului, sunt trecute funcţiile deţinute de
acesta: consilier guvernamental cezaro-crăiesc şi referent sanitar-naţional în
Cernăuţi; directorul Şcolii de moaşe; preşedinte al Consiliului Sanitar Naţional;
preşedinte de onoare al Asociaţiei Medicilor din Bucovina; membru de onoare al
Asociaţiei Galiţiene a Medicilor din Lemberg; membru corespondent al Uniunii
Medicilor din Krain, cu sediul la Laibach (Ljubliana).
În Cuvânt înainte, Denarowski explică motivul elaborării acestei hărţi:
„Dobândirea unei cunoaşteri sanitare exacte a ţării relativ la starea solului, la
vegetaţie, la climă, a apei potabile, a izvoarelor minerale, a modului de viaţă al
populaţiei, a influenţelor dăunătoare, a răspândirii topografice a epidemiilor, a
morbidităţii şi mortalităţii statistice, toate acestea au fost motivul elaborării acestei
hărţi sanitare, pentru ca, pe această cale, să se obţină repere importante pentru
evaluarea apariţiei şi răspândirii precum şi combaterea bolilor în scopul asanării
ţării, pentru a folosi materialele adunate în statistici pentru alte cercetări şi astfel
Administraţia Sanitară a ţării să fie adusă pe făgaşul progresului continuu, pe de o
parte, pe de altă parte populaţia să fie informată asupra condiţiei sanitare şi să
contribuie la popularizarea igienei."
Menţionează, tot aici, condiţiile dificile şi greutăţile care au stat în calea
elaborării ei - lipsa staţiilor meteorologice, a analizei apelor din pânza freatică,
introducerea, abia în anul 1872, a indiciilor exacte asupra epidemiilor, o statistică
deficitară asupra morbidităţii şi mortalităţii din lipsă de personal sanitar -, motive
pentru care harta sanitară prezintă carenţe în ceea ce priveşte deplinătatea
informaţiilor şi propune apariţia anuală de foi volante cu completări, pentru a
obţine o evidenţă permanentă asupra stării sanitare a ţării.
Din păcate, din exemplarul care ne-a stat la dispoziţie prin bunăvoinţa
domnului Luzian Geier de la Bukowina-Institut din Augsburg, lipseşte această hartă.
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În colecţia de hărţi despre Bucovina, aflată în Biblioteca Naţională Austriacă,
sub cota W: ONB/ K K II 95 469, se află o hartă sanitară - Sanitătskarte der
Bukowina, um 1880, die u. a. Aufschluj3 iiber Verbreitung der Krankheiten Cholera
und Diphterie gibt - care oferă informaţii despre răspândirea holerei şi a difteriei în
Bucovina, în jurul anului 1880.
Lucrarea de faţă reproduce, în traducere română din germană - traducere
făcută de Ovidiu Bâtă, Ştefăniţa Ungureanu şi Eduard Mohr -, capitolele
Geographische und geognostische Beschaffenheit des Landes („Configuraţia
geografică şi geognostică a ţării"), p. 1-5, şi Hydrographie. Mineralquellen
(„Hidrografie. Izvoare minerale"), p. 26-50.
În prezenta traducere s-au aplicat corecturi în cazul unor erori de tipar
evidente. Pe cât a fost posibil, s-au folosit denumirile româneşti ale locurilor,
localităţilor, toponimelor, urmate, în italic şi între paranteze rotunde, de cele
folosite în originalul german. Pentru echivalarea română-germană a multor
toponime am consultat lucrarea lui Nicolai Grămadă, Toponimia minoră a
Bucovinei, voi. I-II, Îngrijirea ediţiei, studiul introductiv, bibliografia, notele şi
indicele: Ion Popescu-Sireteanu, Introducere: D. Vatamaniuc, Bucureşti, Editura
Anima, 1996, şi monografii ale unor localităţi.
A fost păstrată ordinea descrierii izvoarelor minerale pe localităţi în ordine
alfabetică, conform cu textul original.
Notele de subsol, marcate în textul german cu asterisc (*) se găsesc şi ele
reproduse infrapaginal, marcate cu numere de ordine, în traducere română. Acolo
unde am considerat necesar, am intervenit cu note infrapaginale, evidenţiate cu
n. n.-0. B.
CONFIGURAŢIA GEOGRAFICĂ ŞI GEOGNOSTICĂ A ŢĂRII

Bucovina este situată între paralelele de 47° 14' şi 48° 44' latitudine nordică
respectiv, între meridianele de 42° 38' şi 44° 07' longitudine estică.
Se învecinează, în nord, cu Galiţia (fluviul Nistru - Dniester Fluss), în est cu
Rusia (Basarabia, pârâul Răchitna - Bessarabien, Rokitna Bach) şi cu Moldova
(pârâul Molniţa - Molnitza Bach), în vest cu Galiţia, Ungaria şi Transilvania (râul
Ceremuş şi pâraiele Ţibău, Coşna şi Teşna - Cseremosz Fluss, Cibeu, Koschna und
Tieszna Bach), în sud cu Moldova şi Transilvania (râul Bistriţa Aurie, pârâul
Sărişor - Goldene Bistritz Fluss, Szeriszor Bach - şi mai multe creste de munţi) şi
constituie o linie de legătură lesnicioasă între Carpaţii sud-vestici şi Podişul Podolic.
Singurele câmpii ale Bucovinei le formează albiile largi ale râurilor,
Bucovina putând fi considerată ca o ţară a colinelor.
şi,
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bucovineni formează, după dr. Herbich, împreună cu munţii
Maramureşului şi cei ai Transilvaniei de Nord, punctul central al acelei părţi a
Carpaţilor care se continuă printre depresiunile Eperies şi Dukla în direcţie sudestică până în Transilvania şi acolo, în preajma Braşovului (Kronstadt), se alătură
unei alte grupe de munţi. Miezul acestor munţi este format din şisturi cristaline,
gnaise, şisturi cu mică şi clorit, şisturi cu hornblendă, care se întind de-a lungul
sudului Bucovinei, de la Cârlibaba (Kirlibaba) până mai jos de Doma. Aceste
şisturi sunt însoţite pe ambele părţi, dar mai ales în nord-est, de zone masive de
gresie, pe când în partea sud-vestică găsim o fâşie lată de roci trahitice, care ating
doar partea sudică a Bucovinei.
Lăţimea Carpaţilor, între Vicov (Wikow) şi Bistriţa (Bistritz), este de circa
130 km, aceasta fiind lăţimea medie a întregului lanţ al Carpaţilor de Răsărit.
Atât munţii formaţi din gresie cât şi cei din şisturi cristaline formează lanţuri
paralele alternative despărţite prin văi longitudinale şi, cu cât se apropie de grupa
centrală a şisturilor cristaline, ating creste mai înalte pe care se formează lanţuri de
munţi mai scurte.
Astfel de munţi găsim în munţii de gresie, ai crestei dintre Wanczyn ( 1 363 m)
şi Lungul (Lungel) (1 374 m), la izvoarele Siretului Mare (grossen Seret).
Lanţul Iarovăţ (Jarowetz) în partea superioară a Ceremuşului Alb şi al
Feredeului (Feredeu) (1 477 m) care mărgineşte în nord valea mare a Moldovei şi
se ridică la 1 490 m la Vieci (Wieci); în domeniul munţilor formaţi din şisturi
cristaline, care încep cu Vârful Ţapul ('Zapul) (1 663 m) şi se termină în sud, la
Doma Candreni (Doma Kandreny), cu Ouşorul (Ouchor) (1 640 m), în timp ce
piscul cel mai înalt este Vârful Omul (Wurwu Omului), care atinge aproape 2 OOO m
şi se întinde dinspre Moldova (corect dinspre Transilvania, n. n. - O. B.).
Lanţul Giumalău (Diumaleu), care începe la Pojorâta (Poioritta) cu
Giurnalăul Cald (Diumaleu Kaldu) (1 859 m), este străbătut de râul Bistriţa la
Colbu (Kolbu) şi se continuă în Moldova cu Masivul Pietrosul (Pietros).
Munţii trahitici din Bucovina ating maximum în Vârful Lucaci (Lugacz),
1 771 m.
Pasul Mestecăniş (Passes Mestikanestie), situat între Pojorâta (Poioritta) şi
Iacobeni (Jakobeny), se află la înălţimea de 1 199 m (corect 1 099 m, n. n. - O. B.).
C~le mai impozante masive stâncoase se găsesc în depozitele de calcar. Peste
tot unde întâlnim calcare, fie şi în zona şisturilor cristaline unde s-au descoperit
calcare jurasice sau nummulitice, acestea formează masive impozante precum
acelea care flanchează râul Moldova (Moldawa Fluss) de la izvoare până la
Pojorâta, cum ar fi stâncile de la Pietrele Doamnei (Pietra Domnei) ( 1 651 m),
Rarău (Rareu) (1 653 m), Piatra Ţibăului (Pietro Cibeu) şi Dadu (Dadul) (1 220 m)
la Cârlibaba.
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Şisturile formează, la Colbu, unde sunt străbătute de râul Bistriţa, pereţi
verticali care prezintă forme bizare.
Zona gresiei pătrunde - după descrierea inginerului montan c. c. Paul 1 - în
ţară prin nord-vest, la confluenţa pâraielor Pârcălab (Perkalab) şi Sărata (Serrata),
în apropierea orăşelului Vijniţa (Wi.initz), pe o lărgime de 26 km şi se continuă în
direcţia sud-est, în Moldova. În total, formaţiunile carpatice alcătuite din gresie se
întind pe circa 535 km.
Graniţa sud-vestică a acestei regiuni formează zona terţiară; graniţa de nordest este identică cu graniţa dintre zona muntoasă şi cea de dealuri, care se întinde
de la Vijniţa, Berhomet, Mihova (Mihowa), Banila Moldovenească (mold. Banila),
Ruta Nouă (Neuhiitte), Crasna (Krasna), Vicovu de Sus (Ober-Wikow), Marginea
(Mardtina), Solca (Solka), Cacica (Kakzika), Păltinoasa (Paltinossa) şi Capu
Câmpului (Kapokimpolui).
În timp ce masivul cristalin, cu o zonă marginală reprezentată de calcar
triasic, reprezintă zona înaltă a Bucovinei, regiunea carpatică a gresiei formează
munţii mijlocii ai ţării, chiar dacă unele înălţimi, cum ar fi Tomnaticul (Tomnatik),
ating 1 555 m, iar Muntele Ţapul (Berg Zapul) (1 661 m) este format din calcare
nummulitice şi reprezintă o excepţie în ce priveşte înălţimea impozantă.
Cu foarte puţine excepţii, direcţia stratelor este dinspre nord-vest spre sud-est.
De la graniţa sus-amintită, a zonei cu gresii, începe ţara colinelor, care se
întinde de la linia amintită până la graniţa nordică a Bucovinei, fluviul Nistru, şi
formează aproximativ jumătate din teritoriul Bucovinei.
Dealurile ţării colinelor, după Dr. Herbich, formează grupe mai mari sau mai
mici, cu înălţimi de până la 600 m, la care mai trebuie adăugat că acestea nu se
prelungesc cu Carpaţii, ci sunt separate de aceştia prin depresiuni.
Cele mai importante grupe deluroase se întind între râul Prut şi râul Siret, de
la Stăneşti (Stanestie) peste Dealul Cecina (Cecina Berg) (539 m), peste Tărăşeni
(Terescheny) continuând în Moldova.
O altă grupă începe cu Dealul Horodişte (Berge Horodestie) la Cernauca
(Czernauka) şi Şerăuţi (Szeroutz) şi se continuă prin Hotin (Chotin) în Basarabia.
O a treia grupă începe la Şerbăuţi (Szerboutz) şi Calafindeşti (Kalafindestie)
şi se continuă în Moldova.
A patra grupă se întinde de la Suceava (Suczawa) şi se continuă în Moldova.
Această parte a ţării, conform descrierilor lui Paul, este străbătută de:
I. Formaţiuni neogene, ca de exemplu:
A. Zăcăminte de sare. Aceste formaţiuni de sare terţiare se găsesc la
Cacica. Acest zăcământ de sare atinge o grosime de 216 m şi este constituit din
1

K. M. Paul, Grundziige der Geologie der Bukowina, în „Jahrbuch der k. k. Geologischen
Reichsanstalt'', Wien, 28/1876, S. 261-330.
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sare în amestec cu argilă, conţinând 80% sare de bucătărie. În acest zăcământ
mai multe nivele cu grosimea de 50 m, cu o puritate, în ce priveşte sarea de
bucătărie, de 95-98%.
există
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Numeroase izvoare sărate prezente de-a lungul marginii Carpaţilor atestă
dimensiunile acestui zăcământ de sare.
B. Sedimente mediteraneene şi sarmatice.
Poziţia acestor strate este aproape peste tot orizontală.
Întreaga formaţiune reprezintă o alternanţă de argile calcaroase şi nisipuri
care prezintă bancuri masive pietroase, depozite de cochilii, depozite de pietrişuri
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neuniform împrăştiate, de regulă în straturile mai profunde se află argilele, în cele
superioare nisipurile şi gresiile.
II. Depozite diluviale.
A) Argilă (Blocklehm, după Br. Petrino) cu structură de loess gălbui, care
conţine deseori concreţiuni fragile calcaroase de culoare albă şi care formează, la
suprafaţă, un strat de sol arabil de culoare închisă. La baza acestora se află nisip
neogen, gresie şi argilă.
B) Loess (Loss), sereducelavăilerâurilor.
C) Diluviuni tinere. Sunt terase din loess tânăr, care, de regulă, le
întâlnim conform schemei:
1. Aluviuni.
2. Terase diluviale tinere.
3. Terase din loess.
4. Argilă de deal.
5. Neogen.
Ţinutul Nistrului (partea podolică).
Regiunea dintre Prut şi Nistru, pe o suprafaţă de 75 km2, alcătuieşte un teren
vălurit, îndreptat spre Nistru, străbătut de formaţiuni stâncoase care continuă cu
Podişul Podolic.
Acest platou de stepă atinge, la Cadobeşti (Kadobestie), 365 m altitudine şi
începe cu înălţimea de la Coţman (Kotzman), se întinde, spre răsărit, peste Iurcăuţi
(Jurkoutz) şi Pohorlăuţi (Pohorloutz), până la graniţa cu Basarabia; în vest, peste
Stăuceni (Stawczan) şi Verenceanca (Werenczanka), până la Nistru.
Terenul acestei regiuni nistrene prezintă - conform publicaţiilor lui Stur,
Br. Otto Petrino, Wolf, prof. v. Alth, Paul - următoarele depozite: 1. loess şi
diluviu; 2. argilă de deal; 3. calcar; 4. marnă; 5. gips; 6. nisip; 7. nisipuri verzi;
8. gresie roşie veche; 9. depozite siluriene.
Carpaţii din Bucovina sunt bogaţi în metale.
La Şarul Domei (Doma Schara) se găseşte auripigment (Auripigment).
Zăcăminte de cupru (Kupfererze) se găsesc în valea Colbu (Kolbuthal), la
Pojorâta şi Fundu Moldovei (Fundulmoldawi).
Zăcăminte de mangan (Manganerze) sunt la Iacobeni (Jakobeny), Şarul
Domei, Puciosu (Puczos), Oiţa (Oitza) şi Orala (1 284 m), pe Bistriţa Aurie.
Zăcăminte de plumb (Bleierze) la Cârlibaba (Kirlibaba).
Zăcăminte de magnetit (Magneteisenstein) între Iacobeni şi Cârlibaba, la
Rusaia (Russoja), lângă Cârlibaba, şi pe Muntele Ţapul (Berge Japu).
Pe versantul drept al râului Moldova, între pârâul Delniţa (Băchen Delnitza)
şi Colacu (Collaca), se găsesc zăcăminte de calcit (Spath) şi limonit
(Brauneisenstein).
Zăcăminte de hematit (Rotheisenstein) pe Dealul Cailor (Berge Kailor)
(1143 m).
Zăcăminte de crom (Chromeisenstein) în serpentinite, pe Muntele Tâmpa
(Berge Demba) (1 240 m), lângă Breaza (Briaza).
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HIDROGRAFIE
Izvoare minerale
Bucovina deţine numeroase izvoare minerale, care apar şi predomină în
părţile sudice ale ţării, a căror existenţă confirmă pe deplin afirmaţia lui Aristotel:
„Plerique tamen inquiunt esse aquam, qualis terra est, per quam fluxerit, quod
quidem in salsis aquis potissimum declaratur'', (Aristoteles de sensu et sensibili)
[„Cei mai mulţi totuşi, spun că există apă, cum există şi pământ, peste care va fi
curs şi într-adevăr de aceea este trecută mai degrabă între apele sărate."]
Izvoarele feruginoase se află într-o mare extindere în Districtul Câmpulung,
unde se află întinse zăcăminte de minereu de fier.
Numeroase izvoare feroase apar în Vatra Domei şi în împrejurimile ei, peste
tot unde apa potabilă dulce este greu de găsit, în sensul că se întâlnesc la tot pasul
izvoare feroase, iar piatra de pe malurile râurilor este acoperită cu oxid roşu de fier.
Izvoarele sărate, cu un conţinut bogat în sare de bucătărie, se găsesc în
formaţiunile salifere terţiare, cum este zăcământul de sare de la Cacica.
De-a lungul lanţului carpatic predomină apariţia a numeroase izvoare sărate,
fapt ce sugerează o mai mare răspândire a sării în această regiune.
Puţin răspândite sunt izvoarele sulfuroase, care, la fel ca şi izvoarele de
petrol, apar aproape exclusiv în partea sudică a Bucovinei.
Apele minerale ale Bucovinei se împart în patru grupe:
1. Izvoare feruginoase (Stahlquellen) cu un foarte mare conţinut de oxid feric
carbonatat liber şi o cantitate mică fixată.
2. Izvoare de apă minerală feruginoasă acidulate (Eisensăuerlinge), cu un
conţinut important în acid carbonic alcalin şi o mare cantitate de acid carbonic
liber.
3. Foarte numeroase izvoare sărate (Salzquellen).
4. Izvoare sulfuroase reci (Schwefelquellen).
5. În afară de aceste izvoare minerale apar şi izvoare de petrol
(Naphtaquellen ).
Descrierea specială a acestora urmează în ordine alfabetică.
Berhomet I Berhomet (pe Siret, Districtul Vijniţa)
Izvorul sărat din Berhomet (Districtul Vijniţa) se află înspre nord, la o
de sat de 3'/2 km, într-un luminiş de pe malul drept al unui pârâu
mlăştinos, pe coasta Dealului Slaveţ/Staveţ (Stawec Berges).
Acesta este captat într-un puţ camerat, adânc de 1,89 m. Debitul variază de la
2,80 până la 3,36 hectolitri zilnic, conţinutul în sare fiind de 6%.

depărtare
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La circa 7% km depărtare înspre vest de acest izvor se găseşte puţul Soloneţ
(Solonec Schacht), care, la începutul acestui secol, a fost acoperit de autorităţi.
Datorită conţinutului său mare de sare, precum şi a debitului mare, a fost folosit
mai demult de toate comunele învecinate.
Dihtineţ I

Dichtenitz (Districtul Vijniţa)

Urme de petrol apar în numeroase locuri din albia văii Dihtineţ (Dichtenitz
Baches), pe malul drept, pe o extindere de aproximativ 189,65 m de-a lungul
Dealului Socole (Berges Sokole) şi curg în valea numită mai sus.
Pe coasta dealului, la o depărtare de 9,48 până la 18,96 m de vale, în anii
1866 şi 1867 s-au săpat 30 de puţuri şi din acestea s-a extras, timp de trei ani la
rând, petrol. în medie, au fost obţinute 168 kg de petrol curat pe zi din toate
puţurile.

Deoarece această ramură industrială nu a fost rentabilă în cadrul exploatării
în regie proprie, puţurile au fost închise, în 1877, iar în prezent toate cele 30 de
puţuri, o parte deschise, o parte surpate, sunt nefolosite, cu toate că în unele dintre
ele s-au descoperit surse importante de petrol.
Izvoarele se află la sud-est de Dihtineţ, la aproximativ 4 km distanţă de
localitate.
Doma Candreni I Dorna Kandreny (Districtul Câmpulung)

în afară de numeroasele izvoare cu apă minerală feruginoasă, aflate pe
domeniul comunei Doma Candreni, şi care izvorăsc, mai mult sau mai puţin curate,
din pământ, există aici şase izvoare captate în trunchiuri de copaci goale afundate
în pământ, şi care se folosesc de toată lumea.
1. Un izvor pe malul drept al râului Doma, mai jos de haitul de la Poiana
Stampei (Pojaner Stampier Wasserklause), pe parcela de pădure 4 553.
2. Un izvor pe Dealul Măgura (Dialu Magura), parcela de poiană 3 858.
3. Un izvor la Podu Coşnei (Podu Koschni), parcela de poiană 2 263.
4. Un izvor pe pârâul Drucani (Bache Drukany), parcela de poiană 1 811.
5. Două izvoare chiar în localitate, şi anume: a) unul pe parcela de poiană 147
şi b) unul pe parcela 134.
Dintre aceste şase izvoare, sunt cinci care izvorăsc din mlaştini, unul, cel
numerotat cu 1, dintr-un teren cu pietriş şi toate se varsă, după un parcurs de câţiva
metri, în pârâul care curge în imediata apropiere.
Cu privire la poziţia acestor izvoare faţă de localitate, este de menţionat că
cel de la punctul 1 se află la sud-vest, cel de la punctul 2 la sud, cel de la 3 la vest,
iar celelalte la nord de Doma Candreni; sau cele de la 1 şi 2 la sud, celelalte la nord
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de Drumul Împărătesc (Kaiserstrasse) 2 de la Doma la Poiana Stampei, care
străbate localitatea în lungul acesteia. Distanţa de la izvorul 1, care se află adânc în
pădure, lângă râul Doma, şi până la Doma Candreni este de 15,16 km iar de la
izvorul 2 până la Doma Candreni de 7,58 km.
Izvorul numerotat cu 3 se află la 75,85 m de Drumul Împărătesc şi la 3,79 km
de localitate, cel notat cu 4 este la o depărtare de 1,89 km de Candreni. Cele două
izvoare numerotate cu 5 se află chiar în localitate, la 66,37 m unul de altul şi la
227 ,56 m depărtare de Drumul împărătesc.
De la şosea, un drum de pădure ajunge în imediata apropiere a izvorului notat
cu 1, nu departe de locuinţa pădurarului din Poiana Stampei. Accesul la aceste
izvoare se face pe poteci ce pleacă din şosea.
Din cauza lipsei de îngrijire, randamentul acestor izvoare este neimportant în
prezent. Producţia măsurată a acestora a dat:
izvorul numerotat cu 1 ............ 189/ 10 decimetri cubi
izvorul numerotat cu 2 ............ 28,4 decimetri cubi
izvorul numerotat cu 3 ........... 211 3/ 5 decimetri cubi
izvorul numerotat cu 4 ............ 18,9 decimetri cubi
izvorul numerotat cu 5a ........... 41,1 decimetri cubi
izvorul numerotat cu 5b ........... 25,3 decimetri cubi
de apă pe oră.
Afluxul de acid carbonic are loc peste tot, în mod sigur, în intervale mai
scurte sau mai lungi de timp şi nicăieri continuu.
Referitor la calitate, toate izvoarele de apă minerală feruginoasă sunt cam la
fel. Apa acestora se aseamănă la gust cu a celor din Poiana Negri, dar este totuşi
mai slabă. Aceste izvoare s-ar putea clasifica, în ordine descrescătoare a calităţii
apei, după cum urmează: izvorul nr. 3, 1, 5a, 4, 2, 5b.
În afară de ultimul izvor menţionat, care până acum se foloseşte pentru băi,
motiv pentru care s-a amenajat în apropiere o mică baie, celelalte izvoare au apă
potabilă. Dintre acestea, cel mai mult folosite de locuitori şi de turişti sunt cel de la
nr. 5a şi cel de la nr. 3.
Se face foarte puţin pentru întreţinerea acestor izvoare şi numai cel de la
nr. 5a se bucură de mai multă atenţie.
Fără îndoială că prin captarea, colectarea şi păstrarea curăţeniei acestor
izvoare, prin amenajarea unor bazine de extracţie, apa ar câştiga în calitate iar
izvoarele s-ar înmulţi.
Izvorul numerotat cu 1 aparţine de Fondul bisericesc, celelalte sunt în
proprietate pri vată.
În final, mai observăm că apa tuturor acestor izvoare este calitativ mai bună
în timpul verii, nu îngheaţă niCiodată şi este mult mai caldă iarna decât vara.
2

Actualul DN 17/E 576 (n. n. - O. B.).
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Vatra Dornei3 / Dorna Watra (Districtul Câmpulung)
Izvoarele minerale de la Vatra Domei sunt ape feroase, cu conţinut ridicat de
fier. în mijlocul localităţii se găsesc, pe malul drept al râului Doma, patru izvoare
feroase ce sunt folosite pentru băut şi pentru băi.
Trei dintre aceste izvoare sunt colectate într-un rezervor comun. Acestea
izvorăsc în partea de sud a Pavilionului, la o depărtare de 5,67 m de acesta; primul
este în direcţia estică, al doilea în cea sudică, al treilea în sud-vest.
în apropierea Pavilionului izvoarele converg şi, captate în tuburi de lemn
dispuse la o distanţă de 10,52 cm unele de altele, se varsă în rezervor.
Al patrulea izvor, în direcţia nord-est, are două ramificaţii care se varsă în cea
mai mare parte în râul Doma.
Atât pe malurile râului Doma, cât şi pe malurile pârâului aflat în apropiere, se
găseşte un depozit de aluviuni de culoare ruginie, fapt care dovedeşte că în această
regiune din Vatra Domei, unde apa dulce este o raritate, există numeroase ape
feroase care izvorăsc deseori singure la suprafaţă.
Temperatura apelor atinge, în luna septembrie, 9° R4 , în luna octombrie 10° C.
Apa este limpede, are un gust acrişor picant, cu o tentă amăruie de cerneală; reacţia
este acidă.
Greutatea specifică atinge, după Torosiewicz, 1,00067.
După analiza lui Torosiewicz5, izvoarele care aparţin Fondului religionar
greco-oriental, conţin următoarele (în 12 uncii6 de apă):
Clorură

de sodiu ................................ „. 0,0043 Gran
Sulfat de sodiu ..................... „ ..... „ ........0,0374
Sulfat de calciu ..... „ ..... „ •.. „.„ ... „ .......•.. 0,0064
Carbonat de calciu ....... „.„ .... „ „ .. „ ..•..... 1,0216
Carbonat de magneziu .......................... 0,1116
Carbonat de fier „ . „ •.•.•. „ „ „ . „ „ „ „ „ „ „ . „ . 0,4260
Acid silicic „ ..• „ „ . „ „ „ „ •. „ „ „.„ •. „ .•• „ .. „ „ O, 1364
Substanţă extrasă .................................. 0,0592
Total ........ 1,8029 Gran.

După analiza chimistului dr. Josef Barber

7

:

3
Detalii despre Vatra Domei în monografia: Karl Denarowski, Die Mineralquellen von Doma
Watra und Pojana Negri in der Bukowina, Braumiiller's Badebibliothek, Nr. 24, Wien, 1868.
4
Reaumur, scara de temperatură propusă în 1731 de francezul Rene Antoine Ferchault de
Reaumur. Punctul de îngheţ al apei este 0° R, cel de fierbere 80° R. Pentru a converti temperatura
0
exprimată în °R în °C, se multiplică temperatura în °R cu 1,25 (după formula °C = 1,25 X R).
Cunoscută şi ca scara/diviziunea octogesimală, astăzi are numai o importanţă istorică (n. n. - O. 8.).
5
Theodor Torosiewicz, irodla minera/ne w krolestwie Galicyj i Bukowiny pod wzgl~dem
fizycmo-chemicmych wla.iciwosci opisanie, Lemberg, Pilier, 1849.
6
O uncie= 32 grame (n. n. - O. 8.).
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A) În 10 OOO părţi el a găsit:
Clorură de potasiu .„ .. „ ......... „ .......... 0,189 Gran
Carbonat de potasiu ......................... O, 113
Carbonat de sodiu ............................ 0,308
Carbonat de calciu ........................... 0,439
Carbonat de magneziu ..................... 0,317
Carbonat de fier ............................... 0,656
Acid silicic ....................................... 0,429
Acid carbonic semilegat .................. O, 772
Acid carbonic liber ........................ 14,688
La presiune atmosferică normală
şi la temperatura izvorului ..... .. ....... 8 076 Kc.
Suma componentelor fixe ............... 2,247 Gran.

B) Într-un pfund vienez= 7 680 Gran, sunt:
Clorură de potasiu ........................... 0,152 Gran

Carbonat de potasiu ........................ 0,087
Carbonat de sodiu ................... ........ 0,236
Carbonat de calciu .......................... 0,337
Carbonat de magneziu ............ ........ 0,243
Carbonat de fier ....... .. .. ... .. .. ...... .... .. 0,504
Acid silicic ........................ „ ............ 0,152
Acid carbonic semilegat ...... ........... 0,592
Acid carbonic liber ........................ 11,280
La presiune atmosferică normală
şi la temperatura izvorului ........ .4 602,5 Kc.
Suma componentelor fixe ............... 1,724 Gran
Suma calculată a sulfaţilor .. .. .. .. ...... 2,030 Gran.
La aproximativ 100 m distanţă de aceste izvoare, pe terenul limitrof ce
dr. Otto Binder, apar două izvoare feroase, care au fost supuse analizei
chimice în cadrul Institutului Imperial de Geologie din Viena.
aparţine

Analiza izvorului nr. I:
(în 10 OOO de părţi, 10 litri)
Carbonat de fier ......................... 0,4495 Gramm
Carbonat de calciu ..................... 0,4018
Carbonat de magneziu .................. 0,3028
7

Josef Barber, Chemische Analyse der Mineralquellen von Domawatra und Pojana-Negri in
der Bukowina, în „Sitzungsberichte der k. k. Akademie der Wissenschaften in Wien'', 60/1869, 2.
Abteilung, Oktoberheft, Sonderdruck: Wien, Gerold, 1869, p. 405-418.
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Acid silicic .............................. 0,6250
Clorură de calciu ................... „ .... 0,0210
Carbonat de potasiu ..................... 0,1695
Sulfat de potasiu ........................ 0,0395
Suma componentelor fixe ............... 2, 1903
Acid carbonic legat ............. „ ...... 0,6350
Acid carbonic semilegat ............... 0,5059
Acid carbonic liber ................... 11,6900
Total acid carbonic ................... 12,8309
Analiza izvorului nr. II:
Carbonat de fier ........................ 0,5945 Gramm
Carbonat de calciu ..................... 0,2822
Carbonat de magneziu „ . „ .... „ „ ... „ O, 1703
Acid silicic .............................. 0,5100
Clorură de calciu ..... „ ...... „ ..... „ „ . 0,0298
Carbonat de potasiu ................ „ ... 0,0211
Sulfat de potasiu ........... „ .••••••.••• 0,0803
Suma componentelor fixe „ ........ „ ... 1,8105
Acid carbonic legat. „ ............. „ ... 0,5275
Acid carbonic semilegat ............... 0,4475
Acid carbonic liber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,8666
Total acid carbonic ................... 11,84168
Toate izvoarele din Vatra Domei fac parte din rândul puternicelor izvoare de
alcaline, care se deosebesc printr-o cantitate redusă de
componente fixe şi un conţinut mare de oxid de fier carbonatat.
Prin aceste izvoare feroase vindecătoare, ca şi prin potenţialul lor deosebit,
staţiunea Vatra Domei are un mare viitor, dar este regretabil că prin părăsirea
izvoarelor aparţinând Fondului religionar greco-ortodox şi Băilor, care se află într-o
situaţie primitivă, dezvoltarea acestei staţiuni este încetinită. Această staţiune are o
importanţă deosebită pentru ţară şi pentru localitate şi ar însemna pentru Fondul
religionar o sursă importantă de venit, aşa cum se poate vedea în cazul staţiunii
administrate de doctorul Binder, aflată în continuă dezvoltare şi care are un capital
mare.
Pământul de culoare ruginie/nămolul de lângă izvoare a fost analizat chimic
de către profesorul Pri.hram şi conţine, la 100 de părţi 9 :
apă minerală feruginoasă

C. Hauer, C. John, Mineralwăsser von Domawatra, în „Jahrbuch der k. k. Geologischen
Reichsanstalt", Wien, 1875; K. John, Die Mineralwăsser von Dorna-Watra in der Bukowina, în
„Verhandlungen der k. k. Geologischen Reichsanstalt", Wien, 1876, p. 208-209 (n. n. - O. B.).
8
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Apă

................. „ „ ................ 3,011
Substanţă organică ................... 2,084
Argilă .................................. 8,192
Oxid de fier ........................... 2,580
Oxid de calciu ........................ 0,644
Magneziu ............................. 0,849
Substanţe insolubile .. „ ........•. „ 81.554
98,924.
Şarul Dornei I Dorna Schara
10

„Pentru că am ajuns din nou în apropiere de Şarul Domei şi puteam să
cercetez apa acră de acolo în siguranţă, am vrut să nu pierd această bună ocazie, cu
atât mai mult cu cât aciditatea sa întrece toate celelalte izvoare pe care le-am văzut
în Transilvania şi chiar locuitorii de aici m-au asigurat că izvorul este inepuizabil şi
foarte bun.
Acest izvor acid are o poziţie mai adâncă în zona premontană a Carpaţilor. La
acest izvor, cantitatea apei este în permanenţă aceeaşi, semn că ea vine de la
adâncime şi că precipitaţiile au puţină influenţă sau deloc.
Până la această oră, această apă, ca şi alte comori ale naturii de pe urma
cărora nu se poate obţine un câştig imediat, a fost folosită foarte puţin sau deloc în
Imperiul Otoman.
Izvorul, care este oarecum împrejmuit, are o apă foarte limpede, rară miros şi
rară depuneri vizibile. Gustul se aseamănă puţin cu cel al sifonului şi îl întrece şi pe
cel acid de la Rohitsch 11 • Aciditatea apei se păstrează mult timp după ce a fost
scoasă din izvor.
Greutatea acestei ape acide faţă de apa distilată, la o temperatură de 7° R, este
de 1 OOOY2 : 1 OOO.
Conţinutul acestei ape prezintă, la 6 pfunzi 12 , următoarele componente fixe:
9
R. Pl'ibram, profesor la Universitatea din Cernăuţi, a publicat rezultatele cercetărilor sale în
volumul XL al referatelor din şedinţele Academiei de Ştiinţe din Viena, ţinute în anul 1869 (n. n. - O.
B.).
10
Extras din Hacquet, Physikalische-politische Reisen in den Jahren 1788, 1789 und 1790
durch die dacischen und sarmatischen nărdlichen Karpathen, Ntirnberg, 1791, S. 213. Noi analize ale
izvorului nu au fost tăcute.
11
Rohitsch, în slovenă Rogatec, târguşor în Steienmark/Styria, prefectura Pettan, în valea
Sottla, aproape de graniţa cu Croaţia. La nord-vest de staţiunea Rohitsch, se găseşte o făntână
acidulată, cu apă minerală feruginoasă salino-alcalină, cu temperatura de 9-11,5° C, în Meyers
Konversations-Lexico11, 1885-1892 (n. n. - O. B.).
12
Pfund, unitate de măsură a greutăţii, egală cu circa 0,5 kg sau (reg.) cu 0,25 kg, cf. Noul
dicţionar universal al limbii române, Bucureşti - Chişinău, Editura Litera Internaţional, p. 1 022 (n.
n. -0. B.).
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Din structură, se poate observa că această apă are proprietăţi vindecătoare
foarte bune şi ar fi de dorit ca ea să rămână în proprietatea statului austriac
deoarece se află foarte aproape de graniţa Bucovinei."
Notă: Din această descriere primitivă prezentată mai sus, reiese că este vorba
de acel izvor care se află în Moldova, chiar la graniţa cu Bucovina. Pe partea
austriacă din Şarul Domei există însă un al doilea izvor, probabil cu aceleaşi
proprietăţi, care nu a fost analizat până acum şi care ar trebui să conţină arsen.
Gemenea I Dzemine (Districtul Câmpulung)

În comuna Gemenea se găsesc şase izvoare sărate naturale, marcate cu
numerele 101, 102, 103, 104, 105 şi 106. Izvorul nr. 102 din Dealul Diacului
(Berge Diakul), mai exact aşezat pe malul drept al pârâului de munte Diacul,
precum şi cel cu nr. 103 de pe malul drept al pârâului Muncel (Munczel), a fost
inundat complet în vara anului 1872 şi nu a mai rămas decât o urmă din acesta.
Izvorul nr. 101, precum şi cel cu nr. 105, de lângă Pădurea Muncelu Mare
(Walde Munczel mare), apoi cel cu nr. 104, de lângă pârâul Malanca (Malancze),
au fost desfiinţate de către Fisc şi numai izvorul nr. 106, din Pădurea Muncelu
Mare, se mai află în folosinţa comunei Gemenea.
Toate izvoarele, cu excepţia celui cu nr. 104, izvorăsc la suprafaţa
pământului, în timp ce izvorul cu nr. 104 este alimentat de cel cu nr. 105.
Apa tuturor izvoarelor este limpede, transparentă, cu un gust amărui-sărat.
Izvorul nr. 101, din Dealul Diacului, se varsă subteran în pârâul Soci (Socze),
iar cele cu nr. 104, 105 şi 106 în pârâul Malanca.
Izvorul 106, care este pus la dispoziţia comunei şi care izvorăşte la poalele
Dealului Muncelu Mare, este captat într-o fântână adâncă de 1,580 m, lungă de
3,792 m şi lată de 1,896 m.
Adâncimea nivelului apei atinge 0,939 m.
Debitul, în decurs de 24 de ore, atinge 0,316 m3 .
Fântâna se află la o depărtare de 1 146,570 m sud-vest de Gemenea. Distanţa
până la fântâna închisă nr. 105 de pe acelaşi deal este de 117 ,570 m şi de la aceasta
până la izvorul nr. 104 de 115,656 m, pe când distanţa până la izvorul aflat pe
Dealul Diacului, pe partea de sud-vest a satului, este de 2,2 km.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Frasini 13 I Frasin (Districtul Rădăuţi)
La 11,320 km depărtare de sat, în valea pârâului Brodinioara (Bache
Brodinora), la nivelul albiei pârâului, dintre şisturi grezoase apare izvorul sărat
nr. 112, care este dat în folosinţă comunei Iabloniţa (Jablonitza).
Frasin I Frassin (Districtul Câmpulung)
De mulţi ani, nu departe de comuna Vama (Wama), la limita dintre Codrul
Secular Valea Sacă (Urwald Walesaka) cu proprietatea Fondului religionar de la
Ilişeşti (Illischestie), la o depărtare de 5,70 km de satul Frasin, pe Dealul Prihodişte
(Berge Pryhodyszcze), la o înălţime de aproximativ 108 m deasupra capătului
ulucului împădurit Brodinoi (Waldgrabens Brodinoj), au fost descoperite izvoare
saline. Aceste izvoare au fost desfiinţate de Administraţia minieră din Cacica
(Kakzyker Bergbauverwaltung) pentru a împiedica procurarea apei sărate de către
locuitori.
În anul 1873, cu aprobarea înaltului minister, folosirea izvoarelor sărate
menţionate a fost redată locuitorilor din Frasin de către Administraţia salinelor din
Cacica (Kakzyker Salinenverwaltung).
Din acest moment, comuna Frasin a construit şi amenajat aceste două izvoare
sub forma unor fântâni, dar acestea au fost părăsite, în vara anului 1873, din cauza
secetei îndelungate, care a dus la secarea izvoarelor.
Horodnic de Sus I Ober-Horodnik (Districtul Rădăuţi)
Pe versantul Dealului Zniamăn (Berges Zniama) se găsesc 7 puţuri, dintre
care numai nr. 86/1 şi nr. 85/2 sunt utilizate. Celelalte sunt fie astupate, fie pline cu
apă. Conţinutul în sare a celor două izvoare este de 1,074 şi de 1,040.
,
Holoşina

I Hotoszyna (Districtul Vijniţa)

Acest izvor se găseşte la 16 km înspre sud de Iabloniţa (Jablonitza), în albia
Alb, cam la nivelul albiei acestuia, la foarte mică distanţă de malul
drept al acestuia. Izvorăşte din versantul dealului şi se adună în două bazine puţin
adânci.
Debitul zilnic al izvorului ajunge la 0,320 m3• Conţinutul în sare - 9,15%.
Ceremuşului

Frasini, localitate, cu herghelie de cai, pendinte de moşia Seletin, atenanţă a moşiei cu
Izvor, districtul Rădăuţi, în Em. Grigorovitza, Dicţionarul geografic al
Bucovinei, Bucureşti, Gt>bl, 1908, p. 97 (n. n. - O. B.).
13

administraţie particulară
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Iacobeni I Jakobeny (Districtul Câmpulung)
Izvoarele sulfuroase se află la piciorul Munţilor Mestecăniş (Mestikanester
Berge), pe Drumul Împărătesc (Reichsstrasse) spre lacobeni, la o depărtare de 1,5 km
de localitatea amintită.
Distanţa între cele două izvoare este de 200 de paşi, între care se află un
torent sinuos.
Izvoarele sunt împrejmuite cu câte o fântână de lemn construită în mod
primitiv. Adâncimea acestora atinge 1,878 m. Suprafaţa apelor are o culoare verdeînchis, este acoperită cu bule de aer care urcă spre suprafaţă şi se sparg cu un
zgomot uşor.
Apa este limpede, rece, înviorătoare, mirosind puternic a sulf, iar gustul nu
este neplăcut. Mirosul de gaz se simte de la distanţă.
Fiecare dintre aceste izvoare livrează, în 24 de ore, 90,500 hectolitri.
Aceste izvoare sunt folosite pentru băut dar mai ales pentru băi, apa fiind
încălzită în butoaie de metal.
Chiar lângă izvor se află o căsuţă de lemn cu două cabine de baie foarte
primitive.
Izvoarele sunt proprietatea Fondului religionar greco-ortodox. Până acum nu
s-a făcut nimic pentru valorificarea acestor izvoare puternice sulfuroase, deşi sunt
căutate de bolnavi.
Probele analitice ale acestor izvoare sulfuroase au arătat că există un conţinut
important de fier.
Această baie, amenajată primitiv, nu merită numele de staţiune deoarece nu
se foloseşte nimic pentru tratament.
Trei localnici au construit, cu propriile mijloace foarte limitate, 12 cabine de
baie din lemn, cu căzi de lemn.
Cazarea turiştilor se face în casele ţărăneşti sărăcăcioase din apropiere, în
vreme ce mâncarea trebuie să şi-o procure singuri.
Cacica I Kaczyka (Districtul

Rădăuţi)

Izvorul sărat din Cacica, de la borna nr. 92/2, se găseşte într-un puţ adânc de
10,482 m, pe malul drept al pârâului Dulce(a) (Dulcza Baches), într-un şanţ de
lângă pământul lui Allacz (Griinden des Allacz). Conţinutul în sare este de 1, 140.
Acest izvor este al comunelor Cacica, Pârleşti de Sus (Ober-Pertestie) şi
Botuşana (Bottuschana), care îl folosesc împreună. Debitul este abundent. Puţul a
fost un puţ de cercetare, înainte de construirea Salinei din Cacica.
Pe o porţiune de pădure a Fondului religionar din Solca, de la şoseaua Cacica Humor, în dreapta podului peste pârâul Blândeţ (Blendec), la circa 948 m amonte
pe pârâul menţionat, pe malul stâng, se găsesc mai multe iviri ale izvoarelor sărate,
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la borna 117, care se strâng într-un puţ şi care sunt date în libera folosinţă a
comunei Pârteşti de Jos (Unter-Pertestie). Apa conţine destul de multă sare.
Debitul este abundent.
Gura Putnei I Karlsberg (Districtul

Rădăuţi)

În Gura Putnei, pe păşunea de pe pârâul Lungu Mare (Bache Lungu mare), se
un izvor sărat, lângă borna nr. 109, care este folosit de comuna Gura
Putnei.
găseşte

Câmpulung Moldovenesc I Kimpolung (Districtul Câmpulung)
Pe teritoriul comunei Câmpulung, în mlaştina pârâului Cocoşul (Riede
Kokosch), se găsesc două izvoare sărate, dintre care unul într-o fântână, adâncă de
5,688 m. Acesta are un conţinut mic de apă sărată.
Sursa acestor izvoare este necunoscută, la fel şi traseul acestora, deoarece în
partea de sud a muntelui ce înconjoară Câmpulungul se găsesc lacuri sărate
asemănătoare, care au fost secate în întregime, în special de către organele
financiare. Oficiul de Finanţe c. c. al comunei Câmpulung a permis extragerea apei
sărate numai de la izvoarele mai sus menţionate.
Cât priveşte utilizarea, apa sărată este folosită numai la creşterea animalelor.
Este interzisă extracţia sării şi nu se foloseşte de către populaţie, deoarece nu are
nici un fel de proprietăţi curative.
Al doilea izvor, aflat la mică depărtare de primul, este mic şi nu este constant.
Izvoarele de petrol se află lângă versantul de sud al muntelui ce înconjoară
Câmpulungul, de formaţiune terţiară, pe malul stâng al râului Moldova, în
mlaştinile pâraielor Cocoşul şi Lele (Lele), precum şi pe lângă toţi versanţii
muntoşi orientaţi spre sud. Tot acest teren este bogat în petrol.
În anul 1867, acolo unde uleiurile minerale - proprietate a administraţiei
montane - se aflau sub autoritatea Administraţiei miniere din Lemberg, au fost
obţinute licenţe de exploatare şi s-au amenajat chiar trei zone, unde s-au construit
puţuri de exploatare.
S-au făcut foraje până la o adâncime de 53,088 m.
De obicei, se găsea petrol la 7,584 m, dar, la suprafaţă, petrolul se găsea în
cantitate redusă.
La un foraj mai adânc, la 18,960 m, s-a găsit petrol asociat cu apă sărată. Aici
producţia era mai bogată, şi anume până la 1 120,120 kg pe zi.
Acest debit nu a rămas constant, ci s-a micşorat în fiecare zi, aşa încât, după
trei luni, se obţineau cel mult 1,120 kg pe zi.
Apa şi presiunea gazului au fost factori determinanţi în continuarea forajelor.
Produsul obţinut este de calitate deosebită, cu greutate specifică mare şi nu
este mai prejos decât petrolul galiţian şi cel pensylvanian.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Fără îndoială că inteligenţa şi

capitalul vor folosi această ramură industrială şi
vor obţine rezultate importante printr-o exploatare profesională.
S-ar putea obţine şi ozocherit. Existenţa petrolului, în cantităţi mari la
adâncimi mai mari, este sugerată de faptul că în fisurile umplute cu calcit ale
rocilor, cu o lăţime de până la 2,634 cm, se găsesc depozite de ozocherită, care s-au
constituit, de-a lungul timpului, prin depunerea ca reziduu a petrolului volatil,
împins la suprafaţă prin acţiunea intensă a gazului şi a căldurii interne a
Pământului.

La fel de impregnate cu petrol sunt lanţuri muntoase întregi alcătuite din
şisturi argiloase şi, din loc în loc, bituminoase.
Toate izvoarele de petrol se găsesc la o depărtare de cel mult 5 km faţă de
Câmpulung, iar petrolul obţinut este folosit de locuitori în scop medicinal, în
tratarea râiei şi a reumatismului.
Pe teritoriul Câmpulungului se mai găsesc şi două izvoare sulfuroase, dintre
care unul în mlaştina pârâului Cocoşul, celălalt în cea a pârâului Valea Caselor
(Valekaselor). Apa care ţâşneşte la suprafaţă, deşi izvoarele nu sunt deschise, are
un miros puternic de hidrogen sulfurat, mai ales cel din mlaştina pârâului Valea
Caselor. La acesta din urmă se observă mari depuneri de sulf.
Primul izvor se află la o distanţă de aproximativ 5 km, celălalt la 10 km de
Câmpulung.
Cele două izvoare nu au fost analizate şi în prezent nu sunt folosite.
Mega I Mega (Districtul Vijniţa)
Două izvoare sărate se găsesc la circa 5,68 km vest de Mega, într-o pădure de
pe malul drept al pârâului Paltin (Pantin Baches), pe versantul Dealului Paltin
(Pantin Berges). Aceste două izvoare sunt la 37,920 m unul de celălalt şi se varsă
într-o fântână adâncă de câţiva metri, cu două camere.
Conţinutul de sare este de 12%, debitul zilnic se ridică la 5,660 până la 8,490
hectolitri.
Alte trei fântâni care se găsesc în apropiere au fost astupate la începutul
acestui secol din ordinul autorităţilor.

Marginea I MardZina (Districtul

într-o pădure aflată la est de Dealul Pleşa (Berges Plescha),
acesta Slatina Pleşa (Slatina Plescha). De la Marginea până la borna
nr. 86 sunt 11 km distanţă.
b) Al doilea izvor, ceva mai jos decât primul, mai aproape de pârâu, se adună
într-un uluc de lemn. Acest izvor se află lângă borna nr. 87. Concentraţia de sare 1,106.
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c) Al treilea izvor se află într-o fântână adâncă de 3,79 m, la câţiva metri
depărtare de ultimul punct, la borna nr. 87Y2. Conţinutul în sare atinge 1,074.
d) În faţa Pădurii Pleşa (Waldwiese Plescha), în locul împădurit Plopi
(Waldorte Plopij), pe versantul dealului, mai multe izvoare mici se adună într-o
fântână.

Mai sus de această fântână sunt şi alte izvoare mici.
Mai sus de prima fântână s-a făcut o alta, legată printr-un canal cu bazinul de
colectare, pentru a face de neutilizat apa sărată. Conţinutul în sare al acestui izvor
atinge 1,054. El se află lângă bornele nr. 87/2 şi 87/3.
e) Al cincilea izvor se găseşte pe versantul de răsărit al Dealului Pleşa, chiar
lângă pârâiaşul care se găseşte acolo, pe malul drept al acestuia, borna nr. 87/4.
Conţinutul în sare este de 1,054.
Izvoarele sunt lăsate în folosinţa liberă a comunelor Marginea, Suceviţa,
Voievodeasa (Furstenthal), Horodnic de Sus (Ober-Horodnik) şi Horodnic de Jos
(Unter-Horodnik). Randamentul lor nu este unul important.
Puţul şi exploatarea provin de la salina părăsită, Salina Pleşa (Saline
Plescha).
f) Al şaselea izvor se găseşte tot în Poiana Pleşa (Pojana Plescha), la o
depărtare de circa 379,200 m sud de al doilea izvor, cel de lângă borna nr. 87.
Acest izvor este în folosinţa liberă a comunei Volovăţ (Wolowetz).
Pârteşti

de Sus I Ober-Pertestie (Districtul Rădăuţi)

Un izvor sărat în puţul „Slatina Runc" (,,Slatina Runk"), pe dreapta şoselei
care trece de la Soloneţul Nou (Neu-Solonetz) spre Gura Humorului, vizavi de
locuinţa pădurarului de pe Dealul Cojocului (Dzialu Roszokului), în Poiana Runcu
(Wiese Runku) de pe pârâul Neagra (Niagara), la bornele 91/1 şi 92/2. Conţinutul
în sare atinge 1,098. Debitul este slab. Izvorul este dat în utilizare comunei Poieni
(Pojeni).
Pârteşti

de Jos I Unter-Pertestie (Districtul Rădăuţi)

a) Un izvor sărat, „Slatina Balta" („Slatina Balka"), la sud-est de Cacica,
lângă o ruptură în calcare, aproape de marginea pădurii din Poiana Balta/Belţii
(Pojana balta), odinioară cu trei iviri, astupate. Lângă borna 93/1-2-3. Se află în
folosinţa liberă a comunei.
b) Un izvor la margin,!a de vest a pajiştii Pârâu Glodişor (Pareu Glodibie),
lângă cuptorul de var al dominicanilor (Dominikalkalkofen), zidit. Borna 94/1-2.
c) Un izvor în Poiana Pârâu Slatinii (Pareu Slatini), într-un şanţ, zidit. Lângă
borna 95. Conţinutul în sare - 1,115.
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Izvor şi Cârlibaba I Iswor und Kirlibaba (Districtul Rădăuţi)
Din Ordinul Comandamentului general c. c. din Lemberg, nr. 1 405, din
27 februarie 1844, chimistul Torosiewicz a întreprins o analiză a unui izvor
sulfuros care se află la o depărtare de 18,95 km de Izvor (Iswor) şi Cârlibaba, în
valea dintre Munţii Ţapul (Bergen Zapul) şi Tătarca (Tatarka), pe malul drept al
pârâului Cârlibaba.
Greutatea specifică a acestei ape, la 14° R, era de 1,00018.
La un pfund= 12 uncii, această apă conţine următoarele componente:
Gaze
Hidrogen sulfurat .. „ „ .....•.• „ . „ „ „ „ „ .• „ .. „ „ „ •. „ „ „ . 0,359 Kz.
Acid carbonic ..... „ ....... „ . „. „ .... „ ....... „ .... „ „ „ „. necunoscut
Componente solide
Clorură de sodiu ............................................. .
Sulfat de sodiu . „ „ „. „ „. „ „ „. „ „. „ .. „. „ „ .... „ .. „ .. _ _ _ __
Total 0,54 Gran.
Carbonat de calciu ......................................... „.
Carbonat de magneziu ...................................... .
Carbonat protoxid de fier „ „. „ „ „ „ . „ „ . „ . „ „ „ „ „ „ „
Carbonat de mangan „ . „ „ . „ . „ .. „. „ . „. „ . „ . „ . „ „ .. „

Argilă··························································
Acid silicic .................................................... _ _ _ __
Total 1.06 Gran.
Suma totală 1,60 Gran.
Izvorul se înscrie în seria izvoarelor sulfuroase cu conţinut redus de sare.
Deoarece în cazul izvoarelor sulfuroase, chiar şi a celor cu conţinut redus de
sare, agenţii cei mai activi sunt gazele, această apă ar putea fi foţosită atât extern,
cât şi intern, cu condiţia ca debitul să fie corespunzător şi bazinul de captare să fie
cu un metru deasupra nivelului apei.
Înălţimea împrejmuirii bazinului este necesară pentru a se evita contactul cu
aerul atmosferic, care, datorită dioxidului de carbon, distruge hidrogenul sulfurat.
Este cunoscut faptul că evaporarea apei se produce cel mai 'uşor într-un spaţiu
gol, iar într-un spaţiu cu aer cu atât mai greu cu cât este mai dens aerul, şi extrem
de încet într-un spaţiu cu aer saturat de substanţele care se evaporă.
Dalton a demonstrat legea naturală, aceea că producerea gazului nu este
împiedicată sau îngreunată de un gaz străin, ci chiar de substanţa care se evaporă.
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Pârâul Izvor14 I Pareu Isvor (Districtul Suceava)

Sud-est de Gura Humorului, nord-vest de Capu Câmpului, la vest de şoseaua
transilvană (Siebenbiirger Reichsstrasse), la o depărtare de aceasta de 7 km, se
găseşte aşa numitul Izvorul Râpii (Schlucht lsvor) care urcă domol de la piciorul
lanţului de mun,t'i până la râpa calcaroasă - înconjurată de molizi şi, în partea de
sud-est, de stâţt'ci golaşe -, în care prezenţa izvorului se face simţită printr-un miros
puternic de sulf.
Poziţia este foarte frumoasă, accesul în zonă se face numai pe versantul
muntelui, deoarece văgăuna nu se poate trece din cauza multor pârâiaşe, zone
mlăştinoase, grohotişuri şi arbori doborâţi de vânt. Un reprezentant de drept din
Gura Humorului, care posedă dreptul de explorare pentru cărbuni, s-a interesat de
aceste izvoare, a făcut o cărare, a descoperit parţial aceste izvoare, a construit o
baracă, a solicitat analiza chimică a apei în laboratorul profesorului Kletzinsky şi a
intrat în corespondenţă cu o societate botanică, dar ulterior a fost acuzat de către
procuratură de încălcarea proprietăţii şi condamnat la plata cheltuielilor de
judecată. Baraca a fost demolată, izvoarele au fost închise iar drumul care ducea
până la ele a fost acoperit cu copaci căzuţi şi a devenit de nerecunoscut.
Izvorul nr. I, prevăzut din două părţi cu un perete natural de piatră, este
înconjurat de un strat de mâl negru care împrăştie un miros de sulf mai puternic
decât izvorul însuşi. Această situaţie a făcut ca locuitorii să numească acest loc
Glodu Împuţit (Glodu impurit).
.
După ce străbate mâlul, apa răbufneşte din pământ cu zgomot puternic, ceea
ce arată că dedesubt se află o cantitate mare de apă şi de gaz.
Până ce izvorul nu este amenajat cum trebuie, nu se poate spune care este
randamentul productiv al acestuia. Temperatura acestui izvor este de 2° R şi
reacţionează neutru.
Scurgerea acestor izvoare este în linie dreaptă spre vest şi se uneşte cu
scurgerea izvorului nr. IV.
Ultimul izvor se află la 9,480 m distanţă de primul, înspre sud, acoperit
complet de nămol roşu-maroniu, care atunci când este îndepărtat scoate la iveală o
apă curată, rară miros, cu gust proaspăt, apa este uşor alcalină şi are 7° R.
Scurgerile celor două izvoare se unesc şi formează un bazin natural în
depresiune, de unde firul de apă se pierde în văgăuna abruptă care se îngustează
treptat după 56,880 m. În această situaţie, această apă deosebită nu a putut fi
folosită în cure de tratament.
Izvorul, mic afluent pe dreapta al Moldovei, răsare de sub muntele La Crucea şi se varsă în
Moldova lângă Gura Humorului, formând aşa-numita Lunca Codrului, în Em. Grigorovitza, op. cit.,
p. 121 (n. n. - O. 8.).
14
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Analiza chimică
a „Izvorului Pramberger" din Pârâul Izvor, de prof. Kletzinsky
Greutate specifică ..... „ •........ „ .. „ ...... 1,0005
Reacţia la tumesol ............................ slab acidă
Culoare şi transparenţă ...................... slab tulbure
Miros ........................................... de sulf
Gust ............................................ acru
Gaze (în 10 OOO părţi): mercaptan ............ 4
acid carbonic ....... 5
puţin azot.
În 10 OOO părţi:
în 16 uncii (=32 g):
Clorură de sodiu .................. 4,09 ......................... 3,00
Sulfat de sodiu .................... 0,45 ......................... 0,34
Carbonat de sodiu ................. 3,18 ......................... 2,35
Carbonat de calciu ................ 0,55 ......................... 0,34
Carbonat de magneziu ........... 0,22 ......................... O, 17
Carbonat de fier ................... 0,31 ......................... 0,23
Silice, Argilă, Acid fosforic ...... 0,12 ......................... 0,9
Materie organică .................. 0,53 ......................... 0,43
Reziduu fix ...................... :.. 9,50 ......................... 7,03
Reziduu sulfuros: găsit ......... 11,30
calculat . . . ... 11,25

Duritate după Clark, în 10 OOO părţi de apă:
Permanentă (după

fierbere) ..................... mică
Tranzitorie (după fierbere) ...................... 8V2° Clark
Totală înainte de fierbere ......................... 8V2° Clark
Stebne I Stebne (Districtul Vijniţa)
La nord-est de acest sat şi de drumul care duce la Iabloniţa (lablonitza), în
bazinul râului Ceremuşul Alb, pe malul drept al acestuia, la circa 268 m mai sus de
vărsarea Ceremuşului Negru în Ceremuşul Alb, se găseşte izvorul de sare în trei
băltoace. Se apreciază că randamentul zilnic al acestuia se ridică la circa 40 m3 .
Conţinutul de sare este de 1,75%. La creşterea nivelului apei Ceremuşului,
izvoarele sunt inundate.
Serghie I Sergie (Districtul Vijniţa)
Izvorul sărat, situat la 3,79 km înspre sud de localitate, se găseşte pe malul
drept al pârâului Slatineţ (Slatinek Baches), la 379,200 m urcând de la confluenţa
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cu pârâul Putila (Putilla Bach). El se află în albia pârâului, la 0,632 m deasupra
nivelului apei, într-o văgăună îngustă, ce se ridică între versanţii muntelui.
Acest izvor se varsă într-o fântână construită dintr-un trunchi de copac,
adâncă de 0,632 m şi cu diametrul de 0,316 m, debitul fiind apreciat la 7,584 m 3 pe
zi. Conţinutul de sare atinge cel mult 1%.

Solca I Solka (Districtul

Rădăuţi)

Aici se găsesc şapte izvoare sărate:
a) Primul se află în mijlocul satului (borna 90), sub versantul nord-vestic al
dealului, în apropiere de locuinţa omului de serviciu. Afluxul este slab, conţinutul
de sare se ridică la 1,160.
b) Al doilea izvor se află peste drum de şoseaua care duce la Humor, pe
versantul muntos de nord-vest, la Mafiei Ilarie (Maftej llorij), într-o râpă. Mai
multe iviri s-au adunat într-un canal şi au fost distruse din cauza unei viituri (borna
90/1 - 90/2). Nu departe de acest loc se găsesc, într-o altă râpă, iviri asemănătoare.
c) Al treilea izvor se găseşte deasupra bisericii ortodoxe, în grădina
localnicului Mafiei Repciuc (lnsassen Maftej Repczuk); sub versantul dealului sunt
multe iviri, care, colectate într-un canal acoperit prin care curgea şi apă dulce, se
vărsau într-un canal de la moară, astăzi închis (borna 90).
d) Al patrulea izvor este în Poiana Trestioara (Wiese Trestiora) din pădure,
deasupra şi la vest de Solca, zidit. Debitul este foarte scăzut, conţinutul în sare 1,072 (borna 88-88/1).
e) Al cincilea izvor, Slatina Mare (Quelle Slatina mare) (borna 89 şi 89/1-13)
sub Dealul Slătioara (Berge Slatiora), nu departe de locul numit mai sus, de
asemenea zidit. Debit important, conţinut de sare - 1,095.
f) Al şaselea izvor, Paltin (Quelle Baltin), deasupra de Slatina Mare, zidit
(borna 89/14).
g) Al şaptelea izvor, la est de Trestioara (Trestiora), într-un uluc din pădure
(borna 88/4), conţinutul în sare - 1,032.
Soloneţul

Nou I Neu-Solonetz (Districtul

Rădăuţi)

Izvorul sărat de la Picioru Tăieturii (Piczoru Tajeturi), pe dreapta şoselei spre
Gura Humorului (borna nr. 92/1, cu un puţ mic, cu nr. 92/2), un izvor zidit. Debitul
este scăzut, conţinutul în sare - 1,044.
La circa 189,600 m sud de ultimul punct, în şanţul de lângă şosea, mai multe
iviri, nr. 92/3, care sunt zidite.
Mai sus, în amonte, la o distanţă de circa 758,400 m de ultimul punct, la
dreapta, în pădure, vizavi de şanţul săpat în anul 1854, se află un izvor prevăzut cu
un puţ colector şi un canal de scurgere (borna 92/4 ).
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Straja I Straia (Districtul Rădăuţi)
Un izvor sărat (borna 111) pe versantul Dealului Leordina (Bergabhange
Leordina), deasupra râpii Sărătura (Seratura). Conţinutul în sare - 1,020.
Seletin cu Brodina şi Sadău I Seletin mit Brodina und Sadeu
(Districtul Rădăuţi)
a) Izvorul sărat Brodinioara (Brodinora) (borna 115) pe malul drept al
pârâului Brodinioara (Brodinora Baches), la 3,79 km depărtare de vărsarea
pârâului în râul Suceava, la Frassin, în faţa Dealului Brodniawski. Debitul este
abundent, conţinutul în sare scăzut.
b) Izvorul Sadău (Quelle Sadeu), pe malul stâng al pârâului Sadău (Baches
Sadeu), la 3,79 km de confluenţa pârâului cu râul Suceava, în faţa parcelei de
pădure Cornu (Komu) (borna 116).
Sadova I Sadowa (Districtul Câmpulung)
Acest izvor sărat se află la 11,37 km vest de Sadova, pe versantul nord-estic
al munţilor înalţi Holohoşca (Hochgebirges Hallohoscha), în mlaştina Runcu
(Riede Runku), înconjurat de o pădure deasă de molid.
Izvorul se află chiar la baza acestui versant, care formează cu muntele din
faţă o lungă râpă şerpuită.
Apa acestui izvor nu este curată, are o culoare obişnuită, este rece, rară miros
şi cu un gust foarte sărat.
Slătioara

I Slatiora (Districtul Câmpulung)

Aici se află trei izvoare sărate, nr. 107, 108 şi l08V2, care sunt toate zidite.
Dintre acestea, 107 se află sub Dealul Diacul (Berge Diakul), şi anume pe versantul
de sud-est al acestuia, izvorul 108 pe versantul sudic, izvorul l08V2 pe versantul
nord-estic a Dealului Grosului (Berges Dialu Grossului).
Obârşia acestui izvor este din dealul cu acelaşi nume şi are traseu subteran.
Izvoarele 107 şi 108 se varsă în valea Roşie (Bach Roze), cel de la 108V2 în pârâul
Slătioara (Bach Slatiora). Distanţa dintre izvorul 107 şi 108 este de 415,62 m şi de
la acesta la satul Slătioara de 260,648 m. Izvorul de pe Dealul Grosului este la o
depărtare de localitate de 1,251 km.
Apa acestor izvoare sărate este limpede şi clară, izvoarele 107 şi 108 au gust
amărui-sărat, în timp ce apa izvorului l08V2 lasă pe limbă o substanţă uleioasă şi
miroase a petrol.
Folosirea acestor izvoare a fost interzisă de Fisc şi fântânile au fost închise.
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Stulpicani I Stulpikany (Districtul Câmpulung)
Pe teritoriul comunei Stulpicani, în mlaştina Măgura (Magura) din aşa
numita Poiana Slatinii (Pojana Slatini), se găsesc cinci izvoare sărate, numerotate
cu nr. 97, 98, 99, 100 şi O.
Dintre aceste izvoare, ultimele patru izvorăsc din Dealul Măgura (Berge
Magura), în timp ce 97 şi 98 sunt alimentate subteran. Toate izvoarele au un traseu
subteran şi se varsă în pârâul Şandru (Bach Schandru).
Aceste izvoare, aflate pe versantul estic al Dealului Măgura, sunt situate la est
de sat şi la 2,627 km distanţă de acesta. Distanţa dintre 97 şi 98 este de 593,901 rn,
între 98 şi 99 de 443,552 m, între 99 şi 100 de 132,75 rn şi între 100 şi O de 98 rn.
Dintre izvoarele menţionate, cel de la 97 se află în folosinţa comunelor
Stulpicani, Negrileasa (Negrilassa) şi Dorotea (Dorothea) cu Plotoniţa (Plotnitza),
cele de la 99 şi 100 sunt date comunei Vama (Wama), iar cel de la 98 este zidit.
Apa este limpede, transparentă, cu gust sărat.
Fântâna 97 este de 1,896 rn adâncime şi de 1,422 rn largă. În ea, apa urcă, în
24 de ore, la 18,438 cm, în timp ce în fântâna 100, cu adâncimea de 5,688 m şi
2
lăţimea de 1,580 m, unde nivelul apei este de 3,68 rn şi suprafaţa de 0,4995 rn , în
2
intervalul de 24 de ore s-a observat o creştere de 0,0999 rn •
Fântâna 99 este fără importanţă. În timpul cercetării din data de 22 octombrie
1873 s-au găsit doar 5,268 cm de apă sărată.

Sf. Onufrie I St. Onufry (Districtul Siret)
În această localitate se găsesc două izvoare sulfuroase, care se află pe un
teren deluros, lângă biserică.

Vijenca I Wiienka (Districtul

Vijniţa)

Acest izvor sărat se găseşte înspre sud de localitate, la 7,58 km de aceasta.
El izvorăşte din malul stâng al pârâului Vijanca Mică (kleinen Witenka
Baches), dintr-o coastă de deal formată din prundiş de şisturi şi este captat într-o
fântână mică, compartimentată, cu un diametru de circa 0,2997 m. Conţinutul
acestuia în sare este de circa 5%. Debitul zilnic ajunge la 3,396 până la 4,528
hectolitri.
În mlaştina împădurită Luszki (Waldriede Luszki), la sud de Vijenca, la o
distanţă de 11,37 km de Vijniţa (Witnitz), pe malul drept al pârâului Vijenca apare,
dintr-un punct situat la 1,896 m de nivelul pârâului, un izvor feruginos, bogat în
oxid de fier carbonatat. Apa acestui izvor, care are un gust puternic metalic, ca de
cerneală, iese printr-un tub de colectare deasupra pietrelor acoperite cu un strat
galben-roşiatic şi se varsă în pârâul care curge pe dedesubt.
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Debitul acestui izvor poate fi apreciat în prezent la 0,566 hectolitri pe oră. La
o distanţă de 18,960 m de izvorul menţionat, ţâşnesc, în mai multe locuri de pe
dealul alcătuit din şisturi, mai multe izvoare feruginoase mici care se varsă în
pârâu.
Vicovu de Jos 15 I Unter-Wikow (Districtul Rădăuţi)
Se găsesc aici cinci izvoare sărate:
a) Primul se află într-un fântână de 6,62 metri adâncime, în valea Pârâu
Slatinii (Graben Peru Slatini), pe versantul Dealului Remezeu (Berges IA
Remezeu) (borna 83/2), greutate specifică - 1,106. Lăsat în folosinţa comunelor
Vicovu de Sus (Ober-Wikow) şi Bilca (Bilka).
b) Iviri noi pe păşunea Vicovului de Jos (Unter-Wikower Hutweide), borna
83/3, 4, 5, zidite.
c) Izvorul Coroamă (Quelle Koroma; auch IA Koromestilar), se află pe
versantul Dealului Măgura (Berges Magura), în valea Coromeştilor (Graben
Koromestilor) (borna 84/3), de unde se aprovizionează comunele Voitinel
(Woitinell), Bilca şi Frătăuţii Vechi (Alt-Fratautz). Conţinut de sare şi debit scăzut.
d) O fântână de 6,676 m aflată într-o văgăună de pe versantul Dealului
Slatinii (Berges Dialu Slatini) (borna 84). Greutate specifică 1,090. Debit scăzut.
Este în folosinţa comunei Vicovu de Jos.
e) La circa 2 km distanţă de fântâna de mai sus, pe păşunea localnicului Ivan
Burciu (lnsassen Ivan Burczu), la 379,200 m de pârâul Remezeu, la sud de izvorul
de apă sărată „La Bahna Burciu" (IA bachna Burczu), borna 84/1. Greutate
specifică - 1,074. Comunele Vicovu de Sus şi Bilca se aprovizionează de aici.
Debitul este scăzut.
Voitinel I Wojtinell (Districtul

Rădăuţi)

Într-un puţ - situat la circa 5 km depărtare de Drumul Vicovului (Wikower
Chaussee), în susul pârâului, pe malul drept, în pădurea Fondului religionar
Rădăuţi, la 70 m de fundul văii pârâului Preluce (Pareu Prilusz) de sub Dealul
Horodnic (Berge Horunik) -, este cunoscut un izvor sărat cu numele Ocna Veche
(Okna wieCia) (borna 84/2). Randamentul acestuia este foarte scăzut, de aceea
izvorul a fost abandonat de comună.
Din această zonă, Balthasar Hacquet enumeră izvoarele: Slatina Vicovului (Slatina
Dzikowului), cel zis La Preluci (die Dzosslapriluczik), cel al lui Coroamă (Alakoroma), de la Lubonca
(Dela Lubonka), Slatina la Runc (Slatina dela Runk) şi cea de la Bahna (Bachna), în Bucovina în
prima descriere fizico-politică. Călătorie în Carpaţii Dacici (1788-1789), Ediţie bilingvă, îngrijită,
cu introduceri, postfeţe, note şi comentarii de acad. Radu Grigorovici, Rădăuţi, Editura Septentrion,
2002, p. 33. În Toponimia minoră a Bucovinei, p. 517 - Ocne de slatină: Fântâna Câmpului, Fântâna
Cucului, Fântâna Plaiului, Măneuţi, Priloage (n. n. - O. B.).
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Karl Denarowski - Beschreibung der Mineralquellen aus der Bukowina
(Zusammenfassung) •
Der Arzt Karl Denarowski, Landessanitătsreferenten fi.ir die Bukowina und k. k.
Regierungsrat, mit wichtigen Beitrăgen zur Entwicklung und Modemisierung der Kurorten aus
Domawatra, veroffentlicht 1880 die Arbeit Commentar zur Sanitătskane der Bukowina (Wien,
Verlag der Bukowinaer k. k. Landesregierung).
Der Grund, der an der Erarbeitung dieses Werks zugrunde lag, wird im Vorwon prăsentiert,
und zwar: „Die Gewinnung einer genannten sanitliren Kenntnis des Landes mit Bezug auf die
Beschaffenheit des Bodens, der Vegetation, des Klima, des Trinkwassers, der Mineralquellen, der
Lebensweise der Einwohner, der bestehenden ortlichen Schădlichkeiten, der topographischen
Ausbreitung der Endemieen und Epidemieen, der Morbilităts- und Mortalitătsstatistik, waren die
Veranlassung zur Herausgabe dieser Sanitătskarte, um auf diesern Wege richtige Anhaltspunkte fi.ir
die Beurtheilung der Entstehung, Ausbreitung und Bekămpfung der Krankheiten fur die Assanirung
des Landes zu gewinnen, das in statistischen Ausweisen gesarnmelte Material, die gernachten
Wahmehmungen zum Ausgangspunkte filr weitere Forschungen zu nehmen und hiedurch die sanitlire
Verwaltung des Landes auf den Bahnen des irnmerwăhrenden Fortschrittes zu erhalten, anderseits die
Bevolkerung mit den sanitliren Verhllltnissen des Landes bekannt zu machen und zur Popularisirung
der Hygiene beizutragen."
Die vorliegende Arbeit gibt in rumănischer Obertragung zwei von den Kapiteln des Buches
wieder. In Geographische und geognostische Bescha.ffenheit des Landes werden Informationen Uber
die Lage des Landes, Nachbaren, Geomorphologie, Geologie und Erzlager prăsentiert.
Das Kapitel Hydrographie. Mineralquellen prăsentiert die Beschreibung der in der Bukowina
bestehenden Mineralquellen: Eisensăuerlinge und Stahl-, Salz-, Schwefel und Naphtaquellen. Die
Beschreibung dieser Quellen - Ort, Fassen, Zufluss, Gehalt, Verbrauch - wird in alphabetischer
Reihe der Orten durchget'Uhrt, eine Reihe, die auch wir in unserer Arbeit Ubemornmen haben.

•Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.
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MONITORIZAREA ECOSISTEMELOR ACVATICE
ANTROPICE, CA LOC DE REFUGIU PENTRU PĂSĂRI
SORIN TRELEA

Din multitudinea activităţilor economice umane, cu impact asupra mediului
agricultura ocupă un loc aparte, determinat de intervenţiile directe ce
pot afecta conservarea biodiversităţii în mod continuu şi pe termen îndelungat.
Conceptul dezvoltării durabile încearcă să armonizeze interesele economice
justificate ale unei populaţii umane aflate în permanenţă extindere cu fragilul
echilibru natural şi biodiversitatea stabilizată de-a lungul timpului.
Toate sectoarele agriculturii, în special piscicultura, presupun o relaţie strânsă
cu mediul natural, iar menţinerea unui echilibru între gestionarea lor şi mediu
depinde de implementarea unei politici adecvate. Probleme actuale de gestionare a
mediului, conform normelor şi legislaţiei europene, sunt o prioritate, atât la nivel
politic cât şi economic. Se preconizează că Reţeaua Natura 2000 va acoperi 28%
din teritoriul Uniunii Europene. Astfel, reţeaua va reprezenta o parte fundamentală
a teritoriului rural locuit din România, oamenii fiind nucleul întregului proces.
Reţeaua reprezintă o modalitate de coexistenţă armonioasă a oamenilor cu natura,
nefiind un sistem de arii protejate care să excludă localnicii şi activităţile lor

înconjurător,

tradiţionale.

Piscicultura, ca activitate dirijată, are prima consemnare documentară în anul
1407. Drept heleştee erau folosite bălţile de luncă, belciugele, braţele moarte ale
râurilor, unde erau crescuţi peşti pentru reproducere şi consum. Piscicultura
modernă a apărut la începutul secolul al XX-iea, dezvoltându-se, începând cu anii
'50, prin construirea de noi bazine şi modernizarea celor vechi. Bazinele piscicole
existente astăzi sunt reprezentate de iazuri, heleştee, bazine şi lacuri artificiale.
Iazurile sunt amenajări piscicole construite prin amplasarea unor baraje
transversale, pe albia unui curs de apă sau în cadrul unor văi, prin blocarea apei
între cei doi versanţi. Iazurile care sunt lipsite de construcţii hidrotehnice (stăvilar,
călugăr deversor) se numesc iazuri primitive, iar cele care au construcţii
hidrotehnice poartă numele de iazuri sistematice. În unele cazuri, pe traseul unei
văi sunt amenajate două sau mai multe iazuri, astfel că apa traversează întreaga
salbă de iazuri, din amonte în aval.
Analele Bucovinei, XV, J, p. 253-259,

Bucureşti,

2008
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Sorin Trelea
Heleşteele

2

sunt bazine acvatice construite pe terenuri relativ plane, prin
îndiguirea unui anumite suprafeţe, în care toate acţiunile legate de creşterea,
hrănirea, întreţinerea şi înmulţirea peştilor sunt dirijate de om. Acestea au câteva
caracteristici, cum ar fi: pot fi alimentate sau golite de apă, pot fi compartimentate,
nivelul apei poate fi reglat în funcţie de necesităţi etc.
Bazinele piscicole sunt amenajări de dimensiuni reduse, executate prin
săpături, cu părţile laterale consolidate prin tapetare cu dale de beton, care se
utilizează pentru carantină, parcarea reproducătorilor, iernare etc.
Lacurile de acumulare sunt construcţii hidrotehnice de mari dimensiuni,
pentru hidrocentrale, pentru irigare, de protecţie împotriva viiturilor, alimentare cu
apă a oraşelor sau a unor obiective industriale.
Atât iazurile cât şi heleşteele dezvoltă o vegetaţie palustră şi acvatică
specifică, precum şi asociaţii vegetale consolidate. Deşi sunt ecosisteme acvatice
cu un înalt grad de antropizare, în heleşteee şi chiar iazuri prezenţa asociaţiilor
vegetale depinde, în mare măsură, de condiţiile naturale, calitatea apei şi speciile
populaţiilor de peşti.
Vegetaţia terestră, mult mai expusă influenţei antropice decât cea acvatică,
suferă în timp numeroase modificări, iar identificarea asociaţiilor naturale formate
devine uneori dificilă. În funcţie de tipul solului, regimul de apă, condiţiile
biogeografice, în zona heleşteelor se pot dezvolta pâlcuri de plopi, sălcii, arini,
fâneţe higrofile, păşuni sărăturoase sau nisipoase.
Vegetaţia acvatică natantă sau submersă influenţează în mod direct, atât
modul de viaţă al peştilor cât şi productivitatea piscicolă în ansamblu. Numeroase
plante submerse proliferează şi cresc mult în timpul sezonului cald. Astfel,
cantităţile de nutrienţi destinate creşterii peştilor sunt stocate de către plante, la care
se adaugă şi fenomenul de eutrofizare. Principalele asociaţii care se dezvoltă în
aproape toate pescăriile sunt reprezentate de stuf (Phragmites australis) şi papură
(Typha sp.). În cazul secării sau menţinerii unui nivel de apă scăzut al iazurilor sau
heleşteelor, vegetaţia palustră dură (stuîarişurile şi păpurişurile) se dezvoltă foarte
mult.
Plantele submerse reprezintă un cordon vegetal extrem de important, atât
pentru peşti cât şi pentru unele păsări acvatice, ambele categorii de vieţuitoare
avându-le incluse în regimul de hrană. Acestea contribuie la oxigenarea apei sau, în
unele cazuri, constituie suporturi pentru depunerea icrelor. Din această categorie de
plante, amintim genurile: Ranunculus, Potamogeton, Ceratophyllum, Miriophyllum,
Valisneria, Elodeea etc.
Acest studiu a fost efectuat în paralel cu depistarea şi monitorizarea siturilor
Natura 200, din punct de vedere omitofaunistic, în judeţul Botoşani, între anii 2006
şi 2007. Cercetările s-au concentrat asupra iazului Iezer (amplasat pe râul Jijia) şi
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salba de iazuri înşiruite pe pârâul Başeu, afluent al Jijiei, începând cu Calul Alb şi
terminând cu amenajarea piscicolă numită „3 Hectare". Aceasta din urmă este
proprietate privată şi are o suprafaţă de aproximativ 18 ha, denumirea păstrându-i-se de
la vechea amenajare.
Zona este împărţită în trei iazuri şi mai multe bazine, prevăzute cu călugări,
existând posibilitatea creşterii sau scăderii nivelului de apă şi, după necesităţi, chiar
golirea completă a acestora. Bazinele sunt utilizate pentru găzduirea alevinilor şi
reproducătorilor. Speciile de peşti crescute intensiv sunt: crapul (Cyprinus carpio),
novacul (Aristichthys nobilis), fitofagul (Hyphophthalmichthys molitrix), eteno
(Ctenopharyngodon idella) şi, caz unic în Moldova, cega (Acipenser ruthenus) şi
păstruga (Acipenser stellatus). Pe lângă acestea, în iazurile care au o suprafaţă mai
mare se găsesc ştiuca (Esox lucius), carasul (Carassius auratus) şi linul (Tinca
tinca).
Dintre speciile de animale pe care piscicultorii le încriminează a fi factori
limitativi în sporirea producţiei de peşte, în afara speciilor de păsări ihtiofage, la
amenajarea „3 Hectare" am găsit atât insecte, cât şi mamifere. Dintre insecte, cel
mai frecvent este cărăbuşul de baltă (Dytiscus marginalis), care consumă puiet de
peşte, în stare adultă şi, îndeosebi, în stare larvară. Mult mai rar am găsit exemplare
de bou de baltă (Hydrophilus pioeus), un coleopter de culoare neagră, ale cărui
larve se hrănesc cu puiet de peşte.
Dintre mamifere, din relatările muncitorilor piscicoli, sunt prezente câteva
exemplare de vidră (Lutra lutra), cunoscute prin cantitatea mare de peşte pe
care o consumă zilnic şi împotriva căreia se duce o acţiune permanentă de
eliminare.
Iazurile sunt flancate de un cordon consistent de stuf (Phragmites australis),
amestecat fragmentar cu papură (Typha sp.), loc de refugiu şi cuibărit pentru multe
specii de păsări acvatice şi chiar limicole. Prezenţa peştelui, a hranei de origine
vegetală, fie că aceasta este natantă sau submersă, la care se adaugă şi hrana
destinată creşterii peştilor, explică prezenţa unui număr relativ mare de specii de
păsări pe o suprafaţă relativ mică.
Din Tabelul nr. 1 se remarcă prezenţa a 19 specii de păsări, aparţinând la
7 Ordine şi 8 Familii, majoritatea fiind oaspeţi de vară (14 specii). Densitatea şi
numărul de exemplare sunt relativ variabile, dar, din observaţiile noastre, reiese că,
dacă stârcii, raţele, lebedele, corcodeii, lişiţele şi găinuşele de baltă sunt prezenţe
relativ constante, nu acelaşi lucru se poate afirma despre pescăruşi, chire,
chirighiţe şi cormorani. Pescăruşii sunt prezenţe zilnice, chirele şi chirighiţele
lipsesc uneori, iar cormoranii au apariţii neaşteptate, urmate de zile când nu sunt prezenţi.
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Tabel nr. 1
Specii de păsări prezente pe amenajarea piscicolă „3 Hectare"
Nr.
crt.
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Specia

Categoria

Familia

Hrana

Cuibărit

fenologică

Podiceos cristatus
Botaurus stellaris
lxobrvchus minutus
Ardea cinerea
Ardeola ralloides
Nycticorax nycticorax
Cygnus olar
Anas olatvrhvnchos
Anas querquedula

10.
11.
12.
13.

Aythvaferina
Circus aeruRinosus
Gallinula chloropus
Fulica atra

14.
15.
16.
17.

Larus arl(entatus
Larus ridibundus
Larus minutus
Sterna hirundo

18.
19.

Ordinul

Chlidonias hvbridus
Phalacrocorax carbo

OV - oaspete de vară
OI - oaspete de iarnă
MP - migrator parţial
Rl- rar iama
S-sedentar

Podicioediforme
Ciconiiforme

Podicioedidae
Ardeidae

-li-li-li-liAnseriforme

-li-li-li-liAnatidae

-li-li-

-liAccipitridae
Rallidae

-liCharadriiforme

-li-

-//-//-//Pelecaniforrne

MP,OI
OV,P
MP
OV, RI

-li-liStemidae
-//Phalacrocoracidae

Peste mărunt
Insecte, oestişori
Broaşte, oestisori
Peşti, broaşte
Broaşte,

oestisori
melci

Peştişori,

Vegetaţie,

nevertebrate
Vel!;etatie, seminţe
Vegetaţie,

nevertebrate
Vegetale palustre
Păsări, broaşte

ov

Ve.e:etatie, larve

OV

Vegetaţie,

s

Laridae

-li-

OV

ov
ov
MP

-li-li-

-liAccipitriforme
Grui forme

OV,Rl

ov
ov

MP

nevertebrate
Nevertebrate
Nevertebrate
Nevertebrate

ov
ov
ov

nevertebrate
Nevertebrate

OV

Peşte
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Cert
Cert
Incert
Nu
Cert
Incert
Cert
Cert
Cert

Cil

o

::i.

Incert
Nu
Incert
Cert

::I

~

li"

"'

Nu
Nu
Incert
Nu
Nu
Nu
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Aceştia

vin în stoluri de până la 150-200 exemplare, din zona acumulărilor de apă,
Cormoranii fac, de altfel, obiectul „războiului" pe care piscicultorii îl
duc, dat fiind că aceştia atacă bazinele cu puiet, unde produc mari pagube.
Stânca-Costeşti.

Regimul de
Total
specii
19

Cuibărit

cert

7 (36,8%)

hrană şi cuibărit

Tabel nr. 2
al păsărilor din exploatarea piscicolă „3 Hectare"

Cuibărit

Nu

incert
5 (26,5%)

cuibăresc

7 (36,8%)

Ihtiofage

Parţial

Altă hrană

4 (21 %)

ihtiofage
4 (21%)

11 (58%)

Din Tabelul nr. 2 reiese faptul că, din cele 19 specii semnalate, doar 7
(38,8%) cuibăresc cu certitudine, afirmaţia fiind bazată pe prezenţa puilor. Dintre
cele considerate cuibăritoare incerte, bănuim că şi Gallinula chloropus cuibăreşte,
în unii ani, la exploatarea piscicolă „3 Hectare", în restul timpului cuibărind
constant pe toată salba de iazuri din apropiere. O altă constatare este aceea că, din
totalul celor 19 specii semnalate, doar 4 (21 % ) sunt ihtiofage, respectiv Podiceps
cristatus şi Phalacrocora.x carbo (exclusiv ihtiofage) şi Ardea cinerea şi
Nycticora.x nycticora.x (predominant ihtiofage). În ceea ce priveşte cantitatea de
peşte consumată zilnic, pe primul loc se află cormoranul.
Speciile parţial ihtiofage, în număr de 4 (21 %) sunt: Botaurus stellaris,
Ixobrychus minutus, Ardeola ralloides, Stema hirundo. Acestea consumă cu
predilecţie insecte, viermi, melci, broaşte şi numai arareori peşti de mici
dimensiuni, care sunt, de altfel, mai\feu de capturat.
Restul de 11 specii (58%) sunt păsări care au un regim de hrană bazat pe
plante şi nevertebrate, deci nu produc nici cel mai mic neajuns exploataţiilor
piscicole.
Din totdeauna relaţia dintre valorificarea economică a pescăriilor şi
conservarea biodiversităţii este suspectată de partizanat, existând o permanentă
tensiune între cei care investesc în piscicultură şi cei care investesc numai pasiune,
dar nu şi bani. Bunăoară, dacă ne referim numai la păsări, piscicultorii consideră,
având şi argumente, că unele specii de păsări de baltă determină scăderea
randamentului producţiei de peşti prin:
- relaţiile de concurenţă între peşti şi păsări pentru hrană;
- consumul de peşte, în special de puiet, de către speciile ihtiofage;
- infestarea peştilor cu paraziţi vehiculaţi de păsări.
Dintre aceste trei argumente, cel mai des invocat de către piscicultori este cel
legat de consumul de puiet, iar în cazul amenajării piscicole „3 Hectare",
cormoranii şi stârcii cenuşii sunt primii vizaţi. Daca stârcii cenuşii (Ardea cinerea)
sunt prezenţi într-un număr relativ mic (5-8 exemplare), iar regimul lor de hrană se
completează, pe lângă peşte, cu şoareci, broaşte, şopârle, şerpi, lăcuste, nu acelaşi
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lucru se poate afirma despre cormorani, care sunt exclusiv ihtiofagi. Cormoranii
sunt extrem de eficienţi în capturarea peştilor, la care se adaugă şi obiceiul lor de a
fi prezenţi în număr mare. Piscicultorii de la amenajarea „3 Hectare" îi gonesc în
permanenţă cu petarde şi, uneori, îi vânează - procedeu dificil de aplicat, datorită
faptului că păsările sunt extrem de prudente şi îşi iau zborul la cel mai mic semnal
de pericol.
În ceea ce priveşte conservarea biodoversităţii şi a habitatelor, nu întotdeauna
amenajările piscicole au răspuns tuturor exigenţelor. Majoritatea acest amenajări s-au
construit prin transformarea unor ecosisteme naturale stabilizate (bălţi de luncă,
mlaştini, fâneţe, sărături etc.) în heleştee, lară a se ţine cont de consecinţe, fără un
studiu de impact, prioritar fiind aspectul economic.
Un grav dezechilibru este cauzat de reducerea suprafeţelor de stuf şi
distrugerea vegetaţiei natante sau submerse, cu urmări nefaste asupra păsărilor care
cuibăresc, se adăpostesc şi se hrănesc în aceste habitate. Sunt situaţii când
tehnologia piscicolă impune modificarea nivelului apei în iazuri, heleştee şi bazine,
care merge până la secarea completă a acestora. Din această cauză, numeroase
specii (lişiţe, raţe, unii stârci, limicole etc.) au de suferit prin distrugerea cuiburilor
şi a pontei.
Eutrofizarea apei - acumularea excesivă de nutrienţi - prin furajarea peştilor,
determină o exacerbarea a producţiei de alge verzi, având drept consecinţă
consumul exagerat de oxigen acumularea dioxidului de carbon şi moartea
•
organismelor acvatice.
Până la urmă, orice amenajare piscicolă, într-o formă sau alta, este un habitat
antropizat, unde interesele economice legitime ale piscicultorilor vor intra în
conflict cu cele ale păsărilor şi mamiferelor din fauna sălbatică. Preocupările
actuale, care au şi generat conceptul dezvoltării durabile, încearcă să armonizeze şi
să atenueze această stare conflictuală spre beneficiul ambelor părţi.
Concluzii
- pentru a diminua sau elimina complet concurenţa păsărilor la hrana
distribuită peştilor, se pot amenaja hrănitori automate pentru păsări sau se pot
acoperi cu plase de sârmă locurile de hrănire ale peştilor;
- fluctuaţiile de nivel pentru luciul de apă care afectează cuibăritul pot fi
armonizate cu procesul tehnologic piscicol, dacă se adoptă o politică flexibilă din
partea piscicultorilor;
- reducerea, prin tăiere, a vegetaţiei natante, este de preferat să se efectueze
în anotimpul rece, după încheierea sezonului de clocit al speciilor care îşi
construiesc cuiburi plutitoare;
- eliberarea puietului în bazine relativ restrânse ca suprafaţă şi având
adâncimi mici, împiedică staţionarea păsărilor ihtiofage;
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- alungarea păsărilor ihtiofage şi nu împuşcarea acestora, rezolvă problema
prezenţei lor în amenajărilor piscicole;
- utilizarea plaselor, a panourilor sau corpurilor plutitoare, vopsite în negru şi
galben, sunt metode eficiente de a ţine la distanţă păsările ihtiofage, îndeosebi a
cormoranilor;
- accesarea de fonduri europene pentru dezvoltare şi eventualele despăgubiri
produse de păsări de către piscicultori.
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Die Uberwachung der von Menschen gebauten Wasserokosysteme,
die als Fluchtgebiete von den Vogeln verwendet werden
(Zusammenfassung) •
Die Fischteiche sind von Menschen gebildete Habitate, wo die Fische zu wirtschaftlichen
Zwecken gezUchtet werden. Viele von diesen Fischteichen haben negative EinflUsse auf die wilde
Fauna und Flora und schwierige Folgen dazu auch. Die vorliegende Studie analysiert die Verbindung
zwischen den wirtschaftlichen Interessen der FischzUchter und der Omithofauna und stellt schtitzende
l..Osungen filr die letzte vor.

• Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.
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OPINII

NEDREAPTA ÎNSTRĂINARE A UNOR TERITORII VECHI
ROMÂNEŞTI ÎN ATENŢIA OAMENILOR
DE LITERE ŞI DE CULTURĂ
ION GHERMAN

Pentru noi, cei direct loviţi şi îndoliaţi, nedreapta înstrăinare a Ţinutului
Herţa, a nordului Bucovinei şi Basarabiei au constituit şi constituie încă un motiv
de mâhnire şi profundă tristeţe, ca şi pentru toţi adevăraţii reprezentanţi ai
spiritualităţii româneşti.

În articolul de faţă, prezentăm, pe scurt, lucrările mai multor reprezentanţi de
acest fel, care, în proză sau în versuri, îşi exprimă opiniile, durerile şi speranţele pe
care le trăiesc, gândind la soarta nedreaptă a acestor vechi pământuri româneşti.
Începem cu prezentarea, pe scurt, a lucrării lui Ion Beldeanu, Bucovina care
ne doare, apărută la Iaşi, la Editura ,,Junimea", în 1996 1•
în cele 200 de pagini ale cărţii, autorul, deşi, aşa cum spune de la început, nu
încearcă „să se substituie" unei istorii a nordului Bucovinei, reuşeşte, totuşi, ca în
cele 55 de titluri, cât are cuprinsul lucrării, să prezinte cititorului o serie de date
semnificative, asupra evenimentelor mai vechi şi mai noi, pe care le-a trăit acest
teritoriu, pe nedrept înstrăinat. Şi putem spune acest lucru, plecând numai de la
faptul că, dacă în 1774, când Bucovina a intrat sub stăpânirea habsburgică,
proporţia românilor era de 84,3 %, iar a ucrainenilor de 11,20 %, aceste proporţii
au fost total date peste cap în 1992, când proporţia românilor a scăzut la 19,7 %, în
timp ce a ucrainenilor s-a ridicat la 70,8 %.
Sunt cifre care vorbesc de la sine şi pe care, personal, nu mai sunt obligat să
le comentez aici.
În schimb, ca lider al Societăţii Românilor Herţeni, care la data ocupaţiei
ţinutului lor, s-au refugiat în ţară, mă văd obligat să fac unele observaţii în legătură
cu ceea ce spune sau nu spune autorul în cele două articole referitoare la Herţa.
[Cu acelaşi titlu, volumul este urmat de altele două. La aceeaşi editură, în 2001, apare
volumul al II-iea, iar cel de al treilea se tipăreşte Ia Suceava, sub egida Editura Muşatinii, în 2007.]
1

Analele Bucovinei, XV,/, p. 261-270,

Bucureşti,

2008
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Astfel, în primul articol întitulat Herţa. Peisaj de februarie, găsesc că Ion
Beldeanu s-a lăsat prea mult şi prea uşor influenţat de atmosfera bacoviană a
târgului Herţa, sub care îl prezintă poetul B. Fundoianu, atâta vreme cât trece peste
faptul că, totuşi, este vorba de un orăşel care ne-a dat un cărturar ca Gheorghe
Asachi şi atâta vreme cât este vorba de o localitate în care un ostaş român a căzut la
datorie, pentru curajul pe care l-a avut de a le spune sovieticilor că, ajungând la
Herţa, sunt în România şi că pe acolo „nu pot trece".
Un învăţat român de talia lui Gheorghe Asachi şi un erou cum a fost, cu
deosebire, căpitanul Ioan Boroş, ar fi fost poate destul, pentru ca autorul să nu
părăsească Herţa, „dezolat şi confuz" şi să nu o considere numai „un târg ticălos,
cu uliţe şi străzi sparte de ploi, de vite şi cte care ... '', cum îl descrie poetul.
De asemenea, considerăm că şi în cel de al doilea articol Bandustanul de la
Herţa, în alte trei pagini, autorul tratează cu o uşurinţă condamnabilă şi prea multă
superficialitate tragedia herţenilor, despre care afirmă că „mulţi herţeni au părăsit
oraşul în acele zile premergătoare dezastrului" şi că „alţii s-au risipit sau au fost
risipiţi".

cum bine se ştie, herţenii, care n-au avut parte de răpirea şi
de care, din nefericire, au avut parte bucovinenii şi
basarabenii, nu se aşteptau ca sovieticii să intre şi în Herţa, locuită numai de
români şi a cărei ocupare şi anexare n-a fost prevăzută nici în Pactul RibbentropMolotov. De aceea, despre o plecare, mai din timp, a celor din Herţa sau din
Ţinutul Herţa, nu se poate vorbi.
Cu afirmaţia că alţi herţeni „s-au risipit, ori au fost risipiţi", nu putem fi de
acord. În primul rând, noi, cei care am trăit aceste triste evenimente, ştim bine că
cei mai mulţi români autohtoni, din Herţa sau din satele Ţinutului Herţa, care ne-au
fost răpite atunci, au rămas pe loc, neputându-se despărţi de pământul dintotdeauna
românesc, pe care s-au născut şi au trăit.
Nici despre cei care nu au vrut să cunoască, prin noii stăpânitori,
„binefacerile" regimului comunist şi au plecat în ţară, ca refugiaţi, nu se poate
spune că s-au „risipit sau au fost risipiţi" şi aceasta pentru faptul că cei mai tineri
şi-au continuat pregătirea începută în ţară (studiile liceale sau universitare), adulţii
calificaţi s-au încadrat ca muncitori sau salariaţi în întreprinderi şi instituţii de
profil, şi nu puţini au fost aceia care au plecat ca voluntari pe Frontul de Răsărit,
pentru recuperarea teritoriilor româneşti, pe nedrept răpite.
Că nu suntem chiar aşa de „risipiţi", aşa cum ne găseşte Ion Beldeanu, o
demonstrează şi faptul că, imediat după 1990, noi, românii herţeni, am înfiinţat o
societate a noastră, Societatea Culturală „Ţinutul Herţa'', pe care, personal, o
conduc de aproape 18 ani şi în cadrul căreia noi ne-am manifestat, în numeroase
împrejurări, dragostea pe care le-o purtăm fraţilor noştri rămaşi în afara graniţelor
nedrepte, fixate în 1940 şi în 1944.
Or,

după

înstrăinarea nedreaptă,
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Aceste observaţii ale noastre nu scad, totuşi, valoarea documentară a lucrării,
care merită să fie citită cu atenţie. Un efort ca acesta, pentru cei care au suferit şi
murit, pentru că s-au născut români pe pământ românesc, merită să fie făcut.
Este bine de ştiut şi faptul că herţenii, ajunşi în ţară, au fost urmăriţi şi
„vânaţi", pentru a fi depistaţi şi trimişi în zonele din care au plecat îngroziţi. Cu
toate acestea, nimeni şi nimic nu i-a împiedicat ca la locul de muncă să-şi facă
datoria şi să se facă stimaţi şi apreciaţi de colegii în mijlocul cărora activau.
în sfârşit, ar mai fi de adăugat aici că Raionul Herţa „n-a devenit pentru
ucraineni o rezervaţie românească" şi că o rezolvare a problemei minorităţii
româneşti, pe această cale, cel puţin până în prezent, n-a fost încercată.
în acelaşi timp, ţin să mai precizez că, în calitatea mea de preşedinte al
Societăţii Culturale „Ţinutul Herţa", n-am cerut în nici unele din cele câteva sute
de articole, pe care le-am publicat pe această temă, ca Ţinutul Herţa, mai
nedreptăţit ca celelalte teritorii din Răsărit, ce ne-au fost răpite, să ne fie
retrocedate cu prioritate.
Această solidaritate cu nord-bucovinenii se mai vede şi din aceea că şi
Crucea-Monument, pe care am înălţat-o, în 1991, la Biserica Precupeţii Noi, din
Bucureşti, am dedicat-o memoriei celor care au murit în nordul Bucovinei,
Basarabiei şi Ţinutul Herţa, cum se vede şi din cartea publicată la Editura All, în
1993 şi intitulată Istoria tragică a Bucovinei, Basarabiei şi Ţinutului Herţa.
Tot pentru aceasta pledează şi dorinţa noastră, prin care atunci, când am cerut
Primăriei să dea numele Ţinutului Herţa unei străzi din Bucureşti, am solicitat în
aceeaşi adresă ca altei străzi să i se dea numele de Bucovina sau chiar Nordul
Bucovinei.
Mai multe şi mai complete date, în special despre cultura din Bucovina, le
aflăm din lucrarea profesorului Dumitru Apetri, Bucovina. Cultura. Personalităţi.
Destine, apărută la Timişoara, la Editura Augusta, în 2000.
Autorul, Dumitru Apetri, în mai multe articole din partea I, face o frumoasă
şi bogată prezentare de ansamblu asupra evoluţiei culturii româneşti în Bucovina,
subliniind aportul important al familiei Hurmuzăcheştilor, al unor poeţi ca Dimitrie
Petrino, Constantin Morariu, Teodor Robeanu, Constantin Berariu, Gavril Rotică şi
al unor prozatori ca Ion G. Sbiera, Simion Fl. Marian, Teodor V. Stefanelli,
Dimitrie Dan, Victor Morariu, Leca Morariu, Emanuil Grigorovitza ş. a.
Bucovinenii au beneficiat de un substanţial sprijin de pe urma unor cunoscuţi
oameni de cultură din Moldova, Basarabia sau din Ardeal, prin figuri cunoscute,
cum este aceea a lui Vasile Alecsandri, Alecu Russo, Gheoghe Asachi, Aron
Pumnul ş. a. Acest lucru, remarcă autorul, le-a permis bucovinenilor să „iasă de
sub vasalitatea culturii austriece şi să-şi păstreze nealterate conştiinţa naţională şi
identitatea etnică". La această fericită operă, un rol principal, aşa după cum se ştie,
îi revine Societăţii pentru Cultură şi Literatură în Bucovina.
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Un merit şi-l câştigă autorul şi prin faptul că, în articol, subliniază influenţa
pe care a exercitat-o asupra oamenilor de litere bucovineni şi marele nostru poet
naţional Mihai Eminescu.
Un loc destul de mare îl ocupă în cadrul lucrării şi viaţa culturală din nordul
Bucovinei. Cu această ocazie, sunt prezentaţi poeţi ca Vasile Leviţchi, Arcadie
Suceveanu, Vasile Tărâţeanu, Simion Gociu şi prozatori ca Viorica ChebacCuciureanu, Mihai Prepeliţă, Grigore Bostan, Dumitru Covalciuc ş. a.
În partea a II-a a lucrării sunt prezentate mai multe profiluri literare, printre
care îl întâlnim pe Alexandru Hurrnuzachi, Vasile Bumbac, George Voedica,
Eusebiu Camilar, Dragoş Vicol, Constantin Loghin, Dimitrie Vatamaniuc, Vasile
Pavel, Ion Apetroaie şi Dan Mănucă, iar partea a III-a o consacră unor consemnări,
în care, pe lângă reproduceri din diferiţi autori, ca de pildă Ion Gheorghiţă, Grigore
Bostan, Nicolae Bileţchi, H. Corbu, Vasile Pavel, Silvia Caba-Ghivireac, vine şi cu
lucrări de sinteză, de un deosebit interes, cum sunt, printre altele: „un roman
neobişnuit, impresionant", în care este prezentată cartea 20 de ani în Siberia.
Destin bucovinean, de Aniţa Nandriş-Cudla, „un binevenit editorial", în care este
discutată lucrarea Istoria literaturii române din Bucovina: 1775-1918 a lui
Constantin Loghin; Adânc trăieşte-ţi graiul, în care este prezentată interesanta
carte La izvorul graiului, de prof. dr. Vasile Pavel şi aş mai aminti textul articolului
Focuri, în care autorul vine cu însemnările pe care le-a făcut cu prilejul Conferinţei
Internaţionale ,,Autonomie şi diasporă bucovineană", care a avut loc la Cernăuţi,
între 22 şi 24 noiembrie 1991 şi care s-a bucurat de prezenţa unor cunoscute
personalităţi din ţară, ca acelea ale academicienilor Radu Grigorovici, Vladimir
Trebici şi Dimitrie Vatamaniuc. În mod deosebit, s-a subliniat, în concluziile
acestei manifestări, că, până în 1940, oraşul Cernăuţi a fost un apreciat centru
cultural, care, însă, din nefericire, între 1940 şi 1980, a înscris o perioadă de regres,
dar că, totuşi, sunt încă ,,multe pagini ale istoriei, culturii şi artei româneşti din
Bucovina, care mai aşteaptă valorificarea".
Menţionez aici şi ultima consemnare din acest capitol, în care autorul,
referindu-se la Conferinţa de omagiere a lui Grigore Nandriş, care a avut loc la
Academia de Ştiinţe a republicii Moldova, la 30 martie 1993, îl apreciază pe fostul
preşedinte al Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română din Bucovina şi ca pe
un mare eseist.
Prin toate acestea, autorul acestei cărţi, Dumitru Apetri, face un mare serviciu
culturii şi literaturii noastre naţionale, prezentând, într-o lucrare de numai 235 de
pagini, aspecte care sunt prezentate, de regulă, izolat şi pe care le aflăm altfel
destul de greu. Meritul autorului este cu atât mai mare, cu cât aici are în vedere
oameni de cultură şi de litere care au trăit într-un teritoriu unde autenticitatea de
vechi pământ românesc îşi găseşte un mare argument şi sprijin în flacăra
românismului, pe care aceştia au aprins-o şi o întreţin neîncetat.
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Un merit al autorului, care, de asemenea, se cuvine să fie pus în lumină, vine
de la aceea că, deşi lucrarea se referă numai la Bucovina, autorul ei, Dumitru
Apetri, pentru a-i da un conţinut cât mai complet, nu ezită ca alături de oameni de
cultură bucovineni să-i prezinte cu obiectivitate şi pe acei, destul de numeroşi,
oameni de cultură şi de litere herţeni, aşa cum aceştia o merită. Aşa se explică
faptul că în paginile cărţii descoperim spaţii largi, destinate prezentării unui
cărturar ca Gheorghe Asachi, unor filologi şi lingvişti ca Vasile Bogrea şi Vasile
Pavel, unor poeţi ca George Sion, Simion Gociu, Silvia Caba-Ghivireac şi unui
critic şi istoric literar ca Ion Apetroaie.
Personal, îmi iau permisiunea de a considera că această listă ar fi mai corectă
şi mai completă, dacă, la cei deja citaţi, am adăuga şi pe acei oameni de ştiinţă, de
litere sau de artă herţeni, care şi-au câştigat un meritat nume, în domeniile în care
au activat. Aşa, de pildă, nu poate fi lăsat deoparte un pictor ca Arthur Verona, un
jurnalist şi critic literar ca Paul Lăzărescu şi Maria Brăescu, oameni de ştiinţă, ca
prof. dr. Emil Chifu, prof. dr. Octav Costăchel, prof. dr. doc. Ion Gherman, dar şi
un diplomat ca dr. Ioan Soneriu, despre care un ziarist a scris că „prestigiul,
sensibilitatea şi frumuseţea spirituală, pe care le-a deţinut acest nobil român
herţean, au fascinat o lume".
Din cele relatate aici, pe scurt, rezultă că herţenii, chiar dacă nu sunt
bucovineni (aşa cum ţin unii să sublinieze), au dreptul să se laude cu oamenii de
cultură pe care îi au. Şi această prezenţă a oamenilor de cultură, în această regiune,
nu trebuie să surprindă pe nimeni, atâta vreme cât, la numai câţiva kilometri de
aici, se găsesc locurile de origine ale unor genii ca Mihai Eminescu, George
Enescu şi Nicolae Iorga.
Avem, deci, suficiente motive să fim mândri de numele nostru de români
herţeni şi chiar dacă geografic suntem în afara Bucovinei, suntem, totuşi, în Ţinutul
Herţa, în care, printre alţii, chiar la Herţa au trăit şi părinţii criticului literar Alex
Ştefănescu. Şi spun acestea, ca unul care, în copilărie, mergând frecvent la Herţa,
de multe ori am trecut pe lângă casa în care locuia distinsa familie a Ştefăneştilor.
Cu gândul la teritoriile româneşti care ne-au fost răpite trăieşte şi Eugenia
Cimborovici-Teodoreanu, în cartea sa de poezii În grădina Cerului (a cincea sa
carte), apărută la Editura Printeuro, la Iaşi, în 2005.
În această carte, poeta deplânge soarta nedreaptă a teritoriilor înstrăinate,
reuşind să ne câştige prin muzicalitatea versurilor, dar şi prin încrederea pe care
autoarea o are în Dumnezeu şi legile dreptăţii. Aceasta se vede, printre altele, şi din
poezia Dă-ne, Doamne, Mila Ta, prin care ea speră să salveze „plaiul, apele,
văzduhul, graiul, neamul şi tot duhul", aşa ca, până la urmă, „să fim cu toţii iară, I
un popor, un Neam şi o Ţară".
Animată de asemenea curate şi statornice sentimente, autoarea ne apare şi în
poezia Rugă pentrn plai herţean, pe care îl vede „ruinat de înstrăinare" şi „dornic
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de realele hotare". Ea merge şi mai departe, încheind această poezie cu cuvintele:
„Să nu ştim de dictatură, I trădători şi ipocriţi, I S-avem datina cea pură, I moştenită
din părinţi".
Cu gândul tot la pământurile româneşti înstrăinate este şi Vasile Gherasim,
primarul fostului judeţ Dorohoi. Gândind, cum era de aşteptat, la Herţa, el îşi
mărturiseşte speranţa că într-o zi „lacrima lui de dor va străluci mai mult ca apa" şi
că, după aceasta, o va putea „pune pe cămaşa sufletului său", sub semnul
,,Reîntregirii Neamului", rugând pentru aceasta pe Dumnezeu „ca să plouă pe
pământ I cu dreptate, lucru sfânt" şi ca „acest pământ I să rămână întreg şi sfânt".
În altă parte, tot în versuri, primarul judeţului, căruia i-a fost furată, în 1940,
întreaga plasă (plasa Herţa), ne cere: „Şi să treceţi Prutul I Să călcaţi pământul I
Care ne aparţine I Şi ne poartă nume I Drag frate român". În sfârşit, un Pluguşor
din ultimii ani, el îl termină cu frumoasa şi îndreptăţita urare: ,,Iar la anul care vine I
Să ne daţi ce se cuvine I Ce-i al nostru-n ţară fie, I Acum şi în veşnicie".
De soarta nedreaptă a teritoriilor noastre din Răsărit, care astăzi se găsesc în
afara unor graniţe genetice, se arată îndurerat profesorul Victor Macarevici.
Autorul este un talentat epigramist. Din cartea sa Pe urmele unui... surâs, apărută la
Editura Lyceurn. de la Chişnău, în 2004, am reţinut printre altele epigrama: ,,Îi vezi
pe ploaie şi pe vânt I Şi după zile îară pâine, I Cum dorm alături pe pământ, I Doi
vagabonzi, un om şi un câine."
La f~l de reuşite găsim şi epigramele din cartea Cu epigrame trecem Prutul,
apărută la Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 2000. Dintre acestea, mi-a atras atenţia
aceea în care, întrebându-se: „Unde ne sunt generalii?", tot el răspunde: „Generali
avem destui I Mulţi şi preţuiesc trecutul, I Însă nu mai e nici unul I Să ne spună
«Treceţi Prutul!»" Şi, continuând, el completează ideea, spunând: „Şi aceasta
pentru că noi ştim I de la Ştefan cel Sfânt I că suntem o apă şi un pământ". Un mare
adevăr, de care ar trebui să ţină seama comuniştii de la Chişinău, care, în frunte cu
preşedintele lor, Vladimir Voronin, deformând istoria, apelează la tot felul de idei
fanteziste, pentru a-l ignora cu perseverenţă.
Profesorul Victor Macarevici îşi afirmă atitudinea de bun român nu numai
prin epigrame, ci şi direct, când, de pildă, în aceeaşi lucrare, susţine că localitatea
Ţiganca, unde, în 1941, s-a dat cea mai crâncenă bătălie pentru eliberarea
Basarabiei, ar trebui să rămână în memoria tuturor românilor aşa cum a rămas
Griviţa, după Războiul de Independenţă din 1877 sau atunci când îl citează pe
marele savant Nicolae Iorga, care susţine că „oriunde e o îarârnă din neamul
nostru, de ea trebuie să ţinem seama cel dintâi".
Nu pot să nu o amintesc aici pe Silvia Caba-Ghivireac, din Herţa, mai ales că
Domnia sa, în cartea de poezii În leagănul ciocârliilor, recent apărută la Editura
,,Alexandru cel Bun", la Cernăuţi, în 2007, se gândeşte cu deosebire la modul cum
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trebuie să se comporte şi să trăiască cei mici, care ne vor urma în generaţiile
viitoare. Ca „poet-pedagog'', aşa cum o consideră Mircea Lutic, ea încearcă să
strecoare în sufletul acestora ideea de dragoste şi de bunătate, aşa cum o face, între
altele, în poezia Pâinea de pe masă, prin versurile: „Cât vei avea zile, I Să te-nchini,
copile, I Pâinii de pe masă - I Un mic soare-n casă. I Binecuvântată I Şi de Domnul
dată, I Ea-i pururi în două I Cu a frunţii rouă". Cu aceeaşi gingăşie şi cu acelaşi real
talent, autoarea îi sfătuieşte pe cei mici, să fie buni şi să ocrotească şi furnicile,
care: „Se trezesc pe nemâncate I Şi trudesc pân-pe-nserate: I Năpădind cărările, I
Purtându-şi poverile I Şi-ngrijind pădurile I Ca să crească murele ... I Voi, copii, să
le-ocrotiţi, I Umblând, să nu le striviţi, I Căci, micuţe-aşa cum sunt, I Fac minuni
pe-acest pământ".
Orice comentariu pe seama unei asemenea frumoase şi nobile intenţii a poetei
este, zicem noi, de prisos, mai ales că Silvia Caba-Ghivireac ne-a arătat „ce poate"
şi în alte cinci plachete de poezii, care i-au apărut până în prezent.
Considerăm că este potrivit să menţionăm, în continuare, cartea dr. Vlad
Bejan, Pennanenţa Basarabiei româneşti, apărută la Editura PIM, la Iaşi, în 2005,
şi cartea Declinul şi dispariţia unor comunităţi româneşti, scrisă tot de dr. Vlad
Bejan şi apărută la Editura Fundaţiei AXIS, la Iaşi, în 2006.
În prima carte, autorul susţine că în fiecare etapă a politicii nedrepte de
asimilare a basarabenilor, din fericire, au apărut şi numeroşi oameni de cultură,
curajoşi apărători ai fiinţei noastre naţionale, care, prin truda lor, au asigurat
„continuitatea biologică şi etnică" a băştinaşilor români.
Alături de înalţi reprezentanţi ai Bisericii, cadre universitare de prestigiu şi
multe vârfuri din domeniul ştiinţei, artelor sau literelor, ridicate dintre basarabeni
sau dintre cei din ţară, cu o contribuţie importantă la această operă de susţinere a
românismului, au venit oamenii simpli din mediul rural, locuitorii satelor, care, de-a
lungul anilor, au arătat că îşi iubesc neamul din care se trag, credinţa în care s-au
născut şi limba frumoasă pe care o vorbesc. Dacă, în cele mai multe cazuri, această
prezenţă românească a rezistat mai peste tot, la comunităţile româneşti mai mici,
izolate şi nesprijinite din ţară, din nefericire, s-au înregistrat „declinuri" şi, uneori,
chiar dispariţia lor. Asemenea aspecte dureroase dr. Vlad Bejan le prezintă în cea
de a doua sa lucrare, în care vorbeşte despre dispariţia românilor din partea de sudvest a Ucrainei, despre dispariţia acestora din sudul Poloniei, despre dispariţia unei
comunităţi de români din Bithinia (Asia Minoră) şi declinul sau chiar dispariţia
unor comunităţi de români din ţările balcanice.
Discuţii mai largi şi un interes deosebit, pentru filologi şi lingvişti, le-au
stârnit istro-românii şi megleno-românii. Istro-românii, izolaţi în Peninsula Istria,
deşi timp de aproape o mie de ani asupriţi, nu au avut parte de nici o manifestare
proprie identităţii lor, au rezistat, aşa încât, astăzi, prin graiul şi obiceiurile lor, au
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ca o curiozitate de „arheologie lingvistică". O istorie
megleno-românii, care, într-un număr de aproximativ 15 OOO,
sunt astăzi răspândiţi în nordul Greciei, sudul Macedoniei şi ţara noastră. Ca şi
istro-românii şi megleno-românii, au format obiectul multor studii, în care diferiţi
autori s-au ocupat de originea, limba, istoria şi tradiţiile lor.
Această carte a dr. Vlad Bejan este un semnal de alarmă, care ar putea să-i
determine pe conducătorii şi politicienii noştri să dea mai multă atenţie ocrotirii
românilor din afara graniţelor.
După cele câteva cărţi prezentate până aici, se cuvine să facem un scurt
comentariu şi pe seama cărţii Basarabia, pământul misiunii noastre, a preotului
Sergiu C. Roşca, apărută la Editura Universitară, Bucureşti, în 2006. Cartea, în cele
aproape 300 de pagini, cuprinde articole, predici, evocări şi poezii, în care autorul,
alături de fragmente din tragedia pe care a trăit-o şi o trăieşte această provincie
românească, prezintă şi unele momente mai semnificative din activitatea şi viaţa
lui. A vând în obiectiv unificarea etnică şi culturală a neamului românesc,
cunoscutul patriot condamnă Tratatul încheiat de noi cu ucrainenii, în 1997, de
preşedintele Emil Constantinescu, considerându-l un act al „trădării", când, aşa
cum se exprimă în versuri, „s-a-necat un colţ de Ţară I s-a uitat de vechi morminte I
de cetăţi şi de eroi".
Multe din cele ce le-a gândit şi trăit, cu intensitate, preotul Sergiu C. Roşca,
rezultă şi din ultimele versuri ale poeziei Nostalgie, în care spune: ,,Aş vrea să văd
un vechi mormânt I Al scumpului meu tată. I Nu vreau nici casă, nici pământ, I O!
ce n-aş da, iubiţii mei, I Să-mi văd Ţara-ntregită!"
Merită, de asemenea, să menţionez în continuare şi cartea Dacă nu avem
amintiri, nu avem dreptate, de Constantin Chirilă, apărută la Editura PIM, la Iaşi,
în 2007, în care autorul, pe lângă un cuvenit omagiu adus Basarabiei, un omagiu
corespunzător îl aduce şi mamei marelui patriot român Ilie Ilaşcu. Această carte
câştigă şi prin întrebarea pe care şi-o pune marele nostru istoric Nicolae Iorga, prin
versurile ce constituie motto-ul lucrării: „O, clopote basarabene, I Se va întoarce iar
o zi I În care vă veţi auzi I Sub steagurile pământene?"
Împrejurările nefericite care au dus la cedarea Basarabiei şi ocuparea de către
sovietici, în anul 1940, sunt şi în obiectivul lucrării Istoricul destinderii şi
abandonarea Basarabiei, 1940, scrisă de dr. Şerban Milcoveanu şi prof. Victor
Macarevici, apărută la Bucureşti, în 2004. Pe lângă ceea ce spun, în cunoştinţă de
cauză şi cu convingere, cei doi autori, pe lângă Mărturiile-document şi
Comentariile la amputările făcute, pe care le cuprinde, cartea câştigă şi prin
reproducerea cuvântării prof. univ. Ştefan Ciobanu, la şedinţa Consiliului de
Coroană, din 27 iunie 1940, când, printre altele, marele patriot şi om de ştiinţă
basarabean, a afirmat:
intrat în

atenţia specialiştilor,

8

asemănătoare

o au

şi
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„Sire,
Părăsirea

Basarabiei de armatele române ar fi cea mare crimă naţională, căci
ar urma să aruncăm populaţia din Basarabia în braţele unui neam străin şi ale unui
regim pe care nimeni în Basarabia nu-l doreşte. Răspunsul ce trebuie dat
sovieticilor este: «Rezistenţă până la sfârşit!»". Şi mai departe, tot el spune: ,,Decât
să ni se răşluiască ţara, bucată cu bucată, mai bine să murim cu toţii pentru un ideal
al părinţilor noştri".
Adevăruri ca acestea, rostite de un bun cunoscător al situaţiei din Basarabia şi
mare om de ştiinţă, ar trebui să le ştie comuniştii de astăzi de la Chişinău, care, în
frunte cu şeful lor, sărbătoresc cu mare fast eliberarea Basarabiei de sub „fasciştii
români".
După cum vom vedea, un loc potrivit şi-l găseşte aici şi cartea Troiţa de la
Dăncăuţi, scrisă de Valeria Certezeanu-Zorilă şi Nina Grigoraş-Vicol, apărută la
Editura Terra Nostra, la Iaşi, în 2006. În această lucrare, cele două autoare talentate
au umplut cele peste 300 de pagini cu textul amar al „dezrădăcinării" şi cu rănile
adânci, de care au suferit refugiaţii din teritoriile ocupate, după ce la noi a fost
tolerată laşitatea „frontierelor dintre români". În paginile acestei cărţi, semnalez că
se găseşte corect descris şi abuzul grosolan al sovieticilor, care, în 29 iunie 1940,
au invadat şi Ţinutul Herţa, din Vechea Românie. Autoarele nu-i iartă nici pe cei
care aşteaptă astăzi să dispară fizic martorii oculari ai totalitarismului şi nici pe acei
trădători autohtoni, care s-au făcut şi se fac că nu văd tragediile pe care le trăiesc
românii din teritoriile, pe nedrept, înstrăinate.
Şi pentru a nu fi obligat şi la alte comentarii, închei cu spusele autoarelor,
care, la concluzii, cer: ,,Nu ne mai răstigniţi pe hatul dintre ţinuturile istorice, nu
ne mai condamnaţi la înstrăinare! Nu vrem să fim condamnaţii mileniului III!"
Dar aceste cereri îndreptăţite, ale acestor două autoare, nu sunt auzite de cei
care trebuie să le audă, aşa cum nu sunt auzite şi nu sunt respectate nici cererile, de
acest fel, ale milioanelor de români, care, de multe ori, din vina şi din cauza
greşelilor noastre, trăiesc astăzi în afara graniţelor genetice ale ţării şi, asupriţi, nu
sunt prea departe de a-şi pierde identitatea.
Din păcate, în prezent, nepăsarea şi indiferenţa oficialilor noştri au devenit şi
mai evidente, acum când aflăm că Statul Român este hotărât să nu-i mai ocrotească
pe românii de peste graniţe şi când cei aproape 100 OOO de elevi de peste graniţă,
care ar putea să-şi facă studiile în România, beneficiază în Universităţile noastre de
un număr insuficient de locuri.
Această situaţie, mai mult decât îngrijorătoare, ne-a determinat şi pe noi, ca
în două din ultimele noastre cărţi să ne ocupăm de soarta nedreaptă a fraţilor noştri
de peste hotare. Am făcut-o, mai întâi, prin cartea Dicţionar enciclopedic cu
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oameni de cultură din exilul românesc. Răspândirea românilor în lume, publicată,
pe cont propriu, la Editura Publistar, în 2004, şi prin cartea Românii din jurul
României, întocmită şi cu alţi compatrioţi şi publicată, la Editura Vremea, în 2005. ·
Este semnificativ faptul că, în special, aceasta a doua carte, a dispărut repede din
librării.

De altfel, pentru grija pe care suntem datori să le-o purtăm românilor de
pretutindeni, pledează şi această literatură tot mai bogată din ultima vreme, care le
este închinată, pe drept.
O vom mai face şi noi în alte articole.

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

UN BUCOVINEAN UITAT: RADU NEGURĂ (1910-1992).
ORIZONTURILE VIEŢII ŞI CREAŢIEI SALE ARTISTICE•
VASILE I. SCHIPOR

Printr-o donaţie fericită, biblioteca Institutului ,,Bucovina" al Academiei
Române s-a îmbogăţit cu o lucrare valoroasă 1 , din perspectiva refacerii
patrimoniului cultural al Bucovinei istorice - proiect temerar, îmbrăţişat cu
entuziasm, la începutul anilor '90, la Rădăuţi, şi susţinut, aproape un deceniu, prin
reuniunile ştiinţifice organizate sub patronajul Academiei Române şi întâmpinate,
cu receptivitate şi generoasă înţelegere, de câţiva bucovineni şi prieteni ai
bucovinenilor, recunoscuţi în viaţa ştiinţifică academică din România: Radu
Grigorovici, Liviu Ionesi, Gheorghe Platon, Cristofor I. Simionescu, Ştefan
Ştefănescu, Vladimir Trebici, Dimitrie Vatamaniuc.
în lucrările din Bucovina, elaborate în ultima jumătate de veac, s-a scris mai
ales despre Ion Negură ( 1909-1985), economist şi statistician de prestigiu. În
lucrarea publicată de Ioan Pânzar şi Petru Froicu, Ştiinţa în Bucovina. Ghid
biobibliogra.fic2 , lui Ion Negură îi sunt consacrate mai multe pagini. Emil Satco îl
cuprinde, mai aproape de noi, în Enciclopedia Bucovinei3. Despre preotul
• Comunicare susţinută la Simpozionul „Siret - repere culturale bucovine'', organizat în cadrul
Zilelor Culturii Siretene, ediţia a XVI-a, Siret, 21-23 septembrie 2007.
1
Elena Ghiţă, Un peisagist: Radu Negură, Timişoara, Editura Marineasa, 2006, 40 p. + VIII
planşe cu reproduceri după tablouri.
2
[Ioan Pânzar, Petru Froicu], Ştiinţa în Bucovina. Ghid biobibliografic, voi. I, Suceava,
Biblioteca Judeţeană, 1982, p. 103-105.
3
Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, voi. II, Iaşi-Suceava, Editura Princeps-Biblioteca
Bucovinei „I. G. Sbiera", p. 117-118. Pe lângă „vasta sa corespondenţă" întreţinută cu personalităţi
din Bucovina, încă netipărită, unele lucrări semnate de Ion Negură sunt valoroase pentru cercetarea
ştiinţifică de la noi: Palatul cultural al Societăţii pentru cultură. Rapoartele anuale ale Societăţii
pentru cultura şi literatura română fn Bucovina 1937-1938, Cernăuţi, 1938; George Popovici,
cercetător al vechiului drept românesc, în ,,Revista Bucovinei", anul II, nr. 5 (17), mai 1943;
Proprietatea pământului şi problema agrară în Bucovina de sud, ibidem, anul IV, nr. 1-2 (37-38),
ianuarie-februarie 1945; Societatea pentru cultura şi literatura română din Bucovina, în „Suceava.
Anuarul Muzeului Judeţean", IV, 1977, p. 181-190; Sextil Puşcariu -animator şi îndrumător în viaţa
culturală a Bucovinei, ibidem, V, 1978, p. 421-434; Aspecte ale evoluţiei economice a Bucovinei sub
stăpânirea habsburgică, ibidem, VI-VII, 1979-1980, p. 185-201.
Analele Bucovinei, XV, 1, p. 271-279,

Bucureşti,

2008
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Gheorghe Negură, colaborator, cu materiale interesante, la „Cuvântul Preoţesc",
4
gazetă profesională a clerului din Bucovina, Rădăuţi, 1934-1942 , publicul larg
ştie, din păcate, încă prea puţine lucruri. Pe lângă articolele din „Cuvântul
Preoţesc", valoroase sunt şi consemnările pe care acesta le-a făcut în Condicile
parohiale din satele în care a păstorit (Volovăţ, Vicovu! de Sus), cum se proceda ·în
Bucovina de altădată. Aceste condici - după cum ştim - se introduc la noi în 1890
şi se ţin, cu rânduială, până la sfârşitul anilor '40 din veacul trecut.
Despre Radu Negură ştim, din păcate, şi mai puţin. În Compendiu
istoriografic al Liceului Teoretic „Eudoxiu Hunnuzachi", Iaşi, Editura ,,Bucovina",
1997, la pagina 144, îl găsim pe Radu Negură printre absolvenţii anului şcolar
1927-1928. Printre alţii, îi sunt colegi de promoţie Ilie Corfus (1909-1981), cunoscut
istoric, cercetător al relaţiilor româno-polone din Evul Mediu, Gheorghe
Cuciureanu (stins din viaţă prematur, fratele renumitului romanist Ştefan
Cuciureanu), Octavian Olenici (1909-1991 ), colaborator la ,,Freamătul literar"
(Siret, 1933-1936), avocat şi publicist, autor al unor articole referitoare la diverse
personalităţi din Bucovina, publicate în presa locală din Bucovina înainte de 1989.
Despre Radu Negură nu există, însă, nici o referire în lucrările biobibliografice
elaborate până acum în Bucovina. Nu-l consemnează nici Valentin Ciucă în
volumul Un secol de arte frnmoase în Bucovina5•
Lucrarea Elenei Ghiţă, Un peisagist: Radu Negură, umple un gol în literatura
de specialitate din Bucovina. Lucrarea are materialul organizat în trei secţiuni:
I. Evocare, p. 5-25; II. Despre materialul ilustrativ, p. 27-37; III. Reproduceri,
p. 37-48. Cea dintâi secţiune cuprinde: Date biografice, p. 5-7; Interesul
documentar, p. 8-11; Teme, p. 12-13; Artă şi metafizică, p. 13-17; Limite, p. 18-19;
Receptarea, p. 19-21; Spicuiri din „Cartea de impresii", p. 21-25. Capitolul al Ii-lea
cuprinde materialele: Situare, p. 27-28; Un jurnal sui generis sau un univers de
fonnă şi culoare?, p. 28-30; Ce avem de privit?, p. 31-32; Inventar tematic,
stabilit după notaţiile de pe dosarele din arhiva personală (schiţe, acuarele de
încercare, lucrări definitivate), p. 32-37.
Potrivit Evocării de aici, Radu Negură se naşte la 18 iulie 1910 în Budeniţ,
judeţul Storojineţ, în familia preotului Gheorghe Negură şi a Eugeniei, născută
Bucevschi. Pictorul Epaminonda Bucevschi (1843-1891) este unchiul marnei sale.
Ca şi fratele său mai mare, Ion, Radu Negură face studii liceale la Rădăuţi, avându-l
ca profesor de desen pe Albert Kollrnann (1878-1962), pictor de formaţie
academică, interesat de peisajul bucovinean, de istoria, locurile şi oamenii de aici,
Preot Dumitru Valenciuc, „Cuvântul preoţesc", gazetă profesională a clerului din Bucovina
1934-1942, I, Suceava, Editura „Bucovina istorică", 2002, p. 53, 55, 61, 66, 77, 89, 92, 93.
s Valentin Ciucli, Un secol de arte frumoase în Bucovina, prefată de acad. Răzvan
Theodorescu, Suceava, Editura Muşatinii, 2005.
4
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reformator al predării desenului în şcoală, prin iniţierea elevilor în cunoaşterea artei
populare româneşti 6 • După absolvirea liceului, reprimându-şi dorinţa de a studia
artele plastice, tânărul Radu Negură urmează cursurile Facultăţii de Chimie de la
Universitatea din Cernăuţi, obţinând licenţa în 1937. În 1938 se căsătoreşte cu Vera
Sorocovschi, absolventă a Facultă,ţii de Geografie de la Universitatea din Cernăuţi,
originară din judeţul Hotin. După un stagiu de perfecţionare la Wiesbaden, Radu
Negură este chimist la Laboratorul minelor de mangan din Iacobeni, lucrează apoi
la o carieră de calcar şi predă desenul la Institutul de Silvicultură şi la Liceul
,,Dragoş-V odă" din Câmpulung Moldovenesc. Din 1956 se consacră exclusiv
învăţământului.

În 1966 se transferă la Piteşti, unde este repartizat fiul său Mihai, absolvent al
de Chimie Industrială din Iaşi. La Piteşti, Radu Negură predă desenul la
Liceul ,,Zinca Golescu" şi la Liceul de Chimie. Aici se întoarce la pictură,
dedicându-se pasiunii din tinereţe. Studiază artele plastice ca autodidact, frecventează
muzeele şi expoziţiile din Bucureşti şi Piteşti, exersează asiduu, devenind din
chimist un „alchimist al culorilor". Până la moarte sa, survenită la 10 februarie
1992, Radu Negură expune la opt expoziţii personale: Piteşti (Galeria de Artă
Naivă, 1977; Palatul Culturii, 1988), Curtea de Argeş (Casa Norocea, 1977 şi
1982), Stroieşti (Căminul cultural, 1982), Rădăuţi (Muzeul Tehnicilor Populare,
1982), Câmpulung Moldovenesc (Muzeul Lemnului, 1988). Postum, familia sa îi
organizează alte două expoziţii personale: Timişoara (Secţia de Etnografie a
Muzeului Judeţean Timiş, 2000) şi Piteşti (Secţia de Artă a Muzeului Judeţean
Argeş, 2001)7.
Lucrarea Elenei Ghiţă, Un peisagist: Radu Negură, ne introduce sistematic în
„laboratorul de creaţie" al artistului bucovinean care „a inventat pe cont propriu
turismul rural"/„turismul ecologic", printr-o minuţioasă activitate de documentare,
dezvăluindu-ne totodată, din intimitatea lor, orizonturile vieţii sale: „Cu timpul, a
ajuns la o bună cunoaştere a locurilor parcurse [ ... ]: topografie, toponimie,
etnografie. Culegea informaţii livreşti şi vorbea cu oamenii. [ ... ] Reţinea pe o foaie
de hârtie, nota în agendă. Încet, încet, documentaţia creştea. Târziu a avut şi un
şevalet. Răsfoind azi dosarele de cercetare metodică, cu schiţele şi descrierile
verbalizate, urmărind sistematizarea lor progresivă, vedem că pictorul era interesat
de un anume habitat. Acesta era studiat în privinţa legăturii organice dintre om şi
mediul său natural. [ ... ] Nu oamenii constituiau obiectivul principal al atenţiei sale.
Facultăţii

6

Conf. Albert Kollmann, Der Unterricht im Zeichnen an der Bukowiner Mittelschulen, in
„Czemowitzer Zeitung", Czemowitz, XLVIII. Jahrgang, nr. 142, 22 juni 1913, s. 1-3; Friedrich
Kollmann, Arta moştenită de la strămoşi, în „Magazin istoric", Bucureşti, anul XIII, nr. 1 (142),
ianuarie 1979, p. 42; Emil Satco, op. cit., I, p. 588; Valentin Ciucă, op. cit., p. 51-52.
7
Conf. Elena Ghiţă, op. cit., p. 5-25.
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Sunt doar câteva încercări, pe care nu le considerăm cele mai reuşite, cu siluete
omeneşti la adunatul fânului, fete şi femei cu vaca la păscut sau spălând rufele la
râu. Nici rara prezenţă a animalelor nu ne stârneşte admiraţia: încercările respective
aduc lucrările în zona picturii naive, decorul fiind în schimb deosebit de rafinat.
Formele de relief carpatice/subcarpatice şi vegetaţia sunt de fapt subiectele
preferate. Legătura organică dintre om şi mediul său natural se deduce însă din
gospodării ţărăneşti, case şi colibe, un cătun de ţigani, privite de la o oarecare
distanţă, uliţe de sate, biserici, poduri pentru căruţe sau pentru calea ferată, un
fânar, stoguri (căpiţe) de fân, un canton silvic, un parchet exploatat de pădure, o
limbă de pământ cultivat. [ ... ] Din aceste exemple reiese că nu există preocupare
pentru metaforă sau reprezentare simbolică. [ ... ] Abordarea este realistă, în sensul
fidelităţii, preocuparea pentru exactitate prevalează. Observarea şi documentarea
sunt obiectivele sale majore, toponimele care apar în dosare şi în listele de lucrări
alcătuite cu ocazia expoziţiilor sunt numeroase în cazul Bucovinei şi al judeţului
Argeş" 8 .

„Turistul-pictor" îşi face din unele localităţii bucovinene, ca Poiana Micului,
un adevărat „centru de creaţie", „un loc de o splendidă luminozitate şi culoare, [cu]
un mod de viaţă tradiţional care n-a cunoscut întreruperi, fiind o zonă
necolectivizată, cu două comunităţi etnice, română şi poloneză" 9 • De aici pornesc
drumurile sale spre diverse alte locuri din mândra „Ţară a fagilor". Bucovina este o
prezenţă masivă în dosarele şi titlurile de lucrări ale lui Radu Negură, prin localităţi
(Burla, Câmpulung, Ciumâma, Domişoara, Gemenea, Gura Humorului, Horodnic,
Iacobeni, Ilişeşti, Lupăşteni (Volovăţ), Marginea, Mănăstirea Humorului, Pârteşti,
Poiana Mărului, Poiana Micului, Poiana Stampei, Rădăuţi, Solca, Stupea, Suceviţa,
Vatra Domei, Volovăţ, Voroneţ), munţi (Măgura, Rarău, Pietrele Doamnei,
Ouşorul), ape (Bistriţa, Humorul, Moldova, Solca, Soloneţul, Suceviţa).
„În loc să piardă vremea cu nimicurile omeneşti", Radu Negură preferă
copacii, cărora „le imprimă o personalitate şi o identitate": Stejari bătrâni la
Drăguleşti, Fag bătrân toamna pe Obcini, Sălcii pe malul Timişului, Cireş la
margine de pădure, Mesteacăn în furtună, Străjerul (brad singuratic pe Obcină),
Stejarul de la Drăganu, Înverizrea pădurii la Valea Calului, Dau mesteceni în
frunză şi merii în floare. Ultima sa preocupare şi cea mai consistentă a fost
Muntele Rarău, pe care îl tratează ca „centru de interes, văzut ca obiect în sine,
desenat în geomorfismul lui de la poale până la vârf şi la legendarele stânci Pietrele
Doamnei, unde legenda spune că s-a refugiat Elena Doamna, soţia lui Petru Rareş,
în vremuri de restrişte", amintindu-ne, într-un fel, de reportajele lui Geo Bogza.
8

Ibidem, p. 8-10.
Pentru informatii suplimentare, vezi, printre altele, şi Wojciech Krusinski, Uroki Bukowiny.
Obczyna Wielka (Gura Humora i okolice), Zagan, Drukarnia Dechnik, 2006, p. 148-163.
9
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de natură statică, „trădând gustul pentru Luchian şi Şirato, ezită
între diafan şi organicitate". Artistul lucrează acuarele şi uleiuri cu fructe, buchete
de flori (crizanteme, cârciumărese, flori de câmp, frezii, gladiole, petunii,
trandafiri) aşezate în vase de ceramică neagră de Marginea.
în subcapitolul Artă şi metafizică, autoarea lucrării ne apropie de pictura lui
Radu Negură, sub raport compoziţional, cu referiri la viziunea artistului,
perspectivă, ,,metafizica" unor tablouri şi maniera de abordare a peisajului.
Compoziţional, Radu Negură operează cu o selecţie de alăturări şi perspective,
lumini şi umbre, surprinse în infinita lor varietate, într-un unghi care să evidenţieze
„esenţa şi compatibilitatea cu o anume stare de spirit". „Ocolind spaţiul urban,
închis în sine şi suficient sieşi", el „caută constant o perspectivă geografică,
geomorfologică şi naturistă", în compoziţii în care „surprinde corporalitatea
materiei, fizica ei, organicitatea", înrudindu-se aici cu „modul de a picta al
medicilor". Viziunea sa este idilică, tablourile „traduc stări sufleteşti variate şi
nuanţate, bucuria de a le exprima astfel, căutarea unei armonii interioare,
plenitudinea trăirii când trupul oxigenat se află în echilibru cu liniştea sufletească
10
regăsită" • Radu Negură „experimentează pe cont propriu" ceea ce şcolile romantică,
realistă şi impresionistă din artă descoperiseră de mult: „În plină modernitate, când
aceste stadii fuseseră depăşite, lăsând loc nonfigurativului şi invenţiei compoziţionale,
căutările sale ne păreau anacronice. Ce căuta de fapt? Nu înţelegeam. Vedea ceva
cu ochii minţii. Îl deplângea pe Cezanne care, nemulţumit de ceea ce realiza, îşi
distrugea lucrările. Zicea, fără modestie, că ştia şi putea atinge ceea ce marele
pictor francez mărturisise că nu poate obţine" 11 •
În lucrările închinate unor biserici din Bucovina, Biserica din Volovăţ,
Biserica din Solca, stările de spirit personale se suprapun peste interesul de ordin
cultural, „sub semnul unei discrete şi secrete evlavii". Latura particulară a stilului
său constă în „abundenţa detaliilor lucrate cu minuţie". Pentru acest peisagist
bucovinean ,,respectul pentru alcătuirea naturii, din care nu omitea nici o frunză,
nici un arbust, [este] umilinţa şi admiraţia în faţa Creaţiei" 12 : „Drumul către
orizontul îndepărtat, parcurs fizic, era o cale de iniţiere spirituală, figurată de
nenumărate ori într-o cărare pierdută fie în întunecimea unei păduri, fie prin
revărsarea de lumină. Neliniştea morţii se topeşte astfel în priveliştile din «spaţiul
mioritic» căruia îi găsea o divină alcătuire" 13 •
Radu Negură, un „tradiţionalist cu deschidere spre progres, cu instinct
primar, însă cultivat şi educat", „bucovinean prin obârşie şi argeşean prin adopţie
Elena Ghiţă, op. cit., p. 14.
Ibidem, p. 15.
12
Ibidem, p. 16.
13
Ibidem, p. 17.

10

11
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târzie" şi-a câştigat un segment de public, modelat de civilizaţia rurală tradiţională
şi de cea urbană („oameni care nu s-au rupt de realitatea sau iluzia unei Românii
patriarhale"). Excerptele din Cartea de impresii sunt dovezi convingătoare: Pictura
lui Radu Negură ,,ne învaţă să privim în jurul nostru după ce am privit în sufletul
nostru" (Emil Edu, Piteşti, 1988); ,,Autor de concepţie prin poeticele sale lucrări,
Radu Negură atestă calităţile artistului contemporan: spontaneitate, tehnică,
scrupulozitate, acuitate. Lucrările [sale] reprezintă adevărate miniaturi, artă
tradiţională în Moldova medievală. Culoarea sa, sub impresia clipei, construieşte
prin efectul clar-obscur şi structură. Acest element plastic atestă apartenenţa
artistului la impresionismul contemporan românesc" (Eugen Mircea, Câmpulung
Moldovenesc, 1988); ,,Pictorul pare inepuizabil în transfigurarea peisajului montan,
descoperindu-ne intimitatea muntelui prin subtilităţi coloristice, prin unghiuri
inedite, prin linii de fugă şi de orizont, prin proporţii de cer şi pământ şi ponderi de
culoare minuţios echilibrate. Imaginea muntelui este într-adevăr de origine
spirituală, transgresând imaginea orografică sau floristică, descoperindu-ne
esenţialitatea frumuseţii: muntele e dincolo de munte, unduirea ierbii e dincolo de
culoare, oceanul verde al pădurii dincolo de pădurea obiect. Toate nu sunt decât
imaginea spirituală a peisajului. În şiragul rar al acuareliştilor bucovineni de
valoare (Rezzori 14, Mercheş 15 ş. a.), Radu Negură cinsteşte acest pământ cu arta sa"
Confuzie de nume. Gregar von Rezzori (1914-1998) este prozator, autor de nuvele şi
romane, dramaturg, eseist. Născut la Cemăuti, face studii la Braşov, Loeben şi Viena. Publică
Maghrebinischen Geschichte [Poveşti din Maghreb] (1953), Ein Hermelin in Tschemopol [O
hermelină la Cemopol] (1958), Memorien eines Antisemiten [Memoriile unui antisemit] (1979), Der
Tod meines Bruders Abel [Moartea fratelui meu Abel] (1985). Deşi a plecat din România,
mărturiseşte că „ceea ce scriu acum se datoreşte vietii mele în România şi specificului românesc". În
realitate, trimiterea trebuie făcută Ia Ricardo Righetti (1895-1981), pictor german, de origine italiană,
născut şi format, o perioadă, la Cemăuti. Face studii Ia Şcoala evanghelică din Cemăuti, obţinând
bacalaureatul (maturitatea) în 1914. Studii universitare la Facultatea Tehnică din Viena şi Berlin,
unde îşi cultivă talentul de desenator. Lucrează în construcţiile de maşini. După pensionare (1961), în
Germania, se dedică în întregime picturii. Lucrează în creion, cărbune, acuarelă, oscilând între
impresionism şi expresionism. Realizează peisaje, flori, natură statică, portrete, compozitii. Frecvent,
subiectele sale favorite sunt inspirate de oraşul natal, Cemăuti, dar şi de peisajul german şi spatiul
marin. Subiectele bucovinene constituie preocuparea anilor sîarşitului său de carieră artistică. În
1990, Bukowina-Institut din Augsburg îi consacră o expozitie retrospectivă. Vezi şi Emil Satco,
Enciclopedia Bucovinei, voi. II, p. 310-311. Valentin Ciucă nu-l consemnează în volumul Un secol
de arte frumoase în Bucovina.
15
Haralambie Mercheş (1888-1940). Pictor şi sculptor în lemn. Studii la Şcoala de Arte şi
Meserii din Câmpulung Moldovenesc, continuate la Staatsgewerbeschule din Viena şi Şcoala de Arte
Frumoase din Iaşi. Realizează peisaje, portrete şi compozitii alegorice inspirate din mitologia antică şi
românească. Excelează în portretele de sugestie academică şi tablourile reprezentând case vechi
româneşti şi monumente istorice din Bucovina, care au valoare documentară/„documentar
sentimentală". În 1963, Muzeul Lemnului din Câmpulung Moldovenesc îi organizează o
retrospectivă, reunind o parte din creaţiile sale. Vezi Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, voi. II,
p. 48. Valentin Ciucă, în op. cit., p. 63-64, reproduce din creaţia sa două portrete, Fratele pictorului,
14
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(Dragoş Nisioiu, Câmpulung Moldovenesc, 1988); „Întâlnirea cu artistul Radu
Negură este pentru mine un adevărat eveniment liric, căci fiecare tablou trezeşte
amintiri" (Nina Cionca, Piteşti, 1977); „Gustul estetic al autorului reeducă vizitatorul, îl
îmbunează şi îl reumanizează" (Mircea Rotaru, Curtea de Argeş, 1977); „Penelul
vrăjit al lui Radu Negură îşi va dobândi nu peste mult o celebritate pe care o merită
pe deplin" (Iulian Vesper, Rădăuţi, 1982) 16 .
Prin „factura ei, elaborată şi ingenuă", creaţia lui Radu Negură,, un
,,impresionist întârziat", cum îl consideră Elena Ghiţă, reprezintă „un filon interesant",
aşezat distinct între arta tradiţională şi arta elitelor profesionalizate, o zonă de
„interferări, amalgamată, diversificată, unde amatorismul şi vocaţia nu se exclud",
„o zonă de liberă asumare" ce „se sustrage modelor şi propagandei". În activitatea
sa creatoare, Elena Ghiţă distinge „două perioade de cristalizare artistică": 197frl982,
perioadă de studiu laborios, ulterior contactului cu natura, studiu concretizat într-o
,,amplă cercetare intelectuală, reflecţie şi o experienţă artistică de laborator'', ilustrată
de o ,,amplă arhivă, minuţios organizată" (un adevărat ,jurnal sui generis"); cea de
a doua începe în 1983 şi se desăvârşeşte către 1900, când artistul pregăteşte
expoziţia de acuarele inspirată de Masivul Rarău, expoziţie care, din păcate, nu s-a
mai realizat. în subcapitolul Ce avem de privit?, Elena Ghiţă surprinde „temele
obsedante şi subiectele predilecte" ale artistului, precum şi „gama largă de procede
şi soluţii tehnice": ,,Numeroase lucrări semnate, definitivate cu migală sunt
panoramice, cu multe planuri în adâncime şi foarte cuprinzătoare, cu subiecte
multiple care îşi dispută întâietatea. Când spaţiul se restrânge în lăţime şi se
organizează în adâncime, în funcţie de o diagonală, primul sau al doilea plan
evidenţiază un subiect deosebit de expresiv. Se întâmplă ca apoi acestui element să
i se rezerve un alt tablou, precedat de studii. Copacul, casa, biserica, stogul de fân
sau cărarea adună toată energia creativă şi mijloacele de reprezentare. Dacă în
cuprinderea panoramică peisajul pare copleşitor, [... ] în cazul evidenţierii sau
singularizării, acesta se mărturiseşte: «Copacul sunt chiar eu»[!]" 17 .
Din Inventarul tematic 18 , stabilit de autoarea lucrării după notaţiile de pe
dosarele din arhivă, reţinem câteva din lucrările inspirate de toposul bucovinean

Portretul preotului H. Mercheş, un Autoportret şi un peisaj, Pietrele Doamnei. Lista artiştilor plastici
bucovineni, care s-au afirmat şi ca peisagişti remarcabili, ar trebui extinsă, măcar prin câteva nume:
Cezar Atodiresei (n. 1954), Ioan Coclici (1909-1991), Veronica Gridinoc (n. 1940), Victor Hreniuc
(n. 1942), Mircea Hrişcă (1938-2005), Leon Hruşcă ( 1895-1961 ), Berthold Klinghofer (1893- ?),
Franz Xavier Knapp (1809-1883), Albert Kollmann (1878-1962), Vladimir Nichitovici (1890-1979),
Dumitru Rusu (n. 1938), RudolfRybiczka (1911-1998), Corneliu Tincu (n. 1940), Doru-Vasile Ulian
(n. 1944), Vera Veslovschi-Nitescu (1901-1974).
16
Ibidem, p. 21-25, passim.
17
Ibidem, p. 31.
18
Ibidem, p. 32-37.
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(anotimpuri, copaci, case, drumuri, dealuri, munţi, văi, căpiţe de fân, poieni
înflorite, precum şi pe cele din Dosarele „Rarău": Primăvara la Suceviţa, mai
1978; Primăvara pe dealurile din Suceviţa, mai 1978; Peisaj de primăvară, I-II,
Marginea, mai 1978; Toamna la Poiana Mărnlui, Suceviţa, octombrie 1981;
Toamna pe Obcina Mare, I-II, Ciumâma, octombrie 1979; Toamna pe Stoeneasa
Mare, Poiana Micului, octombrie 1980. cu o variantă, Peisaj din Bucovina, P.oiana
Micului, toamna, 1982; Toamna în pădure, Poiana Micului, octombrie 1980;
Toamna pe deal, Poiana Micului, octombrie 1980; Toamna pe deal, Suceviţa,
octombrie 1981; Toamnă la Suceviţa, octombrie 1981; Peisaj cu fânar toamna,
Suceviţa, octombrie 1981; Brânduşe de toamnă, Poiana Mărului-Suceviţa; Iarna la
Marginea-Bucovina, ianuarie 1978; Iarna la Volovăţ, I-II, ianuarie 1978; Peisaje
de iarnă, Iacobeni, ianuarie 1978; Peisaje de iarnă, Negreşti-Vatra Domei,
ianuarie 1978; Peisaje de iarnă, Poiana Stampei, ianuarie 1978; Iarna pe Valea
Moldovei, I-IV, Voroneţ, februarie 1980; Peisaje de iarnă în munţii Bucovinei,
Iacobeni-Haju, f. a.; Târla de la Negreşti, II, decembrie 1981; Iarna în pădure la
Slătioara, f. a.; Peisaj pe deal cu mesteacăn, Poiana Micului, august 1979; Peisaj
pe deal cu mesteacăn şi păduri, Poiana Micului, august 1979; Peisaj pe deal cu
mesteceni şi căpiţe, Poiana Micului, august 1979; Mesteceni şi căpiţe în pădure pe
Obcina Humorului, f. a.; Peisaj cu mesteceni, Stupea, august 1980; Peisaj cu
mesteceni pe deal înflorit, Poiana Micului, iulie 1980; Mesteceni pe deal, Poiana
Micului, august 1980; Peisaj cu sălcii pe valea râului Humor, august 1979; Peisaj
cu sălcii şi casă pe pârâul Humor, august 1979; Sălcii iarna, Mănăstirea
Humorului, februarie 1980; Răchiţi pe valea râului Suceviţa, octombrie 1980; Fag
bătrân toamna pe Obcină, Măgura, octombrie 1980; Fag pe râpă, Măgura,
octombrie 1981; Brad („Străjer") pe vârf de Obcină, 2 noiembrie 1980;
Gospodărie ţărănească, Marginea, septembrie 1976; Cătun de ţigani lângă pădure,
Burla-Volovăţ, ianuarie 1976; Târlă la Negreşti, Vatra Domei, februarie 1978, cu o
variantă, decembrie 1981; Casa părintească a poetului Vasile Maximiuc, Gemenea,
august-septembrie 1979; Casă veche ţărănească, Pârteştii de Sus, octombrie 1980;
Casă ţărănească, Suceviţa, octombrie 1981; Casă huţănească, I-IV, Ciumâma,
octombrie 1981; Casa lui Dumitro. Macovei şi a soţiei Paraschiva din Horodnicul
de Sus, octombrie 1981; Uliţă în sat, I-II, Marginea, octombrie 1981; Drum
forestier, I-II, Pârâul Morii-Câmpulung Moldovenesc, f. a.; Şoseaua turistică
Suceviţa-Moldoviţa, f. a.; Şoseaua turistică Moldoviţa-Ciumârna, iulie 1979;
Drumul de la Mănăstirea Humornlui spre Poiana Micului, septembrie 1982;
Privire spre Ouşor de pe Dealul Negro., Vatra Domei, ianuarie 1978; Peisaj cu
parchet silvic exploatat - spre răsărit, Poiana Micului, august 1979; Parchet silvic
exploatat - spre apus, Poiana Micului, august 1979; Privire spre Palma (Toamna
la Suceviţa), octombrie 1981; Lunca râului Suceviţa, I-III, octombrie 1981; Râpa
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1982; Peisaj cu căpiţe pe deal, Poiana Micului, august 1979;
pe deal, Poiana Micului, iulie 1980; Poiană înflorită cu cărare în
pădure, 1-11, Poiana Micului, august 1980; Poiană înflorită la margine de pădure,
1-11, Poiana Micului, august 1980; Poiană înflorită, Poiana Mărului-Suceviţa, f. a.;
Slătioara, Câmpulung Moldovenesc, august 1983; Valea Seacă (Piticăreni, Coasta
Praşca), Câmpulung Moldovenesc, 1983; Tomnatic, 1983; Valea Seacă, spre Poiana
Sihăstriei, Obcina Badei, septembrie 1983; Conturul Rarăului, septembrie 1983.
Lucrarea Elenei Ghiţă, Un peisagist: Radu Negură, este o splendidă
restituire. Prin organizarea materialului, discursul cald-evocator, modelul de
receptare şi albumul însoţitor, prin care ni-l apropie pe artist, Elena Ghiţă îl
(re)aduce acasă, în Bucovina, pe „întârziatul impresionist" Radu Negură, un
peisagist important şi reprezentativ pentru ceea ce, în România interbelică, s-a
numit „localismul creator" 19 şi ne ajută în activitatea anevoioasă de refacere a
patrimoniului cultural bucovinean.

de la

Stroieşti,

Poiană înflorită

Principiu formulat şi susţinut de Alexandru Dima în paginile revistei lunare de cultură
„Blajul", Blaj, ianuarie 1934-decembrie 1936. Aici, în numerele 45-48 din 1935, Alexandru Dima
publică articolul Localismul creator, dezvoltftnd un concept pe care îl anticipase, ca formulă, în
„Provincia literară", revistă de literatură, critică şi artă, Sibiu, octombrie 1932-septembrie 1934, care
susţine interesele culturii locale, valorile creatoare ale acesteia. Periodicul sibian se impune mai cu
seamă prin activitatea lui Alexandru Dima, care vine aici cu experienţa critică de la revista „Datina",
Turnu Severin, 1920-1932. Acesta aplică în cadrul Grupării Intelectuale „Thesis" din Sibiu ideea
stimulării forţelor locale prin conferinţe, comunicări, prezentări de cărţi, avftnd convingerea că
„provincia nu este numai un organ de asimilare a valorilor produse în marile centre ale vieţii
culturale, ci trebuie să devină, în acelaşi timp, un semeţ focar al creaţiei". Vezi editorialul Popas
înainte de drum, nr. 1-2, 1934. Stimulftnd creaţia locală în dezvoltarea culturii naţionale, „Datina'',
„Provincia literară" şi „Blajul" se situează într-o constelaţie revuistică mai largă în epocă, alături de
„Afirmarea", Satu Mare, martie 1936-august 1940, „Gftnd românesc", Cluj, mai 1933-aprilie 1940,
„Lanuri", Mediaş, septembrie 1933-iulie 1939, „Abecedar", Brad, mai-iunie 1933, Turda, iunie
1933-martie 1934, ,,Pagini literare", Turda, mai 1934-decembrie 1943. Vezi, printre altele, şi
I. Hangiu, Dicţionarul presei literare româneşti, 1790-1990, Ediţia a II-a revizuită şi completată,
Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Romftne, 1996, p. 68, 349, 144-145, 16-17, 216, 255, 1-2,
323-324. Pentru actualitatea conceptului, printr-o relectură critică a materialului publicistic din epocă,
vezi Eugen Simion (coordonator general), Dicţionarul general al literaturii române, Bucureşti,
Editura Univers Enciclopedic, voi. I (A-B), 2004, p. 7, 53, 553; voi. II (C-D), 2004, p. 592-593; voi.
III (E-K), 2005, p. 283; voi. IV (L-0), 2005, p. IO şi voi. V (P-R), 2006, p. 7-9.
19
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DOCUMENTAR

FILIMON RUSU,
AMINTIRI. OAMENI ŞI LOCURI DIN ŢARA FAGILOR (III)•
RODICA IA ŢENCU, VASILE I. SCHIPOR

În timpul preşedinţiei mele, s-a zidit clădirea Casei Învăţătorilor, acţiune care
o povestire mai amănunţită.
De zece ani se ridica mereu, atât în comitet, cât şi în adunări, chestiunea
Casei Învăţătorilor. În comitet, cât şi la adunări, George Ichim şi cu mine aduceam
în discuţie Casa Învăţătorilor.
În fine, la Adunarea generală din 1934, am izbutit ca adunarea să aprobe ca
toţi învăţătorii din judeţ să contribuie, pentru acest scop, cu câte un salariu, eşalonat
în rate lunare, î~ decurs de trei ani. Salariul învăţătorilor de gradul I era atunci între
6 OOO şi 8 OOO de lei. S-a format, apoi, următoarea cheie: învăţătorilor de gradul I li
se reţine lunar 200 lei; învăţătorilor de gradul II li se reţine 100 de lei; învăţătorilor
definitivi li se reţine 50 de lei; învăţătorilor provizorii li se reţine 30 de lei;
învăţătorilor suplinitori li se reţine 20 de lei.
Cum am făcut prima reţinere, s-au şi ridicat primele proteste. Ba, învăţătorul
Vasile Tcaciuc cu soţia sa, cărora le-a revenit 400 de lei reţinere, l-au forţat pe
casierul Dimitrie Hîncu, în absenţa mea, să le dea banii înapoi, ceea ce Hîncu a şi
făcut. După acest caz, l-am rugat pe Hîncu să nu înapoieze nimănui reţinerea fără
avizul meu. Iar soţilor Tcaciuc să le reţină luna viitoare rata, plus rata restituită.
Tcaciuc mi-era un adversar personal şi, apoi, mai avea la bază şi îngâmfarea că
fusese revizor şcolar şi că el n-are nevoie de Casă. S-au găsit încă alţi doi, care,
împreună, m-au ameninţat cu Parchetul, dar le-am răspuns că eu mă apăr cu
hotărârea Adunării generale. Am înfiinţat, pentru nemulţumiţi, Cartea neagră, în
care să-i trecem pe toţi cei ce nu vor să plătească, [ca] să-i cunoască opinia publică.
Dar ei s-au liniştit şi Cartea neagră a rămas nescrisă.
merită

• [La împlinirea a 125 de ani de la naştere şi a 50 de ani de la moartea învăţătorului bucovinean
Filimon Rusu, ,,Analele Bucovinei" continuă să publice volumul acestuia Amintiri. Oameni şi locuri
din Ţara Fagilor, redactat la Rădăuţi şi datat 1957. Manuscrisul a fost depus de fiul învăţătorului,
Dragoş Rusu, m. o. al Academiei Române, la Direcţia Judeţeană Suceava a Arhivelor Naţionale
(D.J.S.A.N.), unde se păstrează în Colecţia de manuscrise, Fond nr. 146/53. Îi suntem recunoscători
colegului
Scripcariuc, director al D.J.S.A.N., pentru generozitatea cu care a întâmpinat proiectul
nostru, alăturându-ni-se în efortul de promovare a operei unui autor bucovinean pe nedrept uitat

Ioan

astăzi.]

Analele Bucovinei, XV, 1, p. 281-312,

Bucureşti,

2008
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Am făcut şi un Regulament al Casei Noastre, care a fost aprobat de Adunarea
generală din 30 mai 1937 • Fiecărui contribuabili s-a dat şi regulamentul, în care
1

era înscrisă, la sfârşitul fiecărui an, suma vărsată, împreună cu soldul. Astfel,
aveam la sfârşitul anului 1936 aproape trei milioane de lei, depuşi la }lanca
învăţătorilor. Deci, puteam începe clădirea. Dar n-aveam parcelă!
Ministerul Agriculturii avea, în strada Bogdan Vodă, o grădină mare, unde
erau şi gospodăriile (grajdurile etc.) hergheliei. Pe o bucată din ea, de 25 acri, am
pus ochiul. Am vorbit cu directorul Camerei de Agricultură, ing. Vasile Strătescu,
cunoscut vechi de prin liceu, care ne-a dat şi îndrumările necesare cum să
procedăm. Dar ţineam totul în secret, neştiind de planul nostru decât eu, Ştefan
Leontovici, Dimitrie lh"ncu şi George Tudose, toţi din comitetul asociaţiei. Nici
ceilalţi membri - cinci la număr - nu ştiau de acţiunea noastră. Am plecat la
Bucureşti, eu şi Leontovici. Am fost pe la ministrul Ion. I. Nistor2, i-am istorisit
1

într-adevăr, Regulamentul întocmit de Filimon Rusu, preşedintele Asociaţiei învăţătorilor din
aprobat în şedinţa din 26 aprilie 1937 şi adunarea generală din 30 mai [din] acelaşi

judeţul Rădăuţi,

an, prevedea la art. 6 această clauză inedită: „Sumele realizate după terminarea Casei Noastre,
conform art. 2 din Regulament, precum şi veniturile anuale ale Casei Noastre şi ale asociaţiei, după
bilanţurile anuale, se întrebuinţează pentru restituirea contribuţiei (părtăşiei), [prevăzute în] art. 2 din
Regulament, titularilor sau urmaşilor lor, fără alte pretenţii din partea deţinătorilor legitimaţiei".
2
Iancu (Ion) I. Nistor. Istoric şi om politic bucovinean de orientare liberală. S-a născut la 4117
august 1876 în Vicovu! de Sus, judeţul Suceava. A absolvit şcoala primară în comuna natală şi liceul
Ia Rădăuţi. Urmează cursurile Facultăţii de Litere şi Filosofie din Cernăuţi (1897-1902) şi, după
examenul de capacitate (1903), funcţionează ca profesor de istorie şi geografie Ia Suceava şi Cernăuţi
(1904-1907). Îşi continuă specializarea la Bucureşti, Viena, MUnchen, Lipsea [Leipzig] şi Berlin
(1908-1911 ), obţinând titlul de doctor în istorie ( 1909) şi docent ( 1911) al Universităţii din Viena.
După anii de docenţă în capitala austriacă, a fost numit, în 1912, profesor de istoria sud-estului
european, cu specială privire asupra istoriei românilor, Ia Universitatea germană din Cernăuţi. Va
continua acest curs la Universitatea românească cemăuţeană, după Unire, până în 1940, fiind un timp
şi rector al acesteia (1933-1940). În perioada 1941-1944, funcţionează ca profesor la Universitatea
din Bucureşti şi, mai apoi, conservator al Bibliotecii Academiei Române (1945-1948). în timpul
studenţiei, activează în Societatea studenţească ,,Junimea", devenind şi preşedinte al ei (1898-1899).
A condus revista ,,Junimea literară" pe tot parcursul apariţiei (1904-1914 şi 1923-1939), precum şi
,,Buletinul Institutului de Istorie şi Limbă «Codrul Cosminului» al Universităţii din Cernăuţi" (1924-1939).
Datorită susţinutei activităţi istorice, este ales membru al Academiei Române (1915). Ca specialist în
problemele Evului Mediu, a fost preocupat de istoria medie şi modernă a Moldovei (legăturile ei
politice şi comerciale) şi mai ales de istoria politică, culturală şi bisericească a Bucovinei. Pe plan
politic, militează pentru unire şi devine ministru în 1919, îndeplinind funcţii înalte în toate guvernele
liberale de după 1923. A murit Ia 11 noiembrie 1962, la Bucureşti (Date fumizate de prof. univ.
Dragoş Rusu). [Ministru secretar de stat pentru Bucovina (1918-1927, 1933-1937), ministru al
Lucrărilor Publice (1927, 1927-1928), ministru al Muncii (1934-1935, 1936-1937, 1937), ministru al
Cultelor şi Artelor (1939-1940). Activitate ştiinţifică ce însumează peste 300 de lucrări, studii şi
articole, pe o tematică largă, referitoare Ia toate epocile istorice, dintre care: Bucovina sub raportul
politic şi administrativ (1915), Românii şi rutenii în Bucovina. Studiu istoric şi statistic (1915),
Istoria Bisericii din Bucovina şi rostul ei naţional-cultural în viaţa românilor bucovineni (1916),
Istoria Basarabiei (1923), Răsunetul răsboiului din 1877 în Bucovina şi Basarabia (1927), Unirea
Bucovinei, 28 noiembrie 1918. Studiu şi documente (1928), Contribuţii le relaţiunile dintre Moldova
şi Ucraina (1933), Problema ucraineană în lumina istoriei (1934), Vechimea aşezărilor româneşti
dincolo de Nistru ( 1939). Continuator al activităţii de tipărire a documentelor din „Colecţia
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povestea şi l-am rugat să meargă cu noi la ministrul Agriculturii, Ionescu
Dl. Nistor ne-a răspuns: „Eu merg cu d-voastră unde ziceţi şi unde credeţi
că vă pot fi de folos. Dar vă spun de la început: Ionescu Siseşti greu se va
îndupleca. El ţine mai mult la o coadă de mârţoagă decât la orice idee de care îmi
povestiţi. Dar să încercăm!" A dat ordin să i se scoată maşina din garaj şi am plecat
toţi trei la Ministerul Agriculturii. Noi am rămas în sala de aşteptare, iar ministrul
Nistor a intrat în cabinetul ministrului Agriculturii cu cererea noastră. După un
timp, amândoi miniştrii au ieşit în sala de aşteptare, ministrul Agriculturii
adresându-ni-se astfel: „Cererea d-voastră va fi satisfăcută, dar îmi trebuie avizul
reprezentantului nostru de la Rădăuţi, dl. Strătescu". Avizul i s-a dat telefonic şi,
astfel, cu ajutorul d-lui Nistor, am izbutit. Cum am ajuns, dimineaţa, ora şapte şi
jumătate, cu trenul la Rădăuţi, l-am înştiinţat pe Hîncu şi Tudose să vină imediat Ia
judecătorie, şi, chiar de nu voi veni eu până atunci de-acasă, să se încheie
contractul. A venit Strătescu şi, astfel, între orele nouă şi zece, întabularea s-a şi
făcut. Pe la ora zece şi jumătate sună telefonul Ia directorul Camerei de
Agricultură: „Să nu faceţi contractul cu Asociaţia învăţătorilor!" Strătescu a
răspuns: „Contractul e făcut deja, înainte de o oră". „De ce v-aţi grăbit?", a fost
întrebarea, dar Strătescu n-a mai putut răspunde, căci Ia Bucureşti nu se mai auzea
nimeni. Am aflat, apoi, enigma. Un deputat liberal, avocatul N„ avea interes să
zădărnicească acţiunea noastră, având a satisface dorinţa unor prieteni,
împroprietărindu-i. Probabil că şi prefectul B. şi primarul T. au cerut imediat
ajutorul deputatului, căci vestea despre contract se lăţise ca fulgerul în oraş.
Presupunerea noastră poate fi motivată prin faptul că, ulterior, Ia 9. VI. 1937, a mai
venit un inginer - inginerul Kirilov de Ia Cernăuţi - şi, măsurând parcela noastră, a
spus că inginerul Stiegler, ce o măsurase întâi, s-a băgat cu doi metri în parcela
alăturată. Ulterior, a fost chiar împroprietărită soacra prefectului B. şi un funcţionar
Siseşti.

Hurrnuzachi" (cinci volume în perioada 1922-1942). Editor de documente istorice diverse. Postum,
Istoria Bucovinei, Ediţie şi studiu biobibliografic de Stelian Neagoe, Bucureşti, Editura Humanitas,
1991; Istoria românilor, voi. I-II, Editura Biblioteca Bucureştilor, 2003. Distins cu numeroase ordine
şi medalii. M. cal Academiei Române, 18 mai 1911, membru titular 19 mai 1915. Preşedinte al
Secţiunii Istorice a Academiei Române, 1929-1932. Discurs de recepţie: Un capitol din viaţa
culturală a românilor din Bucovina, 1774-1857 (21 mai 1916). Îndepărtat din Academia Română
prin Decretul nr. 76 din 9 iunie 1948. Arestat şi depus în Penitenciarul Sighet, fără a fi judecat şi
condamnat (6 mai 1950-6 iulie 1955). Autorul unor Amintiri din închisoare, publicate postum, în
2001 şi 2003. Repus în drepturi ca membru titular al Academiei Române, 3 iulie 1990. Vezi, printre
altele: Ion Nistor (1876-1962), Ediţie îngrijită de Alexandru Zub, Tabel cronologic, bibliografie şi
indice de Mihai-Ştefan Ceauşu, laşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza", 1993; Petre Popescu Gogan,
Memento! „Demolarea" Academiei Române, în „Memoria", revista gândirii arestate, Bucureşti, anul
X, nr. 28, 1999, p. 13; Doina Alexa, Ion Nistor - dimensiunile personalităţii politice şi culturale,
Cuvânt înainte de prof. univ. dr. Mihai Iacobescu, Rădăuţi, Editura Institutului „BucovinaBasarabia'', 2000; Petre Popescu Gogan, Tragedia de la Sighet şi Academia, în „Memoria", revista
gândirii arestate, Bucureşti, anul XII, nr. 3-4 (3~37), 2001, p. 122-150; 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. 591-592].
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al Camerei de Agricultură. Primarul T. a devenit, apoi, proprietarul parcelei
doamnei soacre. Noi am acţionat în judecată pe perturbatorii de posesie, dar toţi
erau contra noastră, aşa că, la al doilea proces, însuşi judecătorul S. a apelat să ne
împăcăm şi avocatul C. Leontovici era pentru împăcare şi cedare, dar eu nu voiam,
mai ales din motivul că primarul T. spusese în faţa judecătorului: „Dacă dl. Rusu
spune că aceasta este o operă naţională şi de folos obştesc, de ce nu cedează
dl. Rusu pentru acest scop şi parcela sa", căci fusesem şi eu împroprietărit cu 4 ari.
„Domnule preşedinte, am spus judecătorului, dacă dl. T. cedează cele şapte parcele
ale sale cu care a fost împroprietărit, cedez şi eu pe a mea!" Judecătorul, ca să
curme încurcătura în care i-am adus, anunţă amânarea procesului. La al treilea
proces, eu neputându-mă prezenta, a fost numai Leontovici, reprezentantul nostru,
care a cedat. Astfel, am pierdut din parcelă o fâşie de 2 m lăţime şi de 20 m
lungime. Termenele procesului au fost la 12 aprilie, 18 mai şi 1 iunie 1937.
Clădirea. Inginerul Voloşciuc, împreună cu arhitectul Straub, au făcut
planurile. Contractul pentru clădire s-a făcut la 19 iunie 1937. Conducătorul
lucrării era ing. Voloşciuc, iar executorul ei arhitectul Straub, ajutat de lucrătorul
Mirbauer. De fapt, arhitectul Straub era sufletul lucrării, luată de el în regie proprie.
Lucrarea a început la 21 iunie, aşa că, într-o săptămână, temelia era deja gata. După
plan, clădirea n-a încăput în parcelă, din cauză că în faţa ei a trebuit să lăsăm un loc
liber de trei metri şi astfel, ca s-o micşorăm, ne-am băgat cu temelia în pământ
străin, adică al hergheliei. La 25 iunie, directorul hergheliei, dr. George Luţia, a şi
protestat în scris, spunându-mi că-şi face numai datoria, dar să adresăm o cerere
Ministerului Agriculturii care, desigur, va aproba vinderea unei fâşii de 36 mp, care
era necesară. Am plecat la Bucureşti, împreună cu Leontovici şi Tudose, acesta din
urmă în calitate de deputat, ca atunci când am întâmpina greutăţi să intervină. Dar
n-a fost necesar. Şeful departamentului, Pianu, a pus rezoluţia favorabilă pe cerere,
zicând în glumă: „Dacă v-aţi băgat şi chiar aţi zidit, apoi nici cu tunul nu vă putem
scoate de-acolo!" Clădirea a fost terminată la roşu şi acoperită la 4 noiembrie 1937,
deci în mai puţin de cinci luni. Tot în acel timp s-au aşezat ferestrele, uşile, sobele
şi podelele în odăile din partea străzii Bogdan Vodă şi colţ cu Tudor Vladimirescu.
Instalarea bazinului de apă în pod, robinetele, closetele din acea parte, cât şi
haznaua din curte s-au făcut tot atunci. În pod au rămas tocurile de ferestre şi uşile
pentru sala mare.
În 28 iunie 1937 a fost o comisiune de la Bucureşti, în frunte cu inspectorul
general Vlad Brîncoveanu, în chestiunea parcelei, însă nimeni nu ne-a spus scopul
adevărat al acelei vizite. Probabil că Ministerul Agriculturii, cedându-ne parcela,
voia să se încredinţeze, la faţa locului, dacă noi clădim într-adevăr, după cum era
precizat în cerere, când am fost cu dl. dr. I. Nistor.
La 12 ianuarie 1939, am fost în audienţă la rezidentul regal, prof. dr. Gh. Alexianu,
solicitându-i un ajutor pentru terminarea Casei. Mi-a promis că, în 26 ianuarie, va
veni personal la faţa locului, să vadă în ce stadiu se află clădirea. La 22 ianuarie,
însă, am primit o adresă de la şeful de cabinet al rezidentului, Mihai Rotar, că nu
poate veni în ziua de 26 la Rădăuţi, fiind chemat la Bucureşti. În 1 februarie,
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rezidentul a fost schimbat. La 24 aprilie am fost la Cernăuţi, împreună cu
Leontovici şi Tudose, solicitând audienţă la noul rezident, Gh. Flondor, dar dânsul
era plecat la Câmpulung. În aceeaşi zi am mers la reşedinţă, solicitând audienţă
Î. P. S. S. Visarion Puiu, ca să ne dea lemnul necesar pentru casă în mod gratuit,
din pădurea Fondului [Bisericesc]. Mitropolitul ne-a promis că ne dă tot sprijinul,
dar să mergem şi la şeful acelui departament, prof. univ. dr. Spînu. Am fost şi la
acesta, ne-a primit foarte amabil, ne-a făgăduit că ni-l dă, însă să ni-l tăiem singuri
din pădure. Ne-am interesat cât costă lucrul pentru cantitatea de 100 m3, transportul
etc. Şi, după socoteala făcută, ieşeam mai ieftin dacă-l luam din comerţ. Deci am
renunţat.

La 27 august, miniştrii dr. Ion I. Nistor şi Jinga au fost la Rădăuţi. Am
profitat de vizita lor, cerându-le un ajutor bănesc pentru terminarea clădirii. Am
mers cu ei la faţa locului, au admirat lucrarea şi gestul învăţătorilor şi ne-a spus:
„Mai avem un hop. Să-l trecem şi pe acesta şi apoi vă terminăm Casa!" Era tocmai
înaintea alegerilor. Hopul nu l-am sărit, căci a venit la putere Frontul Naţional, iar
noi am rămas cu casa neterminată.
Recepţionarea lucrărilor de până acum am făcut-o abia la 9 decembrie 1939.
Comisiunea recepţionării a fost compusă din: 1) Comitetul asociaţiei: preşedintele Filimon Rusu, secretarul - Nicu Hîncu, casierul - Dimitrie Hîncu, membru Ştefan Leontovici; 2) Alţi membri ai corpului didactic: insp. şc. Teodor Nimigean,
înv. Mihai luraşoc, înv. Filip Procopof.
Au fost de faţă, de asemenea, şi ing. D. Voloşciuc, conducătorul lucrării,
arhitectul Straub, executorul lucrării, ajutat de zidarul Mirbauer, precum şi
Motrescu, care a executat lucrările uşilor, ferestrelor etc. Toate lucrările au fost
executate conform planului, fiind întreaga comisiune mulţumită de ele.
Clădirea, până la recepţionare, a costat 3 200 OOO (trei milioane două sute
mii) lei.
Cu încasările de la învăţători, însă, ne-am oprit aici, căci până la această dată
nu ajunsese nimeni să fi dat un salariu întreg, deşi eşalonarea putea fi terminată cu
sfârşitul anului 1937. În acest timp, însă, au fost luate în considerare perioadele
deosebite ca: cele dinaintea sărbătorilor (Crăciunul şi Paştele), apoi luna
septembrie, ca început de an şcolar, când cheltuielile fiecăruia sunt mai mari. Apoi,
mai aveam în vedere că situaţia salariului se schimba la mulţi prin avansare,
mărirea salariului etc. Chiar Regulamentul prevede ca să se perpetueze contribuţia
până la ultimul salariu, când titularul ajungea la pensionare. În acest fel, contribuţia
era egală pentru toţi. Dacă, însă, din contribuţii se strângeau fonduri, iar cheltuieli
cu casa nu mai erau, atunci se începea restituirea contribuţiei celor mai vechi
contribuabili, astfel că perpetuarea aceasta făcea ca toţi învăţătorii să devină
contribuabilii Casei Noastre.
Începând al Doilea Război Mondial, în anul 1942, s-au sistat şi încasările.
Anul 1942 a fost un an de şicane, atât pentru asociaţie, cât şi pentru Casa
Noastră. Mai întâi ni s-a cerut, de către o unitate militară, să dăm sala cea mare
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pentru magazie. Am căzut de acord cu un căpitan, reprezentant al unităţii, ca
pe care o vom pune în sala rezervată magaziei să n-o ridice, când se vor
muta, ci să rămână proprietatea casei, drept plata chiriei. După vreo câteva
săptămâni, a dispărut, într-o noapte, atât magazia, cât şi duşumeaua.
Prin luna mai 1942, prefectul judeţului, lt. col. Gh. Benţia, îmi face
propunerea să-i dăm Casa Noastră, în schimbul Casei Statului, din centru, fosta
proprietate a evreului Mechel, sau în schimbul a 50 ha de pădure. Am refuzat,
spunând că aceasta o poate face numai comitetul, convocând o adunare general[ă]
extraordinară. Parcă sfidător, m-a întrebat: „Ce fel de comitet?" „Dumneavoastră
nu ştiţi - i-am răspuns-, asociaţia are un comitet de conducere". „Ei bine, d-ta, ca
preşedinte, dacă n-o faci, convoc eu adunarea generală!" „D-voastră n-aveţi această
cădere, ci, aşa cum v-am spus, numai comitetul".
La insistenţa prefectului, am convocat adunarea generală pe ziua de 28 iunie.
Cum, statutar, se cerea ca ţinerea adunărilor generale să fie raportată şi
Prefecturii, în ziua de 27 iunie prefectul îmi ordonă, oral, ca învăţătorii adunaţi să
aştepte până la orele patru-cinci, când va veni şi d-sa la adunare. Fireşte, adunarea
fiind convocată la orele zece, nu puteam reţine învăţătorii până la ora indicată de d-sa,
mai ales că cei din localităţile mai depărtate aveau tren la ora 5, iar cei cu trăsurile
nu puteau să rămână până noaptea, având treburi şcolare a doua zi. Totuşi, s-a
hotărât ca cei din apropiere să aştepte până la ora dorită de dl. prefect. Au rămas, în
total, numai 18 învăţători, mai mult din curiozitate, să afle de ce insistă prefectul
atât de mult, dar hotărâţi să nu cedeze, căci aşa aveau mandat de la adunare. La
orele 5 precis se opreşte maşina Prefecturii în faţa Şcolii de Băieţi nr. 2, unde se
ţinea adunarea, iar în loc de prefect, apare şoferul, se uită în sală, căc~ uşa era
deschisă, şi pleacă rară a spune vreun cuvânt. Maşina porneşte, iar noi rămânem.
La insistenţele mele, să mai aşteptăm 15 minute - aşa-zisul sfert de oră academic! că poate prefectul, venind de la drum, voieşte să se primenească3 . Au trecut şi cele
15 minute, dar n-a venit. Atunci am zis: „Domnilor, am onoarea să vă salut! Eu
plec". După aceea au ieşit cu toţii. În ziua de 30 iunie, reproşuri, de ce nu l-am
aşteptat. I-am răspuns cum se cuvine, iar d-sa a aflat de bine să-mi spună: „Afurisit
şi al dracului mai eşti". I-am răspuns: „Mulţumesc, domnule prefect, pentru
epitetele nemeritate".
A încercat apoi pe altă cale. Ştiind că Atanasie Boghean4 e inspector regional
şi membru în comitet, a apelat la el să convoace din nou comitetul şi să ia hotărâri.
duşumeaua

[primeni, primenesc, verb de conjugarea a IV-a, reflexiv şi tranzitiv. A(-şi) schimba lenjeria
cu alta curată. Utilizat şi cu varianta regională premen{. Potrivit autorilor DEX, < sl.
premeniti.]
4
[Atanasie Boghean. Născut Ia 14 ianuarie 1888 în localitatea Suceviţa, districtul Rădăuţi. Fiul
lui Vasile şi al Ecaterinei, născută Procopciuc. Studii Ia şcoala mănăstirească, sub îndrumarea
călugărului Manase şi Ia şcoala primară din Suceviţa, inaugurată la 1 septembrie 1895. Studii liceale
Ia Şcoala Normală de Învăţători din Cozmeni (Coţmani), cu examen de maturitate în 1914. Înrolat în
armata imperială austriacă în Primul Război Mondial. Învăţător activ în cadrul Asociaţiei învăţătorilor
din judeţul Rădăuţi, al cărei preşedinte este în perioada 1929-1933. Publicist, autor al unor articole de
3

purtată, murdară
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Adică prefectul credea că inspectorul poate face cu învăţătorii ceea ce face
rnajurul 5 cu soldaţii.
Boghean a apelat la mine, s-o facem şi pe asta. Am convocat o şedinţă, pe
ziua de 12 iulie. La şedinţă s-a hotărât ca Prefectura să ceară în scris ceea ce
doreşte. S-a hotărât, totodată, ca o deputaţiune6 , compusă din trei persoane, şi
anume preşedintele, secretarul şi inspectorul judeţean, să-i facă cunoscută hotărârea
comitetului. Informaţia o primise prefectul, că i se va prezenta o deputaţiune cu
rezultatul, dar n-a putut afla de-i afirmativ sau negativ. În ziua de 1 august 1942,
ne-am prezentat (Rusu, Bejan şi Nimigean), dar n-am apucat a ocupa locurile pe
care ni le-a oferit şi a şi întrebat: „Ei, cum îi?" I-am răspuns: „Aşa şi aşa„.".
Atunci, cu un fir de nădejde, s-a grăbit să răspundă că fapta domnului preşedinte
Filimon Rusu va fi scrisă pe o placă şi încadrată în aur pentru gestul cedării Casei.
La care i-am răspuns: „Mă încântă placa de care vorbiţi, dar nu ştiu ce placă mi-or
face colegii care au contribuit la clădire". În acest timp, mototolea o hârtie între
degete, dar n-a obiectat nimic, se pare de enervare. Apoi, am urmat: „Comitetul a
hotărât ca dl. prefect să formuleze pretenţia în scris." „Numai atât? De ce nu mi-aţi
spus asta mai demult. O fac!" Dar n-am mai primit nimic!
La 20 septembrie, m-a chemat telefonic de la Federală şi-mi spune imediat ce
am intrat pe uşă: „Domnule Rusu, iarăşi povestea veche„„ cedaţi-mi Casa".
„Domnule prefect, nici nu discut chestiunea Casei". Mi-a făcut, apoi, propuneri, să
iau conducerea CNR, dar am refuzat; aprovizionarea, am refuzat, deşi îmi făcea
cunoscute avantajele: 9 OOO lei lunar, zilnic numai două ore de birou, trăsură la
dispoziţie. Apoi, utma: „Of.. „ am să ajung la balamuc!" Am răspuns ironic: „Şi
d-voastră vreţi să ajung şi eu?" Propunerile acestea aveau şi ele un scop, să mă
determine să cedez.
Biata Casă, o itrădanie a tuturor învăţătorilor din judeţ, la care râvneau acum
7
alţii, care, deşi aveau posibilităţi, n-au contribuit cu nimic la ea • Un ajutor am

atitudine în probleme ci! frământă activitatea învăţătorilor bucovineni din perioada interbelică a
veacului trecut: şcolarizarea elevilor, salarizarea învăţătorilor de la oraşe şi sate, solidaritatea de
breaslă, reforma agrară. Autor de manuale şcolare, dintre care se remarcă Geografia judeţului
Rădăuţi, pentru clasa a II-a primară (1933). Deputat în Parlamentul României întregite, în mai multe
legislaturi, cunoscut prin activitatea de promovare a intereselor învăţătorimii. Se stinge din viaţă la
laşi, fiind înmormântat în Rădăuti, la 18 martie 1958. Vezi şi Valerian I. Procopciuc, Suceviţa, sat al
Obcinilor Bucovinei şi gropniţă a Movileştilor, Prefaţă de D. Vatamaniuc, m. o. al Academiei
Române, Rădăuţi, Editura „Septentrion", Colecţia „Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii"
(10), 2003, p. 243-244.]
5
[majur, majuri, aici substantiv masculin, provenit dintr-un adjectiv variabil, cu două
terminaţii, major, majoră. Învechit şi substantivat, folosit în locul sintagmelor sergent major şi
plutonier major. Potrivit autorilor DEX, < fr. majeur, major.]
6
[deputaţiune, deputaţiuni, substantiv feminin. Delegaţie, solie formată din persoane alese şi
trimise într-o misiune importantă. Formă învechită, formată din deputat (< fr. depuie, it. deputato) +
suf. -iune.]
7
[Casa Învăţătorilor/Casa Noastră din Rădăuţi devine, în 1956, pentru două decenii, Casa de
Cultură a oraşului Rădăuţi. Casă de Cultură a oraşului Rădăuţi rămâne şi după 1968. Astăzi aici se
află Casa de Cultură a municipiului Rădăuţi (din 1994). Clădirea este revendicată, pe rând, dar fără
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primit, totuşi, pentru ea, şi anume suma de 200 OOO (două sute mii) de lei, în 1943,
dintr-un fond şcolar al Ţării, prin stăruinţa inspectorului general şef Ilie Vişan.
Când, însă, în martie 1944, s-a făcut evacuarea autorităţilor, din cauza
evenimentelor războiului, ne-am împrăştiat cu toţii, iar Casa a rămas în ştirea
Domnului. Mai târziu, din mai până în octombrie a aceluiaş[i] an, întreaga
populaţie a fost evacuată peste râul Siret, dar de la această Casă n-a lipsit nimic
(uşi, ferestre etc.), aşa că, în octombrie, întorcându-se, atât autorităţile cât şi
populaţia, Federala a ocupat Casa cu mărfuri şi magazii, aşa că acum exista un
stăpân al Casei. Dar ea n-a fost creată pentru acest scop, ci pentru adăpostirea
societăţilor culturale şi, eventual, ca locuinţe pentru elevii sărmani, fii de învăţători,
cât şi pentru adăpostirea acelor colegi care, având treburi la Rădăuţi pentru câteva
zile, să găsească adăpostul necesar în Casa lor, adică în Casa Noastră, cum am
numit-o. Dar soarta a vrut altfel. Cât timp a fost director al Federalei, directorul
şcolar Gavril Ciobotar, Casa s-a ales cu încă două odăi terminate, dar nu pentru
noi, ci pentru birourile Federalei, apoi, tot prin străduinţa aceluiaş[i] director, s-au
pus grilaje la câteva ferestre. După un timp, directorul Ciobotar a fost scos din
funcţia ce-o ocupa, iar Casa se îndepărta de ctitorii ei şi mai mult. Am avut noroc
că ne-am învârtit prin ea câţiva ani, căci acolo erau şi birourile Inspectoratului
Şcolar.

La 1 martie 1946, din iniţiativa unor învăţători - căci asociaţia nu mai exista,
ea fiind desfiinţată, luându-i locul sindicatul -, s-a convocat o şedinţă pentru
formarea unui comitet de construcţie a Casei Noastre, pentru terminarea ei. Se
înţelege că pe baza Regulamentului Casei Noastre aveau să se facă încasările de la
învăţători ca şi la început, iar după strângerea unui fond mai mare, să se efectueze
mai departe lucrările de construcţie. În şedinţă s-a ales şi constituit următorul comitet:
1) Filimon Rusu, preşedinte; 2) Orest Lungu, vicepreşedinte; 3) Avram Boghean,
secretar; 4) Dimitrie Hîncu, casier; 5) Atanasie Boghean; 6) Gavril Ciobotar; 7) Ilarie
Vasilovici; 8) Ştefan Leontovici; 9) George Tudose; 10) George Butnar; 11) Filip
Procopof; 12) Alex. Botezatu-membri.
succes, de Sindicatul Liber „Bucovina" al

învătământului

din zona

Rădăuti,

ulterior de Asociatia

Învăţătorilor „Gheorghe To fan". Situatia în care se află această institutie, „creată prin „strădania

tuturor învăţătorilor din judet'', ca „operă natională şi de interes obştesc", ilustrează, într-un plan mai
larg, destinul dramatic al acestui colţ de tară vitregit de istorie. După 1944, judetul Rădăuţi pierde 18
comune rurale, cu 34 de sate, care rămân în afara graniţelor tării. În 1948 dispare judetul Rădăuti.
Timp de două decenii functionează aici sediul unui raion, până la refonna administrativă din 1968.
Episcopia de Rădăuţi, înfiinţată în 1402, în jurul Bisericii episcopale „Sfântul Nicolae", în care se află
osemintele primilor cinci domnitori ai Moldovei, mutată la Cernăuţi, în temeiul Patentei imperiale a
lui Iosif al II-iea, din 12 septembrie 1781, nu este reactivată nici astăzi. În clădirea fostei Case a
Învăţătorilor, din strada Bogdan-Vodă, nr. 12, se stabileşte sediul Centrului de Studii „Bucovina" al
Academiei Române - Filiala laşi, prin Hotărârea Guvernului României nr. 702, din 14 decembrie
1993, care nu a fost pusă în aplicare niciodată de către administratia locală. Sub povara nepăsării,
„Casa Noastră", constructie emblematică a Rădăutilor de altădată, una dintre cele mai frumoase
realizări ale vremii, îşi continuă drumul şi în noul mileniu creştin, departe de orice proiect de
modernizare şi valorizare.]
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Am invitat comitetul la o şedinţă, în ziua de 22. I. 1947, având a discuta unele
chestiuni referitoare la construcţie, dar, neîntrunindu-se majoritatea membrilor,
şedinţa nu s-a putut ţine.
Am observat un fel de nepăsare a învăţătorilor pentru această operă şi poate
aveau şi dreptate, căci deveniseră stăpâni ai Casei alţi oameni, care nu contribuiseră
nici cu un fire de păr la construcţia ei.
Am mai fost pe la Casă în decursul acestor ani de vreo câteva ori, mai ales că
am observat că se făceau unele modificări la zid, cu uşi şi ferestre, dar, se înţelege
că n-aveam nici o cădere să întreb ceva. Într-o zi, cum priveam din curte la aceste
schimbări, vine un tânăr la mine şi mă întrebă îndrăzneţ: „Ce căutaţi dumneavoastră?"
I-am răspuns cam în acelaşi ton: „Întrebarea aceasta vi se potriveşte dumneavoastră
nu mie" La care el a rămas nedumerit, iar eu am privit mai departe la inovaţiile
făcute.

O altă întâmplare şi mai nostimă. În toamna anului 1956, în faţa uşii zăbrelite
din colţ, între străzile Bogdan Vodă şi Tudor Vladimirescu, se ridicase o temelie de
vreo 3/4 m, după aparenţă pentru trepte. Întâmplarea a vrut să trec pe acolo,
oprindu-mă să văd ce lucrează. Un muncitor îndrepta ceva la beton, iar un meşter îi
arăta, dar pe un ton cam aspru. Aceasta m-a făcut să mă uit şi mai atent la ce făceau
ei. L-a cam enervat pe meşter privirea mea atentă şi mă întrebă: „Ce vă uitaţi cu
aşa interes la treburile noastre?" „Mă uit, zic eu, că dacă n-ar fi fost mai înainte
lucrarea noastră, d-voastră o-aveaţi ce lucra aici". Ştiam, însă, că nu mă va
înţelege ...
Am descris evoluţia Casei Noastre în amănunt din două motive. Mai întâi, ea
nu a fost scrisă până acum nicăieri, iar dacă aş fi făcut aceasta într-un caiet separat,
se putea pierde mai uşor, aşa că cei interesaţi în viitor n-ar putea afla adevărul
asupra celor întâmplate cu clădirea ei. Al doilea, ea este strict legată şi de
activitatea mea, căci trebuiau mari eforturi şi o tactică deosebită ca să poţi obliga
pe toţi învăţătorii judeţului, în număr de aproape 600, să fie solidari şi să facă o
astfel de jertfă. Nici o asociaţie din întreaga ţară n-a întrebuinţat acest sistem, ci, în
toate judeţele unde s-a clădit o Casă a învăţătorilor, ea a avut şi sprijinul altor
persoane [din] afară de învăţământ. Poate că şi la noi l-am fi avut, dar învăţătorii au
hotărât să nu facem apel decât la bunăvoinţa şi la puterile noastre proprii. Să se
înţeleagă, însă, că nu numai eforturile mele au contribuit la aceasta, ci sprijinul şi
ajutorul colegilor, cu care m-am înţeles. Mai e semnificativ faptul că nici un judeţ
nu avea pe toţi învăţătorii, prezenţi şi viitori, ca ctitori, aşa cum prevedea articolul 2,
alin. 2 din Regulamentul Casei Noastre 8•

*
În anul 1933, Asociaţia a sărbătorit jubileul de 25 de ani de la înfiinţarea ei.
În scopul acesta s-a tipărit şi o broşură jubiliară. Comitetul, într-o şedinţă
anterioară, a hotărât sărbătorirea, iar eu, tot atunci, am lansat ideea apariţiei unei
8

Vezi nota 1.
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Cum eu mă aflam în judeţ abia din 1926, nu eram la curent cu trecutul
de aceea s-a hotărât ca istoricul ei să-l facă George Tudose, mie
rămânându-mi sarcina să completez alte date de interes general. S-a mai propus ca
revizuirea materialului, precum şi aranjarea redactării lui, s-o facă o comisie de trei
(Rusu, Ichim şi Leontovici), însă, până în cele din urmă, am făcut-o singur.
În anul 1934, . între punctele ordinii de zi a adunării generale a figurat şi
9
conferinţa despre Viaţa şi opera lui Nicolae Ieremievici-Dubău , cu ocazia
împlinirii a 30 de ani de la moartea sa, ţinută de Filimon Rusu. Au fost de faţă şi
rudele apropiate ale comemoratului, adică prof. univ. dr. Eugen Botezat, împreună
cu doamna şi fiica, prof. Constantin Ieremievici-Dubău şi înv. Mihai Dracinschi.
Chipul lui Nicoale Ieremievici-Dubău a împodobit sala de şedinţe a
asociaţiei, alături de ale lui Mihai Chisanovici, George Tofan şi Ioan Ţîgâră, toţi
luptători vrednici ai cauzei învăţătorilor. Ele au dispărut, însă, în 1944, în timpul
asociaţiei,

evacuării.

Am mai editat, în anul 1942, în colaborare cu Constantin Ungureanu, un
manual de geografie, intitulat Geografia judeţului Rădăuţi, pentru clasa a doua
10

primară •
Nicolae Ieremievici-Dubll.u. Publicist, pedagog şi autor de manuale [şcolare]. Născut la
20 august 1837 în Tereblecea. Din 1860 este învăţător la Cemăuti. cu o intensă activitate metodică la
Şcoala de Aplicatie de pe lângă Şcoala Normală. Publică două manuale de Gramatică elementară
(1883-1885) şi un ciclu de cinci Cărţi de cetire pentru anii II-VI şi pentru cursul de repetitie. A fost
unul din conducătorii periodicului „Bukowiner Pădagogische Blătter" din Cemăuti, unde redacta
textele româneşti, şi a colaborat la „Revista politică" din Suceava. S-a stins din viată, la 16 februarie
1904, la Cemăuti. [Vezi şi Leonidas Bodnărescu, Autorii români bucovineni. Repenoriu de -,
Cemăuti, Editura proprie/Societatea Tipografică Bucovineană, 1903, p. 34-35, 74; Ion Nistor, Istoria
Bucovinei, Editie şi studiu biobibliografic de Stelian Neagoe, Bucureşti, Editura Humanitas, Colectia
„Historia magistra vitae", 1991, p. 125, 188; Emil Satco, Ioan Pînzar, Dicţionar de literatură
Bucovina, Prefată de Emil Satco, Suceava, Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera", 1993, p. 102-103;
Valerian I. Procopciuc, fnvăţători în viaţa literară şi culturală a Bucovinei, în ,,Analele Bucovinei'',
Bucureşti, anul VI, nr. 2 (13), iulie-decembrie 1999, p. 294; Ion Gherman (redactor coordonator),
Românii din jurul României, Bucureşti, Editura Vremea, Colectia ,,Fapte, idei, documente", 2003,
p. 134-135, 222; Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, voi. I, laşi-Suceava, Editura PrincepsBiblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera", 2004, p. 521; Constantin Ungureanu, fnvăţământul primar din
Bucovina (1774-1918), Chişinău, Editura „Civitas", 2007, p. 156, 159-160, 174.]
10
În cuvântul către cititor al Geografiei mentionate, sunt afirmate criteriile ştiintifice modeme
care au stat la baza conceperii ei: „Cine are cât de putine preocupări de mişcare pedagogică
contemporană şi urmăreşte tendintele ei, găseşte fără multă greutate că preocuparea dominantă a
acesteia este aceea de a se apropia cât mai mult de realitatea cu care are de a face. De unde urmează
că, pentru o bună practică a preocupărilor pedagogiei contemporane, este absolută nevoie ca pe de o
parte să-i fie bine cunoscute principiile, iar pe de alta, realităţile". Relieîand că uzează de principiul
„regionalismului educativ", F. Rusu face câteva distinctii plastice între „formatia socială sat" şi
„formatia socială oraş": „Săteanul munceşte în natură. Ca agricultor şi crescător de vite, îşi trăieşte
necazurile şi bucuriile în mod irolat, de aceea şi locuintele l[ui] sunt mai izolate, trec săptămâni şi
chiar luni întregi fără ca săteanul să vie în legătură cu cineva din afara locuintei sale. Orăşanu! trăieşte
aproape tot timpul în societate; în birou, fabrică, în magazin, niciodată nu e singur şi de aceea e şi mai
9
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Gruparea învăţătorilor scriitori din Bucureşti, prin preşedintele ei, dl. Mircea
Ispir, a apelat să mă înscriu ca membru al ei. Am făcut o cerere, căci aşa se pretindea,
iar prin adresa nr. 56 din 31 iulie 1943, mi-a făcut cunoscute următoarele:
„Domnului Rusu Filimon,

Rădăuţi,

Stimate coleg,
Potrivit cererii dv„ binevoiţi a cunoaşte că, în şedinţa de la 15 iulie 1943,
Comitetul de conducere al Grupării Învăţătorilor Scriitori a probat înscrierea dvs.
ca membru.
În adunarea generală a membrilor, care va avea loc în ziua de 10 august 1943,
la Vălenii de Munte, la care vă invităm să participaţi, înscrierea dv. va fi supusă
ratificării.

În credinţa că un nou membru coleg scriitor în Gruparea noastră, cu
activitatea şi prestigiul dv„ va întări acţiunea pentru care milităm, vă felicităm a fi
în mijlocul nostru şi vă dorim o bogată manifestare literară. La adunarea generală
de la Vălenii de Munte veţi aduce două fotografii pentru legitimaţie şi toate
lucrările dv. tipărite, pentru completarea fişei de membru.
Cu

salutări

colegiale,
Mircea Ispir, Secretar general, Octav Sargeţiu"
A doua scrisoare, de la aceiaşi, poartă nr. 92, cu data de 1 octombrie 1943,
prin care mă invită la şezătoarea literară a Grupării, care se ţinea la 9 octombrie
1943, la Ateneul Român din Bucureşti. N-am participat la nici una din aceste
convocări din următorul motiv: eram atât de amărâţi că, după zvonurile ce circulau,
ţara noastră era sortită să fie teatru de război. Or războiul aduce totdeauna mizerie
şi o indispoziţie sufletească, aşa că nu-ţi stă gândul la scrieri, întocmai cum zice
Miron Costin: „Ce sosiră asupra noastră cumplite aceste vremi de acum, de nu
stăm de scrisori, ce de grije şi suspinuri. Şi la acest fel de scrisoare, gând slobod şi
îară valuri trebuieşte; iară noi privim cumplite vremi şi cumpănă mare pământului
nostru şi nouă" (Miron Costin, Pagini alese, de Ion Pil[l]at 11 , pag. 34).
Preşedinte,

munca în înfrăţire cu animalul, operă vie a naturii. Orăşanu) îşi
munca în legătură cu maşina, creaţia mecanică a omului. Săteanul se orientează în treburile
sale după soare, după anotimp şi după starea vremii. Orăşanu) lucrează opt ore, după pendulul din
perete. Săteanul este supus forţelor naturii şi obligat să asculte de ele. Orăşanul crede că puterile
umane stăpânesc natura. Săteanul, supus naturii, meditează la armonia şi ordinea din univers, pe câtă
vreme orăşanul, cu convingerea că puterile umane stăpânesc natura, este îndemnat să viseze despre
umanitate şi umanitarism". Am reprodus acest pasaj nu numai pentru expresivitatea ideilor, cât pentru
a sublinia interesul constant pentru sociologie. De altfel, F. Rusu apare influenţat de sociologul
D. Gusti, a cărui metodă monografică va impulsiona cercetarea pe teren a realităţii sociale din satele
româneşti. Nu altfel se explică interesul lui F. Rusu în realizarea diverselor monografii.
11
[Ion Pillat (1891-1945) îngrijeşte, începând din 1933, ediţii de texte din mari scriitori
români, care apar la Editura „Cartea Românească", în colecţia „Pagini alese", însoţite de câte un
studiu introductiv şi o notă biobibliografică. Seria începe cu ediţii consacrate scriitorilor Ion Neculce,
Vasile Alecsandri, Miron Costin şi este continuată, în anii următori, cu scrieri aparţinând unor autori

sociabil.

Săteanul îşi desfăşoară

desfăşoară
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Cumpăna

mare care n-a zăbovit, căci după cinci luni, adică la 25 martie 1944,
evacuarea Rădăuţiului, iar eu cu familia mea şi cu cât a încăput într-o
traistă, am părăsit localitatea, lăsând agoniseala în ştirea Domnului, alegându-mi
loc de refugiu oraşul dunărean Giurgiu, la fiica mea Viorica, căs[ătorită] Pătraş,
care ne-a adăpostit până la 10 septembrie 1945, când ne-am reîntors la vatra
s-a

făcut

părăsită.

Am fost, timp de şase ani, 1928-1934, ales în Consiliul şcolar judeţean ca
reprezentant al învăţătorimii, apoi, între 1935-1942, am condus Comitetul şcolar
judeţean, în care aveam misiunea să verific şi să aprob, împreună cu preşedintele prefectul -, bugetele şcolare ale comitetelor şcolare locale.
Am fost membru în comitetul Societăţii pentru Cultură şi Literatură (filială
a Societăţii pentru Cultură şi Literatură din Cernăuţi), chiar de la înfiinţarea ei
( 11. IV. 1937) până la trecerea ei în amorţire.
Am fost, de asemenea, mai mulţi ani, în comitetul Asociaţiei Pensionarilor
Solidari, apoi preşedintele ei, până în 24 iunie 1949, când, în urma deciziei
Consiliului de Miniştri, din 6 mai 1949, nr. 427, a fost dizolvată, iar averea ei, în
sumă de 82 427 (optzeci şi două de mii patru sute douăzeci şi şapte) [de] lei,
împreună cu inventarul, 42 bucăţi (sigil[iu], chitanţiere etc.) au fost vărsate, la
ordinul Comitetului provizoriu al jud. Rădăuţi, cu nr. 5344, din 3 iunie 1949, la
Administraţia Financiară a judeţului, ca venit la art. 23 din bugetul Statului. Am
făcut întâmpinare la minister, dar f'ară răspuns. Astfel, am pierdut şi fondul de
deces, care era înglobat în suma sus arătată.
Am fost preşedintele Cercului cultural „Tudor Flondor", de la înfiinţarea lui
şi până în 1934, când m-am transferat la Rădăuţi. Acestui cerc îi aparţinea corpul
didactic din şcolile din următoarele sate: Sinăuţii de Jos, în care era sediul, Sinăuţii
de Sus, Poieni, Gârbăuţi, Rogojeşti şi Cândeşti. Ministerul, cu ordinul B, nr. 55892/31,
din 2 mai 1931, aduce mulţumiri d-lui Filimon Rusu de la Sinăuţii de Jos,
preşedintele Cercului cultural, pentru modul cum conduce Cercul cultural şi pentru
armonia ce domneşte între învăţătorii cercului.
Între alte ocupaţii, în afară de şcoală, era şi aceea că, în anul 1932, am dat
examenul de controlor al băncilor şi cooperativelor în faţa unei comisii din
Bucureşti. În această calitate, cu aprobarea forurilor şcolare, am controlat şi
încheiat bilanţurile băncilor din judeţul Siret în anul 1924, în urma adresei Băncii
Regionale din Cernăuţi, cu nr. 222, din 28 martie 1924. Am fost, apoi, numit
controlor în Dobrogea, dar am refuzat.
În decursul carierei mele am primit de la minister, inspectoratul şcolar al
Ţării, inspectoratul şcolar judeţean, şapte decrete de laudă, mulţumiri şi distincţii,
pentru activitate şcolară. N-am primit nici o decoraţie, căci acestea se dădeau
numai partizanilor politici ai partidelor de la putere. Eu, însă, n-am făcut politică şi,
din secolul al XlX-lea. Vezi Eugen Simion (coordonator general), Dicţionarul general al literaturii
române, voi. V (P-R), Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2006, p. 248.]
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prin urmare, n-aveam pentru ce să mă decoreze 12. Întrebarea şi-o poate pune orice
cititor al acestor rânduri, cum de n-am făcut politică, când aproape toţi învăţătorii
făceau politică, în urma căreia se alegeau cu foloase şi onoruri ca: senatori,
deputaţi, inspectori etc. Răspunsul e foarte simplu. Sistemul cum se făcea
propagandă pentru alegeri, prin ponegriri şi huiduieli ale oamenilor de valoare din
ţară, m-a dezgustat încât mi-am zis că, pentru un om cinstit, nu face să se
bălăcească în atare mocirlă. Eu eram pentru sistemul să combaţi adversarul cu idei
şi mijloace cinstite, iar nu prin cuvinte ordinare, de râdeau şi cei mai săraci cu
duhul. Ne compromiteam intelectualitatea şi oamenii de cultură în faţa oamenilor
de rând, noi, care eram cu cuvintele pe vârful limbii, că luminăm poporul. E drept,
politica ce se făcea pretindea să ai 99 de feţe, cum zice Xenopol în Istoria
românilor, dar nu pe orişicine îl lasă obrazul să facă atâtea feţe. Eu cred că poţi fi
mai de folos neamului din care faci parte lucrând în tăcere, f'ară împopoţonări de
titluri nemeritate.
Socrate, întrebat de ce n-a făcut politică, a răspuns: „Duhul sădit în mine de
copil m-a oprit de a face politică; şi mi se pare că-i foarte bine venită această
împotrivire. În adevăr, bărbaţi ai Atenei, vă spun cu siguranţă: dacă m-aş fi apucat
să fac politică, de mult aş fi fost pierdut şi nu v-aş fi fost de folos nici vouă întru
nimic, nici mie însumi. Nu vă supăraţi că vă spun acest adevăr. Nu este om care s-a
împotrivit cu hotărâre marii mulţumiri, care să fi înlăturat mai multe nedreptăţi şi
călcări de lege în statul său şi care să fi scăpat cu viaţă. Este, prin urmare, o
necesitate ca, dacă cineva într-adevăr se luptă pentru dreptate şi vrea să fie teaf'ar
oricât de puţină vreme, să lucreze ca simplu particular, nu ca om politic"
(C. Papacostea, Platon, I, pag. 32-33).

*
La stăruinţa preşedintelui Federalei, Chr. Rusu - notez că nu suntem rude -,
a directorului Ciobotar, cât şi a membrului de comitet Ştefan Popescu, am primit
12
Susţinând cu luciditate, în articolele sale, că orice act social şi cultural este prin el însuşi
politic, când apare impregnat de sentimentul patriotic, F. Rusu remarcă, astfel, că toţi cetăţenii
contribuie la „politica mare de principii a ţării" (inapoi la slujbă), care este cu totul străină de
apucăturile pătimaşe de partid (Ocuparea scaunelor). Consecvent, în decursul anilor, va nega politica
de partid meschină, îngustă.servind interese proprii. De reţinut această delimitare polemică în
problema falsei politici burgheze: „De politică se vorbeşte la noi în ţară întocmai aşa cum se vorbea
de turci şi de tătari. De atunci a rămas şi zicala: vin turcii ... dau tătarii ... , iar de aceea se va zice: fugi,
că faci politică[!] Ce este politica? Politica este totul sau nimic. Totul este atunci când cel ce-o face
este înarmat cu o vastă cultură şi-şi dă seama de ceea ce face; de nimic este atunci când e făcută de
oameni lipsiţi de cea mai elementară cultură, dar, în schimb, sunt înarmaţi cu vocabularul
mahalagiilor, pentru a feşteli sau murdări orice i-ar veni în cale" (Politică şi cultură). Îndrăzneţe
acuze la adresa politicienilor burghezi de la 1929! [Comentariul de aici aparţine prof. Dragoş Rusu,
m. o. al Academiei Române, fiul învăţătorului bucovinean. Dincolo de sintagmele „politică
burgheză", „politicieni burghezi", influenţate de ideologia epocii totalitariste, trebuie să recunoaştem
cât de actual este, prin observaţiile sale, Filimon Rusu, în multe articole publicate în presa şcolară a
vremii sale. Ce ar scrie oare astă.zi, pe aceeaşi ternă, învăţătorul Filimon Rusu?]
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postul de casier la Federală, unde am funcţionat din 21 ianuarie 1941 până la
25 martie 1944, data evacuării.
Reîntorcându-mă din evacuare, în septembrie 1945, am pretins să fiu considerat
funcţionar, iar directorul mi-a răspuns că Consiliul de administraţie a hotărât, în
şedinţa din 12 februarie 1946, să nu mai angajeze nici un funcţionar până la
convocarea adunării generale. Am făcut din nou o cerere, în care arătam că,
consiliul n-a fost bine informat de conţinutul cererii mele, în care eu nu pretindeam
să fiu angajat ci ceream luarea în considerare a faptului că eram în serviciu. Totuşi,
în acel timp, a fost angajat casier un nepot al d-lui Ciobotar.
Atunci, m-am adresat Inspectoratului muncii, căruia i-am arătat că nu mi s-a
dat nici un preaviz, aşa că pretind să mi se plătească salariul la zi, din 1 aprilie 1944.
Inspectoratul muncii a aplanat conflictul şi astfel Federala mi-a plătit, pentru
timpul de la 1 aprilie 1944 până la 31 decembrie 1946, suma de 1 251 4 71 lei, ceea
ce revenea lunar 37 923 lei, 36 b. La 31 mai 1946, Federala mi-a dat şi o primă de
muncă, în sumă de 20 OOO de lei. Şi atunci, eram sau nu considerat în serviciu?!

*
Societatea pentru Cultură, în colaborare cu căminul cultural „Tudor Flondor",
au hotărât să se ţină un ciclu de conferinţe în oraşul Rădăuţi. În acest scop, au
numit şi conferenţiarii, precum şi subiectele acestor conferinţe. Prima conferinţă a
ţinut-o inspectorul actual, director al Liceului „Eudoxiu Hurmuzachi", Ilie Vişan,
tratând despre dezvoltarea învăţământului, începând cu perioada de la 1774.
Conferinţele au început în luna noiembrie 1946. Ca al treilea conferenţiar, am
fost desemnat eu, cu subiectul George Tofan, viaţa şi opera, pe care am ţinut-o în
sala Casei naţionale din str. Bogdan Vodă, în ziua de 8 decembrie 1946. Un
exemplar al conferinţei intenţionam să-l trimit şcolii din Bilca, pe care a urmat-o
Tofan, să fie păstrat în biblioteca acelei şcoli, dar până în prezent nu l-am trimis.
A doua conferinţă am ţinut-o în sala de fizică a Liceului „Eudoxiu Hurmuzachi", în
ziua de 4 mai 1947, cu subiectul Simion Florea Marian, viaţa şi opera, la
împlinirea a 100 de ani de la naşterea marelui folclorist şi 40 de la moartea sa. Un
exemplar l-am dat bibliotecii Societăţii, preşedintele acesteia fiind Octavian Olinici 13 •
În 1947 au mai ţinut conferinţe despre viaţa şi operele unor fii ai judeţului,
care au făcut cinste neamului şi ţării: preotul Oreste Gherasim 14, despre dr. Vasile
[Octavian Olenici. Născut în 1909 la Stupea. Studii la Liceul de Stat „Eudoxiu Hurmuzachi"
din Rădăuti, cu bacalaureat în 1928. Jurist. Publicist, colaborator la „Freamătul literar" (Siret,
octombrie 1933-iulie 1937) şi ,,Zori noi" (Suceava). În presa suceveană semnează, după 1970,
materiale de interes documentar pentru istoria culturală locală. Se stinge din viaţă, în 1991, la
Rădăuti. Vezi Ioan V. Cocuz, Presa românească din Bucovina (1809-1944), în „Suceava. Anuarul
Muzeului Judetean", XVI, 1989, p. 89; Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, voi. II, laşi-Suceava,
Editura Princeps-Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera", 2004, p. 151.]
14
[Oreste Gherasim. Născut la 25 iulie 1908, în localitatea Marginea, districtul Rădăuti. Studii
la Facultatea de Teologie din Cemăuti. cu licenta obtinută în 1933. Preot la Budinet. Pătrăuti pe
Suceava şi Rădăuti (1936-1971). Colaborator la diverse periodice ale vremii, în paginile cărora
13
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Gherman, profesoara Precub, despre Epaminonda Bucevschi, profesorul I. Grămadă,
despre Mihai Teliman, profesorul Viforeanu, despre Dimitrie Onciul, profesorul
Gheorghiu despre Samson Bodnărescu, profesorul V. Ţigănescu, despre Barbu
Grigorovitza.
Ultima şedinţă a comitetului Societăţii s-a ţinut la 10 februarie 1947, între
orele 9 şi 11, în cancelaria direcţiunii Liceului „Eudoxiu Hunnuzachi". Dintre
membrii comitetului erau prezenţi: preşedintele, Octavian Olinici, directorul
liceului, Ilie Vişan, preotul Orest Gherasim, directorul şcolar în r. Filimon Rusu,
scriitorul Dragoş Vicol.
La orelelO, unul din membri exclamă: ,,În acest moment se hotărăşte soarta
României!" Cei din jurul mesei au rămas o clipă abătuţi de la lucrările noastre, iar
directorul Ilie Vişan, care era cu spatele la sobă, privea cu ochii ridicaţi în tavan,
clipind mereu, căci îl podideau lacrimile. Cine ştie ce momente neplăcute îi
răscoleau sufletul şi-i scăldau ochii în lacrimi? Era vorba de semnarea tratatului de
pace cu România, în urma celui de al Doilea Război Mondial.

*
Nu i-aş trece cu vederea nici pe cei ce mi-au pus condeiul în mână prima
dată, precum şi pe cei ce i-am avut îndrumători şi descoperitori ai tainelor cărţii,
care poate atunci erau priviţi cu alţi ochi şi judecaţi de o altă mentalitate. E un
principiu al elevilor, că toţi profesorii sunt răi; în schimb, toţi elevii sunt buni! Aşa
a fost şi aşa a rămas.
Găsesc necesar să înşir pe toţi foştii mei profesori, atât de la studii, cât şi de
la examenele pe care le-am prestat.
1) Şcoala primară din Tereblecea:
Învăţător superior (director): Constantin Botezat. Învăţători: Emilian Antonovici,
Aspasia Scriba, Constantin Corvin, precum şi preotul Darian Dracinschi, pentru
religie.
2) Liceul din Suceava:
Director: Ştefan Dracinschi, apoi Ştefan cav. de Repta. Profesori: Simion
Florea Marian, Gherasim Buliga, dr. Euseb Popovici, Lazăr Vicol, Vasile Bumbac,
Ieronim Munteanu, Severin Procopovici, dr. Vasile Tamavschi, Arsenie Comoroşan,
Samoil Isopescu, dr. Animpodist Daşchevici, dr. Ion cav. de Cuparencu, Constantin
Cosovici, Constantin Procopovici, Dimitrie-Arcadie Isopescu, toţi aceştia la
diferite obiecte.
3) Pedagogiul (Şcoala Normală) din Cernăuţi:
semnează articole valoroase astăzi pentru istoria locală. Redactor responsabil Ia „Cuvântul preoţesc",
gazeta profesională a clerului bucovinean, Rădăuţi, în ultimii săi ani de apariţie ( 1941-1942). Trece la
Domnul în Rădăuţi, la 9 noiembrie 1971. Vezi Preot Dumitru Valenciuc, „Cuvântul preoţesc".
Gazetă profesională a clerului din Bucovina, 1934-1942, voi. I, Tipărită cu binecuvântarea Î.P.S.
Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, Suceava, Editura „Bucovina istorică", 2002, p. 36; Emil
Satco. Enciclopedia Bucovinei, voi. I, p. 422.]
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Director: Dimitrie Isopescu, apoi Michael Kuschniriuk. Profesorii: Ilie Bendas,
Ilie Luţia, Severin Bilinkiewicz, dr. Eugen Botezat, Basil Ivasiuk, dr. Raimund
Kaindl, Calistrat Coca, Leonida Bodnărescu, Ştefan leşan, dr. Bilinskij, Eduard
Lapszy, Anton Kuzela, Franz Grillitisch, dr. Moritz Rudnik, toţi ,la diferitele
· obiecte ale şcolii.
Examene:
a) Maturitate
Preşedintele comisiunii: dr. Nicolae Tcaciuc; membri: dr. Vasile Gherasim,
Zaharie Percec, dr. Grigore Nandriş; Nicu Besplitnei, Macovei, Nicu Gherman,
Aurel Voronca, Petru Diaconu, dr. Strejac, M. Sanculovici, T. Radomski
b) Capacitate (definitivat)
Preşedintele comisiunii pentru secţia română: inspector Dionisie Simionovici;
profesori: Ilie Luţia, dr. Eugen Botezat, George Jancovschi, Ion Boşneag.
Preşedinte pentru secţia germană: dr. Alfred Pawlitschek; membri comisiunii:
Michael Kusniriuk, Raphael Kaindl.
Alte diverse cursuri şi examene:
1) Curs de perfecţionare ţinut la Cernăuţi în vacanţa anului 1902, director
Michael Kusniriuk. Profesori: Ştefan Şesan, Ion Boşneag.
2) Curs ţinut la Universitatea din Iaşi, în vacanţa anului 1908. Rectorul
Universităţii, prof. Ion Bogdan. Profesori: A. D. Xenopol, Ion Bogdan, Gh. BogdanDuică, Aurel I. Candrea.
3) Curs agronomic, ţinut la Cernăuţi, la Şcoala Agronomică, în vacanţa anului
1910. Director Syrke. Profesori: Emil Bayer, dr. Towstiuk, Legrnann, Hiipach (din
Viena), dr. Wassermann, Filip Teodorowicz, dr. Filipowicz.
4) Examen de notar comunal ţinut la Cernăuţi, în Palatul Administrativ, în
luna noiembrie 1923, sub direcţia consilierului Mihail Bărtoi, examen pretins de
serviciul administrativ, întrucât deţineam această funcţie la Primăria din Sinăuţii de
Jos, cu aprobarea forurilor şcolare, în lipsa altor cunoscători ai limbii române din comună.
5) Examen de controlor al băncilor şi cooperativelor, ţinut la Ministerul de
Interne din Bucureşti, la 10 decembrie 1923, sub conducerea subdirectorului
Centralei Cooperativelor de Producţie şi Consum, Grigorie Bradu, examen ţinut
numai scrisual. Am fost opt candidaţi, între care doi bucovineni: Filimon Rusu şi
G. Coca.
Am fost numit, apoi, în ianuarie 1924, controlor al băncilor şi cooperativelor
din Dobrogea, însă am refuzat.
6) Curs de albinărit, ţinut în edificiul Liceului din Siret, în anul 1932. Cursul
fusese ~rganizat de Camera Agricolă din Rădăuţi, de sub direcţia d-lui notar public
Iancu Dolinschi, preşedintele Camerei. Profesor: Atanasiu Albina.

*
Astfel se prezintă viaţa în calitate de efov şi altfel în cea de om liber sau, cu
alte cuvinte, de „om ca atare". Iar mediul în care trăieşti sau societatea care te
înconjoară face după cum o înţelegi, sau să fii om integru, cu preocupări serioase
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care-s în folosul tău şi al societăţii sau să aluneci pe panta lucrurilor uşuratice, care
duc la o viaţă dezordonată şi mereu depărtată de societate şi de oameni cu
preocupări serioase.
În judeţul Gura Humorului, unde mi-am început cariera, conducătorul
învăţământului, adică inspector judeţean, era Isidor Dolinschi, un excelent pedagog
şi un adevărat părinte al subalternilor săi. La orice ocazie, fie la inspecţii sau la
petreceri ale învăţătorilor, care se organizau cu regularitate, în fiecare an, de către
Asociaţia învăţătorilor sau la adunările acesteia, Dolinschi, care era şi
preşedintele ei, găsea totdeauna timp ca să stea de vorbă, să te întrebe ce-ai mai
citit sau să-ţi recomande noile cărţi apărute. El a înzestrat bibliotecile şcolilor
primare cu cărţi pedagogice şi, în special, cu cele 12 volume din Istoria românilor,
a lui A. D. Xenopol. Cinste lui! Ultima dată mi-a scris din Suceava, în anul 1954,
la vârsta de 83 de ani. Memoria lui fie păstrată în inimile celor ce l-au cunoscut!

*
Colegii pe care i-am avut de-a lungul anilor:
1) Şcoala din Cajvana, 190112-1919
Director: Mihai Bumbu.
Învăţători: Donmica Turturean, George Popescu, Arcadie Zus, Vladimir Popovici,
Aspasia Carpiuc, Vichentie Ianovici, Constantin Bădăluţă, Aurora Siretean,
Nicolae Popenciuc, Victoria Tocariu, Vasile Halip, George Sgîrcea, Ştefan Boca,
Simion Boca, Elena Mateny, Vasile Soroşciuc, Dimitrie Mihalaş, Felicia Mihalaş,
Olimpia Popescu, Ana Popescu, Nicanor Bumbu, Epaminonda Prelici, Vasile
Bordeian, lsidor Paşcan, precum şi preoţii Dionisie Turcan, apoi Ioan Iliuţ, pentru
religie.
2) Şcoala din Sinăuţii de Jos, 1919-1934
Director: Filimon Rusu.
Învăţători: Victoria Cordoş, Leontina Nimigean, Viorica Colomiţchi-Ţincu,
Natalia Nastasi, Alexă Schiehar, Victoria Gabor, Ion Gabor, Dimitrie-Mircea
Constantinescu, Maria Jenma, Cleopatra Cristescu-Niţu, Mihai Botez, Elisabeta
Dimitriu, Octav Dron, Eleonora Luca-Dron, Maria Oscabaniuc, Magdalina
Sindilariu, Maria Strutinschi, Ion Berejan, Viorica Rusu, Kostischevski, Victoria
Selepiuc, Maria Chiponcă, Dumitrescu, precum şi preoţii Victor Mitrofanovici,
Petru Jancovschi şi Constantin Moroşan, pentru religie.
3) Şcoala de Băieţi nr. 3 din Rădăuţi (str. Sf. Treime), 1934-1939
Director. Filimon Rusu.
Învăţători: Melania Smocot, George Bodnar, Maria Bodnar, Victoria Savu,
Elena Colomiţchi, Cornel Nastasi, Leon Prelipcean, Adolf Kellermann, Onofrei
Andrievici, Sofia Andrievici, Eugen Smocot, Gusta Rosenzweig, Ştefania Russchindelar, Maria Ilicuţă, Vladimir Berenghean, precum şi preoţii: Orest Gherasim,
Vladimir Tonmiuc, pentru religia ortodoxă română, George Huţu, pentru religia
rom.-catolică, Haik, pentru religia mozaică.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

298

Rodica

laţencu,

Vasile I. Schipor

18

Titlurile În Învăţământ
Până la 1880, orice absolvent al Şcolii Normale (Pedagogiu) sau al
„Preparandei'', cum era numită Şcoala Normală pe la 1860, era numit în
învăţământ cu titlul de învăţător suplinitor. El era numit, apoi, după un stagiu de
trei ani şi în urma unui examen, învăţător şi, totodată, şi diriginte al şcolii, căci
şcolile aveau în acel timp aproape toate numai câte un învăţător. Chiar şi învăţătorii
suplinitori, dacă erau singuri la şcoală, puteau fi numiţi diriginţi sau, mai simplu,
conducători.

De la acea dată s-au creat diferite titluri de învăţători şi anume: învăţători
suplinitori sau auxiliari, învăţători inferiori provizori, învăţători inferiori definitivi,
învăţători provizori, învăţători definitivi, diriginte provizoriu, diriginte definitiv,
învăţători superiori şi director. Ca învăţător suplinitor sau auxiliar putea fi numită
orice persoană, fie cu patru clase de liceu bacalaureat sau chiar cu studii
universitare (precum şi învăţătoarele auxiliare calificate pentru lucru de mână
femeiesc), dacă se supuneau examenelor Şcolii Normale (maturitate sau dispensă
de la minister). Apoi, se puteau prezenta la definitivat şi înainta în grad, aşa cum
am arătat mai sus, adică învăţător inferior provizoriu etc.
După examenul de definitivat, care se susţinea după un stagiu de trei ani cu
titlul de învăţător inferior provizoriu, era numit învăţător inferior definitiv şi apoi
avansat, în funcţie de aptitudini, adică după calificativele obţinute la inspecţii,
precum şi de posturile libere la respectivele categorii. Notez că titlurile învăţătorilor
erau după titlurile posturilor.
Învăţătorul definitiv putea deveni diriginte la o şcoală numai de o clasă, adică
nu numai cu un post. învăţătorul definitiv putea deveni direct învăţător superior,
dar la o şcoală cu două sau mai multe posturi. Director putea deveni numai aceJ
învăţător care funcţionase în calitate de învăţător superior mai mulţi ani la o şcoală
de şase clase, cu câteva clase paralele, şi care se făcuse cunoscut prin scrieri
pedagogice sau diferite conferinţe. Aceste posturi sau titluri se acordau numai unor
învăţători superiori de la oraşe. De aceea aveam în Bucovina numai patru sau cinci
directori şcolari.
De la 1904 s-au schimbat şi aceste titulaturi, rămânând: învăţători suplinitori,
învăţători provizorii, învăţători definitivi, diriginţi, învăţători superiori şi directori.
Salarizare
Se ştie că începutul şcolii îşi are temelia în tinda bisericilor sau a caselor
particulare ale unor oameni cu vederi mai largi. Deci aceştia erau susţinătorii
învăţătorilor, împreună cu părinţii elevilor. Salarizarea consta mai mult în natură şi
după învoiala cu susţinătorii şcolii, particularii sau consistorii. Când s-a hotărât
salarizarea în bani, anuarul din 1870 arată că învăţătorul de la sat era plătit cu 200
de florini anual, iar cei de la oraş cu 325 de florini, aşa că nu se găseau învăţători,
căci câştigul era mai convenabil în alte părţi.
Abia de la 1869, prin legea din 14 mai, când statul a luat asupra sa
dezvoltarea învăţământului şi salarizarea a devenit mai omenească.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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N-am la îndemână anuare din perioada de la 1869 până la 1900, ca să notez
cu precizie salarizarea. Mă conduc după datele de la 1904, când s-au schimbat
titlurile învăţătorilor după categorii.
Învăţătorii suplinitori aveau lunar 50 de coroane, iar mai târziu li s-a dat un
adaos de 12,50, deci 62,50 de coroane. Învăţătorii provizorii aveau 75 de coroane
lunar, învăţătorii definitivi, între 150-200, după vechimea în serviciu, învăţătorii
superiori, între 170-270, după vechimea şi şcoala pe care o conduceau, adică, dacă
era cu 6 şi mai multe posturi, aveau adaosuri pentru fiecare post, ajungând la
salariul maxim pe care l-am arătat. Directorii, între 250-350, după vechime etc.,
după cum am arătat la învăţătorii superiori.
Eu am început cu 50 de coroane, ceea ce făcea în lei 55, iar după un mic
interval, la 62,50 cor. Înaintând şi în grad, ajunsesem, în 1914, la 220 de coroane,
ceea ce a durat până la Unire, când, în urma scumpetei şi după legile româneşti,
salariul se plătea, în Bucovina, între 1919 şi 1924, în coroane şi lei, aşa că în
această perioadă aveam, lunar, 2 OOO coroane + 2 OOO lei, însă coroanele nu mai
aveau valoarea de 1 cor. = 1,10 lei, ci o coroană era egală cu 50 de bani. Aşadar,
salariul era egal cu 3 OOO lei.
Eu înaintasem repede de la suplinitor la învăţător provizoriu, trecând peste
titlul de învăţător inferior provizoriu şi definitiv inferior, iar după două luni de
provizorat, am fost numit, în 1907, învăţător definitiv. În anul 1920 eram numit
învăţător superior şi director, iar în 1922, institutor şi director. Legea din 1924 a
unificat legile şcolare din provinciile alipite cu cea din Vechiul Regat, iar titlurile
în învăţământ au rămas următoarele: învăţător suplinitor, definitiv, gradul II,
înaintat pe loc, gradul I. Direcţiunea se încredinţa celui mai înalt în grad, care purta
titlul de director. Prin 1926 s-au desfiinţat gradele de înaintat pe loc şi cel de
institutor, având dreptul a se intitula astfel numai cei ce le obţinuseră până atunci.
În locul lor s-a înfiinţat gradul de învăţător superior, însă nu se recunoştea celor ce
l-au primit în Bucovina, ci se dădea numai unora de la oraşe, care s-ar fi impus prin
scrieri etc. Deci erau păsări rare, întocmai cum erau şi directorii din Bucovina. În
anul 1945 s-a interpretat legea în sens mai larg, recunoscându-se titlul de institutor
celor ce l-au avut, acordându-l şi altor învăţători mai bătrâni, cu peste 25 ani de
serviciu. Tot aşa s-a acordat, în largă măsură, celor mai bătrâni, şi titlul de învăţător
superior.
Beneficii materiale în urma acestor titluri nu se acordau. Erau titluri
onorifice, rară nici un spor la salariu.
Deşi eram pensionar în acel timp, mi s-a acordat şi mie titlul de învăţător
superior! Ce ironie a vremii! Aveam două titluri de învăţător superior.
În anul 1948 s-au redus din aceste titluri, rămânând numai învăţător
necalificat şi învăţător calificat. Învăţământul primar era împărţit în: învăţământul
elementar cu ciclul I, primele patru clase şi ciclul al Ii-lea cu trei clase, a V-a - a
VII-a. La ciclul al Ii-lea nu mai erau numiţi învăţători, ci profesori, şi anume:
profesori necalificaţi şi profesori calificaţi.
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Profesorii necalificaţi erau numiţi dintre învăţătorii din cilul I, precum şi
dintre studenţii fără licenţă. Profesorii calificaţi, însă, erau numai cei cu studii
universitare, licenţiaţi. Învăţătorii necalificaţi erau cei fără examene de la Şcoala
normală, iar cei calificaţi, absolvenţii şcolilor normale.
S-a mai creat, în 1955, un titlu, atât pentru învăţători cât şi pentru profesori, şi
anume titlul de emerit, iar în 1957, titlul de fruntaş.

*
În timpul Primului Război Mondial, între 1914 şi 1918, nu s-a simţit nici un
fel de scumpete, nici la alimente şi nici la îmbrăcăminte, deşi cele dintâi se găseau
mai greu pe piaţă.
Astfel, cu salariul de 62 cor. 50 bani lunar, din 1904, puteam cumpăra în
fiecare lună, chiar şi în 1915 - deci în toiul războiului-, un rând de haine= 20 cor.,
o pereche de ghete= 10 cor., o pălărie= 2,50 cor. şi alimentarea lunară= 30 cor.
Dacă luăm, însă, ca bază valoarea grâului, cum era în tot acel timp, 100 kg
grâu = 8 coroane sau 100 kg porumb = 6 coroane, atunci puteam cumpăra lunar,
sau 800 kg grâu sau 1 OOO kg porumb. Salariul, însă, mi s-a mărit, în 1907, la
220 cor. lunar. Puterea de cumpărare era, între anii 1916 şi 1918, 1100 kg grâu sau
cam 1 375 kg porumb lunar!
Cum s-a terminat războiul, în 1918, scumpetea a început a creşte, însă atât de
rapid, că ceea ce ai cumpărat azi cu un preţ, a doua zi plăteai cu doi, trei lei mai
mult la kilogram. Această creştere a preţurilor continua mereu, iar valoarea
coroanelor scăzuse la jumătate faţă de leu, aşa că în anul 1924, când aveam salariul
de 3 OOO de lei, puteam cumpăra 160 kg grâu sau 176 kg porumb, valoarea unui
kilogram grâu fiind între 18 şi 20 lei, iar a porumbului între 17 şi 18 lei.

*
Din notiţele mele zilnice lipseşte anul 1925, pierzându-se caietul cu note;
cum notele anului 1924 reţin salariul de 3 OOO de lei, iar în 1926 un salariu
lunar de 4 723 lei, putem lua pentru 1925 media între 1924 şi 1926, deci în 1925
aveam între 3 860 şi 4 OOO de lei lunar.
Începând cu anul 1926, din luna mai, salariul variază aproape de la lună la
lună, fapt care se atribuie scăderii valutei sau creşterii scumpetei.
Schema salariului lunar în raport cu unele articole de consum, cu precădere
luat de bază grâul sau porumbul, ne va pune în faţa unei situaţii reale a timpului.
Ştim că salariul nu este egal la toţi funcţionarii şi nici chiar pentru aceeaşi
categorie de funcţionari, însă, luat ca bază unul, va fi îndrumător pentru oricine.
Deci:

însă,

1926:
ianuarie-aprilie: 4 723 lei
ma1-rnme:
5 202 lei
iulie-decembrie: 6 545 lei

Puterea de cumpărare
came: 20 lei kg= 239,6 kg
porumb: 5,5 lei kg = 946 kg
zahăr: 36 lei kg = 182 kg
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1927:
Salariul mediu lunar: 7 660 lei
ian.-apr.: 6 868 lei
mai-aug.: 7 928 lei
sept.-dec.: 8 183 lei
1928:
Salariul mediu lunar: 8 442 lei
ian.-mar.: 8 183 lei
apr.:
9 219 lei
mai-dec.: 8 442 lei
1929:
Salariul mediu lunar: 8 415 lei
ian.-aug.: 8 442 lei
sept.:
8 283 lei
oct.-dec.: 8 389 lei
1930:
Salariul mediu lunar: 8 703 lei
ian.:
8 389 lei
febr:
8 4 78 lei
martie:
8 628 lei
april:
8 769 lei
mai:
8 892 lei
iun.-iulie:
8 769 lei
august:
8 797 lei
sept-noiembrie: 8 725 lei
decembrie:
8 769 lei

301

ovăz: 2 lei kg = 3 830 kg
sau ziua de lucru: 60 lei= 127 lucrători

cam 10 perechi ghete
sau 202 piei de dubit

zahăr:

38 lei kg= 221 kg

zahăr

lunar

grâul era 2,60 lei 1 kg,
deci: 3 347 kg de grâu lunar

1931:
ian.-dec.: 7 276 lei

porumb: 2 lei kg = 3 638 kg lunar

1932:
ian.-dec.: 6 590 lei

grâu: 2, 80 lei kg= 2 353 kg lunar

1933:
Salariul mediu lunar: 6 098 lei
5 817 lei
ian.:
feb.-mart.: 5 821 lei
apr.-iunie: 6 182 lei
iulie:
6 214 lei
august:
6 182 lei
sept.-dec.: 6 195 lei

grâu: 2,30 lei kg = 2 651 kg lunar
sau porumb: 2 lei kg = 4 094 kg lunar
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1934:
Salariul mediu lunar: 6 522 lei
ian.-aug. 6 195 lei
sept.--dec. 7 176 lei
1935:
Salariul mediu lunar: 7 175,60 lei
ian.-iul.:
7 176 lei
august:
7 174 lei
sept.:
7 176 lei
oct.:
7 174 lei
noiem.--dec.: 7 176 lei

22

grâu: 3 lei kg= 2 174 kg lunar
sau porumb: 2,50 lei kg = 2 608 kg lunar

grâu: 4 lei kg = 1 769 kg
porumb: 2, 7 lei kg = 2 655 kg
secară: 3 lei kg = 2 392 kg lunar
orz: 2,3 lei kg= 3 119 kg
ovăz: 2 lei kg = 3 587 kg

1936:
ian.--dec.: 7 176 lei

porumb: 2,5 lei kg = 2 872 kg lunar

1937:
ian.--dec.: 7 176 lei

porumb: 3, 40 lei kg = 2 110 kg lunar

1938:
Salariul mediu lunar: 7 610 lei
ian.-feb.:
7 485 lei
făină grâu: 11 lei kg = 690 kg lunar
mart.-iunie: 7250 lei
sau făină porumb: 4,35 lei kg= 1 749 kg lunar
iul.--dec.:
7 893 lei
1939:
ian.-aug.: 7 893 lei
cu data de O1. 09 pensionat
pensia: sept.--dec.: 6 909 lei
1940:
Pensia medie lunară: 6 973 lei
ian.-mart.: 6 909 lei
april.-oct.: 6 995 lei
noiem.--dec.: 6 997 lei

făină

grâu: 7 lei kg= 1127,5 kg lunar

făină

grâu: 7 lei kg = 987 kg lunar

făină

grâu: 7 lei kg = 996 kg lunar
32 lei kg = 218 kg lunar

zahăr:

1941:
ian.--dec.: 6 997 lei

făină

grâu: 7 lei kg = 999 kg lunar

1942:
ian.--dec.: 11 182 lei

făină

grâu: 11 lei kg= 1 016 kg lunar

1943:
Pensia medie lunară: 11 203 lei
ian.-aug.: 11 182 lei
sept.--dec.: 11 434 lei

făină

grâu: 12 lei kg = 934 lei kg lunar
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1944:
ian.-dec.: 17 200 lei

zahăr:

225 lei kg = 76 kg sau
făină grâu: 20 lei kg = 860 kg lunar

1945:
ian.:
38 270 lei
feb.-mart.: 29 960 lei
apr.:
37 730 lei
mai:
83 173 lei
iun.-sept.: 72 300 lei
oct.-dec.: 121 050 lei

numai pentru mâncare: 38 694 lei
12,48 kg unt (1kg=2 400 lei)
41 368 întreţinere 2 pers.
26 064 întreţinere 2 pers.
1 m lemne = 9 OOO lei; 1 kg unt = 8 OOO lei
1 kg unt = 10 OOO lei; 1 kg zahăr = 896 lei
1 kg ulei = 5 OOO lei

1946:
ian.-feb.: 121 050 lei 15.01.-1kgunt=6 OOO lei; 25.01.-1kgunt=7 OOO lei
martie-apr.: 242 OOO lei
14.03. - 1 kg ulei = 7 OOO lei
3.04. - 1 prăjină arat= 3 OOO lei
mai: 259 480 lei 14. 05. - 1 kg porumb= 780 lei; 1 mp lemne = 38 OOO lei
iun.-iulie: 261 090 lei
1 kg brânză oi = 1 400 lei, deci 37 kg
1 prăjină arat= 12 500 lei
20.08. - 1 m3 lemne = 44 OOO lei, deci 8,5 m3 lunar
august: 355 420 lei
sept.: 269 090 lei
1 kg carne = 1 500 lei, deci 178 kg lunar
oct.: 520 130 lei
1 kg brânză = 8 OOO lei, deci 56,65 kg lunar
noiembrie: 453 210 lei 1 kg unt = 9 OOO lei, deci 43,69 kg lunar
decembrie: 393 210 lei 1 m3 lemne= 9 OOO lei, deci 57,5 m3 lunar

1947
10.01. - o oaie= 600 OOO lei, deci nici preţul unei oi
22. 02. - 1 m3 lemne = 260 OOO lei
13. 03. - 1 kg fân = 8 OOO lei
26.03. - 1 kg. porumb = 2 500 lei
aprilie: 3 327 100 lei 28. 04. - 1 kg porumb= 13 500 lei; 1 kg sare= 2 800 lei
mai: 3 833 OOO lei
25. 05. - 1 kg ulei= 200 OOO lei
25. 05. - 3/4 kg. br. oi= 180 OOO lei
iunie: 4 031 OOO lei 10. 06. - 1 kg br. vaci = 240 OOO lei
18. 06- 1 kg carne= 250 OOO lei
iulie: 3 849 OOO lei 19. 07 - 1, 5 m3 lemne= 1 350 OOO lei
24. 07 - 1 kg grâu = 50 OOO lei
24. 07. - 1 kg sare = 22 OOO lei
28. 07. - 1 kg ovăz= 120 OOO lei
29. 07. - 3/4 kg pâine= 48 OOO lei
La 15 august s-au schimbat banii în proporţie: 200 OOO= 1 leu (raportul real:
1120 000).
ian.: 571 760 lei
febr.: 482 480 lei
martie: 994 960 lei
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august: 3 345 lei
sept.-dec.: 5 482 lei

24

02. 08. - 3/4 kg pâine = 400 OOO lei
21. 08. - 3/4 kg pâine= 10 lei 50 bani
19. 09. - făină porumb= 12 lei; făină grâu= 30 lei;
2. 12. - 1 m3 lemne= 1 OOO lei

1948:
ian. -dec.: 5 482 lei

16. 04. - 1 kg făină grâu= 100 lei
08. 05. - 1 kg came= 100 lei; 1 kg unt = 560 lei

1949:
ian.- feb.: 3 300 lei
mart.- dec.: 4 430 lei

1950:
ian.-feb.: 4 430 lei
Comisia de revizuire a pensionarilor de pe lângă Sfatul Popular al jud.
la 12 martie 1950, că pensionarul Rusu Filimon posedă o
suprafaţă de pământ pentru exploatarea căruia întrebuinţează munca salariată.
Aplicând dispoziţiunile art. 1, lit. d, din Decretul nr. 3/1950 şi, în consecinţă,
anulează dreptul său de pensie, cu începere de la data prezentei deciziuni. Apelurile
ce le-am făcut au fost fără rezultat. Am predat, deci, Statului, conform hotărârii
Consiliului de Miniştri nr. 30811953, suprafaţa de 3,50 ha din Sinăuţii de Jos, în
ziua de 19 martie 1953.
În urma acestui fapt, Ministerul Muncii, printr-o adresă a Comisiei centrale
de revizuire, cu nr. 150 881, din sept. 1953, a admis cererea de contestaţie şÎ\_astfel
am fost repus în drepturi, cu data de 01. octombrie 1953.
r
Deci, din martie 1950, până în septembrie 1953, adică trei ani şi şapte luni,
am rămas îară pensie.

Rădăuţi constată,

1952:
La 25. 01. s-au schimbat banii: 200 lei vechi= 1 leu nou; 1 OOO lei= 10 lei; a
2-a mie= 5 lei etc.; făina de porumb= 3,5 lei.
ian.-dec.

1953
ian.-sept.
oct.-decemb.: 237, 34 lei

1 kg came vită = 8 lei
1 kg făină porumb = 5 lei; 1 m3 lemne = 70 lei

1954
ian.-mart.:
apr.-dec.:

237, 34 lei
238 lei

1955
ian.-febr.:
238 lei
mart.-apr., plus cartelă 76 lei = 314 lei
mai-dec.: mărit cu 20 lei +cartele = 334 lei
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1956
ian.-dec.:

334 lei

Cele notate mai sus, referitoare atât la salariu, cât şi la puterea de cumpărare,
ar părea inutile acum, dar, cu cât timpul ne depărtează de ele, devin tot mai
interesante. Să se observe că, din anii 1944, îndată după încetarea războiului,
scumpetea creşte mereu, iar în anii 1946 şi 1947, când a fost şi secetă în părţile
noastre, grâul lipseşte cu totul de pe piaţă. Preţul furajelor a ajuns, mai ales în anul
1947, la sume enorme: cum vedeţi, 1 kg fân, deci o mână de fân, 8 OOO lei! A
început a se ivi porumbul pe piaţă, ba chiar şi grâul, în jumătatea a doua a anului,
însă aceste alimente nu erau aduse - de altfel, în cantităţi foarte mici - pentru
potolirea foamei populaţiei, ci speculanţii care îl aduceau din alte părţi ale ţării
(Banat şi Muntenia), cu trenul numit „foamete", ce circula zilnic, îl aruncau pe
piaţă cu scopul unui câştig cât mai mare.
În anul 1946, la 19 septembrie, am plătit cosirea a 20 de prăjini de otavă,
32 OOO (treizeci şi două mii) lei.
Dar mai interesant e că, la 8 iunie 1947, neputând plăti cu bani cosirea
fânului de pe cele 20 de prăjini de fânaţ, l-am dat a patra căpiţă, însă lucrătorul a
cerut şi o dată mâncare. Să se ştie că nici un zilier agricol nu lucrează rară a i se da
şi mâncare. M-am zbuciumat de am găsit un kilogram de făină de porumb, pentru
care am plătit un milion de lei! Am făcut din ea o mămăligă pentru ca să avem
mâncare toţi ai casei. Am pus mămăliga pe masă, am chemat cosaşul la mâncare, i-am
dat o strachină 15 mare de borş şi un scrob 16 din două ouă. Noi, însă, să mâncăm
după ce se va scula de la masă lucrătorul. Dar ce să vezi? Omul a mâncat întreaga
mămăligă, strachina de borş şi scrobul, ne-a mulţumit pentru masă şi a plecat iarăşi
la coasă - căci fânaţul 17 era chiar aproape de casă (unde azi sunt [h]eleşteiele 18 ).
Astfel a mâncat omul nostru o mămăligă de un milion de lei, iar noi ai casei - trei
persoane, n-am avut ce mânca în ziua memorabilă de 8 iulie 1947. De altfel,
mâncarea noastră zilnică consta din lichid, rară pâine sau mămăligă, doar de se
întâmpla să găsim şi acest „supliment" de mâncare.
Pentru tăiatul numai din ferestrău a unui metru de lemne am plătit, la 3 martie
1946, 25 de mii de lei, iar la 20 şi la 26 martie 1947, câte 30 mii de lei şi mâncare o
dată pe zi. Întrebându-l pe lucrător de ce cere aşa de mult, mi-a răspuns simplu:
15
[strachină, străchini, substantiv feminin. Vas de lut ars sau de ceramică, uşor adâncit, folosit
la ţară în loc de farfurie; blid. Aici, cantitatea de mâncare cuprinsă într-un astfel de vas. Provine,
potrivit autorilor DEX, din ngr. ostrakinos.]
16
[scrob, scroburi, substantiv neutru. Regionalism, folosit şi în Bucovina cu sensul jumări cu
ouă, omletă. Provine din bg. skrob.]
17
[fânaţ, fânaţuri, substantive neutru. Formă populară pentru fâneaţă, fâneţe, substantiv
feminin. Teren pe care creşte spontan sau prin cultivare iarba pentru ian. Sinonime: îanărie, îanaţ,
cositură. Provine dinfân (< lat.fenum) + suf. -eaţă.]
18
[heleşteu, heleşteie, substantiv neutru. laz special amenajat pentru creşterea şi reproducerea
peştilor, sinonim cu râmnic (regional), pescuină (învechit). Întâlnit în Bucovina, ca în acest caz, şi cu
varianta eleşteu. Provine din magh. balasta.]
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„Nu-i mult, domnule! Daţi-mi un kilogram de făină, de-o mămăligă şi, iaca, vă
lucrez cu 5 lei", că aşa era kilogramul de făină! Or eu plătisem pe un kg un milion!
Avea dreptate omul! Nu era scump treizeci de mii de lei tăiatul unui metru de
lemne, faţă de kilogramul de făină, care costa un milion!
Interesante date am notate şi cu privire la puterea de cumpărare din 1957,
acum, desigur, fiind pensionar, cu o pensie de 334 lei lunar. Acestea, însă, nu fac
parte din amintiri, ci reprezintă prezentul, deşi n-ar fi lipsite de interes pentru
eventualii cercetători de mai târziu.

*
Involuntar se naşte întrebarea: întrucât am fost funcţionar şi, în urmă. pensionar
pe deasupra, înaintat în vârstă - în acel timp aveam 70 de ani - deci resursa de
trai era banul, cum am putut face faţă, în perioada rară pensie (1950-1953), deci
rară bani şi fără putere de muncă, necesităţilor traiului?
Răspunsul e unnătorul: pe lângă că eram istovit şi rară puteri fizice, deci
inapt pentru munci agricole, nici măcar nu puteam supraveghea venitul pământului,
acesta fiind la Sinăuţii de Jos, deci la o depărtare de peste 25 km de domiciliul
meu, din Rădăuţi. Cei ce-l lucrau aduceau felurite pretexte pentru neproductivitatea
lui, ba că fuseseră ploi multe, ba seceta prea mare, aşa că îmi aduceau o recoltă
minimă, ei fiind cu folosul, iar eu cu ponosu1 19 , căci cotele şi impozitul trebuia să le
suport tot eu. Aşadar un venit care nu putea fi satisfăcător.
Norocul a fost altul. Cei cinci copii ai mei, fiind toţi cu salarii, s-au grăbit
fiecare şi mi-au făcut un salariu lunar de 4 430 de lei, deci egal pensiei, iar în unele
luni chiar mai mult, iar după schimbarea banilor, de 300 de lei lunar - ceva mai
mult decât pensia ce am primit-o în octombrie 1954. Aceasta n-au făcut-o pentru că
se desfătau cu lefurile ce le aveau, ci din datoria faţă de părinţi.
şi,

*
După război, începând cu anul 1946, aveam o bucurie şi o satisfacţie: vin
fetele cu bărbaţii şi copiii lor, fiul cu nora, în total ne strângeam 16 persoane,
petrecând fiecare vacanţă împreună, două săptămâni până la două luni, care cum e
liber, între lunile iunie-august. E, deci, un tablou frumos, când 16 persoane stau în
jurul mesei, discută, râd şi se bucură unii de alţii, că nici ei nu se întâlnesc în
decursul anului, fiind cu serviciile în Brăila (Viorica), Bucureşti (Dragoş), Giurgiu
(Virginia), iar Octavia şi Felicia în Rădăuţi.
Pentru realizarea frumosului tablou sus amintit - oarecum sufletul lui -, ca şi
pentru repetarea lui anuală, cu ţinerea la zi, pe măsura unor noi evenimente
familiale, un rol de prim plan l-a jucat soţia mea, Lucreţia (despre care am pomenit
şi în altă parte). Fiică a lui Constantin Neamţu şi a Miliximei, născută Popovici, ea
a văzut lumina zilei la 31 octombrie 1889, ca primul copil al unei familii
19

[ponos, ponoase, substantiv neutru. Termen popular, având aici sensul de necaz, neajuns,
Provine din sl. ponosu.]

nemulţumire, supărare.
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numeroase, cu încă 4 surori şi 3 fraţi, dintre care numai unul a rămas în gospodăria
părintească să continue tradiţia familiei, toţi ceilalţi,
îmbrăţişând diferite
profesiuni, s-au împrăştiat în diverse colţuri ale ţării şi ale lumii.
Familia lui Constantin Neamţu este originară din Transilvania, provenind din
acei transfugi (bejenari) ardeleni, care s-au stabilit în comuna Udeşti, Constantin
fiind deja din generaţia a treia. Figură de falnic legionar roman, el s-a stins din
viaţă prea de timpuriu, în floarea vârstei, datorită, poate, şi unei trăiri a vieţii cu
prea puţină economie, aşa încât toate rosturile casei şi ale gospodăriei, ca şi grija
întregii familii, au rămas în sarcina vrednicei lui soţii, Milixima, femeie cu alese
calităţi de gospodină. ·Frumoasă până la bătrâneţe, Milixima a fost dotată cu o
inteligenţă naturală, cu un umor sănătos - niciodată răutăcios - şi cu un haz
molipsitor, transmis şi unora din copiii săi.
Spiritul familial şi gospodăresc l-a adus Lucreţia şi în căminul nostru, dar cu
o notă deosebită, de sobrietate, modestie, hărnicie şi cu o putere de muncă
excepţională. Fără nici o exagerare, pot spune chiar că şi toate realizările mele pe
plan profesional, cultural, social şi gospodăresc, rară a nesocoti nici pe cele de
ordin familial, dacă au putut fi înfăptuite, ele se datoresc, în mare parte, acestei
preţioase tovarăşe de o viaţă întreagă, de jumătate de veac. Ajutorul deosebit pe
care mi l-a dat soţia mea a constat în aceea că ea a fost cea care mi-a creat climatul
necesar pentru a-mi putea desfăşura activităţile mele pe multiple planuri. Ea m-a
ajutat şi m-a scutit de o mare parte din sarcini, pentru ca gospodăria şi rosturile
casei să nu sufere. Căci viaţa noastră familială, cu 5 copii, mai ales după Primul
Război Mondial, cu greutăţile inerente acelor vremuri şi, în special, când au
început studiile liceale, nu a fost deloc uşoară. Ba, uneori, era chiar foarte
apăsătoare, vremuri pe care nu le-am putut răzbi decât datorită calităţilor deosebite
ale soţiei mele, care se ocupa, alături de mine, de creşterea copiilor, dar şi de
gospodăria destul de importantă pe care o aveam, pentru ca să ne permită să putem
face faţă tuturor sarcinilor ce ne reveneau, într-o perioadă de mari lipsuri.
Gospodăria noastră devenise, de altfel, o gospodărie model sub toate raporturile.
Necesita, în schimb, un mare volum de muncă. Ea devenise un adevărat laborator,
mai ales în timpul verii, când soţia mea, conform tradiţiei, trebuia să se ocupe de
pregătirea zestrei pentru cele 4 fiice ale noastre. Munca şi eforturile noastre nu au
fost lipsite de satisfacţii. Astfel, ne mândream când puteam primi, la diferite ocazii,
colegi, grieteni sau chiar străini. Nu era vizitator al casei noastre care să nu fi fost
omenit aşa cum trebuie, când intra în curtea sau casa noastră. Aş vrea să mai
amintesc aici că, în decursul anilor, când treburile gospodăreşti cereau o muncă mai
mare, aveam şi un personal ajutător (de serviciu), care însă era socotit aproape că
20
[omeni, omenesc, verb de conjugarea a IV-a, tranzitiv. Şi în vorbirea populară din Bucovina
este folosit cu sensul a primi pe cineva în mod ospitalier, a ospăta pe un musafir, a cinsti, a onora.
Derivat din substantivul om < lat. homo. În Bucovina, ca şi în uncie zone din Basarabia, expresia a
merge în musafirie (la cineva), precum şi sintagma în musafirie se referă la un obicei străvechi menit
să întreţină memoria şi conştiinţa genealogică a unui neam, conservat mai cu seamă în lumea satului
tradiţional.]
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face parte din familie. E suficient să arăt că, în special, două fete, care au stat la noi
timp mai îndelungat, le-am măritat şi înzestrat noi. Ultima se identificase într-atâta
cu familia noastră, încât, în timpul refugiului nostru la Giurgiu, ea a ţinut să rămână
acasă, iar în momentul când a trebuit să se refugieze şi ea, a luat tot ce a găsit mai
de preţ în casă şi animalele care mai rămăseseră în curte şi s-a dus cu ele în comuna
Sinăuţii de Jos - unde fusesem învăţător - şi a reuşit astfel să mai ~alveze o parte
din bunurile noastre. Sunt gesturi care nu se uită şi şi-au avut binemeritata răsplată.
Ce aş mai putea adăuga în legătură cu consoarta mea de o viaţă întreagă,
decât că a fost o bună soţie, mamă şi bunică. Întotdeauna plină de atenţie, tact şi
înţelegere. A avut un fel de a fi blând, modest, plin de discreţie şi distincţie
totodată. Tot ce făcea, făcea cu plăcere, ca ceva normal, firesc, obişnuit, care se
cuvine să fie făcut, chiar dacă uneori aceasta implica un sacrificiu. Ea nu cunoştea,
însă, ce înseamnă sacrificiul, pentru ea totul se îngloba în noţiunea de datorie, iar
aceasta cuprindea totul. Aş mai adăuga că în viaţă nimic nu a făcut cu ostentaţie, ci
cu cea mai desăvârşită simplitate, cu sentimentul că nu face altceva decât că îşi
îndeplineşte datoria.

*
De alte ocupaţiuni particulare, în afara celor arătate până acum. aş mai dori să
amintesc facerea vinului din orice fructe, o băutură răcoritoare şi ieftină.
Mă ocup, din anul 1904, cu facerea acestor vinuri, meşteşug ce l-am deprins
de la decedatul învăţător Mihai Ghiaţă din Botoşana.
La părinţii mei din Tereblecea era un pomăt frumos, cu feluriţi pomi
fructiferi. Folos din el nu prea aveau, căci vişinile erau mai mult dăruite copiilor ce
veneau de se rugau să-i lase să le strângă. Merele şi perele cădeau pe jos, doar de
dădeau din ele la porci, cum e obiceiul în orice sat, iar din rest umpleau câte un
poloboc 21 de must. Atât, doar că din vişine se mai alegeau cu câte o jumătate de
kilogram de dulceaţă, dar şi aceasta de la negustorii ce veneau după vişine care,
după ce îşi umpleau coşurile îşi aduceau aminte că i se cade şi goiului22 măcar o
jumătate de kilogram, că doară truda şi zahărul la acesta costă bani! Doamne
fereşte să fi cerut mama bani pentru vişine, deci pentru un lucru aşa de nimic! Ar fi
fost o ruşine. Aşa profitau an de an străinii de produsul pomătului nostru.
Cum îl ajutasem pe Mihai Ghiaţă să facă vin, în iulie 1904, am şi sens
părinţilor acasă să nu dea nimănui din vişine, că am să fac eu ceva din ele.
[poloboc, poloboace, substantiv neutru. Termen popular, folosit aici pentru butoi, întâlnit şi
cu varianta boloboc. După autorii DEX, cu etimologie necunoscută.]
22
[goi, goi, substantiv masculin. Termen învechit, folosit şi în vorbirea curentă din Bucovina
de altădată cu sensul de „creştin". Nume dat de evrei creştinilor; neevreu. Provine din germ. Goi, Goj
(<idiş Gojim). DEX nu-l înregistrează în nici una din ediţiile sale. Vezi Ioan Oprea, Carmen-Gabriela
Pamfil, Rodica Radu, Victoria Zăstroiu, Noul dicţionar universal al limbii române, Bucureşti
Chişinău, Editura Litera Internaţional, 2006, care îl menţionează cu sensul de mai sus, p. 537.]
21
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Ajuns acasă, la 15 iulie, căci vacanţa începea în acea zi, am început a strânge
care, parte din ele, erau cam trecute. După socoteala mea, puteam avea cam
20 litri zeamă din câte strânsesem. Aşa chiar a fost. Le-am frământat, le-am scurs
cu mâna printr-o cârpă - căci presă nu aveam -, am cerut de la mama vasul de
sticlă, care era de peste 30 de litri şi care n-avea altă întrebuinţare decât când
mergea tata toamna la velniţă23 , la Criva - fabrica de spirt a lui Grigorcea din
Carapciu - prefăcea în el spirtul de rachiu, pe care îl aveam de hram, sărbători, în
fine, pentru un an întreg. Am umplut vasul în proporţia: 20 litri zeamă, 10 litri apă
şi 6 kg de zahăr (0,30 kg la litrul de zeamă).
Mama avea totdeauna în lădoi 24 două, trei căpăţâni de zahăr, a câte 5 kg, cum
zicea ea, pentru cine ştie ce trebuinţă. Dar mi-a dat cu greu zahărul, căci, zicea ea:
„Măi băiete, ai să-mi strici zahărul", până ce nu m-am obligat, că dacă îl stric, îi
25
cumpăr altul. Apoi, după ce am umplut vasul, i-am cerut şi covata cea mare că,
Doamne fereşte, de cumva se sparge vasul, să nu curgă zeama pe jos; mama
deznădăjduită, îşi vedea nu numai zahărul pierdut, dar şi vasul! Eu o încurajam că
asta e numai o precauţiune, dar nu se pierde nimic. Astfel, pus la loc potrivit, vinul
fermenta, iar eu aveam bucuria succesului.
Între timp, în biblioteca cabinetului de lectură s-a aflat şi broşura Vinuri din
poame, a profesorului Grigore Halip26 , apărută în 1885 şi donată de autor, el însuşi
printre iniţiatorii înfiinţării cabinetului.
Am aflat în ea şi modele de presă; m-am apucat, împreună cu fratele meu
Dumitru - azi şi el profesor pensionar - să construim o presă, însă numai
asemănătoare celei din broşură, că n-aveam la îndemână uneltele necesare. Am
aflat un trunchi de răchită de 1,20 m, am săpat în el un fel de troacă, i-am bortit
vişine

[velniţă, velniţe, substantiv feminin. Regionalism, folosit în Bucovina de altădată cu sensul
de fabrică mică ori instalaţie rudimentară pentru fabricarea rachiului şi spirtului la ţară. Provine,
potrivit autorilor DEX din ucr. vynnyc'a.]
24
[lădoi, lădoaie, substantiv feminin. Augmentativ al lui ladă; ladă mare. Derivat de la
substantivul ladă(< germ lade) +sufixul -oi.]
25
[covată, coveţi, substantiv feminin. Regionalism, aici cu sensul albie, copaie, bâlie, spălător.
Provine din te. kovata, kuvata.]
26
[Grigorie Halip. Născut la 20 septembrie 1850 în localitatea Volcineţ, districtul Siret. Face
studii Ia Gimnaziul Superior de Stat din Cernăuţi, Universitatea din Viena, unde obţine licenta în
matematică, fizică şi ştiinţele naturii, şi la Şcoala Superioară de Agricultură din Altenburg (18711873). Profesor de matematică, fizică şi istorie naturală la Şcoala de Agricultură din Cernăuţi (18731912), Şcoala Normală de Învăţători (1880-1888). Profesor pentru pregătirea învăţătorilor în
domeniul pomologiei (până în 1893), profesor de agricultură la Seminarul Clerical din Cernăuti.
Secretar al Societăţii pentru lăţirea cunoştinţelor folositoare „Amicul poporului". Unul dintre
întemeietorii Societăţii „Concordia" (1885), secretar al acesteia (până în 1888). Colaborator Ia
periodicele cernăuţene „Agricultorul'', „Amicul poporului", „Bukowiner Post", „Deşteptarea", „Landwirtschaftlicher Blătter". Se remarcă în epocă prin contribuţiile sale la dezvoltarea şi afirmarea şcolii
pomicole din Bucovina, precum şi prin susţinerea drepturilor românilor din provincie. Vezi şi Emil Satco,
Enciclopedia Bucovinei, voi. I, laşi-Suceava, Editura Princeps-Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera", 2004,
p. 473.]
23
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fundul cu un sfredel de greble, i-am pus patru picioare şi asta servea drept vas în
care se punea materialul presat. Cum au venit fructele de vară, am strâns mere, pere
pădureţe, ce cădeau pe jos, le-am amestecat şi le-am flecuit27 • Am aşezat troaca sub
nucul de lângă casă, am încins nucul cu un lanţ, am băgat după el o bâmişoară de
şase metri drept cumpănă, am pus o covată dedesubtul trocii, am pus în ea
materialul de scurs, un butoiaş potrivit să intre în troacă şi, astfel, cu cumpăna, am
început a presa. Bucurie, că prin toate borţile fundului trocii curgea în covată
zeamă de fructe. Astfel, am făcut un polobocel de 50 de litri.
În acest timp, se apropia şi sfârşitul vacanţei, dar şi terminarea fermentaţiei
vinului de vişine. L-am scos de pe drojdii, l-am aşezat într-un loc potrivit, am dat
indicaţii cum să facă şi cu cel de mere şi pere şi am plecat la serviciu. Cel de mere
l-au început a bea din luna noiembrie, căci le plăcea că era răcoritor. Cel de vişine
l-am desfundat eu, când am venit de Crăciun. Erau foarte mulţumiţi de aşa băutură
bună şi ieftină.

În primăvara următoare (1905), au făcut un beci anume pentru vinuri, căci în
cel mare, de sub şură, păstrându-se cartofii, mirosul lor putea strica vinul.
Astfel, făceau părinţii singuri şi rară ajutorul meu vin din fructe în fiecare an,
până când a început Primul Război Mondial, care ne-a dat alte griji la toţi.
Mama mea, foarte mulţumită, zicea: „Vinul acesta îmi dă sănătate!"
Eu, însă, în anul 1910 mi-am f'acut şi presă, pe care o am şi în prezent, făcând
vin în fiecare an, mai ales din pomiţe28 , pe care le am în grădină.
La îndemnul preşedintelui societăţii Tricolorul", a părintelui Victor Cocinschi29 ,
am ţinut, în anul 1937, la Şcoala de Băieţi nr. 1, o conferinţă despre facerea vinului
din felurite fructe, în prezenţa unei numeroase asistenţe din oraşul Rădăuţi. Astfel
[flecui, flecuiesc, verb de conjugarea a IV-a. Regionalism, aici cu sensul a sfărâma, a pisa,
frecvent în graiul ţăranilor români din Bucovina. După autorii DEX, cu etimologie necunoscută.]
28
[ pomiţă, pomiţe, substantiv feminin. De obicei folosit cu forma de plural. Variantă pentru
pomişoară, pomişoare, având sensul de coacăză. Derivat de la substantivul pom (< lat. pomus) +
sufixul -iţă.]
29
[Victor Cocinschi. Născut la 6 august 1893 în localitatea Igeşti, districtul Storojineţ. Face
studiile primare în satul natal, liceul la Siret, unde îşi susţine şi examenul de maturitate/bacalaureatul
( 1911 ). Studii universitare la Facultatea de Teologie şi la Facultatea de Litere din Cernăuţi, absolvite
în 1923. Hirotonit preot la 11 decembrie 1924, după căsătoria cu Maria, fiica protopopului Ştefan
Pavel. Preot la Satu Mare (începând cu 3 februarie 1925), Horodnic şi Rădăuţi (din 1930). Profesor de
religie, timp de şapte ani, în Rădăuţi. Preşedinte al secţiei culturale a Societăţii „Hatmanul Arbure'',
vicepreşedinte al Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, secţia Rădăuţi. Face
parte aici din conducerea consiliului central al Societăţii Poporale „Triicolorul", care editează gazeta
populară „Triicolorul". Din 1941, asistent protoieresc şi ulterior predicator protoieresc. Din 12 august
1937, cooperator la Parohia „Sfântul Nicolae" din Rădăuţi, paroh aici, de la 1 iunie 1943. Din 1941,
reprezentant al Mitropoliei Bucovinei în Consistoriul Central Bisericesc. Secretar de redacţie al
periodicului profesional „Cuvântul preoţesc" în perioadele februarie-15 mai 1936, septembrie 1937decembrie 1938. Trece la Domnul la 13 august 1957. Vezi Preot Dumitru Valenciuc, op. cit., p. 34-35.]
27
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de conferinţe, cu caracter instructiv şi economic, am ţinut între anii 1938-1942, în
satele Bădeuţi, Vicovul de Jos, Voitinel şi Frătăuţii Noi, la dorinţa şi cu concursul
Societăţii pentru Cultură şi Literatură, cât şi a Căminului cultural „Tudor Flondor"
din Rădăuţi.
Am mai avut funcţiuni onorifice de scurtă durată, ca cea de preşedinte al
comisiunii examinatoare a absolvenţilor clasei a VII-a din oraşul Siret, în 1924,
apoi, în aceeaşi calitate, la 15 iunie 1936, cât şi la 19 iunie 1937, la Şcoala
particulară cu limba de predare maghiară din satul Măneuţi, pentru examinarea
elevilor tuturor şcolilor publice.
Tot aşa, am funcţionat ca membru al comisiei examenului de admitere la Liceul
German din Rădăuţi, la 12 septembrie 1936, 22 iunie 1937 şi la 2 septembrie 1937.
În anul 1940, când Bucovina de nord a fost ocupată, o parte dintre intelectuali
s-au refugiat în restul ţării. Atunci s-a format, la Bucureşti, o Societate pentru
ajutoarea refugiaţilor. Prin delegatul ei, Nicu Brădăţan, învăţător în Bucureşti, dar
originar din Lucaceşti, Bucovina, ne-a trimis şi nouă 200 OOO lei, cu instrucţiunile
ca să se formeze un comitet pentru distribuirea de ajutoare. S-a ales un comitet
format din 5 persoane, acestea alegându-mă pe mine preşedinte. În localul
Asociaţiei învăţătorilor se ţineau şedinţe, în urma cărora se distribuiau ajutoarele.
Ni s-a mai trimis încă 100 OOO lei, prin acelaşi delegat, la începutul lunii august,
însă n-am împărţit din ei decât 40 OOO, căci prefectura ne-a trimis un ordin prin
care ni se interzicea distribuirea de ajutoare, această sarcină căzând în competenţa
comitetului format pe lângă prefectură. Ne-a ordonat, totodată, ca suma pe care o
mai aveam s-o vărsăm la Prefectură, în contul Comitetului de ajutoare. Dacă
Prefectura numea în comitetul ei pe unul dintre membrii comitetului nostru, poate
că ne înduplecam şi vărsam suma acelui comitet. Aşa, însă, am răspuns Prefecturii
următoarele: „Domnule Prefect, întrucât banii trimişi pentru ajutorarea refugiaţilor
au fost încredinţaţi comitetului nostru, prefectura necontribuind cu nici un ban, deci
posesoarea lor fiind Societatea pentru ajutorarea refugiaţilor, cu sediul în Bucureşti,
ei i-am trimis restul de bani. Preşedinte: Filimon Rusu".
Înainte, însă, de a expedia această scrisoare-răspuns Prefecturii, am şi
expediat banii prin mandat la Bucureşti, ca nu cumva să ne trimită un mandatar cu
misiunea de a ne confisca banii. Dar Prefectura s-a mulţumit cu răspunsul pe care l-a
primit, neinteresându-se mai departe, dacă cele raportate corespund adevărului.
Fapt e că Prefectura, prin comitetul ei, n-a împărţit nici un ban nenorociţilor de refugiaţi.
Astfel, Prefectura ne-a împiedicat de a veni în ajutorul celor oropsiţi de soartă.

*
O altă latură a activităţii mele particulare a fost, aşa cum am arătat, adunarea
de folclor, şi anume poezii populare, strigături etc. Materialul aceasta era scris în
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caiete şi cuprindea peste 300 de bucăţi, pe care le-am trimis profesorului
dr. Friedwagner. Am publicat unele dintre ele în revista de folclor „Tudor Pamfile" 30 ,
care apărea la Dorohoi, sub conducerea harnicului preot şi profesor Dumitru Furtună31 •
La reîntoarcerea din evacuare am aflat numai un singur caiet, din care am
reprodus câteva în anexa acestor amintiri.

[„Tudor Pamfile", revistă de muzică, artă populară şi folclor. Apare la Dorohoi, lunar, în
perioada februarie 1923-decembrie 1928. Începând cu nr. 9, până la nr. 12, din 1926, apare cu
subtitlul ,,revistă de limbă, literatură şi artă populară". Director: econom D. Furtună. La fel ca
predecesoarele sale „Şezătoarea (1892-1931) şi „Izvoraşul" (Bistriţa-Mehedinţi, 1919-1940),
publicaţia de la Dorohoi îşi propune să adune „datine şi credinţe, pluguşoare, oraţii, vorbe adânci,
poveşti şi legende, cântece de copilărie, o seamă de cuvinte, colinde, vrăji şi farmece, cântece
bătrâneşti, poveşti, glume, ghicitori, împărtăşiri arheologice şi orice alte texte din cuprinsul literaturii
populare scrise". Periodicul publică articole despre folclor şi folclorişti, culegeri de texte populare,
texte inedite, făcând cunoscute totodată preocupările pentru folclor ale lui Alecu Russo, Ion Creangă,
Tudor Pamfile, Petre Ispirescu, Ioan Urban Jamik, Mihai Lupescu, Constantin Rădulescu-Codin,
Simion Ţeodorescu Kirileanu, Ştefan Stan Tuţescu. Vezi, printre altele: I. Hangiu, Dicţionarul presei
literare româneşti, 1790-1990, Ediţia a II-a revizuită şi completată, Bucureşti, Editura Fundaţiei
Culturale Române, 1996, p. 486.]
31
[Dumitru Furtună. Născut la 26 februarie 1890 în localitatea Tocileni, judeţul Botoşani.
Studii liceale la laşi (1902-1910) şi de Teologie la Bucureşti (1910-1914). Preot şi profesor la
Dorohoi (1915-1950). Editor al revistei de limbă, literatură şi artă populară „Tudor Pamfile" (19231928). Colaborator la numeroase periodice locale şi centrale ale vremii: ,,Adevărul literar şi artistic",
,,Albina", „Calendarul gospodarilor", „Cultura poporului", „Deşteptarea", ,,Duminica poporului",
„Făt-Frumos", „Gazeta Dorohoiului", „Izvoraşul", ,,Junimea literară", „Lumea", „Neamul românesc",
„Neamul românesc pentru popor", „Păstorul Tutovei", „Poporul românesc", „Ramuri", „Revista
Societăţii «Tinerimea Română»", „Solia Moldovei", „Suceava", „Vestitorul satelor". Unul dintre cei
mai harnici culegători de folclor, preocupat deopotrivă de folclorul literar şi muzical, de dansul şi
costumul popular. Autorul monografiei folclorice /zvodiri din bătrâni. Poveşti din poporul satelor
(1912), premiată de Academia Română, pentru ediţia din 1939, şi al culegerilor Vremuri înţelepte.
Povestiri şi legende româneşti (1913), Cuvinte scumpe. Taclale, povestiri şi legende româneşti
(1914), Firicele de iarbă. Povestiri şi legende româneşti (1914), Cântece bătrâneşti din părţile
Prutului (l 927). Susţinător al organizării breslei folcloriştilor şi al înfiinţării unor catedre de folclor în
cadrul şcolilor normale din ţară. „Prin exemplul său şi prin îndemnul cultivat cu asiduitate printre
elevii săi de la Seminarul din Dorohoi - susţine Ovidiu Bârlea - Furtună a realizat cea mai de seamă
operă folclorică dintre toţi preoţii moldoveni, fiind depăşit numai de bucovineanul Marian. Datorită
lui, Moldova de Sus, îndeosebi Dorohoiul, a intrat în patrimoniul folcloric naţional cu repertoriul său
epic". Postum îi apare volumul lzvodiri din bătrâni, cu o prefaţă de Gheorghe Macarie (1973). Trece
la Domnul, la 15 ianuarie 1965, la Dorohoi. Vezi, printre altele, Eugen Simion (coordonator general),
Dicţionarul general al literaturii române, voi. III (E-K), 2005, p. 219.]
30
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TUDOR NANDRIŞ: JURNALUL UNUI :MEDIC DE RĂZBOI
IULIA BRÂNZĂ

Destin bucovinean
Tudor Nandriş face parte dintr-o distinsă familie bucovineană, care a dat
culturii noastre oameni de seamă: dr. Ion Nandriş (19 iulie 1890- 7 ianuarie 1967),
medic şi om de cultură, dr. Grigore Nandriş (31 ianuarie 1895 - 29 martie! 968),
filolog şi lingvist, profesor al Universităţii din Londra, Aniţa Nandriş-Cudla (21
martie 1904 - 30 august 1986), autoarea unor memorii despre deportările în
Siberia, apreciate cu premiul „Lucian Blaga" pe anul 1992. Acestui neam i-a fost
dat să prindă rădăcini într-un spaţiu românesc zbuciumat, unde s-au încrucişat
aproape toate ororile secolului XX. La scară individuală, fiecare dintre membrii
familiei Nandriş a împărtăşit destinul vitreg al nordului Bucovinei. Satul Mahala,
din judeţul Cernăuţi, s-a aflat chiar pe linia frontului în Primul Război Mondial. Ion
Nandriş „a fost rănit în Italia, ca soldat austriac", iar Grigore „a scăpat cu viaţă
dintr-o formă gravă de tifos exantematic, cont[r]actată pe frontul de la
Nămoloasa" 1 • Efectele Pactului Ribbentrop-Molotov se răsfrâng asupra familiei
destrămând-o, iar pe cea a Aniţei deportând-o în Siberia. Cel de-al Doilea Război
Mondial îl găseşte pe Grigore Nandriş în Anglia, unde va rămâne pentru toată
viaţa. Florea (3 martie 1901 - 22 aprilie 1965) luptă, ca soldat, pe frontul de la
Odessa. Tudor, ca medic militar, ajunge până la Marele Cot al Donului. Împărţirea
Europei în sfere de influenţă îi desparte definitiv pe fraţii Nandriş de unica lor soră,
aceasta rămânând în Siberia, până în 1961, apoi în Mahala, ocupată de sovietici,
până la sfârşitul vieţii. Florea suferă toate greutăţile de refugiat în propria ţară, din
primar şi „din gospodar înstărit devenind peste noapte zilier, f'ară nici un acoperiş
deasupra capului"2•
În acest nucleu familial desluşim trăsăturile fundamentale ale unor
bucovineni de excepţie: hărnicia şi dorinţa de a deveni gospodari pentru cei rămaşi
1
Ion Nandriş, Satul nostru Mahala din Bucovina, Sibiu, Casa de Presă şi Editură „Tribuna",
2001, p. 375.
2
Ibidem, p. 396.
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la plug, tăria de caracter şi voinţa de a supravieţui în condiţii extreme. „Teroarea
istoriei" a fost resimţită nu numai la nivelul destinului, ci şi fizic. În timpul
Primului Război Mondial, retrăgându-se de pe front, pe timp de iarnă, soldaţii ruşi
năvălesc în curtea Mariei Nandriş (1867 - 22 decembrie 1945), cu intenţia de a-i
fura caii. Femeia sare să-şi salveze animalele, dar este bătută crunt şi lăsată să zacă
în zăpadă, după care se îmbolnăveşte şi zace la pat pentru toată viaţa. Infirmitatea
trupului nu s-a proiectat şi asupra sufletului, ea continuând să conducă cu multă
înţelepciune şi chibzuinţă întreaga gospodărie. Curajul şi forţa de caracter arătată
de fiica lui Vasile Lazăr va fi moştenită de urmaşii săi. De aceeaşi tărie sufletească
şi capacitate de rezistenţă în situaţii extreme va da dovadă fiica, Aniţa. Cum mama
sa a făcut din patul suferinţei centrul de solidarizare a fiilor, tot astfel şi Aniţa, în
timpul calvarului siberian, a convertit suferinţele deportării în prilej de unire a celor
trei fii în jurul său în scopul supravieţuirii. Trăsătura definitorie a Nandrişilor este
simţul responsabilităţii care, susţinut de o „excepţională omenie şi de o înaltă
probitate morală" 3 , a făcut din această familie una exemplară. Din dragoste de copii
şi din conştiinţa că, fără ea, se vor prăpădi, Aniţa se întoarce de două ori din morţi,
ultima oară având un vis, în care o voce îi zise: „Tu vrei aşa de tare să te duci la
copii. Noi te lăsăm, ia-ţi trupul şi du-te'.4. Condiţiile vitrege de viaţă - foamea,
gerul, locuirea în înghesuială în bordeie mizerabile, munca istovitoare, precum şi
depărtarea de locurile dragi - au făcut ca, în nici un an, să moară două treimi din
persoanele în mijlocul cărora Aniţa îşi trăia viaţa de sclavă politică. Despre soarta
celor 602 de deportaţi de pe raza postului de jandarmi Mahala, judeţul Cernăuţi, nu
se cunoaşte nimic, dovadă că majoritatea s-au prăpădit în aceleaşi condiţii
neomeneşti. Aniţa a dat dovadă, însă, de o voinţă de a supravieţui excepţională:
când s-a pomenit cu hainele prefăcute în zdrenţe, a adunat capete de sfori rămase
de la pescari, a spălat sute de saci ca să câştige câţiva pentru sine, din care,
adunând rămăşiţe de la bărci, a împletit vestuţe şi a cusut pufoaice călduroase
pentru băieţi. Fratele Aniţei, agricultorul Florea, fire „statornică, neschimbăcioasă",
a avut un simţ al istoriei ieşit din comun. N-a crezut nici unul din argumentele
invocate de rude, precum că se va putea trăi bine şi sub „stăpânirea moscalului" şi a
pornit singur, peste câmpuri, spre partea neocupată a României, în timp ce rudele,
neştiutoare, s-au întors ca să îngroaşe rândurile gulagului sovietic. „Toate acestea
îmi arată că sunt oameni pentru care valoarea libertăţii depăşeşte celelalte valori şi
nu poate fi înlocuită cu nimic" 5, scrie fiul său, Gheorghe Nandriş.
Octavian Voronca, Fraţii Nandriş, în „Ţara fagilor". Almanah cultural-literar, Cemău~i
XV, 2006, p. 195.
4
Aniţa Nandriş-Cudla, 20 de ani în Siberia. Destin bucovinean, Bucureşti, Editura Humanitas,
1991, p. 108.
5
Gheorghe Nandriş, Am/ost şi eu martor, în voi. Aniţa Nandriş, Amintiri din viaţă. 20 de ani
în Siberia, Bucureşti, Editura Humanitas, p. 247.
3

Târgu
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Tăria de caracter a ţăranului, energia excepţională şi voinţa de a duce
lucrurile până la capăt au fost aduse de fraţii Nandriş şi în lumea intelectuală.
Grigore se luptă timp de 16 ani cu comercianţii locali şi cu maşinaţiile politice
pentru a obţine terenul, donat de Iancu Flondor pentru construirea Palatului
Cultural din Cernăuţi. Trimis, în 1940, cu o misiune diplomatică în Anglia, înfruntă
cu tărie şi răbdare „exilul-închisoare'', fără bani, fără slujbă, în care se pomeneşte,
la un moment dat, din cauza războiului şi în care se zbate aproape şapte ani, după
care vin vremuri mai bune, când bucovineanul cunoscător a 14 limbi este numit
profesor la Universitatea din Londra. Doctorul Ion Nandriş, după ce se întoarce, în
1929, de la studii din Franţa, putea să-şi facă „o situaţie", ca atâţia alţii, la Bucureşti.
Sufletul său de mahalean patriot îl cheamă „la margine de neam românesc" ca să
contribuie prin fapte concrete la renaşterea naţională a bucovinenilor.
Dumitru Nandriş şi-a visat copiii „feciori pe lângă boi", care să cunoască
rosturile pământului. Destinul le-a hărăzit, însă, să sporească averile spirituale ale
neamului. Ceea ce uimeşte la această familie este spiritul de solidaritate, nu numai
în plan fizic, în momente de restrişte, ci şi în plan spiritual. S-au tras unii pe alţii la
şcoli. Când părinţii n-au mai avut bani pentru a le susţine studiile, s-au ajutat
materialiceşte unii pe alţii. Apoi, la maturitate, s-au îndemnat să-şi consemneze
dramele destinului, păstrând cu sfinţenie orice filă scrisă de membrii neamului lor.
Spre sfârşitul vieţii, Grigore îi scria din Londra lui Tudor, la Rădăuţi: ,,Să salvăm
ce a mai rămas din vieţile noastre de zbucium, suferinţe şi lupte cu morile de vânt.
[... ]când puterile fizice slăbesc, înhămi la deal pe cele sufleteşti"6 •
Nevoia de a crea şi dorinţa de a lăsa mărturii spre învăţătura altora s-au
materializat într-o mulţime de lucrări: teze de doctorat, biografii, articole, lucrări
ştiinţifice, memorii, epistole. Ion scrie Satul nostru Mahala. Însemnări pentru mai
târziu; Grigore, un Jurnal despre zbuciumul şi împlinirile sale în spaţiul englez;
Aniţa, Amintiri din viaţă. 20 de ani în Siberia; Tudor, un Jurnal de campanie, ca să
numim doar câteva din lucrările fraţilor Nandriş. Sunt amintiri inedite şi extrem de
preţioase, care gravitează în jurul noţiunilor de „ţară", „Bucovina", ,,Mahala".
Intelectualul şcolit la universităţile Europei concepe satul ca o entitate vie, care
7
conservă „calităţile şi scăderile neamului nostru românesc" . Savantul român
„exilat" în Anglia se simte aproape de sora deportată în Siberia şi de „fraţii rămaşi
în cealaltă Siberie, unde un popor întreg e ucis cu foamea şi transformat în neam de
robi ai unui regim de tiranie asiatică"8 • Deportarea e văzută cu ochii atenţi ai unei
ţăranci bucovinene, iar ororile războiului sunt povestite de un onest medic de

Ion Nandriş, Satul nostru Mahala din Bucovina, Sibiu, Casa de Presă şi Editură „Tribuna",
2001, p. 385.
7
Ibidem, p. IO.
8
Grigore Nandriş, 8 ani din viaţa României, Bucureşti, Editura SAECULUM I.O„ 1999,
p. 299.
6
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campanie. Calvarul istoriei e invocat pentru mesajul de a nu se mai repeta. În
amintirile fraţilor risipiţi de istorie în diferite unghiuri ale pământului, satul
copilăriei devine centrul lumii.
Născându-se într-o familie cu o asemenea structură genetică, predestinată a
împărtăşi destinul Bucovinei şi a scrie pagini pline de suferinţe şi împliniri pe
răbojul istoriei, Tudor Nandriş nu putea să fie decât ceea ce a fost: un intelectual cu
un puternic simţ al responsabilităţii profesionale şi civice. Se naşte la 23 aprilie
1906. A fost cel mai mic din cei şapte copii ai lui Dumitru şi Maria Nandriş.
Copilăria şi-o petrece în satul natal, participând, împreună cu părinţii, la muncile
agricole, iar in zilele de sărbătoare urcându-se în pomii din livadă, scăldându-se în
cele două iazuri sau jucându-se de-a hoţii şi vardiştii în păduricea de tei din
apropierea casei părinteşti. În 1913, începe şcoala primară din satul natal, dar
războiul îi întrerupe învăţătura, pentru că „gloanţele, care se trăgeau din tranşee,
ajungeau până în casele din sat"9 . Venea din când în când la şcoală, împreună cu
alţi copii, ca să vadă cum medicii pansau răniţii în sălile de clasă. Războiul i-a
marcat şi copilăria şi maturitatea. ,,Destinul a racut ca, atât copilăria, cât şi o bună
parte din viaţa mea de medic, să mi-o petrec în bubuit de tunuri şi ţăcănit de
mitraliere" 10 • Când tunurile amuţesc, copilul termină şcoala şi, urmând tradiţia
familială, iniţiată de fratele Ion, dar şi cea sătească datorată preotului de mare
omenie Simeon Cojocariu, care alegea copiii cei mai dotaţi, îi pregătea în mod
gratuit şi „stătea de vorbă cu părinţii, îndemnându-i să-i dea la şcolile din
11
Cernăuţi" , se înscrie la acelaşi liceu, „Aron Pumnul'', unde învăţaseră fraţii săi.
Interesul pentru literatură îl determină să devină membru al Societăţii Literare
„Steluţa", condusă de Traian Chelariu. Feciorul ţăranului Dumitru Nandriş, îşi
petrecea vacanţele ajutându-şi părintele la muncile câmpului. Viitorul medic a
demonstrat în adolescenţă calităţi actoriceşti, participând activ la spectacolele
teatrului de amatori din sat, în care rolurile erau jucate de învăţători, studenţi şi
elevi de liceu. În 1927, susţine bacalaureatul. Cu ajutorul material al fraţilor mai
mari, urmează cursurile Facultăţii de Medicină din Cluj, unde are ca profesori
personalităţi ştiinţifice marcante: Iuliu Haţieganu, Victor Papilian, Iuliu Moldovan,
Ioan Goia, Iacob Iacubovici şi alţii. În 1931, este ales preşedinte al Societăţii
studenţilor moldoveni din Cluj. A absolvit facultatea în 1934 şi susţine, în
primăvara aceluiaşi an, teza de doctorat cu tema Studii comparative asupra instituţiilor
de prevedere, protecţie şi disciplină medicală, teză calificată cu „foarte bine".
Urmând exemplul fraţilor, Ion şi Grigore, care se simţeau mai folositori
„aproape de familie şi locul copilăriei", se întoarce la Cernăuţi, unde activează la
9
Tudor Nandriş, Din viaţa medicilor bucovineni (ms), apud Ion Nandriş, Satul nostru Mahala
din Bucovina, Ediţie îngrijită şi prefaţată de Gh. Nandriş, Sibiu, Casa de Presă şi Editură „Tribuna",
2001, p. 387.
10
Ibidem, p. 388.
11
Ion Nandriş, op. cit., p. 61.
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spitalul pentru copii. în acelaşi an, este numit medic în circumscripţia Brodina,
apoi la Bănila pe Ceremuş - Storojineţ, unde a desfăşurat o muncă
de lichidare a epidemiei de tifos exantematic. Din 1939, funcţionează ca medic-şef
la Casa de asigurări sociale din Rădăuţi.
Fiind mobilizat în 1939, participă la război până la terminarea acestuia,
considerându-l „capitolul cel mai dramatic din toată viaţa mea" 12 • în 1941, în
scurtul răgaz după prima campanie din Răsărit, se căsătoreşte cu Aurelia Ocneanu,
profesoară de lucru manual, care a funcţionat şi ca directoare a Liceului Industrial
de Fete din Rădăuţi.
între anii 1945 şi 1950 ocupă, prin concurs, postul de medic primar al
Serviciului Sanitar Judeţean. în 1950, când se înfiinţează Secţia Sanitară a
Raionului Rădăuţi, devine primul medic-şef de raion până în 1953. ,,El a avut poate
una din cele mai grele perioade de activitate, având de organizat toate unităţile
sanitare, care, în unna celui de-al doilea război, erau distruse şi dezorganizate, a
avut de pus în aplicare toate reformele sanitare care au urmat după cel de-al Doilea
Război Mondial, cât şi de combătut poate una din cele mai mari epidemii de tifos
exantematic ce au existat vreodată în raionul nostru" 13 •
Ca medic primar al judeţului Rădăuţi, Tudor Nandriş a avut o serie de
iniţiative importante pentru dezvoltarea serviciului sanitar al oraşului şi judeţului.
în vara anului 1949 se înfiinţează Circa a II-a urbană şi prima Policlinică Şcolară,
înzestrată cu mobilierul şi instrumentele adecvate. A funcţionat trei ani de zile,
după care s-a contopit cu Spitalul Unificat de Copii. Tot în acest an, după
îndelungate demersuri, a obţinut un imobil (str. Ştefan cel Mare, nr. 53) pentru
Policlinica Rădăuţi, înfiinţată prin străduinţa sa. Până atunci, spitalul din Rădăuţi
nu avusese decât un serviciu de consultaţie. De asemenea, lui îi aparţine ideea
înfiinţării, în 1951, a Secţiei dermato-venerice. Din 1952 până în 1957 funcţionează
şi ca medic consultant în Secţia de boli interne a Spitalului orăşenesc. A fost primul
medic primar de medicină generală în Circa a III-a urbană, înfiinţată în 1957.
A scris câteva lucrări referitoare la istoria medicinii în Bucovina: Istoricul
Secţiei Sanitare a Raionului Rădăuţi (1964); Istoricul Spitalului din Rădăuţi
(1969). Prima e concepută ca urmare a scrisorii lui Alfred Reiner 14 care,
intenţionând să elaboreze o istorie a medicinii în Bucovina, solicita date precise
despre înfiinţarea Spitalului din Rădăuţi. Manuscrisul olograf, 18 pagini, prezintă
trei perioade în evoluţia serviciului sanitar al raionului Rădăuţi (perioada medicinii
empirice populare din societatea feudală, perioada din timpul stăpânirii austroungare şi perioada de după Primul Război Mondial). Autorul aduce date privind
istoricul construirii şi funcţionării spitalului în timpul administraţiei austriece şi,

judeţul Rădăuţi,

Tudor Nandriş, Unjumal de campanie (ms), p. 4.
Idem, Istoricul Secţiei Sanitare a Raionului Rădăuţi (ms), p. 14.
14
Alfred Reiner (n. 21 ianuarie 1934, Bucureşti), publicist, cercertător, autor al unor studii de
istorie sanitară, printre care Contribuţii la istoricul spitalelor din Bucovina, Bucureşti, 1983.
12

13

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

Iulia Brânză

318

6

după integrarea provinciei în Regatul României Mari, date statistice şi informaţii
despre secţii, circumscripţii, personal medical, precum şi schema de funcţionare a
Secţiei Sanitare a raionului Rădăuţi, care constituie un document de epocă.
În cea de-a doua lucrare, prezintă informaţii despre trecutul spitalului din
Rădăuţi, începând cu înfiinţarea sa (1859) şi până la data scrierii studiului (22 decembrie
1969). Aduce date despre oamenii care au tradus în faptă ideea organizării acestei
instituţii, despre secţiile spitalului şi despre foştii medici primari ai judeţului, apoi
ai raionului Rădăuţi; despre Policlinica spitalului şi secţiile sale, precum şi despre
circumscripţiile medico-sanitare ale oraşului Rădăuţi. Manuscrisul, dactilografiat,
30 pagini, e ilustrat cu tabele privind creşterea numărului de paturi în spital şi
repartiţia lor pe secţii, personalul medical şi mediu-sanitar. La sfârşit prezintă o
mică bibliografie, constând în şase izvoare, dintre care patru în limba germană.
Prin această lucrare, medicul bucovinean dorea să-şi aducă partea de contribuţie la
elaborarea unei istorii a medicinii în Bucovina: ,,Am făcut acest lucru pentru a-mi
îndeplini o recunoscătoare datorie nu numai faţă de trecutul medical al oraşului
Rădăuţi, ci şi de trecutul medical al Bucovinei. Din nefericire, din[tre] toate
provinciile ţării, numai Bucovina nu are istoria ei medicală. Fie ca aceste rânduri să
constituie o primă pagină pentru un început de istorie medicală a Bucovinei" 15 •
În anul 1969 se pensionează, dedicându-se scrisului. A lăsat şi alte lucrări,
unele în manuscris, altele publicate în revistele de specialitate: Din viaţa medicilor
bucovineni, Istoricul spitalelordinfostuljudeţ Rădăuţi, Jurnal de campanie 19391945, Însemnări de pe front, Doctorul Ion Volcinschi (1846-19/0), Autorul primei
cărţi medicale publicate în limba română la Cernăuţi, Profesorul Grigore Nandriş
(1977), Doctorul Ion Nandriş (1971), Contribuţia lui Mihai Zotta la cultura
românească.

Se stinge din

viaţă

la 20 februarie 1989. Este înmormântat în cripta familiei
din Rădăuţi, alături de rămăşiţele mamei, ale fratelui Ion şi Grigore, aduse din
Câmpulung Muscel, Bucureşti şi Anglia.
Războiul văzut

prin suferinţele lazaretului

Jurnalul de campanie. 1939-1945 se păstrează în fondurile Muzeului
Etnografic „Samuil şi Eugenia loneţ" din Rădăuţi, sub numărul de inventar 2422.
Manuscrisul este datat - 1977, dactilografiat la maşina de scris pe foi albe, format
21x 29,5; are 218 pagini numerotate, plus cinci pagini cu lista fotografiilor şi
câteva date despre două eroine române din Primul Război Mondial, Ecaterina
Teodoroiu şi Maria Zamfir. La pagina 209 se află un cuprins detaliat (extins pe 8
pagini) al celor mai importante idei din jurnal, indicându-se şi pagina (de remarcat
că în text ele nu sunt evidenţiate prin titluri). Corectările şi inscripţiile de sub
15

Tudor Nandriş, /storicul Spitalului din Rădăuţi (ms), 1969, p. 29.
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fotografiile amplasate pe contrapagini sunt făcute cu cerneală albastră. Pe alocuri
textul este subliniat cu creionul simplu sau roşu sau cu cerneală albastră, dovadă că
manuscrisul a fost citit cu atenţie de diferite persoane. Este însoţit de un bogat
material iconografic: 29 fotografii, alb-negru; 5 au formate diferite (8,5 x 11,5 cm;
12,5 x 8,5 cm; 10 x 7,5 cm; 8,5 x 12 cm; 4 x 6 cm); 24, făcute în timpul acţiunilor
militare, sunt de format mic (8,5 x 7,5 cm, imaginea propriu-zisă 7 ,5 x 5 cm). Ele
surprind persoane şi locuri descrise în jurnal: cu camarazii în drum spre front,
postul de prim-ajutor de pe câmpul de luptă din Câmpia Donului, pansarea
răniţilor, un colţ al unuia din multele cimitire ce se întindeau de-a lungul şoselei ce
ducea spre Odessa, femei ruse refugiate trăgând cărucioare cu puţinul avut salvat,
tren cu tancuri îndreptându-se spre linia frontului, case distruse de bombardament
în Câmpia Donului, militari români pozând împreună cu cămilele tătarilor din
Stepa Kalmukă. Urmează imagini din încercuirea de la Marele Cot al Donului, din
iarna anului 1942: oameni îngheţaţi de frig, mărşăluind în căruţe şi sănii; ofiţeri
români surprinşi fumând o ţigară sau privind obosiţi la convoaiele de militari. Alte
imagini arată momente din activitatea medicului Nandriş la Spitalul Militar din
Corabia, pe malul Dunării. Trebuie remarcat că pe multe contrapagini au rămas
urmele lipiciului şi inscripţii cu cerneală albastră, dovadă că, iniţial, manuscrisul a
avut mai multe fotografii, care s-au pierdut, fie în timpul manipulării documentului,
fie au fost extrase chiar de autor, iar inscripţiile au fost şterse.
La începutul jurnalului, autorul arată starea generală a ţării şi consternarea
cetăţenilor după mai multe evenimente dramatice desfăşurate la mici intervale de
timp: cedarea nordului Bucovinei şi a Basarabiei (28 iunie 1940), trecerea nordului
Transilvaniei la Ungaria, după Dictatul de la Viena (30 august 1940). Comentariul
autorului e scurt: ,,Două ţări aliate ne-au sacrificat ţara [„.]. Dictatul de la Viena a
provocat o mare indignare în toată populaţia ţării noastre" 16•
Urmărim apoi drumul de război al unui medic militar în căruţa sanitară, de
care era agăţat fanionul Crucii Roşii, împreună cu regimentul său „cu tunuri, cu
chesoane, cu muniţii şi toată căruţăraia". Prima oară e mobilizat la Cartierul
Diviziei 34 Infanterie din Rădăuţi. Când izbucneşte războiul, intră în luptă cu
Regimentul 8 Artilerie din Divizia a 7-a Infanterie. I se ordonă să organizeze postul
de prim-ajutor într-o şcoală din Fântâna Albă, unde primeşte botezul focului. Trece
apoi Prutul şi ajunge pe teritoriul Uniunii Sovietice, unde întâlneşte pentru prima
dată „colhozuri". Ajută răniţii în luptele de lângă localităţile Carpova, Vigoda,
Marienthal, Lilenthal, unde se întâlneşte în plin câmp de luptă cu fratele Florea,
fiind surprinşi şi de un atac de artilerie. Discuţia între fraţi are loc într-o groapă, ei
nefiind siguri că vor scăpa cu viaţă din acea ploaie de schije şi proiectile. Urmează
luptele de la Dalnic şi Tatarca, unde s-a vărsat mult sânge românesc: „Cimitire
întregi de soldaţi şi ofiţeri români au fost înmormântaţi de-a lungul şoselei ce ducea
16

Ibidem, p. 3.
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spre Odessa" 17 • Urmează Odessa, Cetatea Albă, Cotnari. Lângă Cotnari se încheie,
în noiembrie 1941, prima campanie la Răsărit. În acest răgaz reuşeşte doar să se
căsătorească, apoi este mobilizat din nou. Acum nimereşte în bătălia de la Marele
Cot al Donului, ale cărei poziţii le părăseşte la 18 decembrie 1942, în urma
semnalului cifrat „Trăiască România Mare". De aici, trecând prin nenumărate
localităţi, ruseşti şi ucrainene, ajunge la Tighina, apoi la Botoşani şi Rădăuţi.
Urmează a treia mobilizare, pe la mijlocul lui martie anul 1944, ajungând în
Tighina şi de aici în garnizoana Corabia, pe malul Dunării, unde va sluji până la
sfârşitul războiului. Apoi, la spitalul militar din Craiova; de aici va fi lăsat la vatră
la mijlocul lunii august 1945.
Erich Maria Remarque spunea, în romanul său Pe frontul de vest nimic nou,
că „numai lazaretul arată adevărata faţă a războiului", adevăr ilustrat şi de
excepţionalul jurnal de campanie al compatriotului nostru din Rădăuţi. El arată un
alt tip de medic militar. În cazul locotenentului Tudor Nandriş, meseria de medic a
mers mână în mână cu cea de cronicar de război. Între două lupte, găseşte timp să
se detaşeze de atmosfera cu bubuituri de tun şi soldaţi mutilaţi, ca să-şi consemneze
gândurile şi observaţiile, lăsându-ne un tulburător document uman, în care războiul
este văzut din interiorul lazaretului. Remarcăm de la bun început că aceste
însemnări au o valoare deosebită nu numai prin calitatea observaţiilor şi talentul
expunerii, ci şi datorită faptului că avem de a face cu mărturiile unei persoane care
a văzut suferinţa umană sub toate aspectele sale. Sunt însemnările unui om sensibil,
care a înţeles cu o profunzime tragică fenomenul războiului, pe care E. Hemingway
îl numea „o aberaţie de proporţii vaste". Tonul însemnărilor este dat de câteva
calităţi necesare unei persoane ce se află în mijlocul atrocităţilor: obiectivitate,
spirit analitic, cumpătare. Medicul nu se mulţumeşte să observe. Reflectă, face
paralele, îşi pune întrebări. Iată meditaţia lui în faţa primilor răniţi după atac şi a
copiilor, care veniseră să-i vadă: ,,Mi-am adus aminte cum, în urmă cu 20 de ani, în
Primul Război Mondial, şi eu, ca şi aceşti copii, am apărut pe coridorul şcolii
primare din satul Mahala, împreună cu alţi copii. Am venit pentru a vedea primii
ostaşi din Primul Război Mondial. Am privit şi eu atunci cum medicii pansau şi am
văzut aceeaşi scenă pe care copiii din satul Costişa au văzut-o aici. Oare peste 20
de ani se va repeta aceeaşi scenă?" 18 • Momentul întâlnirii cu fratele Florea, în
timpul unui bombardament de artilerie, îi prilejuieşte o paralelă cu un moment la
fel de dramatic din timpul copilăriei: „Ne-am aruncat amândoi într-o groapă
adăpost, care, din întâmplare, se afla în apropierea noastră. Ne-am lipit unul de
altul şi stăteam aşa liniştiţi. Ne-am adus aminte cum, în timpul Primului Război
Mondial, ne-a surprins un astfel de bombardament în grădina Lasoreni din Mahala Cernăuţi, satul nostru natal" 19 . Autorul îşi mărturiseşte obiectivitatea: „Totul însă
17

Ibidem, p. 33.
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ce-am scris, au fost lucruri absolut reale, trăite şi suferite de propria piele şi nu
create de fantezie sau imaginaţie"20 • Tocmai această imparţialitate conferă
expunerii forţă emotivă şi credibilitate.
E un text echilibrat, rară a fi sec sau neparticipativ, din care răzbate tristeţea
omului, în a cărui viaţă războiul a intervenit brutal atât în copilărie, cât şi în floarea
vârstei. Tudor Nandriş face parte dintr-o generaţie sacrificată, ale cărei idealuri s-au
spulberat dramatic în urma celui de-al Doilea Război Mondial şi a schimbărilor
nefaste provocate de acesta în Europa de Est. Drama acestei „generaţii pierdute"
româneşti o exprima, în 1948, Grigore Nandriş în jurnalul său londonez, când
regele Mihai I, alungat din ţară, îşi începea viaţa de exil. „Obosit şi amărât de
viaţă" el scria: „Viaţa de până acum a distrus prea mult şi, vai, e prea târziu să se
mai poată reconstrui ceva pe liniile largi ale idealismului din tinereţe!"21 • La rândul
său, Tudor Nandriş consideră războiul cea mai grea încercare a vieţii sale:
„Capitolul cel mai dramatic din viaţa mea a fost tocmai în timpul acestor lupte,
care mi-au stors toată vlaga din mine şi mi-au zdruncinat adânc sănătatea, pe care
nici până acum n-am reuşit s-o refac. A fost pentru mine şi pentru toţi acei care au
luat parte la aceste lupte un adevărat calvar [... ]"22 •
Jurnalul ne oferă momente inedite, precum ar fi sentimentele medicului
militar înainte de începerea atacului: ,,Am ieşit apoi afară şi m-am aşezat pe o
bancă din faţa şcolii, privind pierdut în noapte [... ]. Era o linişte completă. Un
greier doar cânta a jale în iarbă. Ştiam că se apropie ora atacului şi eram emoţionat
[... ]. Mă gândeam cu groază că în curând atâtea vieţi omeneşti se vor stinge şi
atâtea trupuri sângerânde se vor rostogoli prin bălării. Şi câţi schilozi şi infirmi ne
vor rezulta în urma acestui atac [... ]"23 •
Descrie scena primei bombardări a oraşului Rădăuţi de către avioanele
inamice, văzută de autor dinspre satul Burla. După bombardament, imaginea
oraşului era dezolantă: „Când am intrat în oraşul Rădăuţi, am văzut adevăratul
aspect de război. Pe străzi nu se vedea nici un om, probabil că erau încă în
adăposturi. Clădirile erau ciuruite de gloanţe şi de schije, ferestrele sfărâmate. Pe
străzi am văzut câteva căruţe sfărâmate, un cal mort şi moloz. Am oprit maşina în
centrul oraşului unde se afla un restaurant. Am intrat în restaurant împreună cu
sanitarii mei pentru a lua o gustare şi a ne aproviziona cu cele necesare pentru
front. în localul restaurantului, însă, nu era nimeni [... ]"24 •
Descrie aproape în mod naturalist imaginea unui sat rusesc după ce în el s-a
dat o luptă pe viaţă şi pe moarte între o unitate de tancuri germană şi una rusească:
,,Este foarte greu de spus în cuvinte cele ce ochii au văzut la Tacinskaia. Tancuri
20
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unul peste altul, tancuri distruse imobilizate cu tanchişti morţi.
la orice pas şi în oricare parte vedeai soldaţi morţi, unul lângă altul,
atât sovietici cât şi germani. Pe uliţele satului, aproape că nu aveai pe unde călca,
aşa de mulţi morţi se aflau. Nu au lipsit victime nici în populaţia civilă. Restul de
populaţie civilă, care a mai rămas în viaţă, era înspăimântată de grozăvia luptelor.
Majoritatea caselor erau distruse, iar unele au fost străbătute de tancuri de la un
capăt la altul. Peste tot vedeai numai corpuri însângerate, sfârtecate, de ostaşi
germani şi sovietici, cât şi de populaţie civilă. Era într-adevăr ceva apocaliptic,
ceva de groază [.. .]"25 •
Tudor Nandriş evocă scene cutremurătoare de atacuri şi lupte urmărite din
sala de spital sau din tranşee, unde îi adăpostea pe răniţi. O scenă de neuitat e cea a
atacului aviaţiei germane asupra Secţiei medicale a Spitalului militar din oraşul
Corabia: ,,Proiectilele de artilerie, care au pătruns prin geam, în două saloane de
bolnavi, au explodat în mijlocul acestor saloane [... ]. Paturile, păturile, saltelele,
pernele, cearceafurile din aceste saloane erau sf'arâmate în bucăţi mici şi
împrăştiate în toate părţile. Ferestrele sfărâmate în bucăţi şi pereţii mai multor
saloane erau găuriţi de gloanţe şi de schije [... ]"26 •
Sunt remarcate fenomenele mai puţin cunoscute din munca de lazaret:
avalanşa de răniţi care vin după atac, diferitele plăgi cu care avea de a face (de
exemplu, pe front a întâlnit pentru prima dată plăgi cu viermi, care puteau fi scoşi
numai cu pensa, căci se ţineau de carnea vie, dar observase că rănile de acest fel se
vindecau mai repede, fiindcă aceşti viermi erau „un fel de mâncători de puroi").
Autorul evocă cu multă dragoste chipuri de colegi de spital şi prieteni de
suferinţă - medicul Valeriu Găină, dr. Ionel Vlădeanu. Descrie fapte de solidaritate
umană şi de ajutor dezinteresat acordat în situaţii extreme (de exemplu, ordonanţa
sa, Ion Damian, şi-a dat sufletul în braţele medicului cu aceste întrebări pe buze:
„Ce face Robu? Ce face Corneanu?", aceştia fiind colegii din căruţa sanitară).
Arată faptele de curaj ale militarilor simpli atunci când gradaţii îşi uitau obligaţiile.
Un sergent necunoscut, în încercuire, când era panică pe şosea din cauza tancurilor
ruseşti, iar în jur nu se vedea nici un ofiţer, a început să dea ordine, evitând
învălmăşeala de căruţe. O faptă similară a săvârşit şi sublocotenentul Mihăilescu
care, din proprie iniţiativă, şi-a instalat bateria în mijlocul drumului şi a deschis foc
asupra tancurilor ruseşti ce înaintau spre trupele române dezorientate, dar a fost
lovit de un glonte în frunte, murind în braţele doctorului Nandriş.
în acelaşi timp, Tudor Nandriş prezintă fenomene negative, despre care s-a
vorbit mai puţin sau deloc în studiile consacrate războiului, cum ar fi „tinerii
învârtiţi", pe care-i numeşte „trântorii societăţii". Aceştia nu erau mobilizaţi, ca
ceilalţi bărbaţi, iar dacă se întâmpla să fie totuşi chemaţi, erau repartizaţi în partea
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sedentară a regimentului, care nu ajungea niciodată pe front. Arată deosebirea
dintre tinerii cu adevărat patrioţi, care erau trimişi în prima linie, pe viscole şi
geruri, care ajungeau până la -33° C, nemâncaţi, nedormiţi, mereu la un pas de
moarte, şi aceşti „tineri învârtiţi ai timpului, care fac tot felul de afaceri şi în
acelaşi timp îi fac şi pe marii patrioţi şi strategi [... ] la sute de km în spatele
frontului [... ]"27 • În afară de aceştia mai existau şi „medici învârtiţi" care, atunci când
războiul se apropia de sfârşit, ,,năvăleau" în spitale, „ca măcar câteva zile de
concentrare să facă şi ei"28 • „Toţi aceşti medici fac parte din categoria «învârtiţilor»,
[a] celor cu pile multe şi cu propteli mari la spate [... ]. Aceşti medici se plimbau
toată ziua, atât pe stradă cât şi prin saloanele bolnavilor f'ară să facă ceva. Dacă îi
întrebi de ce nu fac nimic, îţi răspund foarte arogant"29 •
Tudor Nandriş, pentru care simţul responsabilităţii era o valoare ce făcea
parte din tradiţia familiei, rămâne profund dezamăgit de această categorie de medici,
care-şi neglijau obligaţiile şi îşi sfidau colegii. Însemnarea din 22 iulie 1944 îl arată pe
intelectualul onest încercând să lupte cu fenomenele de corupţie militară: ,,Azi mi-a
sosit la Secţia medicală un medic căpitan. M-am bucurat mult că măcar de acum
înainte îmi va uşura munca. I-am propus ca înainte de a începe vizita bolnavilor,
să-i predau comanda secţiei medicale. A refuzat categoric[ ... ]. Mi-am dat seama că
am de a face cu un «domn învârtit» [... ]. Am plecat şi am raportat comandantului
de spital această situaţie. Am accentuat asupra faptului că este o incompatibilitate
militară ca un căpitan să stea sub ordinele unui locotenent [„.]. Cu un ton ridicat
mi-a spus: «Îţi ordon să rămâi la comanda Secţiei medicale a spitalului [.„]». Am
rămas dezamăgit de acest ordin al comandantului de spital. Înseamnă că de acum
înainte va trebui să fac şi munca lui, căci nu am să-i pot ordona. M-am întors
amărât la Secţia medicală şi mi-am continuat munca în saloanele bolnavilor, în
timp ce colegul meu, «domnul căpitan învârtit», îşi citea foarte calm ziarele. În
gândul meu mi-am spus: «lată un trântor al societăţii, care sfidează munca
30
profesională şi pe colegii săi, încasând parale multe f'ară să muncească»" •
Alt fenomen întristător erau şefii de spitale nepricepuţi şi laşi, care nu ştiau
să-şi repartizeze oamenii de la o secţie la alta în funcţie de necesităţi. La Corabia,
când a venit un lot de două sute de bolnavi, de ei se ocupa numai medicul Nandriş,
ajungând la o stare adâncă de surmenaj, căci presta această „muncă de rob", f'ară să
primească vreun ajutor din partea celorlalte secţii, care nu aveau nici un bolnav, şi
nici din partea comandantului spitalului, care se mira de ce pierde atâta timp cu
răniţii: „Toată această muncă de spital pentru mine a fost un calvar, datorită unui
om nepriceput. Nu îndrăznea să facă raport pentru a arăta situaţia şi a cere cadre
medico-sanitare de frică să nu supere pe superiorii săi, care, la rândul lor, puteau
27
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raport de trimitere pe front". Prin contrast, aduce un cuvânt de laudă şi
„surorilor improvizate" de la Filiala Crucii Roşii din Corabia:
„Trebuie să subliniez faptul că fetele acestea au muncit foarte mult şi au schimbat
cu totul aspectul spitalului". Împreună cu ele a reorganizat munca fără ajutorul
comandantului. Invocă cu multă recunoştinţă surpriza plăcută, pe care au f"acut-o de
Paşti reprezentantele Crucii Roşii din Corabia bolnavilor şi medicului care, în
noaptea Învierii, a stat de gardă, primind un tren de răniţi: acestea au venit la spital
cu coşuri pline de cozonac, ouă roşii, prăjituri, ţigări, sticle cu vin.
Alt fenomen negativ de pe linia întâi erau „birocraţii fanatici", cei care nu
luau în considerare situaţia concretă de pe teren, ci impuneau aceleaşi formalităţi ca
şi în timp de pace. Autorul vorbeşte cu amărăciune despre coloneii Grama şi
Panaitescu care, la sfârşitul unei inspecţii, i-au cerut să înainteze o serie de situaţii,
„ca şi cum am fi în cazarmă şi nu pe câmpul de luptă. Din cauza lipsei de hârtie şi
cerneală, n-am întocmit aceste situaţii birocratice [... ].Birocratismul a pătruns până
în linia frontului. Ce păcat că ne-au venit aici şi aceşti birocraţi fanatici" 31 . Când se
aflau în încercuire, se iveau imediat funcţionari care cereau fiecărui ofiţer
declaraţii, în care să arate „din ordinul cui s-a părăsit poziţia de luptă". Autorul
explică: „Se vede că birocraţilor [ ... ] le trebuiau hârtii, căci altfel ei nu-şi pot
ju~tifica existenţa şi nici timpul pierdut pe la birouri". Propune chiar o variantă a
stârpirii birocraţiei: ,,Normal ar fi fost ca toţi aceşti «domni birocraţi» să fi fost
trimişi pe front, pe câmpul de luptă unde să-şi arate vitejia lor şi să-şi adune tot
felul de situaţii şi statistici, care nu sunt deloc folositoare şi nu au nici un rost [... ].
Câtă hârtie irosită în zadar şi câtă muncă fără nici un folos" 32 •
Tudor Nandriş vorbeşte cu tristeţe despre indiferenţa unor comandanţi de
calibru mare faţă de sănătatea şi viaţa soldaţilor, pe care îi aveau în subordine.
Când s-au retras de la Marele Cot al Donului (19 decembrie 1942), medicul a intrat
în depozitul de materiale părăsit al diviziei, pe care conducerea n-a reuşit să-l
evacueze, şi a văzut aici multă îmbrăcăminte de iarnă. Ea fusese ţinută tot timpul în
depozit, în loc să fie repartizată soldaţilor. Aceasta în timp ce, la postul de primajutor, veneau mulţi ostaşi şi ofiţeri cu degetele de la mâini şi de la picioare
degerate. Acele materiale au căzut în mâinile inamicului, în loc să fie folosite de
ostaşii români.
În Jurnalul său, Tudor Nandriş arată suferinţele la care individul este supus în
perioada războiului: frica permanentă de moarte, epuizarea prin oboseală, lipsa de
somn, frigul, stresul provocat de suferinţe celor răniţi. Consacră un număr de
pagini traumelor psihice ale războiului care, rară să afecteze integritatea fizică,
aduc prejudicii grave psihicului uman. Trebuie menţionat că însuşi medicul
Nandriş a suportat, în perioada de desfăşurare a războiului, o continuă situaţie de
recunoştinţă
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stres. Vizualizarea suferinţelor răniţilor este considerată de psihologi una din
situaţiile cu potenţial traumatizant cele mai grave. Vorbeşte despre fenomenul
„nopţilor albe" (noaptea în care medicul nu aţipeşte deloc). Autorul mărturiseşte
că, timp de un an şi jumătate, cât a funcţionat la spitalul din Corabia, a avut cele
mai multe „nopţi albe", iar după o astfel de noapte avea o zi obişnuită de lucru.
,,Puţini muritori sunt cei care petrec atâtea nopţi nedormite. În afară de medici eu
nu cunosc nici o altă profesiune care să petreacă atâtea nopţi albe" 33 • Ca medic,
arată influenţa diferitor factori stresanţi, cum ar fi „şocul de bombardament", care
provoacă tulburări psihice de lungă durată, uneori pentru toată viaţa. Tudor Nandriş
descrie efectul imediat al căderii unei bombe de mare calibru în preajma
combatantului. Dacă avea marele noroc să nimerească în „unghiul mort al
exploziei" şi să nu aibă nici o vătămare corporală, în primele momente îşi pierdea
graiul, nu se putea mişca şi nici deschide ochii, atât de mare era tulburarea psihică.
Într-un asemenea moment, când toţi camarazii săi zăceau în stare de şoc în jurul
gropii de bombă, acoperiţi cu bulgări îngheţaţi, medicul locotenent Nandriş a avut
senzaţia că e „singurul supravieţuitor de pe planeta noastră".
Fenomen catastrofal, care impune individului să trăiască experienţe situate
dincolo de limitele normalului, războiul generează un fel de „filosofie" a fatalităţii,
îndeosebi în rândurile perdanţilor şi a celor aflaţi în încercuire. Lângă satul
Wişinowka, li se spuse că sunt înconjuraţi şi generalii îi îndemnară să lupte cu
arma în mână, ca să sfărâme cercul ce îi înconjura. Era 24 decembrie 1942 şi ei
mărşăluiau noaptea, trişti şi îngheţaţi, pe un frig de crăpau lemnele, când au întâlnit
un soldat german, „care călătorea singur într-o sanie, cântând şi fluierând de
credeai că merge la nuntă şi nu la război. Era vesel şi bine dispus, călătorind într-o
direcţie cu totul opusă liniei frontului. Când l-am întrebat pe soldatul german, unde
merge şi de ce este atât de vesel, când inamicul se afla numai la câţiva paşi
depărtare de noi, soldatul a răspuns: «[„.] merg încolo şi încoace, căci acum este
absolut egal unde te duci»" 34•
Alt fenomen negativ al războiului este transformarea individului pe câmpul
de luptă într-un corp mecanic. La 23 noiembrie 1942, în timp ce se aflau pe frontul
din Marele Cot al Donului, Tudor Nandriş scrie: ,,Nimeni nu mai este sigur de ziua
de mâine. Atacurile inamicului devin din ce în ce mai frecvente. Mulţi au ajuns să
fie foarte indiferenţi de tot ce se întâmplă în jurul lor. Puţin le pasă dacă în minutul
următor vor mai trăi sau nu. Pe câmpul de luptă, omul este transformat într-un corp
mecanic, care acţionează la ordine, fără să-i pese ce se va întâmpla" 35 [„.]. În
acelaşi timp, surprinde încercările timide ale soldaţilor de a ieşi din starea de
„corpuri mecanice", practicând riturile creştine şi creând un folclor de război, care
33

Ibidem, p. 138.
Ibidem, p. 84.
35
Ibidem, p. 69.
34

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

326

Iulia Brânză

14

exprima dorul de casă şi resemnarea în faţa implacabilităţii destinului. Consemnează
câteva din aceste texte, menţionând că melodia cea mai des cântată se numea Scriemi, mamă, în care soldatul îşi închipuia un dialog, prin scrisoare, cu mama sa:
„Scrie-mi, mamă, despre satul I Cel cu cer albastru I Şi-mi trimite-o albă floare I
Din salcâmul nostru .. ./ Scrie-mi, mamă, dacă cuiva din sat I Milă fostu-ia când am
plecat I Şi dacă afară de tine I Plâns-au şi alţii după mine. I Scrie-mi, mamă, dacă în
faţa casei I Plopii s-au plecat I Şi ce cântece se mai cântă I Pe la noi prin sat..J
Scrie-mi de ţiganul Gârbu I De mai cântă seara la şezătoare I Numai despre-o fată,
mamă, I Să nu-mi scrii, că rău mă doare .. ./ Iată îţi scriu odorul mamei I Cele
aşteptate I Lăutarul îţi trimite multă sănătate I Şi în singurătatea tristă I Inima îţi
trimite să te însenine, I Iară fata care ai iubit-o I A murit, gândind la tine ... ".
În „imperiul morţii" din încercuire, unde nu aveau adăposturi şi, pe gerul din
decembrie, dormeau într-o viroagă numită de soldaţi „Valea Plângerii", pe paturi
improvizate din scânduri şi saltele făcute din bălării îngheţate, adunate de pe câmp,
soldaţii făceau planuri pentru Crăciun, căutau o râşniţă ca să macine boabele de
grâu pentru colăcei şi cozonaci. Cum Uniunea Sovietică era o ţară atee 36 , soldaţii
români nu se aşteptau ca, în ziua Naşterii Mântuitorului, să se înceteze ostilităţile.
Acest Crăciun aveau să-l petreacă încercuiţi şi, în paginile următoare, medicul
Nandriş nu mai pomeneşte nimic despre cozonaci şi colăcei. Aveau doar un purcel
prăjit în grabă şi colinzi cântate sub bubuiturile tunurilor: „În aşteptarea purcelului,
care se frigea pe plită, ofiţerii au început a colinda. În casă se colinda, iar afară
bubuiau tunurile şi brandurile de credeai că-i sfârşitul pământului" 37 • De Anul Nou,
un grup de soldaţi a venit la medicul Nandriş cu urătura. Şi, lucru demn de
menţionat pentru purtătorii de război modem: ,,Fiind prima zi de Anul Nou, în mod
mutual, pentru respectul acestei zile, nu s-a tras nici un foc de armă din nici o parte"38 •
Jurnalul se citeşte cu mult interes. Autorul fascinează prin forţa de sugestie a
scenelor de război. Iată o reflecţie despre preţul vieţii omului în condiţiile
dezastruoase ale încercuirii: „Cu mâinile tremurânde de emoţie, pansez răniţii [ ... ].
Suflete nevinovate zboară către cer şi trupuri înroşite de sânge, sfârtecate de obuze,
stau împrăştiate pe aceste câmpii atât de departe de ţara noastră [... ]. Aici este
imperiul morţii, aici viaţa nu este decât o simplă scânteiere între două veşnicii, aici
se clădeşte din trupuri, din suflete şi din oase, viitorul popoarelor"39 •
La sfârşitul jurnalului rezultă imaginea unui om capabil de sacrificiu şi de
dăruire profesiei şi sarcinilor încredinţate. Aşa îl descrie şi fostul său şef de la
Spitalul de campanie Z.1.- 582 din Corabia, medicul maior dr. Manu Valentin într-o
36
Prin Decretul Consiliului Comisarilor Poporului despre separarea bisericii de stat şi a şcolii
de biserică, din 23 ianuarie (2 februarie)· 1918, Rusia Sovietică a devenit o tară în care ateismul a fost
ridicat la rang de politică de stat.
37
Ibidem, p. I 04.
38
Ibidem, p. 105.
39
Ibidem, p. 69.
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notă calificativă, inserată şi ea în manuscris: ,,Este un foarte bun medic practician,
cu o frumoasă cultură medicală. Muncitor şi conştiincios. A depus mult zel în
îngrijirea bolnavilor. A dat dovadă de sacrificiu în îngrijirea bolnavilor de tifos
exantematic. Cu dragoste faţă de bolnavi şi faţă de profesiune. A organizat grădina
pavilionului Secţiei Medicale cu multă pricepere, asigurând bolnavilor un loc
plăcut de recreaţie. A avut o atitudine demnă şi corectă, atât în spital, cât şi în viaţa
socială, atrăgându-şi cele mai frumoase aprecieri şi simpatii, făcând cinste Corpului
medical. Pentru toată activitatea sa îi aduc laude şi mulţumiri. Merită a înainta la
gradul de Medic Căpitan'..w. Descoperim, în acelaşi timp, imaginea unui intelectual
care a simţit nevoia de a lăsa mărturie despre cea mai dramatică experienţă a
secolului, descriindu-şi propria experienţă de război.
Scris într-un context istoric dramatic, apoi redactat sub un regim ostil
libertăţii de gândire, în care rostirea cuvintelor „Basarabia" şi „nordul Bucovinei"
erau interzise, jurnalul poartă amprenta unei anumite discreţii faţă de raptul
postbelic al acestor teritorii româneşti.
Valoarea documentară a Jurnalului de campanie. 1939-1945, scris de Tudor
Nandriş, care acoperă aproape cinci ani de război, este importantă. El vine să
întregească tabloul cultural bucovinean, oferind cercetătorilor o bogată sursă de
informare despre un eveniment mondial, a cărui istorie, aşteaptă, la rândul ei, să fie
recuperată şi rescrisă pe baza unor noi izvoare istoriografice. Jurnalul prezintă, de
asemenea, interes şi pentru cititorul obişnuit, interesat să cunoască mai multe date
despre cel de-al Doilea Război Mondial.
Valorificarea Jurnalului de campanie întocmit de Tudor Nandriş se înscrie
într-un proces al restituirilor istoriografice, iniţiat de Institutul ,,Bucovina" prin
publicarea, printre altele, a Însemnărilor zilnice de Samuil Ioneţ, fondatorul Muzeului
Etnografic din Rădăuţi, îngrijite de Rodica Iaţencu şi Vasile I. Schipor („Analele
Bucovinei'', III, nr. 2, 1996. p. 475-489; „Analele Bucovinei'', IV, nr. 1, 1997,
p. 205-216), a Jurnalului lui Vasile Motrescu, luptător anticomunist bucovinean,
sub îngrijirea lui Marian Olaru. („Analele Bucovinei", XI, nr. 1, 2004, p. 125-174;
„Analele Bucovinei, XII, nr. l, 2005, p. 217-237; „Analele Bucovinei", XII, nr. 2,
2005, p. 371-391) şi a lucrării învăţătorului Filimon Rusu, Amintiri. Oameni şi
locuri din Ţara Fagilor, pregătit pentru tipar de Vasile I. Schipor şi Rodica Iaţencu
(„Analele Bucovinei'', începând cu anul XIV, nr. 1, 2007).
La pregătirea materialului pentru publicare am respectat normele ortografice
şi de punctuaţie ale Academiei Române. Intervenţiile noastre le-am marcat prin
croşete. Aducem mulţumiri şi pe această cale lui Traian Postolache, directorul
Muzeului Etnografic „Samuil şi Eugenia loneţ" din Rădăuţi pentru bunăvoinţa de a
ne facilita accesul la manuscris.
40

Ibidem, p. 163.

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

328

Iulia Brânză

16

Jurnal de campanie. 1939-1945
Tudor Nanclriş
În preajma anilor 1938-1939, în toate ţările din Europa era o mare nelinişte şi
o situaţie foarte încordată. Fiecare ţară se aştepta la un atac prin surprindere şi din
cauza aceasta îşi lua toate măsurile de apărare.
Aceste măsuri de apărare au constat în construirea de cazemate, în săparea
unor şanţuri adânci şi late, numite „şanţuri antitanc'', în minarea unor zone
considerate strategice, cât şi în concentrarea diferitelor contingente de tineri pentru
împrospătarea cunoştinţelor militare.
În asemenea situaţie, Germania, care pe atunci era condusă de Adolf Hitler,
declanşează, pe data de 1 septembrie 1939, cel de-al Doilea Război Mondial. În
numai câteva luni de război, armata germană a făcut ca armatele Poloniei, Belgiei,
Olandei şi Franţei să depună armele.
Încă înainte de începerea războiului, Adolf Hitler a anexat Austria la
Germania, pe care a ocupat-o imediat rară vărsare de sânge, apoi şi-a îndreptat
atacul contra Jugoslaviei, Bulgariei şi Greciei, ţări pe care le cucereşte într-un timp
relativ scurt. În majoritatea acestor ţări s-au organizat armate de partizani, care au
continuat apoi lupta prin munţi şi oriunde aveau posibilitatea de a da lovituri
inamicului. Aceste formaţiuni de partizani au fost foarte active, în special în
Polonia, Jugoslavia şi Franţa. În scurt timp după cucerirea acestor ţări, Germania
şi-a îndreptat atacul şi contra Egiptului, unde s-au dat lupte grele, mai ales la
Tobruk şi El Alamein, localităţi pe care le cucereşte, ajungând astfel până la malul
canalului de Suez. Trupele germane, care au operat în Egipt, au fost comandate de
feldmareşalul german Romei. Şi, în fine, ultima ţară, pe care a cucerit-o Germania,
a fost Norvegia.
Tactica, pe care au aplicat-o nemţii în acest război, a fost acea de „Blitz
Krieg", adică război fulger, spre deosebire de tactica aliaţilor, care era diametral
opusă, adică ,,război de uzură şi de lungă durată". Aceste cuceriri fulgerătoare ale
nemţilor au fost numai în prima parte a războiului, căci în a doua parte ei au suferit
mereu înfrângeri şi, în urma marii bătălii de la Stalingrad (Volgograd), nemţii au
fost înfrânţi şi nu şi-au mai revenit până la capitularea lor rară condiţii, în ziua de 9
mai 1945.
Al Doilea Război Mondial a început printr-un atac prin surprindere asupra
Poloniei, dat de armatele germane, la care Polonia nu a putut rezista. În urma
acestui atac puternic, armatele polone au început să se retragă în ţara noastră şi,
odată cu ele, foarte multă populaţie civilă.
Aceste evenimente au făcut ca situaţia din ţara noastră să devină extrem de
încordată. Nimeni nu mai ştia ce surprize poate aduce ziua de mâine şi toată lumea
era foarte îngrijorată, gândindu-se numai la război.
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În această situaţie atât de dramatică, guvernul român a primit, în ziua de
28 iunie 1940, o notă ultimativă din partea guvernului sovietic, prin care se cerea
cedarea Bucovinei de nord şi a Basarabiei. Această notă ultimativă a venit pe
neaşteptate şi, în acelaşi timp, trupele sovietice au pătruns în nordul Bucovinei şi în
Basarabia.
Armata română a primit ordin să nu opună nici o rezistenţă. S-a retras în mod
liniştit, sub privirile consternate ale populaţiei, care se vedea rară nici o apărare.
Odată cu retragerea armatei române din Bucovina şi Basarabia, s-a refugiat şi
foarte multă populaţie civilă şi din aceste ţinuturi. Trenurile erau supraaglomerate.
Populaţia călătorea, din cauza aceasta, şi deasupra acoperişurilor vagoanelor, pe
treptele vagoanelor, iar o bună parte din populaţie se refugia în căruţe sau chiar pe
jos. Şoselele erau ticsite, atât de armată, cât şi de populaţie civilă, care se retrăgea.
Acest refugiu al populaţiei, cât şi retragerea armatei, a impresionat toată lumea.
La două luni numai după cedarea nordului Bucovinei şi a Basarabiei
(28 iunie 1940), a intervenit un alt eveniment dramatic, şi anume Dictatul de la
Viena (30 august 1940), prin care Germania lui Adolf Hitler, reprezentată prin
ministrul său de externe von Ribbentrop şi Italia lui Benito Mussolini, reprezentată
tot prin ministru de externe, contele Ciano (ginerele lui Mussolini), au smuls din
trupul României partea de nord a Transilvaniei şi au dat-o Ungariei. Două ţări
aliate ne-au sacrificat ţara.
Acest Dictat de la Viena a provocat o mare indignare în toată populaţia ţării
noastre. Lumea a rămas consternată. Acest Dictat de la Viena a fost elaborat şi
semnat în Palatul Belvedere de lângă Viena, unde trupele române au dus lupte grele
pentru eliberarea Austriei şi a Vienei. În aceste lupte s-a distins în special
Regimentul 2 de tancuri, care a fost citat prin ordin de zi de mareşalul Stalin şi de
armata română. Tot în aceste lupte, Palatul Belvedere a fost distrus de artileria
română şi refăcut după război. A urmat apoi acelaşi refugiu al populaţiei din
Transilvania şi a celei din Bucovina.
Şi pentru ca situaţia să devină şi mai dramatică şi suferinţele şi mai mari, în
dimineaţa zilei de duminică, 22 iunie 1941, Germania hitleristă, împreună cu
România, au atacat Uniunea Sovietică, cu toate că, nu mult timp mai înainte de
această dată, Uniunea Sovietică şi Germania au încheiat un pact de neagresiune,
semnat de acelaşi ministru de externe german, von Ribbentrop, care a semnat
Dictatul de la Viena, iar din partea Uniunii Sovietice, acest pact a fost semnat de
ministrul de externe sovietic Molotov. Şi, în felul acesta, a intrat şi România în
război.

Italienii, pentru a se arăta şi ei că sunt puternici, au cucerit Albania şi au
trecut Mediterana, pentru a ajunge în Abisinia, pe care o cuceresc. Ambele ţări slab dezvoltate din punct de vedere economic şi puţin ridicate din punct de vedere
cultural. Din cauza aceasta le-a fost uşor italienilor să le cucerească.
În timpul acesta, armatele române recuceresc nordul Bucovinei, Basarabia şi
apoi, împinse de nemţi, trec Nistrul şi, prin lupte grele, cuceresc Odessa. De aici
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trec fluviile Bug, Nipru, Doneţ şi Don, îndreptându-se spre Stalingrad (Volgograd),
iar alte armate române s-au îndreptat spre Crimeea şi Caucaz. În toate aceste
localităţi s-au dat lupte grele şi mult sânge românesc a curs pe aceste meleaguri,
atât de îndepărtate de ţara noastră. Sute de mii de ostaşi şi ofiţeri români îşi dorm
somnul veşniciei în aceste locuri. Aproape la toate aceste lupte am luat parte activă,
în calitate de medic, acordând asistenţă medicală bolnavilor şi ostaşilor răniţi, care
erau foarte numeroşi. Capitolul cel mai dramatic din viaţa mea a fost tocmai în
timpul acestor lupte, care au stors toată vlaga din mine şi mi-au zdruncinat adânc
sănătatea, pe care nici până acum nu am reuşit să o refac. A fost pentru mine şi
pentru toţi acei care au luat parte la aceste lupte, un adevărat calvar.
Din momentul în care a izbucnit războiul, am intrat imediat în luptă cu
Regimentul 8 Artilerie, din Divizia a 7-a Infanterie. Primele lupte s-au dat în
Bucovina, la Fântâna Albă, un sat de lipoveni din apropierea oraşului Rădăuţi. Dar
asupra acestor lupte vom reveni cu amănunte.
În luna iunie 1940, am fost pentru prima dată mobilizat la Cartierul Diviziei
34 Infanterie care, de curând, sosise în oraşul Rădăuţi. În această calitate, acordam
asistenţă medicală ostaşilor internaţi în infirmeria unităţii, cât şi aplicare de
tratamente ambulatorii. Comandantul Diviziei era generalul Florin Georgescu, iar
Şef de Stat Major colonelul Lişcu.
Printre cazurile de bolnavi internaţi în infirmerie se aflau şi câteva cazuri cu
blenoragie simplă acută sau unele chiar cu complicaţii de orhite şi orhiepididimite41
etc. În vremea aceea nu existau nici sulfamide şi nici penicilină. Totul ce se
recomanda în asemenea cazuri era aplicarea de pungă de gheaţă. În infirmerie nu se
aflau nici pungi pentru gheaţă şi nici gheaţă propriu-zisă. M-am gândit mult ce aş
putea face în această situaţie. Ideea mi-a venit într-o zi când am ieşit de la
infirmerie şi, în drum spre casă, am observat doi copii, care se jucau cu băşici de
porc umflate. I-am întrebat de unde le-au luat şi m-au condus numai câţiva paşi să
mi arate de unde le-au luat. Era un măcelar care tăia în mod regulat porci. Am stat
de vorbă cu acest măcelar şi l-am rugat să-mi facă rost şi mie de astfel de băşici. Cu
multă bunăvoinţă mi-a dat cinci bucăţi. M-am întors cu ele la infirmerie şi le-am
dat sergentului sanitar să le umfle şi să le pună la uscat pentru a le putea folosi apoi
ca pungă de gheaţă în tratamentul blenoragiilor.
A doua zi dimineaţă, când am venit la infirmerie, am avut o mare surpriză.
Sergentul sanitar a umflat aceste băşici de porc şi le-a atârnat de streaşina
dispensarului pentru a se usca la soare. Atârnau de streaşina casei ca nişte baloane.
Am trecut pe lângă ele şi m-am făcut că nu le văd, mai ales că mă aştepta multă
lume la consultaţii, atât militari cât şi civili. În timpul consultaţiilor îmi soseşte la
dispensar medicul Alexandrescu, şeful serviciului sanitar al diviziei, şi, cum mă
41
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vede, mă întreabă: „-Ce-i cu băşicile acestea înşirate aici, doctore? - Sunt
viitoarele pungi de gheaţă pentru care am primit ordin să le procur'', i-am răspuns.
A zâmbit şi mi-a dat ordin să le mut în altă parte. Sergentul sanitar le-a dus la o
casă vecină de unde nu se vedeau şi, când s-au uscat, mi-au servit drept pungi de
gheaţă, pe care le-am aplicat cu succes bolnavilor bolnavi de blenoragie. Pe lângă
punga cu gheaţă, sergentul sanitar făcea la aceşti ostaşi şi spălături cu o soluţie
42
slabă de hipermanganat de potasiu. Acesta era tratamentul ce se făcea în vremea
aceea, la bolnavii de blenoragie.
Cât timp am funcţionat ca medic al Cartierului Diviziei 34 Infanterie, şeful
serviciului sanitar al diviziei, maiorul Alexandrescu, mă chema de multe ori în
biroul său ca să-i ajut la întocmirea rapoartelor către Corpul de Armată sau mă
trimitea pe teren, pe la diferite regimente ale diviziei, să controlez starea în care se
păstrează materialele sanitare, în special instrumentarul medical şi medicamentele
şi să fac recomandările care se impun. Când pleca pe teren, şeful serviciului sanitar
al diviziei îmi dădea ordin să rezolv toate problemele de ordin sanitar venite de la
Corpul de Armată, cât şi să întocmesc rapoartele care se vor cere şi să le semnez cu
specificarea: ,,Din ordin". De asemenea, unele ordine trebuiau multiplicate şi
trimise la regimente pe care le semnam tot: ,,Din ordin".
În timpul acesta, s-a primit ordin să ne deplasăm în direcţia oraşului
Storojineţ. Se vorbea că ruşii ar fi pătruns în oraşul Cernăuţi şi acum înaintau spre
Storojineţ. Nu mai înţelegeam, în cazul acesta, ce rost mai are această deplasare?
Sau poate că, între timp, s-a primit vreun ordin secret ca să opunem rezistenţă şi să
luptăm. Nimeni nu ştia nimic.
Am înaintat cu toată divizia în direcţia oraşului Storojineţ şi ne-am oprit în
satul Pătrăuţii de Sus pe Siret, unde am stat numai două zile, după care timp am
primit ordin să ne reîntoarcem la Rădăuţi. În drum spre Rădăuţi, am văzut şoselele
pline de lume civilă, care se refugia pe jos, fie în căruţe, cât şi militari. Nimeni nu
ştia ce trebuie să facă şi unde să plece. Lumea fugea, fiind cuprinsă de panica
războiului. La Rădăuţi, lumea era disperată. O bună parte din populaţie îşi căra
bagajele la gară, gata de plecare. Pe peronul gării din Rădăuţi se vedea o mulţime
de lăzi şi baloturi, care aşteptau să fie încărcate în vagoane. În Rădăuţi am mai stat
vreo 4-5 zile şi apoi am primit ordin să ne deplasăm cu divizia la Iţcani (Suceava
Nord). în timpul acesta, mi-a sosit şi fratele Florea, necăjit şi disperat de soarta
familiei sale. Nu mai ştiam ce să fac cu el în această situaţie. Să-l las la Rădăuţi sau
să-l iau cu mine la Iţcani. Până la urmă m-am hotărât să-l iau cu mine la Iţcani şi să
nu-l las singur în situaţia disperată în care se afla.
în toamna anului 1940, am primit ordin de lăsare la vatră şi m-am întors la
Rădăuţi, împreună cu fratele Florea. Eram amândoi foarte îngrijoraţi de soarta
[permanganat, permanganaţi, substantiv masculin. Permanganat de potasiu = substanţă
solubilă în apă, folosită ca
antiseptic.]
42

cristalină

pe bază de potasiu, de culoare roşie-violetă, cu reflexe metalice,
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familiei noastre, despre care nu mai ştiam nimic. Eu eram mult ocupat cu serviciul
şi mai uitam de grijile familiei, pe când bietul Florea, neavând nici o ocupaţie, era
tot timpul numai cu gândul la familie. Evenimentele, însă, se precipitau. Toată
lumea se aştepta, din moment în moment, la izbucnirea unui război.
În luna februarie 1941, am primit din nou ordin de mobilizare din partea
Regimentului 37 Infanterie, care se afla „pe zonă", în comuna Cotul Vameş, de
lângă Roman. M-am prezentat comandamentului regimentului, care m-a repartizat
medic al Batalionului III, care se afla sub comanda maiorului Teodoru. Comuna
Cotul Vameş era o comună cât se poate de sărăcăcioasă, la vreo 4 km depărtare de
oraşul Roman. Condiţiile de încartiruire şi de masă erau cât se poate de rele.
Norocul meu a fost că n-am stat mult în această comună.
Am primit ordin să ne punem în marş de noapte pe ruta Roman-Paşcani
Ilişeşti-Costişa, de lângă Dărmăneşti-Suceava. Am mărşăluit pe această rută
numai în timpul nopţii, sub motiv ca să nu ne observe inamicul. În duminica
Floriilor a anului 1941, am ajuns în satul Costâna din judeţul Suceava, după un şir
lung cu nopţi nedormite, cu marşuri nocturne, care credeam că nu se mai termină
niciodată. În această comună am dat, pentru prima dată, peste un batalion de
infanterie german, încartiruit şi el în această comună. Acest fapt ne-a dat de înţeles
că războiul se apropie.
Mai erau câteva zile până la sărbătorile Paştilor. Comandantul Batalionului
nostru, maiorul Teodoro, a dat ordin să se pregătească o masă cât mai bună, atât
pentru ostaşi, cât şi pentru ofiţeri. În noaptea Învierii, am mers cu toţii la biserica
din sat. Biserica din Costâna era arhiplină, atât de lume civilă, cât şi de ostaşi şi
ofiţeri. Poate că pentru mulţi din ei aceasta a fost ultima noapte de Înviere la care
au mai asistat. După slujba Învierii, m-am întors acasă. Eram singur în odăiţa mică
de la ţară şi mă purtam cu gândul la toţi ai mei, pe care îi vedeam atât de departe de
mine şi împrăştiaţi în toate colţurile lumii. De la mulţi dintre ei nu mai aveam nici
o ştire şi nici nu mai ştiam pe unde se află.
La prânz am luat masa la popotă împreună cu toţi ofiţerii Batalionului III. La
această masă a fost invitat şi comandantul batalionului german, care a venit
împreună cu doi ostaşi. În batalionul nostru nu cunoştea nimeni limba germană. Şi
atunci comandantul batalionului, maiorul Teodoro, mi-a dat ordin să-l fac pe
interpretul, cu toate că i-am raportat că nu cunosc limba germană. Atunci maiorul
mi-a ordonat: „- Îl vei face pe interpretul. - Am înţeles, domnul maior, îl voi face'
pe interpretul", care până la urmă a ieşit bine. În timpul prânzului am avut două
mari surprize: prima, ordinul de lăsare la vatră şi a doua, primirea unui pachet cu
cozonaci şi ouă roşii, însoţit de o scrisoare din partea Aureliei. M-am bucurat
nespus de mult când am văzut că mai este cineva care se gândeşte la mine. În seara
aceleiaşi zile, m-am urcat în tren la Dărmăneşti, împreună cu îngrijitorul şcolii
Bădeliţă, care mi-a adus pachetul cu cozonaci şi ouă roşii, trimis de Aurelia.
În ziua de 3 iunie 1941, am primit pentru a treia oară ordin de mobilizare din
partea Regimentului 8 Artilerie, care avea garnizoana la Roman. Aici l-am
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cunoscut pentru prima dată pe dr. Ionel Vlădeanu, medic veterinar, repartizat şi el
la Divizionul II, cu care m-am împrietenit din primul moment şi am rămas cei mai
buni prieteni.
La Roman mi s-a spus că regimentul nostru se află pe zonă în comuna
Stupea, care acuma se numeşte Ciprian Porumbescu din judeţul Suceava. Am
plecat împreună cu Ionel Vlădeanu spre Stupea, în căutarea regimentului, dar când
am ajuns în această localitate, mi s-a spus că regimentul a plecat în comuna
Părhăuţi. Spre seară am ajuns în această comună extrem de obosiţi de atâta
călătorie făcută mai mult pe jos, din lipsa mijloacelor de transport. Cum am sosit în
această comună, ne-am prezentat comandantului de regiment, care pe atunci era
colonelul Gheorghe Mosiu, care ne-a repartizat pe amândoi la Divizionul II al
acestui regiment, al cărui comandant era căpitanul Ioan.
A doua zi am părăsit comuna Părhăuţi împreună cu tot Regimentul, care s-a
deplasat în comuna Arbore din judeţul Suceava. În această comună se mai aflau
Regimentul 14 Infanterie 16 şi 37 Infanterie. Împreună cu Ionel Vlădeanu, am fost
încartiruiţi la cetăţeanul Ursan Toader. În comuna Arbore toată lumea era foarte
îngrijorată şi nu vorbea decât de război. Atât militarii, cât şi civilii, simţeau în mod
instinctiv că se apropie pericolul cel mare, dar nu ştie nimeni când începe.
În seara zilei de sâmbătă 21 iunie 1941, după ce am luat masa împreună cu
Ionel Vlădeanu, ne-am culcat în mod obişnuit şi înainte încă de a adormi Ionel
Vlădeanu îmi spune: „Trebuie de pe acum să începem a ne odihni cât mai mult,
căci prevăd că, în scurt timp, va veni o vreme când nu ne vom mai putea odihni".
Obosiţi de munca zilei, am adormit repede şi am dormit adânc toată noaptea şi nu
am ştiut nimic ce s-a întâmplat în cursul nopţii.
Ne-am trezit în mod obişnuit, în dimineaţa zilei de duminică 22 iunie 1941.
Era ora 6 dimineaţa şi noi ne pregăteam să plecăm la programul nostru de lucru.
Tocmai în timpul acesta a sosit caporalul sanitar Strugaru Axinte care, în mod vădit
emoţionat, ne-a raportat: „Domnilor doctori, a început războiul. De pe la orele 3
dimineaţa, au început să bubuie tunurile la frontiera de la Fântâna Albă din
apropiere de Rădăuţi".
Era singura veste pe care am primit-o în legătură cu începerea celui de-al
Doilea Război Mondial. Am ieşit imediat afară din casă, împreună cu Ionel
Vlădeanu, pentru a auzi şi noi primele bubuituri de tun ale celui de-al Doilea
Război Mondial. Într-adevăr, la frontieră bubuiau tunurile. Războiul a început şi
noi nu am ştiut nimic.
Ziua de 22 iunie 1941 va rămâne o zi însemnată în istoria poporului român.
În această zi, România a intrat în război. De acum timpuri grele aşteaptă pe tot
poporul român.
După terminarea programului de dimineaţă, am plecat, împreună cu Ionel, la
biserica Hatmanul Luca Arbore, din comuna Arbore. Biserica era arhiplină, atât de
civili, cât şi de militari. Am stat câteva minute în biserică şi apoi am plecat pentru a
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asculta comunicările de la radio. Căsuţa lui Toader Ursan din comuna Arbore era
plină de lume, care venise să asculte radio-jurnalul. Se emitea numai muzică de
marşuri. Era ceva prevestitor. Toată lumea aştepta cu multă încredere comunicatele.
Deodată, la radio se auzi: „Atenţiune! Atenţiune! Citim proclamaţia
guvernului către ţară ... ". S-a făcut o linişte desăvârşită. Se auzeau doar cuvintele
crainicului, care citea proclamaţia: „Români, în faţa Dumnezeului strămoşilor
noştri, în faţa istoriei şi a veşniciei româneşti, ne-am luat răspunderea de a pomi la
luptă pentru drepturile Neamului românesc ... etc., etc.".
Cam aşa începea proclamaţia guvernului către ţară, prin care se aducea la
cunoştinţa poporului român intrarea în război a României. Toată lumea era
emoţionată. Femeile şi bătrânii adunaţi în casa lui Ştefan Ursan pentru a asculta
radio-jurnalul erau cu ochii înlăcrimaţi. Timpuri grele ne aşteaptă de acum spuneau
ei ... şi aşa spuneam şi noi, cei tineri.
La prânz am luat masa la popotă împreună cu toţi ofiţerii Regimentului 8
Artilerie. În timp ce luam masa, tunurile la frontieră bubuiau din ce în ce mai tare.
Ne aşteptam cu toţii ca colonelul să ne spună măcar câteva cuvinte în legătură cu
războiul, care de numai câteva ore a început. A stat, însă, în tot timpul mesei foarte
calm, apoi s-a ridicat şi a plecat fără a spune măcar un cuvânt, ca şi cum nu s-ar fi
întâmplat nimic mai deosebit.
A doua zi ne-am deplasat în comuna Burla, unde se aflau două baterii ale
Regimentului, pentru a mă interesa de starea sanitară a ostaşilor, cât şi de starea
igienică a cantonamentelor în care locuiau. La terminarea acestei vizite, căpitanul
Ioan, comandantul acestor baterii, m-a rugat să vorbesc ostaşilor despre acordarea
primului ajutor, despre hemostază şi despre aplicarea pansamentului individual etc.
În faţa ostaşilor adunaţi, am vorbit despre toate acestea pe înţelesul tuturor.
Ostaşii m-au urmărit cu multă atenţie. Căpitanul Ioan a asistat la această expunere
şi, la sfârşitul ei, mi-a mulţumit în mod deosebit. După încheierea programului de
lucru, m-am întors la Arbore.
Era vineri 27 iunie 1941. O zi obişnuită de lucru. Cu toate că tunurile bubuiau
la frontieră, noi ne vedeam nestingheriţi de programul nostru. La prânz am luat
masa la popotă, împreună cu toţi ofiţerii regimentului şi cu prietenul meu apropiat,
Ionel Vlădeanu. După masă ne-am întors în cantonamentul nostru pentru a ne
odihni. Ne-am întins în paturile noastre şi stăteam de vorbă, întrebându-ne: „Oare
cât timp vom mai profita de această odihnă?" Şi tocmai în momentul acesta, a sosit
un curier de la comanda regimentului care a raportat scurt: „Domnul medic lt. dr.
Nandriş este chemat de urgenţă la comanda regimentului". Atât şi nimic mai mult.
„Oare de ce te cheamă?", mă întreabă Ionel Vlădeanu. Oare ce s-a întâmplat? În
orice caz nu sunt chemat pentru ceva bun şi am început să mă îmbrac repede.
Ionel Vlădeanu s-a sculat şi el odată cu mine. Nu a mai putut să doarmă nici
el. Era curios să ştie de ce sunt chemat la comanda regimentului. M-am îmbrăcat
repede şi am plecat. Am ajuns la comanda regimentului. Eram emoţionat, dar mă
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stăpâneam. Eram convins că mă cheamă să-mi încredinţeze vreo misiune. Am bătut
în uşă şi am intrat în biroul comandantului, colonelul Mosiu Gheorghe. M-a primit
cu multă amabilitate şi m-a invitat să iau loc în faţa biroului său. Mi-a întins apoi să
citesc un ordin de la divizie cu caracter strict secret în ce priveşte operaţiunile
militare din sectorul Fântâna Albă, care vor avea loc în zilele de 28 şi 29 iunie
1941. Ordinul care era venit de la divizie prevedea în aceste zile să înceapă o mare
ofensivă în sectorul Fântâna Albă, - o comună de lipoveni în apropierea oraşului
Rădăuţi - în urma căreia se prevedea şi un mare număr de morţi şi răniţi. Pentru a
se face faţă acestei situaţii, în ordin se prevedea înfiinţarea unui post suplimentar de
prim-ajutor pe lângă cele două existente la fiecare unitate militară. Şi în ordin se
spunea mai departe: „Se va da ordin de urgenţă medicului lt. dr. Nandriş, pentru a
se deplasa imediat în sectorul Fântâna Albă şi a organiza acolo postul suplimentar
de prim-ajutor, în aşa fel ca să poată intra în funcţiune în orice moment. La faţa
locului va lua legătura cu medicul maior Daşoveanu, care a primit dispoziţiuni în
acest sens".
După ce am citit acest ordin, colonelul mi-a spus: „Prin urmare, ştii despre ce
este vorba şi ce ai de făcut. Pleci imediat în sectorul Fântâna Albă. Ai la dispoziţie
o autosanitară, în care îţi încarci tot materialul sanitar pe care îl ai la dispoziţie. Îţi
iei şi tot personalul sanitar pe care îl ai în subordinele matale, cât şi. bagajele
personale de campanie".
Am părăsit în grabă biroul colonelului. Afară mă aştepta autosanitara. M-am
urcat în ea şi am venit în cantonamentul meu. Aici am adunat în grabă toţi sanitarii
mei şi am dat ordin de încărcare a întregului material sanitar ce-l aveam asupra
mea, cât şi bagajele personale ale fiecăruia. Le-am comunicat apoi să mi se
raporteze când totul va fi gata.
În timp ce se executa operaţiunea de încărcare a materialului sanitar, a venit
şi Ionel Vlădeanu cu un grup de ofiţeri, care au rămas foarte surprinşi când au
văzut că eu mă pregătesc de plecare. Ionel, cum m-a văzut, m-a întrebat unde plec.
„Plec pe front, i-am răspuns şi, în curând, mă veţi urma cu toţii". Între timp s-a
adunat în jurul meu un grup mare de ofiţeri, ostaşi şi civili, care au aflat că am
primit ordin să plec pe front. Am stat cu ei de vorbă până când sergentul sanitar mi-a
raportat că totul este gata pentru plecare. Mi-am luat rămas bun de la toată lumea
care a venit să mă vadă înainte de plecare. M-am urcat în cabină alături de şofer şi
am plecat la drum.
Era o zi frumoasă de vară, cu cer senin şi un soare strălucitor, cât şi o căldură
mare. Înaintam spre satul Burla. Înainte de a intra în sat, o santinelă îmi face semne
disperate să opresc maşina. Am oprit imediat şi am întrebat ce s-a întâmplat. Încă
nu am primit răspunsul şi am văzut prin geamul de la maşină avioane inamice care
zburau pe deasupra noastră, la o înălţime încât am putut să văd nu numai semnele
distinctive ale avionului, dar chiar şi pilotul. Din cauza aceasta, santinela ne-a făcut
semne disperate să oprim, întrucât maşina noastră lăsa nouri mari de praf.
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Am tras autosanitara sub nişte răchiţi de la marginea satului pentru a ne
camufla măcar câtuşi de puţin. Din dealul comunei Burla, oraşul Rădăuţi se vedea
foarte bine. De aici am urmărit avioanele inamice care se roteau pe deasupra
oraşului. La un moment dat, însă, avioanele au început să bombardeze şi să
mitralieze oraşul Rădăuţi. Erau primele avioane inamice care au pătruns pe
teritoriul nostru şi primul bombardament de aviaţie la care asistam în acest război.
Acest bombardament a durat aproximativ o jumătate de oră, după care avioanele
inamice s-au îndreptat spre nord, iar noi ne-am continuat drumul spre Rădăuţi.
Când am intrat în oraşul Rădăuţi, am văzut adevăratul aspect de război. Pe
străzi nu se vedea nici un om. Probabil că erau încă în adăposturi. Clădirile erau
ciuruite de gloanţe şi de schije, ferestrele sîarâmate. Pe străzi am văzut câteva
căruţe sîarâmate, un cal mort şi moloz. Am oprit maşina în centrul oraşului, unde
se afla un restaurant. Am intrat în restaurant împreună cu sanitarii mei pentru a lua
o gustare şi a ne aproviziona cu cele necesare pentru front. În localul restaurantului,
însă, nu era nimeni. După un timp a apărut un chelner speriat dintr-un colţ al
localului. L-am rugat să ne servească o gustare şi apoi să-mi pregătească pentru
drum o serie de articole pentru care i-am dat o listă. După ce am achitat costul
mesei, cât şi articolele comandate, care constau în special în sticle de vin, rom,
coniac, lichior, ţuică etc., pe care le-am considerat drept cele mai bune tonice
pentru front, am pornit din nou la drum spre Fântâna Albă.
Către apusul soarelui, am ajuns la Comandamentul operaţiunilor militare din
sectorul Fântâna Albă, care se afla în comuna Frătăuţii Vechi. Aici am luat legătura
cu medicul maior Dasoveanu, care mi-a dat unele instrucţiuni în legătură cu
instalarea postului de prim-ajutor suplimentar. Am făcut apoi împreună o mică
plimbare pe la marginea satului, cu care ocazie mi-a arătat poziţia în teren a
diferitelor unităţi militare şi cam care ar fi locul cel mai potrivit pentru instalarea
postului de prim-ajutor. Pe câmp era o linişte desăvârşită şi nu se vedea nici o
mişcare. Locul, pe care l-am ales pentru postul de prim-ajutor, era în imediata
apropiere de râul Suceava, într-o vâlcea izolată şi parcă retrasă de zgomotul lumii,
unde se afla o singură casă ţărănească, pe lângă care curgea un mic pârâiaş. Era un
loc oarecum camuflat şi la adăpost de gloanţele infanteriei. Am venit apoi cu
autosanitara aici, am descărcat şi cărat toate materialele sanitare în căsuţa
ţărănească, le~am aranjat în aşa fel ca să-mi poată fi la îndemână în caz de nevoie.
După ce am terminat treaba aceasta, am arborat în colţul casei fanionul alb cu
Crucea Roşie, pentru a atrage atenţia răniţilor că aici se află un post de prim-ajutor.
Am ieşit apoi afară din casă, m-am aşezat pe malul pârâiaşului şi priveam
îngândurat cum curge alene la vale. Sanitarii mei şi şoferul s-au aşezat pe un tăpşan
de iarbă verde pentru a lua masa.
În timp ce ascultam în linişte murmurul acestui pârâiaş, apare dintr-odată
colonelul Mosiu, comandantul meu. Nici nu ştiu din ce direcţie a venit şi cum m-a
găsit aşa repede. Mi-a vizitat postul de prim-ajutor, apoi a ieşit afară, s-a uitat în
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în stânga şi mi-a dat ordin să mă mut în localul şcolii primare din satul
Nu prea mi-a convenit acest lucru, întrucât şcoala din satul Costişa se afla
pe un teren ridicat şi constituia un foarte bun obiectiv pentru inamic. Mi-am
încărcat deci din nou tot materialul sanitar şi am pornit spre Costişa, cu toate că aş
fi preferat să rămân în acea vâlcea izolată şi parcă uitată de lume. În jurul orei 21
am ajuns la şcoala primară din Costişa. Localul şcolii era încuiat şi în şcoală nu se
află nici un om de serviciu. Am trimis doi ostaşi să-l caute pe director şi să-l aducă
imediat la mine. în câteva minute ostaşii au sosit împreună cu directorul şcolar.
I-am cerut iertare că poate l-am deranjat la o oră nepotrivită. Situaţia, însă, este de
aşa natură că am trebuit să fac şi lucrul acesta. L-am rugat apoi să-mi deschidă
şcoala şi toate clasele. Cu oarecare timiditate directorul mi-a împlinit dorinţa.
M-am orientat repede asupra topografiei locului şi am început apoi imediat
descărcarea materialelor sanitare şi aranjarea lor în aşa fel ca să mă pot servi de ele
cât mai repede în orice clipă. în această şcoală am avut posibilitatea să organizez
postul de prim-ajutor în cele mai bune condiţii. Pe la orele 23 am terminat cu
instalarea postului de prim-ajutor.
Atacul avea să înceapă la ora ,,H'', care, de data aceasta, era ora 2 noaptea.
Mai erau deci trei ore până la începerea atacului. Am dat dispoziţiuni sanitarilor să
se pregătească pentru masă şi eu la fel am cerut ordonanţei să-mi aducă din lada de
campanie cina, care era pregătită dinainte. M-am aşezat la o măsuţă, alături de
sanitari, şi am luat cina. După masă am spus sanitarilor să se culce, dar în aşa fel
ca, în orice clipă, să fie gata a da primul ajutor răniţilor. Am ieşit apoi afară şi m-am
aşezat pe o bancă în faţa şcolii, privind pierdut în noapte.
Era o linişte completă. Un greier doar cânta a jale în iarbă. Ştiam că se
apropie ora atacului şi eram emoţionat. Mă gândeam cu groază că, în curând, atâtea
vieţi omeneşti se vor stinge, atâtea trupuri sângerând se vor rostogoli prin bălării.
Şi câţi schilozi şi infirmi ne vor rezulta în urma acestui atac. Mi-am aprins o ţigară
pentru a-mi împrăştia gândurile şi a face timpul să-mi treacă mai uşor. Când îmi
fumam ţigara, s-au tras primele salve de tun, care anunţau începerea atacului.
Bubuiturile de tun au început să se înteţească. Ele continuau îară întrerupere.
A început apoi să tragă şi infanteria cu tot felul de armament: mitraliere, branduri43 ,
grenade etc. În noapte nu se vedea nimic decât flăcările exploziilor. Vuia pământul
de atâtea explozii, mai ales a[le] proiectilelor de artilerie de toate calibrele, iar
ţăcănitul mitralierelor şi a[l] armelor automate continua şi cu mai multă furie. Era
un adevărat infern nocturn.
Prevedeam că, în urma acestui atac, voi avea mult de lucru. De aceea mi-am
chemat sanitarii, care vedeam că sunt emoţionaţi, recomandându-le mult calm.
Le-am dat ultimele dispoziţiuni, arătând în mod precis ce are de făcut fiecare în
momentul când vor veni răniţii. Le-am adresat apoi câteva cuvinte de încurajare.

dreapta

şi
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Costişa.
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[brand, branduri, substantiv neutru. Aruncător de mine.]
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Începea acum să se facă ziuă. Soarele abia îşi trimitea primele raze de lumină
asupra câmpului de luptă. Zgomotul infernal al armelor a încetat. Priveam acum cu
atenţie spre câmpul de luptă. Era linişte. În depărtare, am zărit prima căruţă
Mestrowitz încărcată cu răniţi, care se îndrepta către postul nostru de prim-ajutor.
În urma ei se mai vedeau şi alte căruţe cu răniţi venind înspre noi.
Peste câteva minute au intrat în plină acţiune. Răniţii erau primiţi mai întâi
într-o sală mare de clasă, unde li se făcea un prim triaj pentru a stabili gravitatea
rănilor. De aici, în ordinea urgenţei, erau aduşi într-o sală de clasă de alături, unde
pe o masă improvizată în mijlocul clasei, li se aplicau pansamentele, li se făcea
hemostaza, unde era cazul şi li se aplicau şi atele, tot dacă era cazul. Apoi se
întocmea fişa de rănit şi se aplica vaccin antitetanic. După aceste ajutoare, răniţii
erau transportaţi cu targa în sălile de clasă unde erau improvizate paturi comune şi
apoi evacuaţi la spitale.
Din momentul sosirii primilor răniţi eu nu am mai avut nici un pic de odihnă.
Pansam mereu, atât ziua cât şi noaptea. Răniţii soseau rară întrerupere. În scurt
timp am umplut cu răniţi toate sălile de clasă, deoarece autosanitara întârzia să vină
pentru a-i evacua.
În timp ce pansam răniţii, am observat un grup de copii între 7-8 ani, care au
intrat în sala de pansamente. Erau îmbrăcaţi în cămăşuţe albe ţărăneşti şi cu
44
bondiţe foarte frumoase. M-am uitat la ei şi nu le-am spus nimic. Au privit cu
multă atenţie la răniţi, la vata şi pansamentele pline de sânge şi au plecat tocmai
când voiam să intru în vorbă cu ei. Mi-am adus imediat aminte cum, în urmă cu
douăzeci de ani, în Primul Război Mondial, şi eu, întocmai ca şi aceşti copii, am
apărut pe coridorul şcolii primare din satul Mahala, împreună cu alţi copii. Am
venit pentru a vedea primii ostaşi răniţi din Primul Război Mondial. Am privit şi eu
atunci cum medicii pansau şi am văzut aceeaşi scenă pe care copiii din satul
Costişa au văzut-o azi. Oare peste douăzeci de ani se va repeta aceeaşi scenă?
Multe şi mari sunt grozăviile războiului. Într-o singură luptă au trecut prin
mâinile mele sute de răniţi. Am avut răniţi cu răni uşoare, cât şi cu răni grave, care
au murit la câteva ore după ce le-am acordat primul ajutor.· Aceştia au impresionat
mult, atât pe civili, cât şi pe ostaşi. Fiecare se gândea că aceştia poate au un tată, o
marnă, un frate, soţie, copii etc. care-i aşteaptă să se întoarcă acasă, rară să ştie că,
din clipa aceasta, ei nu mai sunt în viaţă.
Printre numeroşii răniţi, cărora le-am acordat primul ajutor, mi-au rămas
întipăriţi în memorie doi mari mutilaţi, pe care nu am să-i uit niciodată. Parcă şi
acum văd privirile lor aţintite asupra mea, implorând salvarea lor. Unul avea atât
mâinile cât şi picioarele strivite de schije, care erau iremediabil pierdute. Al doilea
mare mutilat a avut smuls complet maxilarul inferior de o schijă, văzându-se numai
limba care se bălăbănea în gură ca şi o limbă de clopot.
44

[bondiţă, bondiţe, diminutiv al lui bondă; substantiv feminin. Pieptar din blană de oaie,

ornamentat.]

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

Tudor Nandriş: jurnalul unui medic de

27

război

339

În zilele următoare, au început să sosească la postul meu de prim-ajutor răniţi
infectate şi pline de viermi (larve). Aceste plăgi aveau un aspect
respingător. Când le priveam, aveam impresia că viermii aceştia rod în carne vie,
cum rod viermii de mătase frunzele de dud. Îndepărtarea acestor viermi din plăgi se
făcea foarte anevoios şi-mi dădea mult de lucru. Ei nu se dădeau scoşi şi erau bine
fixaţi în plagă de nu-i puteai scoate decât cu pensa unul câte unul. Un coleg mi-a
povestit că experienţa Primului Război Mondial a arătat că aceste plăgi, care erau
însoţite de viermi (larve) se vindecau mult mai repede decât plăgile rară viermi.
Aceşti viermi ar fi un fel de mâncători de puroi. Munca a început să devină pentru
mine din ce în ce mai obositoare. Nu mai aveam odihnă nici ziua şi nici noaptea.
Mereu pansam, mereu întocmeam fişe de răniţi şi mereu înaintam situaţii de
pierderile suferite.
După un timp, răniţii au început să-mi vină din ce în ce mai rar. Acest fapt
mi-a dat posibilitatea să mă mai odihnesc. S-a instalat iarăşi o linişte completă. Nu
mai auzeam nici un ţăcănit de armă. Aveam impresia că s-a terminat războiul şi că
avem iarăşi pace.
În dimineaţa zilei de vineri, 4 iulie 1941, am primit ordin să mă mut imediat
cu postul de prim-ajutor în satul Măneuţi, mai în spatele frontului, întrucât eram
prea aproape de linia de bătaie, ceea ce nu era nici reglementar. Astfel, am ajuns în
satul Măneuţi, unde am găsit tot regimentul care venise din comuna Arbore şi care
ocupa poziţia de luptă la marginea satului.
Am trecut prin toate bateriile de tragere şi am ajuns până în mijlocul satului.
Aici l-am găsit şi pe Ionel Vlădeanu de care m-am despărţit în comuna Arbore.
Ne-am bucurat mult când ne-am revăzut după nouă zile de despărţire. Împreună cu
el, am căutat apoi un local potrivit pentru postul de prim-ajutor, pe care l-am găsit
în mijlocul satului. Aici am organizat apoi postul de prim-ajutor. Locul nu era
potrivit, dar altul mai bun nu am găsit. Ordinul primit prevedea că imediat la
sosirea mea la Măneuţi să organizăm postul de prim-ajutor în aşa fel ca să pot
primi în orice clipă răniţi. După ce mi-am organizat postul de prim-ajutor, mi-am
dat seama că mă aflu între două linii de artilerie. În faţa mea se afla artileria uşoară
de câmp, iar în spatele meu artileria grea motorizată. Vai de capul meu şi al
răniţilor, mă gândeam eu, când vor începe să bubuie atâtea guri de tun. Prăpădul
pământului va fi şi nu altceva.
După ce mi-am terminat toată treaba, mi-am spus că de acum este cazul să
mă odihnesc şi eu un pic. M-am întins pe un pat aşternut cu paie şi, alături de mine,
prietenul meu Ionel Vlădeanu. Stăteam de vorbă. Îi povesteam toate peripeţiile prin
care am trecut de când ne-am despărţit. Ionel mi-a povestit şi el unele întâmplări,
printre care şi faptul că se vorbeşte că, în noaptea de 4 spre 5 iulie 1941, va începe
un nou atac asupra Fântânii Albe, mult mai violent ca primul atac, care a fost
respins.
Şi într-adevăr aşa a fost. În timp ce stăteam de vorbă cu Ionel, deodată au
început să bubuie toate tunurile şi de toate calibrele. Casele se clătinau de tăria

cu

plăgi
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exploziilor şi multe geamuri s-au spart la primele bubuituri de tun. Pământul parcă
se cutremura. Era ceva înfiorător. Au început apoi să ţăcănească mitralierele şi tot
felul de arme automate. Inamicul a răspuns tot cu focuri de artilerie şi cu arme
automate de infanterie. Multe proiectile de artilerie au explodat în jurul nostru.
Prevedeam că, în urma acestui atac, voi avea iarăşi mult de lucru. Şi aşa a fost.
În zori de zi au început să-mi sosească răniţi şi activitatea a început imediat
îară a mai avea timp să mă odihnesc. Din oră în oră numărul răniţilor creştea
mereu. Pansam fără încetare. Cei mai mulţi răniţi mi-au sosit de la Regimentul
14 Infanterie şi 16 Dorobanţi. Ultimii răniţi care au sosit în timpul prânzului mi-au
comunicat că „frontul a fost rupt" şi că ai noştri înaintează spre Cernăuţi.
Am pansat toată noaptea şi aproape toată ziua. Când am văzut că răniţii numi mai sosesc, obosit de atâta muncă, m-am culcat alături de răniţi şi am adormit.
Dar, în scurt timp, am fost trezit de ordonanţa mea, care îmi raportează că
Regimentul nostru, precum şi toate unităţile militare, care se aflau la Măneuţi, au
plecat şi că am rămas noi singuri. Nu-mi venea să cred acest lucru. Cum au putut să
plece fără să ne dea şi nouă ordin de plecare? Cum au putut să mă lase cu 70 de
răniţi la postul de prim-ajutor îară nici un aliment? Cum de nu mi-au trimis o
autosanitară pentru evacuarea acestor răniţi la spital? Acest lucru eu nu-l
înţelegeam.

Am ieşit afară din casă şi mă plimbam prin comună, poate voi mai vedea
vreun soldat rătăcit, vreo unitate militară. Dar nu am văzut pe nimeni şi nici o
unitate militară prin comună. Nu ştiam în ce direcţie a plecat Regimentul şi nu
ştiam încotro să o iau. Frământat de aceste gânduri, am văzut la capătul şoselei o
maşină militară. Am aşteptat să se apropie şi apoi am făcut semn să se oprească.
Maşina s-a oprit şi din ea a coborât, spre surprinderea mea, colonelul Mosiu,
comandantul meu. I-am raportat imediat în ce situaţie mă aflu, că mai am la postul
de prim-ajutor peste 70 de răniţi, pentru care nu am nici un fel de aliment şi că nu
mi-a sosit nici un mijloc de evacuare a acestor răniţi. Colonelul, bine dispus, m-a
ascultat cu multă bunăvoinţă şi apoi mi-a comunicat că, în foarte scurt timp, voi
primi o autosanitară pentru evacuarea răniţilor la Spitalul din Rădăuţi, după care
voi urma Regimentul pe ruta Cernăuţi.
În curând mi-a sosit autosanitara şi am început imediat evacuarea răniţilor,
am însoţit personal fiecare transport până la Rădăuţi, cu gândul că acolo [o] voi
întâlni pe Aurelia, despre care, în ultimul timp, nu mai aveam nici o veste de la ea.
Ştiam numai că a fost evacuată cu Liceul Industrial de Fete, a cărei directoare era,
dar nu mai ştiam dacă s-a întors sau nu la Rădăuţi. Abia la ultimul transport de
răniţi am întâlnit-o pe Aurelia prin Rădăuţi. Venise numai de două zile. Ne-am
bucurat nespus de mult când ne-am revăzut.
Era ultimul transport de răniţi cu care am venit la Rădăuţi şi, pentru a mai
putea rămâne câteva ore cu Aurelia, am trebuit să las autosanitara să se întoarcă la
unitate, cu gândul că voi găsi un mijloc de transport până la Măneuţi, care se afla la
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o distanţă de numai 8 km de oraşul Rădăuţi. În timp ce mă plimbam cu Aurelia pe
stradă, în căutarea unui mijloc de transport, m-am întâlnit din întâmplare, în centrul
oraşului Rădăuţi, cu dr. Ştefan Chibici, o veche cunoştinţă de-a noastră, care era şi
el mobilizat la o unitate militară. În momentul când ne-am întâlnit, unitatea sa
militară a primit ordinul de plecare. Am schimbat numai câteva cuvinte şi ne-am
despărţit fără a ne gândi că aceasta va fi ultima noastră întâlnire.
Am aflat mult mai târziu că doctorul Ştefan Chibici a fost grav rănit în luptele
de la Piontrowska, în ziua de 23 iulie 1941, în Ucraina şi a mai trăit 14 ore după ce
a fost rănit. Înainte de a-şi lua rămas bun de la viaţă, a mai avut puterea să roage
camarazii lui ca să fie înmormântat pe pământul ţării. Dorinţă ce i-a fost
îndeplinită. După ce ne-am despărţit de doctorul Ştefan Chibici, am intrat cu
Aurelia într-un restaurant să iau o gustare înainte de a mă pomi la drum. Întrucât nu
am găsit nici un mijloc de transport şi timpul fiind înaintat, m-am hotărât să fac
drumul pe jos - 8 km până la Măneuţi. Când am intrat în restaurant, spre
surprinderea mea, am dat peste medicul maior Daşoveanu, cu care am colaborat în
sectorul de operaţiuni militare de la Fântâna Albă. Pleca şi el în aceeaşi direcţie ca
şi mine şi, având un cal de rezervă, mi l-a oferit cu multă bunăvoinţă.
Cum am terminat masa, mi-am luat rămas bun de la Aurelia şi am plecat
imediat, căci ordonanţa maiorului Daşoveanu a şi sosit cu calul de rezervă. Aurelia
era tare necăjită că plec. Dar, ce să-i faci? Războiule război.
Când am ajuns la Măneuţi era acum seara. Sanitarii mei mă aşteptau cu multă
nerăbdare. Ionel şi-a pierdut răbdarea şi a plecat înainte de a sosi eu la Măneuţi.
Mie îmi era acum foame şi am trimis ordonanţa prin vecini să-mi caute nişte ouă şi
brânză pentru cină. înainte de a mă culca, am dat dispoziţiuni sanitarilor mei să
revizuiască tot materialul sanitar şi, în special, instrumentarul să fie bine curăţat de
sânge, ca să nu ruginească, şi să nu uite ceva din materialele sanitare. Am fixat apoi
plecarea pentru ora 6 dimineaţa.
A doua zi, soarele încă nu era răsărit când am părăsit satul Măneuţi. Am luat
drumul spre Costişa - Climăuţi - Fântâna Albă - Cernăuţi. Am trecut peste tot
câmpul de luptă. Era o linişte completă. Nu se vedea nicio mişcare. Lumea,
îngrozită de lupte, care numai de curând s-au terminat, dormea acum liniştită. Tot
timpul cât am trecut peste câmpul de luptă, am simiţi numai miros de fum şi de
carne arsă. în depărtare, pe câmp, am zărit o echipă militară, care aduna şi
identifica morţii căzuţi pe câmpul de luptă. La Fântâna Albă, în curtea bisericii,
zăceau întinşi pe iarbă un mare număr de ostaşi morţi, dintre care unii desfiguraţi şi
carbonizaţi.

Am părăsit apoi Fântâna Albă şi înaintam încet spre Cernăuţi. M-a
impresionat liniştea care domina peste tot. Pe şoseaua, care ducea spre Cernăuţi, nu
se vedea călătorind decât căruţa noastră sanitară, cu un fanion de Cuce Roşie pe ea.
După un timp, am zărit pe şosea o maşină, care venea spre noi şi care, ajungând în
dreptul nostru, s-a oprit. Din ea a coborât un căpitan de Stat Major, care ne-a
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ne-a întrebat cum de călătorim rară unitate. I-am raportat de ce
unitate şi că avem ordin să plecăm la Cernăuţi. Căpitanul mi-a
comunicat că regimentul nostru şi-a schimbat direcţia şi nu mai pleacă spre
Cernăuţi, ci spre Herţa. Am luat şi noi direcţia spre Herţa. Când am ajuns în oraşul
Siret, l-am găsit în flăcări. Trecerea pe stradă se făcea foarte anevoios, din cauza
flăcărilor şi a molozului fierbinte ce cădea pe stradă, de pe clădirile arzând.
La ieşirea din oraş, am dat peste o unitate militară care staţiona. M-am
prezentat comandamentului acestei unităţi militare, căruia i-am raportat în ce
situaţie mă aflu, cerându-i subzistenţă, atât pentru sanitarii mei, cât şi pentru cai.
Comandantul unităţii, un colonel, mi-a acordat subzistenţa cerută şi mi-a spus că
este bucuros să mă primească, întrucât el şi aşa nu are medic.
Am călătorit trei zile cu acest regiment şi m-am simţit foarte bine, întrucât
eram tratat ca un oaspete. În apropiere de Herţa, am ajuns regimentul meu, care
tocmai racea o haltă. Era acum seara. De la distanţă se vedea oraşul cuprins de
flăcări şi se auzeau mereu împuşcături de arme automate. A fost o mică rezistenţă,
care a fost înfrântă de infanterie.
Când a încetat focul de arme, am primit ordinul să intrăm în oraş. Era acum
noaptea. Am trecut în marş prin oraşul Herţa, rară a ne opri, ca şi prin Siret. În oraş
era acum linişte. Nu se mai auzea niciun foc de armă. În schimb se vedeau multe
case arzând, al căror moloz fierbinte cădea pe stradă şi trebuia să înaintăm cu multă
legitimat

şi

călătorim fără

atenţie.

Am ajuns pe malul Prutului, în oraşul Rădăuţi pe Prut. Aici am stat puţin şi
apoi am trecut Prutul, peste un pod improvizat. După trecerea Prutului, am primit
ordin să ne îndreptăm spre Briceni, unde ni s-a spus că se dau lupte grele şi trebuie
să mergem şi noi să întărim unităţile noastre de acolo. În timpul marşului spre
Briceni, am primit un alt ordin care ne spunea să ne îndreptăm spre Lipcani,
întrucât la Briceni nu mai era nevoie de ajutorul nostru. Am mărşăluit toată ziua
spre Lipcani. Când am ajuns la Lipcani, l-am găsit complet distrus din cauza
luptelor, care numai de curând s-au terminat. Am stat numai 24 ore în acest orăşel
distrus, în care numai biserica a mai rămas întreagă.
Când ne aflam încă în Lipcani, am primit un alt ordin, în care mi se spunea să
ne punem în marş forţat spre Chişinău, unde situaţia a devenit foarte critică. 'Ruşii
ar fi distrus o întreagă divizie acolo şi s-ar fi produs o mare învălmăşeală. Divizia
noastră trebuia să intre imediat în luptă cu tot efectivul ei, pentru a restabili situaţia.
Am mărşăluit o zi şi o noapte rară întrerupere, făcând numai mici popasuri
pentru masă. Eram acum istoviţi de atâta marş forţat şi mă întrebam mereu dacă în
această stare de oboseală, trupa intrând în luptă, va mai putea face faţă
împrejurărilor. Eu însumi îmi dădeam seama că nu voi fi în stare să acord un primajutor numărului mare de răniţi. Dar, după acest marş forţat îndelungat, am primit
ordin că nu mai este nevoie de ajutorul nostru, întrucât situaţia la Chişinău a fost
restabilită de unităţile militare de acolo.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

Tudor Nandriş: jurnalul unui medic de

31

război

343

Ni s-a[u] dat apoi două zile de repaus, pentru a ne reface în urma acestui marş
care ne-am continuat drumul spre Chişinău în marş normal. Când am
ajuns în Chişinău, l-am găsit complet distrus în urma marilor bătălii care s-au dat
aici şi care numai de curând s-au terminat. Am trecut în marş prin oraş şi am putut
să-mi dau seama de marile distrugeri ce le-a suferit acest oraş.
Am luat apoi drumul spre Nistru, unde am ajuns după câteva zile de marş şi
pe care l-am trecut pe un pod improvizat din pontoane. După trecerea Nistrului, am
dat numai de şes. Cât vedeai cu ochii era numai şes. Parcă te înfiora această
imensitate a spaţiului. Ceea ce ne-a surprins de la început a fost că, în imensitatea
acestui spaţiu, am dat în plin câmp peste sate „moldoveneşti" şi „germane", fapt pe
care nu l-am cunoscut până acum.
Am mărşăluit aproape tot timpul paralel cu malul Nistrului şi cu linia ferată
ce ducea spre Odessa. În calea noastră am întâlnit mai multe „colhozuri'.45 • Pentru
noi, însă, noţiunea de colhoz era necunoscută. Pe urmă ne-am dat seama că
„colhoz" însemna o gospodărie mare, colectivă, unde lucrează toţi cetăţenii satului
în comun şi apoi se împart produsele agricole între ei, în raport cu numărul zilelor
lucrătoare. Aceasta era o nouă ordine socială, cu care noi ne întâlneam pentru
prima dată în viaţă.
A doua mare surpriză, în imensitatea acestui spaţiu, de data aceasta foarte
neplăcută, au fost două „cazemate" amplasate în plin câmp, care au deschis foc
asupra noastră, pricinuindu-ne mulţi răniţi şi morţi. În urma acestui atac, unităţile
noastre au fost puse în stare de alarmă. Am intrat deci din nou în luptă. Această
luptă cu cazematele a durat aproape o lună de zile, cu pierderi serioase în oameni,
care puteam spune că au murit pe degeaba. În loc ca aceste c·azemate să fie
încercuite şi lăsată o companie pentru supravegherea lor, au împins batalioane în
faţa lor, pentru a fi luate cu asalt, cauzându-ne pierderi serioase. Dacă ar fi fost
încercuite şi supravegheate ca să nu se aprovizioneze, s-ar fi predat când terminau
rezerva de apă, alimente şi muniţii, care sigur nu putea să dureze prea mult. În felul
acesta s-ar fi câştigat atâtea vieţi omeneşti, care s-au pierdut în zadar. Până la urmă
cazematele s-au predat, după ce au terminat alimentele şi muniţiile.
Am mai înaintat apoi câţiva kilometri, ajungând în apropierea satelor
Carpova şi Vîgada, care au opus o îndârjită rezistenţă. Şi pentru cucerirea acestor
două localităţi s-au dat lupte grele. Atacurile se dădeau de obicei în timpul nopţii.
Şi s-au dat repetate atacuri. Unele din ele au fost respinse, iar în altele s-a câştigat
puţin teren. Şi în aceste lupte am avut numeroşi morţi şi răniţi, ca şi în faţa
cazematelor, cărora am trebuit să le facem faţă. Pansam răniţi zi şi noapte, lară a
avea un pic de odihnă. Zăceau morţii şi răniţii pe câmpul de luptă, cum zac snopii
pe lanurile de grâu. Aveam postul de prim-ajutor într-o groapă mai mare, în plin
forţat, după
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[colhoz, colhozuri, substantiv neutru. Formă de cooperativă agricolă de producţie în fosta
U.R.S.S. Din rus. kolhoz (colectivnoe hozeaistvo). Existau şi sovhozuri (sovetskoe hozeaistvo). Dupa
modelul lor, în România s-au format C.A.P.-uri şi l.A.S.- uri.]
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vântului şi a ploilor. Fără niciun acoperiş, acordam primul-ajutor
Deasupra acestei gropi simple, flutura doar fanionul de Cruce Roşie,
pentru a fi recunoscut de răniţi.
Se întâmpla uneori ca răniţii să fie a doua oară răniţi, fie de gloanţe, fie de
schije, chiar la postul de prim-ajutor. De aceea toţi răniţii mă rugau ca să fie
evacuaţi cât mai repede posibil pentru a nu fi răniţi sau chiar omorâţi la locul
acesta. E drept că evacuarea răniţilor se făcea uneori destul de greu deoarece
autosanitarele nu se puteau apropia de linia frontului.
După lupte grele şi îndelungate, localităţile Carpova şi Vigada au fost
cucerite cu pierderi importante de vieţi omeneşti. Am început iarăşi să înaintăm
câţiva kilometri. Am ajuns în faţa a două sate germane: Marienthal şi Lilenthal,
unde am intrat din nou în lupte grele. Luptele din jurul acestor sate au fost de o
durată mai scurtă, însă cu pierderi serioase, atât de soldaţi, cât şi în ofiţeri.
Un fapt important, pe care ţin să-l amintesc în legătură cu luptele de la
Marienthal şi Lilenthal, a fost acela că, în timpul acestor lupte, m-am întâlnit în
plin câmp cu fratele meu Florea. A fost o întâlnire emoţionantă şi tocmai în timpul
acesta ne-a surprins un bombardament de artilerie. Ne-am aruncat amândoi într-o
groapă adăpost care, din întâmplare, se afla în apropierea noastră. Ne-am lipit unul
de altul şi stăteam aşa liniştiţi. Ne-am adus aminte cum, în Primul Război Mondial,
ne-a surprins un astfel de bombardament în grădina Lazoreni din Mahala-Cernăuţi,
satul nostru natal. Eram amândoi emoţionaţi, atât de această întâlnire, cât şi de
situaţia periculoasă în care ne aflam, neavând siguranţa că în minutele următoare
nu vom fi atinşi de schijele proiectilelor, care explodau din ce în ce mai aproape de
noi. Destinul ne-a fost favorabil şi am scăpat nevătămaţi şi din acest atac. Timpul
nu ne-a permis să stăm de vorbă, căci eu trebuia să plec să-mi văd de răniţi şi el
trebuia să care răniţii de pe câmpul de luptă cu un cărucior Mestrowitz la
ambulanţa diviziei. La despărţire mi-a spus că pe Aniţa, sora noastră, împreună cu
copii, şi pe Chirică, soţul ei, „au luat-o" şi au dus-o departe, dar nu ştie locul unde
i-au dus pe toţi. Înainte de despărţire l-am întrebat dacă mai are nevoie de ceva şi
mi-a răspuns că nu are nevoie de nimic. Totuşi i-am dat câteva sute de lei ca să aibă
pentru orice eventualitate. Ne-am despărţit cu durere în suflet şi cu gândul că ne
vom revedea, mai ales că el era la ambulanţa diviziei noastre.
După ocuparea satelor Marienthal şi Lilenthal, în urma unor lupte grele,
colonelul Mosiu Gh., comandantul Regimentului nostru 8 Artilerie, a dat ordin să
trecem în refacere pe timp de o săptămână. Mare a fost bucuria soldaţilor şi
ofiţerilor la primirea acestui ordin. Am părăsit deci poziţia de luptă şi ne-am retras
în satul cel mai apropiat de linia frontului pentru refacerea şi completarea cadrelor.
Toată lumea era veselă şi bine dispusă că măcar o săptămâna se va odihni şi
va scăpa de mizeriile şi necazurile frontului. Colonelul Mosiu Gheorghe,
comandantul nostru, a dat ordin să se pregătească o masă cât mai bună, atât pentru
trupă cât şi pentru ofiţeri, deoarece masa care ni se da pe poziţia de luptă era cât se
poate de proastă. Această masă consta în mod invariabil dintr-o ciorbă de cartofi,
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pe care o primeam întotdeauna rece şi, dacă în toată cantitatea de ciorbă se putea
vedea o firimitură de cartofi, era mult. Came se vedea foarte rar şi atunci în
cantităţi microscopice, iar pâinea o primeam aproape întotdeauna mucegăită.
Ostaşii spuneau că acest regim ar fi recomandabil pentru „burţoşii şi învârtiţii",
care au rămas în ţară şi fac tot felul de afaceri şi nicidecum pentru luptătorii din
prima linie a frontului.
Am aşteptat cu nerăbdare timpul prânzului. Ne era şi foame. Şi într-adevăr la
prânz ni s-a servit o masă mai omenească. Aici ne-am revăzut cu toţii, care au mai
rămas în viaţă şi care nu ne mai văzusem de când am plecat din ţară, de când ne
aflam „pe zonă" în comuna Arbore din apropierea oraşului Rădăuţi. Mulţi dintre
noi lipseau. Unii lipseau pentru totdeauna, căzuţi pe câmpul de luptă, iar alţii
zăceau răniţi prin diferite spitale de campanie sau din ţară.
Abia am tenninat masa, când a sosit un curier de la divizie. S-a îndreptat spre
colonel, care stătea în fruntea mesei, a salutat milităreşte şi i-a înmânat un ordin de
la divizie. Din momentul acesta, noi toţi ne-am aţintit privirile asupra colonelului.
Îi studiam orice mişcare şi orice gest. Colonelul citea cu atenţie ordinul şi am
observat cum, la un moment dat, a încreţit fruntea. Atunci ne-am spus că acesta nu
este semn bun. Şi într-adevăr aşa a fost. Colonelul s-a ridicat în picioare şi a
ordonat scurt: „Toţi ofiţerii pleacă imedi~t la posturile lor de comandă. Adună
trupa în timpul cel mai scurt posibil şi, echipată de luptă, se va încolona la
marginea satului, unde ne aşteaptă ordin".
Ne-am ridicat cu toţii de la masă şi am plecat în locurile ordonate. Era alarmă
în tot regimentul şi nimeni nu ştia nimic ce s-a întâmplat şi încotro plecăm. Când
regimentul a fost adunat şi încolonat, a apărut colonelul călare, care ordonat: „În
trap după mine înainte marş!" Am luat-o cu toţii la trap, în plin câmp, cu tunuri,
chesoane46 cu muniţii şi toată căruţăraia regimentului. Unde mergeam în aşa mare
grabă nimeni nu ştia. Ultimul în coloană, mărşăluiam eu cu căruţa sanitară, de care
aveam agăţat fanionul de Cruce Roşie.
După un timp ne-am oprit în plin câmp. Era către seară. Comandanţii de
divizioane şi baterii au plecat să recunoască noua poziţie de luptă. Noi, cu
căruţăraia, am rămas pe loc, camuflaţi în nişte bălării înalte. În zori de zi am zărit
în faţa noastră două sate. Mi s-a spus că aceste sate se numesc: Dalnic şi Tătarca. În
faţa acestor sate am ocupat poziţii de luptă şi luptele cele mai grele s-au dat în faţa
acestor două localităţi.
Forţe puternice au fost concentrate pentru cucerirea lor şi în special infanterie
înarmată cu tot felul de arme, ca mitraliere, grenade, branduri etc. cât şi artilerie
înzestrată cu tunuri de toate calibrele. Când se deschidea focul cu acest armament,
aveai impresia că iadul s-a coborât pe pământ. Multe vieţi omeneşti s-au pierdut
a1c1 şi mult sânge românesc s-a vărsat pe aceste meleaguri. Cimitire întregi de
46

[cheson, chesoane, substantiv neutru. Vehicul de artilerie, tras de cai, format dintr-o ladă de
în compartimente, destinat pentru transportul muniţiei.]
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ostaşi şi ofiţeri români au fost înmormântaţi de-a lungul şoselei ce ducea spre
Odessa. Aceasta începând aproape imediat de la trecerea Nistrului şi până la
Odessa. Câmpul din apropierea satelor Dalnic şi Tătarca a fost acoperit de
mormintele ostaşilor români.
De fapt, bătălia pentru Odessa s-a dat în faţa acestor două sate. Ruşii au
apărat cu îndârjire Odessa. Ei au concentrat în jurul Odessei tunuri de toate
calibrele cât şi puternice tunuri anti-aeriene. În timpul nopţii reflectoare puternice
controlau spaţiul aerian deasupra Odessei şi de îndată ce reflectoarele depistau un
avion inamic în spaţiul aerian, toate tunurile anti-aeriene începeau să tragă.
Priveam de la distanţă în timpul nopţii aceste reflectoare puternice şi aveam
impresia că Odessa se afla în zi de mare sărbătoare. Tot în timpul nopţii pleca din
Odessa o platformă cu vagoane, pe care erau instalate tunuri de artilerie grea.
Aceste vagoane erau împinse până în apropierea liniei frontului, de unde tunurile
de artilerie grea îşi vărsau tot focul asupra noastră, şi apoi se retrăgea. Acest tren a
fost numit „trenul fantomă'', care cauza şi el destule pierderi.
Cu timpul, Odessa a ajuns să fie complet încercuită. Apărătorii ei luptau,
însă, cu înverşunare şi făceau schimb de mesaje prin radio cu apărătorii
Tobrukului, care era, de asemenea, încercuit. Căutau să se încurajeze reciproc.
Timp îndelungat, apărătorii Odessei au rezistat încercuirii şi repetatelor
atacuri. Zilnic se înregistrau morţi şi răniţi, zilnic pansam şi acordam asistenţă
medicală ostaşilor. Eram acum în luna octombrie 1941. Timpul a devenit friguros.
Atacuri se dădeau, însă, destul de des şi răniţii îmi veneau mereu la postul de primajutor.
În noaptea de 15 spre 16 octombrie s-a întâmplat ceva deosebit. Ne-am trezit
deodată în miez de noapte cu un atac foarte violent din partea ruşilor. Au început să
tragă în noi cu mitraliere, cu branduri şi cu tot felul de arme automate, cât şi cu
tunuri de toate calibrele, care îşi vărsau focul lor ucigător asupra noastră. Vuia
văzduhul şi se cutremura pământul de atâtea explozii.
Zgribuliţi de frig, stăteam într-o groapă, unde aveam şi postul de prim-ajutor.
În cursul nopţii mi-a sosit un căpitan rănit la o mână. L-am pansat şi apoi am stat
de vorbă cu el. Mi-a plăcut ţinuta demnă şi curajoasă a acestui căpitan. Era foarte
calm şi-mi inspira şi mie mult curaj. Gloanţe şi proiectile de toate calibrele
zbârnâiau pe deasupra noastră şi în imediata noastră apropiere. Aveam impresia că
ruşii au pornit la un atac foarte violent şi-i spuneam căpitanului că parcă văd cum,
în curând, ruşii vor fi lângă noi. căpitanul mi-a răspuns foarte calm: „Eu am altă
părere, doctore: cred că ruşii îşi aruncă asupra noastră toată rezerva de muniţii
înainte de a părăsi poziţiile de luptă". Şi căpitanul a avut dreptate, căci până la
urmă aşa a fost.
Se zărea de ziuă şi noi nu aţipisem nici un minut. Focul încetase. Fiind
linişte, am putut şi noi să dormim un pic. Am fost, însă, curând treziţi de unii răniţi
care mi-au sosit la postul de prim-ajutor. Erau toţi uşor răniţi. I-am pansat şi i-am
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trimis la şoseaua principală, care ducea spre Odessa şi care era în apropierea
noastră şi acolo au aşteptat vreun autovehicul, care să-i ducă până la ambulanţa
diviziei noastre.
Era o zi frumoasă de toamnă. Am ieşit şi eu din groapa în care am stat toată
noaptea şi am plecat până la şoseaua principală să văd dacă ostaşii pe care i-am
ţrimis mai înainte au găsit sau nu vreun mijloc de plecare la ambulanţa diviziei. Se
pare că nu au găsit, căci i-am văzut aşteptând. Pe câmp nu se vedea nici un fel de
mişcare, în mare contrast cu ceea ce a fost în timpul nopţii. M-am aşezat pe
marginea şoselei în aşteptarea vreunui vehicul şi, pentru a-mi trece timpul mai
uşor, mi-am aprins o ţigară. În timpul acesta am zărit în depărtare un camion,
venind spre linia frontului. M-am ridicat şi am făcut semn camionului să oprească.
Camionul s-a oprit şi din cabină a coborât un locotenent farmacist de la divizia
noastră, pe care îl cunoşteam de mai înainte. L-am întrebat de ce a venit cu
camionul până la linia frontului. Aici e un loc foarte periculos. Dacă ne observă
ruşii, deschid focul asupra noastră şi ne fac piftie pe toţi. Farmacistul se uită
zâmbind la mine şi-mi răspunse: „- Numai că frontul nu se mai află aici. Odessa a
căzut astă noapte. - Cum se poate acest lucru? Eu, din prima linie a frontului, încă
nu ştiu nimic şi matale, de la 40-50 km în spatele frontului, ştii! - Ca să te
convingi, îmi spune farmacistul, urcă-te în camion şi hai cu noi la Odessa".
M-am urcat cu tot riscul în camion şi am plecat spre Odessa. Cu cât ne
apropiam de fosta linie inamică, cu atât emoţia îmi creştea mai tare. Mă aşteptam
din moment în moment să fim înfruntaţi cu rafale de mitraliere sau de branduri.
Am rămas surprins când am trecut linia frontului şi nu am fost întâmpinaţi, ca de
obicei, cu focuri de mitraliere. În timpul mersului, m-am uitat din camion în toate
părţile şi nu am văzut pe întinsul câmpiei nici un ostaş rus. În apropiere de Odessa,
însă, am văzut o mică unitate rusească în retragere, care era rară arme.
Am ajuns la periferia oraşului Odessa. Toate străzile erau baricadate. Din
cauza aceasta am trebuit să ocolim mult pe străzile colaterale până am ajuns în
centrul oraşului. Aici am vizitat câteva instituţiuni ca: Opera, Muzeul, Primăria,
Portul Odessa etc. În port, în apropierea ţărmului, se produceau încă numeroase
explozii, ale căror schije ajungeau până la mal. Probabil că aceste explozii s-au
datorat unor depozite de muniţiuni care au fost aruncate în apă ca „să nu cadă în
mâna inamicului". Era acum ora 3 după masă şi nouă ne era foame, căci de
dimineaţă, de la ora 6, nu am mâncat nimic. Am fost informaţi că în fosta clădire a
G.P.U.-ului, unde s-a instalat comandamentul Armatei, s-ar afla o popotă. Ne-am
dus acolo şi într-adevăr am dat peste o popotă. La parterul clădirii se afla o sală
mare, puţin întunecoasă, unde se servea masa. Această popotă deservea pe toţi
ofiţerii care se aflau în Odessa sau erau numai în trecere prin acest oraş. Sala de
mese era arhiplină. Am găsit un loc liber chiar în apropiere de bucătărie. Datorită
unui ostaş-ospătar, care mi-a fost ordonanţă, când am fost concentrat la Regimentul
37 Infanterie, am fost servit imediat şi cât se poate de bine. După masă am mai
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făcut

o scurtă plimbare prin oraş şi apoi m-am întors cu camionul la regiment. Aici,
l-am găsit pe amicul meu Ionel Vlădeanu într-un grup de ofiţeri, spunând bancuri,
de toţi ofiţerii râdeau cu gura până la urechi.
A doua zi am fost informat că clădirea G.F.U„ unde am luat masa cu o zi
înainte, a sărit în aer datorită unei bombe cu explozie întârziată, lăsată de inamic la
plecare. Au fost mai mulţi morţi şi răniţi.
Printre prietenii mei apropiaţi de pe front se numără şi dr. Valentin Găină,
medic veterinar la Regimentul 37 Infanterie. L-am cunoscut prin Ionel Vlădeanu,
care era coleg de facultate şi bun prieten cu dr. Valentin Găină. Într-o bună zi, Ionel
Vlădeanu îmi spune: „- Am un bun prieten, medic veterinar, la Regimentul
37 Infanterie. Nu ai fi dispus să mergem împreună să-i facem o vizită? - Cum să nu?'',
i-am răspuns.
A doua zi era duminică. Dis-de-dimineaţă ne-am urcat în căruţa lui sanitară şi
am luat-o pe câmp în căutarea Regimentului 37 Infanterie. L-am găsit destul de
repede, căci nu era departe de noi. Era o zi cu soare de toamnă şi noi hoinăream
într-un câmp, ce ni se părea rară sfârşit. Aveam impresia că am plecat într-o
expediţie. Întâmplarea a făcut să-l găsim destul de repede pe dr. Valentin Găină,
care şi-a instalat cortul său la marginea unei liziere de pădure, lângă şoseaua ce
ducea spre Odessa. Mare a fost bucuria acestei întâlniri şi, cu toate că nu ne-am
cunoscut mai dinainte, de îndată ce ne-am văzut, ne-am şi împrietenit şi am rămas
prieteni.
Doctorul Valeriu Găină, pentru a sărbători această întâlnire, a scos din lada sa
de campanie un kilogram de vin înfundat din cel mai bun. Între timp a mai venit şi
un căpitan, care tocmai de curând a sosit din ţară. Ne-am împărtăşit toţi trei din
vinul lui Valeriu Găină, pe care l-am consumat până la ultima picătu"ră. Sub
influenţa acestui pahar de vin, ne-a cuprins pe toţi dorul şi nostalgia de familie.
Pentru a-l potoli, am început cu toţii să cântăm. Abia acum mi-am dat seama de
calităţile vocale ale lui Valeriu Găină, care era un bariton desăvârşit. Mult mai
târziu, după terminarea războiului, dr. Valeriu Găină a apărut într-un cor de armată
la televiziune, fiind solistul acestui cor. A fost mult apreciat de lumea care l-a
văzut.

Duetul Ion Vlădeanu - Valeriu Găină, în mijlocul unui câmp imens, a făcut
să se adune în jurul lor mulţi ostaşi şi ofiţeri, care-i ascultau cu multă admiraţie.
Aşa l-am cunoscut pe Valeriu Găină, cu care m-am împrietenit din acel moment şi
am rămas prieteni.
Când soarele era pe cale să apună, ne-am luat rămas bun de la dr. Valeriu
Găină şi ne-am întors la locurile noastre. Am căutat să ocolim postul de comandă al
regimentului, care se af)a într-o groapă în câmp deschis pentru a nu ne întâlni cu
colonelul Mosiu. Am ocolit, prin urmare, postul de comandă al regimentului,
schimbându-ne direcţia şi dând impresia că ne întoarcem din linia frontului. Dar
iată că, deodată, apare în calea noastră colonelul Mosiu Gh. L-am salutat foarte
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respectuos şi am crezut că, cu aceasta, am scăpat de el. Ne-am înşelat, însă. La un
moment dat, colonelul ne opreşte şi se adresează numai lui Ionel Vlădeanu cu
cuvintele: „- Sublocotenent Vlădeanu, spune-mi te rog, unde se află Bateria a treia?"
Ionel nu prea cunoştea poziţia bateriilor pe teren, dar are prezenţa de spirit şi
răspunde: „- Bateria a treia se află lângă a patra. - Dar a patra unde se află?" întreabă
colonelul şi Ionel răspunde cu mult curaj: „- Bateria a patra se află lângă a cincea".
Colonelul a zâmbit şi a plecat rară să mai facă vreo observaţie. Atunci Ionel,
plin de încredere în sine şi bucurie că a scăpat de colonel, mă întreabă: „- Ce poate
nu i-am răspuns bine colonelului? Poate spune colonelul că bateria a treia nu se află
lângă a patra şi a patra lângă a cincea? - Da, Ionele, tu ai răspuns foarte bine,
numai nu ştiu dacă colonelul te-a crezut".
După căderea Odessei, regimentul a primit ordin să se întoarcă în ţară pentru
refacere. Aceasta a fost o mare bucurie, atât pentru ostaşi, cât şi pentru ofiţeri. Toţi
erau veseli şi bine dispuşi. A doua zi dimineaţa, pe la orele 6, s-a dat ordinul de
plecare. Tot regimentul s-a pus în mişcare. Ostaşii erau în stare să călătorească şi
noaptea numai ca să ajungă mai repede la familiile lor. Tot drumul, atât la plecarea
din ţară, cât şi la întoarcere, l-a~ făcut pe jos. Am plecat de la Fântâna Albă până
la Odessa şi de la Odessa ne-am întors tot pe jos până la Botoşani. A fost un drum
destul de lung şi obositor.
Printre popasurile făcute în cursul acestei călătorii mi-aduc aminte de acela
din satul Karagleea, de pe malul limanului Nistrului. Cum am ajuns în această
localitate, Ionel Vlădeanu îmi spune: „- Ce-ar fi dacă am cere colonelului permisia
de a trece cu barca limanul Nistrului şi a vorbi la telefon de la Cetatea Albă cu
familiile noastre". Zis şi făcut. Ne-am prezentat colonelului şi am cerut permisia,
care ni s-a aprobat. Am plecat apoi la debarcaderul de pe malul limanului Nistrului,
de unde am urcat într-o barcă cu pânze în care se aflau mai multe persoane civile şi
militare. Limanul Nistrului, în acest loc, ni s-a spus că are o lăţime de 12 km.
Valurile limanului erau atât de mari ca şi ale Mării Negre. Am traversat limanul
Nistrului în condiţiuni destul de bune şi am ajuns la Cetatea Albă. Cum am ajuns
aici, am mers imediat la telefoane. Eu am cerut Spitalul Central din Rădăuţi, pentru
a vorbi cu fratele Ionică, însă nu am reuşit să obţin legătura. Ionel a fost mai
norocos. El a cerut Craiova şi a reuşit să vorbească cu familia sa. După terminarea
acestei convorbiri telefonice, am mers la un restaurant să mâncăm ceva şi apoi, la
orele 12, ne-am întors la debarcader. Când am ajuns aici, am dat peste aceeaşi
barcă cu pânze, care era încărcată cu nişte saci grei până la refuz şi o mulţime de
1urne în barcă.
Ne-am urcat în barcă şi am pornit în larg. Când am ajuns, însă, la mijlocul
limanului, ne-a surprins o puternică furtună. Barcagiii nu mai puteau stăpâni barca.
Eram schimbaţi la faţă şi foarte îngrijoraţi. Îşi dădeau seama de marele pericol în
care ne aflam. Barca mergea la voia întâmplării mânată de furtună şi clătinându-se
în toate părţile din în ce mai tare, gata să pătrundă apa în ea. Scufundarea putea să
survină în orice clipă. Lumea din barcă era extrem de emoţionată. Intrase în panică.
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Ionel Vlădeanu se uită lung la mine şi-mi spuse: „- Uită-te bine la mine, căci
în clipa următoare se poate întâmpla să nu ne mai vedem. - Ce întâmplare
nenorocită", îi răspund eu. Dar încă nu ne pierdeam nădejdea. Ne-am învârtit aşa
vreo jumătate de oră prin mijlocul limanului. Toată lumea era îngrozită. După un
timp, însă, furtuna s-a mai potolit şi barcagii au reuşit să redreseze barca. Am
început să ne apropiem de ţărm, eram acum cu toţii fericiţi că am scăpat de la un
înec aproape sigur. Am atins ţărmul la vreo 7 km mai jos de debarcader. Ne
gândeam ce greu ne va fi să facem vreo 8 km pe jos, până la satul Karagleea. Dar
iată surpriză plăcută. Numai la câţiva paşi de locul unde am debarcat, ne aştepta o
căruţă a regimentului, care a fost trimisă de colonel. Ostaşul, care a venit cu căruţa,
ne-a povestit că, în timp ce furtuna ne învârtea barca prin mijlocul limanului,
colonelul ne-a urmărit tot timpul cu binoclul. Când a văzut că am ieşit din pericol,
a dat ordin ca o căruţă să vină înaintea noastră. Ne-am bucurat mult de gestul
frumos al colonelului, căruia i-am mulţumit foarte călduros.
Am sosit la regiment în timpul mesei. Colonelul se afla la masă. L-am salutat
cu mult respect şi ne-am aşezat şi noi la masă. După ce am servit masa, colonelul
ne-a întrebat cum a fost la Cetatea Albă? I-am răspuns că a fost foarte frumos, dar a
doua oară nu mai dorim să mergem.
Un alt popas, de data aceasta mai plăcut, l-am făcut în satul Cotnari, renumit
prin vinurile sale. Cum l-am văzut de la distanţă, i-am spus lui Ionel Vlădeanu:
„- Ionele, aici dăm lovitura. O să înecăm în vinul de Cotnari toate mizeriile şi
necazurile suferite pe câmpul de luptă. - Că bine zici tu, măi Rică (aşa îmi spunea
mie toată lumea în Regimentul 8 Artilerie). Eu am uitat că la Cotnari sunt cele mai
bune vinuri, din care a băut şi Ştefan cel Mare". Către apusul soarelui, am ajuns în
satul Cotnari. Am avut o mare surpriză. Colonelul Gh. Mosiu, contrar celor
obişnuite până acum, a dat ordin ca toată lumea să doarmă în corturi, pe toloaca de
la marginea satului şi nimeni să nu intre în sat. „- Ce să facem acum, măi Rică?",
mă întreabă Vlădeanu cu multă amărăciune. „- Vom bea vin de Cotnari şi vom
dormi în sat, chiar dacă colonelul Mosiu ar trage cu tunul în noi, i-am răspuns. Eu
nu urmăresc nici o aventură şi nici o carieră militară, aşa că îmi este absolut egal de
ce se va întâmpla".
Seara, am luat toţi ofiţerii masa la popotă, în frunte cu colonelul. După masă·
au plecat toţi şi am rămas numai eu cu Vlădeanu. Am ieşit apoi afară împreună. Era
întuneric beznă. Am intrat în sat prin prima uliţă ce ne-a apărut în cale. Nu ştiam
încotro să o luăm. Înaintam pe întuneric pe această uliţă a satului, îară să întâlnim
vreun om în cale. După un timp, am întâlnit un cetăţean, pe care l-am întrebat dacă
nu cunoaşte aici, în sat, vreun local unde s-ar putea bea un vin bun de Cotnari? Şi
cetăţeanul ne-a condus cu multă amabilitate la „Cooperativa Cotnari", unde se
găsesc tot felul de vinuri de Cotnari, de la cele mai vechi până la cele mai noi.
În momentul când am ajuns la cooperativă, vânzătorul era gata să plece.
L-am oprit şi l-am rugat să ne servească un vin bun de Cotnari. Vânzătorul ne-a
răspuns că are de toate felurile de vin de Cotnari. „- De care să vă aduc? Din cele
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mai vechi sau din cele mai noi?" ne întreabă el. L-am rugat să ne aducă câte un
„păhăruţ" din fiecare, de probă, şi apoi vom vedea noi la care ne vom opri. În timp
ce vânzătorul a plecat să ne aducă probele de vin comandat, am observat, pe
rafturile din sala în care ne-am oprit, tot felul de articole ca: nuci, alune, stafide,
smochine etc. Între timp, vânzătorul a sosit cu „păhăruţele de vin" pe care am
început imediat să le gustăm şi să cerem, în acelaşi timp, să ne aducă la masă nuci,
alune, smochine etc. Vânzătorul ne-a adus de toate. Probele de vin aduse erau
foarte bune. Unul mai bun ca altul. Nu mai ştiam la care să ne oprim. Într-un târziu,
Ionel îmi spune: „Parcă acesta ar fi mai bun", arătându-şi păhăruţul. „Să bem
atunci din acesta", i-am răspuns eu, şi vânzătorul ne-a adus de îndată vinul dorit şi
farfurii cu nuci, alune şi smochine. Bem din cel mai bun vin de Cotnari şi mâncăm
alune, nuci şi smochine. „- Aşa mai zic şi eu !", a exclamat Ionel Vlădeanu. Am
mâncat şi am băut până în jurul orei 12 noaptea, când am chemat vânzătorul să ne
facă plata şi, în acelaşi timp, să ne împacheteze câte zece sticle de căciulă din cel
mai bun vin de Cotnari. Am făcut plata şi acum eram gata de plecare. În momentul
acesta, se deschide uşa prin care au năvălit toţi ofiţerii regimentului. Noi eram
acum puşi la punct şi am trebuit să mai stăm două minute, ca să bem cu toţii
împreună câte un pahar cu vin şi apoi să plecăm la culcare. Afară era întuneric de
nu vedeai nici la un pas înainte. Ne-am îndreptat spre marginea satului, cu gândul
de a găsi o casă unde să putem dormi câtuşi de puţin. După câţiva paşi ne-am
întâlnit cu şeful postului de jandarmi din Cotnari, căruia i-am dat „ordin" să ne
găsească o casă curată, fără paraziţi, unde să ne putem odihni până la plecarea
regimentului. Ne-a condus la o casă din marginea satului, unde staţiona regimentul.
Am rămas plăcut surprinşi că casa aleasă de plutonierului de jandarmi era aşa cum
am dorit-o noi: o casă curată, un pat cu cearceaf, plapomă şi feţe de pernă, toate
albe ca zăpada. Era o plăcere să te culci într-un astfel de pat. Am adormit imediat şi
nu ne-am trezit decât la ora 7 dimineaţa.
Ora plecării, în mod obişnuit, era 6 dimineaţa, dar, de data aceasta, colonelul
a hotărât 5 dimineaţa ora plecării, bănuind că mulţi ofiţeri se vor rătăci prin sat
după vin. Ne-am îmbrăcat imediat şi am plecat pe toloaca satului, dar aici nu am
văzut nici un om şi nici o căruţă. Plecaseră toţi. Era încă întuneric şi o ceaţă de nu
vedeai nici la un metru distanţă. Ionel, necăjit, mă întreabă: „- Ce ne facem acum,
măi Rică? - Nu facem nimic, i-am răspuns eu. Ne aşezăm pe marginea şoselei şi
aşteptăm vreun vehicul care merge spre Botoşani".
Era o toamnă târzie. Ceaţa, care învăluia satul şi toloaca satului Cotnari, a
început să se ridice. Acum se vedea ceva mai bine. Privind prin ceaţa aceasta, am
zărit, în mijlocul toloacei, două căruţe cu coviltir, care erau chiar căruţele noastre
sanitare. Sergenţii noştri sanitari, care şi-au arătat devotamentul lor faţă de noi, în
cele mai dramatice clipe de pe front, nu s-au dezminţit nici de data aceasta, cu toate
şicanele ce le-au făcut „majurii". Astfel, veseli şi bine dispuşi, am pornit la drum.
Am trebuit să facem un ,,marş forţat'', ca să ajungem regimentul din urmă. L-am
ajuns tocmai în timpul prânzului, când toţi ofiţerii împreună cu colonelul se afla la
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masă. Am mers şi noi să luăm masa. Dar când am ajuns la uşa popotei, Ionel nu
mai vrea să intre din cauza colonelului, care sigur ne va face observaţii. Cu toate
insistenţele mele, Jenică nu mai vrea să intre. Pentru a-l convinge să intre odată cu
mine şi pentru a-i înlătura teama de observaţiile colonelului, i-am spus lui Ionel că
am să inventez o poveste şi anume aceea că caii de la căruţa mea sanitară au avut
nişte colici puternice de nu mai puteau merge, iar tu ai trebuit să rămâi cu mine
pentru a înlătura colicele cailor. Ionel Vlădeanu se uită lung la mine şi-mi spune:
„- Şi tu ai să raportezi în felul acesta colonelului? - Sigur că da, i-am răspuns lui
Vlădeanu. Acum putem intra". Ionel vine cu mine până aproape de uşă şi apoi se
întoarce spre surprinderea mea. Mie, însă, îmi era foame, am deschis uşa şi am
intrat. Colonelul, ca de obicei, stătea în fruntea mesei. Am salutat şi m-am aşezat la
masă. Colonelul cu toţi ofiţerii s-au uitat la mine, dar nimeni nu a spus nici un
cuvânt. Un soldat mi-a servit imediat masa. În timp ce mâncam cu „poftă de lup",
intră şi Jenică. Când a dat cu ochii de colonel, s-a înroşit ca o fată mare. S-a aşezat
lângă mine şi m-a întrebat dacă colonelul a f'acut vreo observaţie. I-am răspuns că nu.
Dintre ofiţerii activi, cel mai bun prieten al nostru a fost căpitanul Ioan, care
mai târziu a fost avansat maior. El era comandantul Divizionului II din care făceam
parte şi noi şi lui îi spunea întotdeauna adevărul, egal de ce „abateri" comiteam. De
fapt maiorul Ioan ţinea foarte mult la noi. Oricând avea o clipă liberă, venea să o
petrecem împreună, distrându-ne foarte bine cu bancurile pe care le asculta de la noi.
După ce colonelul şi ceilalţi ofiţeri s-au ridicat de la masă, maiorul Ioan a
venit lângă noi şi ne-a întrebat: „Ce s-a întâmplat cu voi de nu v-am văzut în timpul
marşului?" I-am povestit adevărul asupra celor întâmplate, cât şi ceea ce aveam
pregătit să raportez colonelului în cazul că ar fi făcut unele observaţiuni. Căpitanul
Ioan, avansat de curând maior, a rămas foarte mulţumit că am fost sinceri, iar Ionel,
zis Jenică, de bucurie că totul s-a terminat cu bine, a scos o sticlă de Cotnari (din
cele zece cumpărate) pe care am băut-o toţi trei cu veselie şi voie bună. Numai ce
am terminat sticla de băut, am primit şi ordinul de plecare. Ne-am urcat în căruţele
noastre sanitare şi am pornit la drum spre oraşul Botoşani, unde am ajuns pe data
de 7 noiembrie 1941. Aici, după ce am predat toate materialele sanitare pe care le
aveam asupra mea, am primit „ordinul de lăsare la vatră" şi, cu primul tren, am
plecat la Rădăuţi. Astfel s-a încheiat pentru mine prima campanie din răsărit. Spre
seară am ajuns la Rădăuţi. M-am oprit la locuinţa mea din strada Bogdan Vodă, nr. 1
(în care se află acum Casa Pionierilor), unde gazda mea, bătrâna şi simpatica
doamnă Teleagă Domniţa, m-a primit ca şi pe propriul ei fiu. Aveam impresia că
stau de vorbă cu mama mea. I-am povestit, apoi, pe scurt, toate grozăviile şi
mizeriile războiului.
Domniţa Teleagă mi-a vorbit apoi de Aurelia, cu multă afecţiune. Numai
cuvinte elogioase avea pentru ea. Mi-a adus apoi scrisorile sosite în lipsa mea. Erau
destul de numeroase. Le-am răsfoit la repezeală, urmând ca a doua zi să le citesc cu
atenţie. Am plecat apoi în fugă până la Aurelia. Locuia în apropiere. Îmi era dor să
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o văd. Cât timp am fost pe front, mi-a scris foarte regulat. Scrisorile ei le citeam de
multe ori în zgomotul infernal al exploziilor de proiectile şi în ţăcănitul de
mitraliere.
Mare ne-a fost bucuria când ne-am revăzut după un timp atât de îndelungat.
Ne-am povestit peripeţiile mai importante prin care am trecut, rară a le fi terminat.
Am continuat în întâlnirile următoare să ne povestim câte un crâmpei din viaţa
noastră zbuciumată de război. Tot în aceeaşi zi, am hotărât să ne căsătorim. Pentru
ziua de 22 decembrie 1941 am fixat data căsătoriei civile la Rădăuţi, iar pe data de
27 decembrie 1941, data căsătoriei religioase la Cernăuţi, adică a treia zi de
Crăciun, unde am fost invitaţi de fratele Ionică şi cumnata Astra, care au fost şi
naşii noştri. După căsătorie, masa s-a servit în locuinţa naşilor noştri, la Spitalul de
Copii din Cernăuţi. De acest spital mă leagă şi începuturile mele în viaţa de medic.
Am lucrat aici un an de zile, sub îndrumarea cumnatei mele Astra, care era medic
primar director, în calitate de medic secundar. În timpul liber mai lucram şi în
secţia de 0.R.L. a Spitalului Central din Cernăuţi, al cărui şef de secţie era fratele
meu Ionică, specialist în boli de nas, gât şi urechi, medic primar şi docent
universitar. În ambele secţii, ne-am îmbogăţit bagajul de cunoştinţe şi am păşit apoi
în viaţa practică cu mai multă încredere în puterile mele.
Tudor Nandriş - Das Tagebuch eines Kriegsarztes•
(Zusammenfassung)
Der Arzt Tudor Nandriş, geb. im Dorf Mahala, Region Czemowitz (23.IV.1906-20.11.1989),
geh<>rt einer berUhmten Bukowiner Familie, die der nationalen und intemationalen Kultur grosse
Pers<>nlichkeiten gegeben hat: Grigore Nandriş, Linguist, Professor an der Universităt in London; Ion
Nandriş, Arzt und Gelehrte; Aniţa Nandriş, Verfasserin einiger wertvollen Memoirenbănde i.iber das
Sibirische Exil, daftlr wurde ihr der Lucian Blaga-Preis verliehen.
Das sogenannte Feldtagebuch 1939-1945 erschien zusammen mit einem reichen
ikonographischen Material und bezieht sich auf Momente wăhrend der militilrischen Operationen, an
denen er als Feldarzt teilgenommen hat: die Befreiung des Nordteils der Bukowina und des
Bessarabiens im Jahre I94I, die Eroberung Odessas, der Einmarsch in das sowjetische Gebiet, dann
das dramatische Moment der schweren Kămpfen und der Schlacht am Don. Der zweite Teii des
Tagebuches ist dem Ri.ickzug der rumllnischen Truppen aus dem sowjetischen Gebiet und der Arbeit
des Arztes Tudor Nandriş im Militărkrankenhaus der Stadt Corabia, am Ufer der Donau gewidmet.
Das Tagebuch zeigt dem Leser das Bild eines unterschiedlichen Arztes. Im Falie des
Lieutnants Nandriş, ist der Arztberuf mit dem des Kriegsberichters verbunden. Zwischen zwei
Schlachten findet er die M<>glichkeit, sich von der umgebenden Kriegsstimmung - dr<>hnende
Kanonen, verstUmmelte Soldaten - abzu!C>sen und schreibt seine Gedanken und Bemerkungen auf.
Alles bildet ein erschi.ittemdes Dokument, in dem der Krieg aus der Perspektive des Menschen
prăsentiert wird, der das menschliche Leiden in alle seiner Formen gesehen hat. Es sind die
•Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.
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Bemerkungen eines empfindlichen Menschen, der das tragische Kriegsphănomen am tiefsten
verstanden hat, das auch Hemingway f\lr „einen riesigen Unsinn" hielt. Seine Notizen haben einige
wichtige Merkmale, die einer sich in der Mitte der Kriegsgreuel befindende Person notig sind:
Objektivităt, analytischer Geist, Zurilckhaltung.
Das Tagebuch prăsentiert auch die Gef\lhle des Arztes vor dem Angriffsbeginn oder das
Moment des ersten Bombenangriffs gegen die Stadt Radautz. Es werden Szenen, als die Angriffe aus
dem Krankenhaussaal beobachtet wurden, oder die russischen Dorfem nach den Panzerkămpfen
beschrieben. Auch die Ănte Ionel Vlădeanu und Valeriu Găină beschreiben z. B. die mutigen Taten
der einfachen Soldaten.
Gleichzeitig werden im Tagebuch negative Phănomeme prăsentiert, die in den bisherigen
Studien zum Thema „Krieg" weniger erwăhnt wurden: es handelt sich um die Mănner, die mobilisiert
waren aber nie auf die Front kamen und die er als „Drohnen der Gesellschaft" bezeichnet. Genauso
berichtet er von einigen Ărzten, die nur am Kriegsende ins Fledkrankenhăuser gingen, um dort
„zumindest einige Kriegstage zu verbringen". Dazu kamen noch die ungeschickten Krankenhausleiter
und die Gleichgiiltigkeit der Offiziere dem Leben und der Gesundheit ihrer Soldaten gegenUber.
Der Verfasser widmet viele Seiten den Kriegsleiden: der Angst vor dem Tod, die Ermiidigung,
die Schlaflosigkeit der Ănte, die Kălte. Er spricht von den psychischen Erschiitterungen, die den
physischen Zustand schwer beeinfliissen.
Das Tagebuch enthălt dramatischen Seiten Uber das Leben der Soldaten am Don, ein Gebiet,
das er als „Reich des Todes" bezeichnet und wo diese den Zustand der „mechanischen Korper" zu
Uberwinden versuchten. Die Soldaten Uben die christlichen Rituale aus und schreiben Volksgedichte.
Einige von diesen Volkstexten werden auch im Tagebuch prăsentiert.
Der dokumentarische Wert des Feldtagebuches des Autors Tudor Nandriş, das fllnf
Kriegsjahre beschreibt, ist gross und ergănzt die Bukowiner Kulturlandschaft. Es ist auch eine reiche
Informationsquelle, nicht nur fllr die Forscher, sondem auch fir den einfachen Leser, der mehr Uber
den zweiten Weltkrieg erfahren mochte.
Hiermit bedanken wir uns ganz herzlich beim Herm Traian Postolache, dem Direktor des
Etnographischen Museums in Radautz, der uns das Manuskript von Tudor Nandriş ausgeliehen und
gleichzeitig uns die Moglichkeit gegeben hat, es in der vorliegenden Zeitschrift zu verwerten.
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Mareş

(editor coordonator), Europa necunoscută - comori din Bucovina.
Unbekanntes Europa - Schiitze aus der Bukowina, Suceava, Lidana, 2007,
297p.

Lucrarea Europa necunoscută - comori din Bucovina. Unbekanntes Europa - Schătze aus der
Bukowina a apărut cu sprijinul financiar al Ministerul Culturii şi Cultelor, care a susţinut proiectul
realizat de Complexul Muzeal Bucovina, editor coordonator, Ion Mareş, autori: Constantin Emil
Ursu, Ion Mareş, Paraschiva Victoria Batariuc, Mugur Andronic, Violeta Marianciuc, Suzana
Cosovan, Laura Ursu; traducere în limba germană: Raluca Herghelegiu, Anneliese Porociuc, Andrea
Bargan; corectura textului german, Bukowina Institut Augsburg.
Capitolul I, Bucovina - prezentare generală, alcătuit de Constantin Emil Ursu, aduce în atenţia
cititorului aspecte legate de cadrul geografic şi istoric al judeţului Suceava. După o prezentare
succintă a principalelor forme de relief, „care incită prin diversitate" (p. 9), autorii realizează un scurt
istoric al zonei, evidenţiind cele mai importante momente ale evoluţiei statului feudal Moldova,
inclusiv momentul 1774, când armatele Imperiului habsburgic ocupă nordul Moldovei, numit după
această dată Bucovina. ,,În noua sa postură, Bucovina cunoaşte o perioadă deosebită de înflorire
economică şi culturală. [„.] După 1920, Bucovina cunoaşte o perioadă de decădere, resimţită în toate
domeniile. Din 1940, partea nordică a Bucovinei intră în componenţa Ucrainei, unde este şi astăzi.
După al doilea război mondial, politica de uniformizare a Moldovei duce la ştergerea identităţii
Bucovinei, prin aporturi de populaţie, demolarea vechilor clădiri etc. Aşa se face că vizitatorul
neavizat vede în Suceava doar monumente medievale, ici-colo câte o clădire din perioada modernă şi
construcţii postbelice" (p. 14-15). În cadrul aceluiaşi capitol, autorii tratează şi aspecte legate de
spiritualitatea populară suceveană, „concretizată într-o paletă variată de creaţii artistice", zona
Bucovinei distingându-se „prin stilul său etnic şi artistic, propriu şi unitar" (p. 15). Este prezentat un
scurt istoric al monumentelor istorice din judeţ: Cetatea de Scaun a Sucevei, Cetatea Şcheia
(Suceava), Curtea Domnească (Suceava), Biserica Sf. Gheorghe (Suceava), Mănăstirea Sf. Ioan cel
Nou (Suceava), Biserica Domniţelor (Suceava), Biserica Sf. Dumitru cu Turnul Lăpuşneanu
(Suceava), Biserica Învierea - Vascresenia (Suceava), Biserica Sf. Nicolae (Suceava), Mănăstirea
Zamca (Suceava), Biserica Adormirea Maicii Domnului (Suceava), Biserica Sf. Cruce (Suceava),
Biserica Sf. Simion cu Turnul Roşu (Suceava), Mănăstirea Teodoreni (Burdujeni), Mănăstirea
Dragomirna (situată la 15 km de Suceava), Biserica Pătrăuţi (situată la 15 km de Suceava), Biserica
Reuseni (situată la 16 km de Suceava), Biserica Tuturor Sfinţilor (situată la 15 km de Suceava),
Biserica Sf. Ilie (situată la 1,5 km de Suceava), Biserica Hagigadar (situată la un km de Suceava),
Biserica Sf. Treime (Siret), Biserica Sf. Ioan (Siret), Biserica Sf. Onufrie (Mănăstioara), Biserica Sf.
Nicolae (Bălineşti), Biserica Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul (Arbore), Biserica cu Hramul Sf.
Apostoli Petru şi Pavel (Solca), Biserica Sf. Nicolae a Mănăstirii Bogdana (Rădăuţi), Biserica cu
Hramul Înălţarea Sf. Cruci (Volovăţ), Mănăstirea Putna, Chilia lui Danii) Sihastru, Mănăstirea
Suceviţa, Mănăstirea Moldoviţa, Mănăstirea Voroneţ, Mănăstirea Humorului, Biserica Sf. Gheorghe
(Albă) (Baia), Biserica Adormirea Maicii Domnului (Baia), Ruinele Bisericii Catolice Sf. Fecioară
(Baia), Mănăstirea Slatina, Mănăstirea Râşca, Mănăstirea Probota.
Analele Bucovinei, XV, 1, p. 355-388,

Bucureşti,
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Capitolul al doilea, Veacurile Bucovinei (Ion Mareş, Paraschiva Victoria Batariuc, Mugur
Andronic), tratează aspecte legate de istoria judeţului Suceava, începând cu cele mai vechi urme
omeneşti, care datează din epoca paleoliticului. Autorii expun informatii succinte despre descoperirile
arheologice efectuate pe teritoriul judetului, datând din perioada paleoliticului, neoliticului,
eneoliticului, oprindu-se în mod deosebit asupra descoperirilor datând din cultura Cucuteni. În judetul
Suceava au fost depistate până în prezent peste 150 de puncte cu aşezări din această cultură, săpăturile
arheologice fiind întreprinse începând de la slărşitul secolului al XIX-iea, de către specialişti de la
Viena. Cercetarea ştiinţifică contemporană, aşa cum afirmă autorii, „s-a remarcat în Bucovina prin
săpături arheologice sistematice, cu rezultate semnificative pentru perioadele istorice care erau ori
necunoscute, ori puţin ştiute. Însă siturile arheologice rămase neinvestigate sunt numeroase" (p. 52).
Autorii prezintă, în continuare, cele mai importante descoperiri arheologice datând din perioada
primului mileniu creştin, subliniind faptul că „varietatea obiectelor descoperite este remarcabilă:
unelte agricole şi meşteşugăreşti, arme, ceramică de uz comun, simplă şi smălţuită, ceramică
decorativă de faţadă, cahle pentru sobe, veşminte din mătase şi fir de argint aurit, podoabe. Toate
aceste obiecte, expuse în vitrinele expozitiei noastre, sunt mărturii despre ocupatiile orăşenilor din
Moldova, care practicau agricultura şi creşterea vitelor [... ], se îndeletniceau cu extracţia şi
prelucrarea fierului [... ], dar şi a lemnului [„.], pietrei [„.]. Vasele ceramice cunoşteau o mare
diversitate de forme şi utilizări, fiind produse de meşterii recrutaţi dintre coloniştii germani stabiliţi la
mijlocul secolului XIV în Moldova [... ],dar şi de meşteri locali [.. .]" (p. 57).
Capitolul O lume care încă mai există (Violeta Marianciuc) prezintă aspecte ale spiritualităţii
bucovinene, mărturii ale culturii şi civilizaţiei tradiţionale din Bucovina, reflectate în colecţiile
Muzeului Etnografic din Suceava (peste 1300 de piese de patrimoniu cultural naţional): port popular,
ţesături, lemn, mobilier, obiecte de arhitectură populară, obiecte de recuzită pentru ceremonialul
sărbătorilor populare, podoabe, ceramică, metal, sticlă, piele, împletituri, obiecte de os, mijloace de
transport, instrumente muzicale.
Suzana Cosovan semnează prezentarea Ane frumoase în Bucovina, punctând caracteristicile
dezvoltării operelor şi obiectelor, începând cu stărşitul secolului al XVIII-iea şi până în perioada
postrevoluţionară.

Laura Ursu prezintă, sub titlul Bucovina astăzi, obiectivele naturale şi etnoculturale ale
provinciei, demonstrând că, prin complexitatea obiectivelor sale, această provincie poate fi
considerată „un tărâm magic, binecuvântat, un loc unde până şi cele mai înalte aşteptări pot fi
depăşite" (p.65).
În partea a doua a lucrării este expus un Catalog care prezintă piese de patrimoniu aflate în
depozitul Complexului Muzeal Bucovina
Volumul Europa necunoscută - Comori din Bucovina, apărut în condiţii grafice deosebite, se
prezintă su'b forma unei ediţii bilingve, româno-germane şi a apărut ca urmare a colaborării, sub
forma unui parteneriat regional, dintre judeţul Suceava şi regiunea Schwaben.

Rodica laţencu

Gheorghe Schipor, Herghelia Rădăuţi sub două stăpâniri, Cuvânt înainte de dr.
Ciprian Cârstean, Suceava, Editura Cygnus, 428 p.
Despre Herghelia de la Rădăuţi s-au scris, încă din secolul al XIX-iea, lucrări de întinderi
diferite, cu abordări secvenţiale, tipărite în publicaţii ale vremii sau capitole din volume cu conţinut
monografic, autorii fiind străini sau români: Zdenko Trinks, Zur Geschichte des Staatsgestiites
Radautz, în „Wiener landwirtschaftliche Zeitung" (Wl.Z), 37, 1884, nr. 68; Der Gestiitsbetrieb und
die Zuchtresultate im k. k. Staatsgestiit Radautz, în Wl.Z, 37, 1884, nr. 77; Der landwinschaftliche
Betrieb der k. k. Staatsgilterdomăne Radautz. în Wl.Z, 37, 1884, nr. 82; Die Arbeiterverhăltnisse au/
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der k. k. Staatsgiiterdomăne Radautz, în WLZ, 37, 1884, nr. 86; Johann Polek, Die Anfănge des
Staatsgestiites Radautz, în „Jahrbuch des Bukowiner Landesmuseums", 2, 1894, Czernowitz, Pardini,
1894; W. Regenstreif, Das k. u. k. Staatsgestiit Radautz, în „BR", 1894, nr. 1 437; Christian
Wendling, Influenţa hergheliei Rădăuţi asupra cailor din Bucovina, Bucureşti, 1930; Zur Tierzucht
und Landwirtschaft des Buchenlandes. Das Radautzer Gestul und Hengstdepot in Bivollerie,
Bucureşti, 1961; Guido Graf delia Scala, Das Schicksal des Staatsgestiites Radautz, în „Neuland",
Freilassing, 7, 1954, nr. 28-29, 1954; Josef Talsky, Caval/ar und das k. k. Staatsgestut Radautz, în
„Neuland", Freilassing, 7/, 1954, nr. 25; Franz Wiszniowski, Radautz, die deutscheste Stadt des
Buchenlandes, MUnchen, Verlag „Der Stidostdeutsche", 1966; Franz Heinz, Harte Schulefur Gidran.
Anwărter au/ lorbeeren im Radautzer Gestul, în „Neuer Weg'', Bukarest, nr. 5 345; Herrnann
Gassebner, Das Staatsgestiit Radautz: Die Pferdezucht in der osterreichischen-ungarischen
Monarchie. Verfasst von Hermann Gassebner, im Jahre 1897, în „Der Siidostdeutsche", Miinchen,
Jg. 35. 1984, nr. 3, 4; Constantin Arapu, Din trecutul hergheliei Rădăuţi, în „Agricultorul", Cernăuţi,
anul V, nr. 14-15, august 1908; Ioan Larionescu, Herghelia Rădăuţi, extras din „Viaţa agricolă", nr. 14 şi
15, 1921, Bucureşti, Biblioteca Societăţii Agronomilor, 1921; Vasile Colibaba, Herghelia Rădăuţi Monografie, în manuscris, 1933; Petru Rezuş, Contribuţii la istoria oraşului Rădăuţi, Bucureşti,
Editura Litera, 1975; Dragoş Luchian, Rădăuţi, vatră românească de tradiţii şi înfăptuiri socialiste,
Bucureşti, Editura Litera, 1982; Mihai lacobescu, Din istoria Bucovinei, voi I, (1774-1862) - De la
administraţia militară la autonomia provincială, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1993 ş. a.
Cea mai recentă lucrare ce are ca subiect Herghelia de Ia Rădăuţi a apărut în anul 2007 şi îl are
ca autor pe profesorul Gheorghe Schipor, de Ia Grupul Şcolar Agricol „Andronic Motrescu" din
Rădăuţi.

În Argument (p. 63--65), autorul cărţii îşi motivează întreprinderea - „[ ... ] despre evoluţia în
timp a acestei prestigioase instituţii rădăuţene de profil s-a scris încă puţin, dacă ţinem seama de
anvergura, dinamica şi implicaţiile economico-sociale ale Hergheliei Rădăuţi în Bucovina. [... ] în
dorinţa de a descifra drumul sinuos parcurs de Herghelia Rădăuţi, am depus întreaga mea pasiune, am
investigat numeroase surse documentare aferente perioadei 1792-2006 şi am stat de vorbă cu mulţi
concitadini ai mei, «actori şi martori ai evenimentelor» din ultimele şase decenii, pentru a putea
marca, în mod cronologic, etapele istorice ale instituţiei hergheliei rădăuţene în prezenta lucrare,
intitulată Herghelia Rădăuţi sub două stăpâniri."
Cartea debutează cu un Cuvânt înainte (p. 3-44) al medicului veterinar dr. Ciprian Cârstean
care face un scurt istoric al prezenţei calului în viaţa omului - Calul de-a lungul mileniilor, Calul în
legende, mituri, poezie şi pictură. Tot aici găsim informaţii referitoare Ia Calul pe meleaguri
româneşti, Înfiinţarea Hergheliei Rădăuţi, Calul Ghidran din Rădăuţi, Calul Arab din Rădăuţi şi
Calul Huţul.
Capitolul I, Herghelia Rădăuţi sub stăpânire austriacă (p. 67-134) cuprinde subcapitolele: 1.1.
Premisele şi scopul înfiinţării instituţiei (p. 67-80); 1.2. Departamentul de Herghelie şi Remonte
Rădăuţi din Bucovina (p. 81-99); 1.3. Departamentul Militar de Herghelie şi Remonte din Rădăuţi Bucovina (p. 100-104); 1.4. Herghelia Militară din Rădăuţi (p. 105-116); 1.5. Herghelia de Stat din
Rădăuţi (p. 117-134).
Înfiinţat în anul 1792 pe Domeniul Rădăuţi al Fondului religionar greco-oriental,
Departamentul de Herghelie şi Remonte din Bucovina (Landesgestuets- und Remontierungsdepartement in der Bukovine zu Radautz) reprezintă cea mai importantă activitate derulată în scopuri
economico-militare din Bucovina. Cunoscând valoarea materialului cabalin din zona Moldovei şi a
Bucovinei, Ministerul de Război al Austriei hotărăşte, în 1774, înfiinţarea unui Centru de colectare de
remonţi pentru nevoile armatei. Pentru achiziţionarea în regie proprie a materialului cabalin este
recomandat şi numit locotenentul Joseph Cavallar. Iniţial este aleasă localitatea Coţmani, lângă
Cernăuţi. Lipsa adăposturilor şi a hranei determină mutarea Centrului, în 1784, Ia Văşcăuţi pe
Ceremuş, unde a funcţionat până în 1792, când se mută Ia Rădăuţi şi ocupă sediul fostei Episcopii, de
lângă Mănăstirea Bogdana. În scopul promovării „hergheliei împărăteşti", Domeniul Rădăuţi al
Fondului religionar este pus la dispoziţia Administraţiei militare, care arendează, pentru remonta
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statului, toate pământurile de cultură - de arătură, de fânaţ şi de imaş. Din 1821, institutia apare sub
denumirea Departamentul Militar de Herghelie şi Remonte din Rădăuţi - Bucovina. Reorganizat în
1824, Departamentul avea un număr de 15 secţii, toate subordonate ierarhic Statului Major de la
Rădăuţi.

Între 1825 şi 1869, instituţia hergheliei functionează sub denumirea „Herghelia Militară din
Sub denumirea de Herghelia de Stat din Rădăuţi functionează din ianuarie 1869, urmare a
trecerii în administrarea Ministerului de Agricultură. Se iau acum o serie de măsuri menite a „îngriji
de o producţie mai mare de armăsari de ţară, pentru a satisface toate trebuinţele aferente". Din
1 ianuarie 1870, a fost introdusă administraţia civilă, în locul comandantului militar fiind numit un
director civil. Din septembrie 1878, Herghelia de la Rădăuţi a rămas unică în felul ei; cealaltă
herghelie din Austria, cea de Ia Piber, a fost desfiinţată, iar materialul cabalin de prăsilă a fost adus la
Rădăuţi".

Rădăuţi.

Iminenta izbucnire a Primului Război Mondial aduce schimbări importante în soarta
Hergheliei. Pentru a o feri de pericolul invaziei - Herghelia era situată în apropierea graniţei austroromâne şi a celei austro-ruse -, în luna august a anului 1914, materialul de prăsilă şi personalul
austriac este evacuat şi adăpostit în Austria de Jos. Personalul auxiliar revine, în 1915, pentru ca în
iunie 1916 să părăsească din nou Bucovina. Primul Război Mondial a avut efecte dezastruoase asupra
patrimoniului Hergheliei - furturi, vandalizări, distrugeri complete ale secţiilor Burla, Milişăuţi, Podu
Vlădichii, Brădetul Nou şi Voievodeasa - şi asupra resurselor umane.
Capitolul II, Herghelia Rădăuţi sub stăpânire românească (p. 135-210) are ca subcapitole:
II. I. Reactivarea Hergheliei Rădăuţi după anul 1918 (p. 135-156); 11.2. Prăsila de cai din Bucovina
în primii ani de după reactivarea Hergheliei Rădăuţi (p. 157-167); 11.3. Sindicatul pentru Prăsila de
Cai în Bucovina,S. R. C. G. L Rădăuţi (p. 168-177); 11.4. Divizarea Hergheliei de Stat - Rădăuţi şi
destituirea conducerii instituţiei (p. 178-186); 11.5. Herghelia Rădăuţi î11 perioada 1940-2006
(p. 187-210).
În 1919, rădăuţeanul Ioan Larionescu, inginer agronom, fost ofiţer de cavalerie în armata
austriacă, cu sprijinul Consiliului Naţional Român din Viena, primeşte aprobare şi începe să viziteze,
să culeagă, să cazeze la Stockerau şi să întreţină, din bani proprii şi împrumuturi, material de prăsilă
de la Rădăuţi găsit în diverse herghelii şi depozite de armăsari din Austria. După „nenumărate sforţări
şi înlăturarea multor greutăţi", efectivul de cai, care a costat, în Austria, un milion de lei, ajunge la
Rădăuţi, în data de 29 iunie 1919.
Numit la conducerea Hergheliei, Ioan Larionescu caută ca, prin măsuri ferme, să revigoreze
creşterea cabalinelor în herghelie şi în zonă. Efectivele hergheliei sunt reorganizate pe secţiile
nedistruse; în zootehnie se aplică aceleaşi metode ca şi în herghelia austriacă.
Având în vedere îngrijorătorul regres al prăsilei cailor de după război, conducerea Hergheliei,
cu sprijinul Secretariatului pentru Agricultură şi Domenii, reînfiinţează, în 1920, 14 staţiuni publice
de montă, cu armăsari aduşi din Austria. Prin anunţuri în diferite periodice din Bucovina, crescătorii
de cai sunt sfătuiţi asupra importanţei şi valorii reale pe care o au caii în gospodăriile particulare.
Prin asocierea mai multor crescători de cai, ia fiinţă, în 1922, Sindicatul pentru Prăsila de Cai
în Bucovina, cu sediul la Rădăuţi. Scopul sindicatului era formarea unei mari herghelii compuse din
caii micilor crescători, herghelie care, prin sistemul de asociaţie, să impulsioneze dezvoltarea acestei
ramuri a economiei. Membrilor de sindicat urma să li se distribuie iepe de prăsilă din stocul de cai
cedat de Germania ca despăgubire de război.
În 1923, prin ordine ale Direcţiei Generale Zootehnice, se divizează organizatoric conducerea
Hergheliei. La conducerea sectorului tehnic este numit inspectorul veterinar Taraza, Ioan Larionescu
fiind desemnat Ia conducerea sectorului administrativ. Divizarea a generat stări de tensiune la nivel
decizional, delimitarea de competenţe făcându-se cu mare dificultate. Pentru a stopa aceste disensiuni,
Ministerul Agriculturii a dispus constituirea unei comisii de anchetă formată din diverşi specialişti şi
reprezentanţi ai Administraţiei financiare. Urmare a concluziilor comisiei, Ia 17 aprilie 1924, cei doi
directori au fost destituiţi. Ioan Larionescu cheamă în judecată Ministerul Agriculturii şi Domeniilor
în scopul recuperării banilor avansaţi în folosul Hergheliei - „pentru a hrăni animalele hergheliei şi
ale depozitului de armăsari din Rădăuti. pentru a salva aceste animale de la pieire sigură, pentru a
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în parte în bună stare toate clădirile hergheliei în care era adăpostit şi personal şi animale"
(p. 184) -, bani proveniţi atât din venituri proprii cât şi din împrumuturi de pe piaţa de capital din
Rădăuţi. Abia în 1930, Ioan Larionescu reuşeşte să recupereze sumele reclamate.
Din cauza evenimentelor militare din nordul Bucovinei, Herghelia este evacuată, în anul 1939,
în sudul ţării, la Ruşeţu şi apoi la Slobozia. Revine, la sîarşitul anului 1941, la Rădăuţi, pentru ca, în
martie 1944, să ia din nou drumul pribegiei, stabilindu-se la Izvin şi Pădureni (judeţul Timiş), apoi la
Bonţida (judeţul Cluj), de unde se întoarce acasă.
În 1949, Herghelia ia denumirea de Staţiune de Cercetări Zootehnice, cu secţiile Lucina,
Brodina, Mitoc, Gălăneşti-Brădet, Dorneşti-Negostina, toate cu profil mixt de producţie.
După încheierea colectivizării (1962), activitatea Hergheliei este tot mai redusă - „directivele"
în domeniul zootehnic nu încurajau creşterea cailor, fie ei şi de rasă, pe motiv de ineficienţă-, statutul
acesteia fiind incert. Sunt demolate grajdurile şi manejul de pe strada Bogdan-Vodă, se propune
lichidarea secţiei de la Rădăuţi a Hergheliei (1971). În 1972, unitatea de la Rădăuţi, alături de toate
fermele de elită pentru creşterea cailor, devin unităţi de sine stătătoare, subordonate şi tutelate de
Centrul Republican de Creştere şi Calificare a Cailor de Rasă. Se construieşte un nou centru
gospodăresc - două grajduri, un manej pentru antrenament, magazii, remize, atelier etc. - pe strada
Bogdan-Vodă, în imediata vecinătate a hipodromului. Herghelia funcţionează cu trei secţii: Rădăuţi,
Mitoc, Brodina. Caii crescuţi şi calificaţi sunt transferaţi unităţilor de stat pentru reproducţie,
asociaţiilor sportive cu secţii hipice. Calitatea cailor de la Rădăuţi este dovedită de rezultatele obţinute
la concursurile de echitaţie, interne şi internaţionale.
În 1989, întreg şeptelul de bază de cai Gidran este transferat la Tuluceşti (judeţul Galaţi) şi
este adus la Rădăuţi un efectiv cabalin de Shagya-Araber. Linia Dahoman creată aici este de reputaţie
internaţională, fiind o sursă genetică de Shagya foarte rară în lume (p. 196).
După 1989, Herghelia pierde mult teren de la baza furajeră şi este lipsită de subvenţiile pe care
trebuia să le primească de la forul ierarhic superior. O sursă de obţinere a banilor pentru
achiziţionarea de furaje şi plata salariilor către angajaţi a fost exportul. La iniţiativa medicului
veterinar Dorimedont Doboş, ia fiinţă, pe lângă Herghelia Rădăuţi, în septembrie 1996, Fundaţia
Umanitară „El-Zorab", fundaţie cu scop filantropic, având caracter socio-educativ, sportiv, ecologic.
Fundaţia acţionează pentru punerea în valoare a tradiţiei creşterii cailor în zona Rădăuţi prin
cultivarea pasiunii pentru creşterea cabalinelor (p. 199).
În 2002, prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 139/17.10.2002, în structura organizatorică a Regiei
Naţionale a Pădurilor (ROMSILV A) se înfiinţează Direcţia de creştere, exploatare şi ameliorare a
cabalinelor (p. 204). Herghelia Rădăuţi intră sub tutela Direcţiei Silvice Suceava şi urmează o
perioadă de „înflorire" - s-au făcut investiţii pentru repararea adăposturilor existente, procurarea de
utilaje mecanice, asigurarea bazei materiale, asigurarea necesarului de furaje, a fost reamenajat
hipodromul, pe care se organizează concursul hipic „Calul bucovinean".
în cadrul aceluiaşi capitol, paginile 211-234 sunt rezervate prezentării de Note biografice „abordate în limita surselor disponibile", cum spune autorul - ale unor personalităţi care au avut sau
au legătură cu creşterea cailor în Bucovina: Gabriel Freiherr Spleny von Mihăldy, Vasile Balş, Joseph
Cavallar, Gottfried von Asboth, Martin Herrnann, Silvestru Morariu (Andrievici), Franz Edler
Dokonal, Iancu Flondor, Constantin Isopescu-Grecul, Ion Nistor, Ioan Larionescu, Aurel Voronca,
Eugen Motrescu, Petru Teleagă, George I. Luţia, Leonida Mălinescu, Schmidt Rudolf, Vasile
Colibaba, Mihail Billes, Mihai Băncescu, Constantin Nistor, Ion Postolache, Vasile Galan, Mircea
Irimescu, Ciprian Cârstean, Niculai Turcuman, Ioan Ionesi, Valerian Ţărână, Dorin Boicu,
Dorimedont Doboş, Vasile Trofin, Vasile Tiniuc, Gheorghe Huţan, Vasile Oleniuc, Adrian Totoescu,
Viorel Marinache, Liliana Giosan, Corneliu Simota.
Capitolul III, Herghelia Rădăuţi, arc peste veacuri (p. 235-315), este rezervat fotocopiilor şi
ilustraţilor - III. I. Documente şi diverse, IIl.2. Martori şi actori ai evenimentelor, III.3. Clădiri vechi,
IIl.4. Caii de la Herghelia Rădăuţi, ipostaze(/) şi IIl.5. Caii de la Herghelia Rădăuţi, ipostaze(//).
Lucrarea se încheie cu Anexe (p. 317-425) preluate din bogatul material bibliografic consultat
de autor. Anexa I - Directorii Hergheliei din Rădăuţi, Bucovina, în perioada 1792-2006; Anexa II Fondul religionar greco-oriental - Fondul bisericesc ortodox român al Bucovinei; Anexa III -

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

360

Cărţi.

Reviste

6

Evoluţia Hergluliei Rădăuţi din punct de vedere zootehnic, în perioada 1868-1897; Anexa IV Arborele genealogic al varietăţii Gidran; Anexa V - Exploatarea moşiei Hergheliei Rădăuţi în anul
1891; Anexa V I - Monta din Bucovina în sezonul 1921; Anexa VII - Proces-verbal; Anexa VIII Efectivele de cabaline de la Herghelia Rădăuţi şi influenţa asupra prăsilei de cai din Bucovina, în
perioada 1922-1932; Anexa IX - fmpărţirea terenului aferent fiecărei secţiuni din cadrul Hergheliei
Rădăuţi în tal>le (tarlale), în perioada 1925-1933; Anexa X - Exploatarea moşiei Hergheliei
Rădăuţi, pe ant.tl agricol 193111932; Anexa XI - fnvăţământul profesional în slujba Hergheliei din
Rădăuţi, BucoJ...Jina; Anexa XII - Statutele şi regulamentul Sindicatului pentru prăsila de cai în
Bucovina, S. R. C. G. L Rădăuţi; Anexa XIII - Proces-verbal - al şedinţei Consiliului de Prefectură
Rădăuţi, ţinută la Siret, în ziua de 18 iwzie 1944; Anexa XIV - Asociaţia de călărie „Bucovina"
Rădăuţi.
Privită tn ansamblu, lucrarea elaborată de Gheorghe Schipor se constituie într-un demers
extrem de util. Prin numărul mare de informaţii pe care le aduce, cartea se constitµie ca o reală
contributie la cunoaşterea istoriei de peste 200 de ani a Hergheliei Rădăuti.

Ovidiu Bâtă

Preot Dumitru Valenciuc, Arhimandritul mitrofor Pancratie Sidorovici, Suceava,
f. ed., 2008, 66 p. + 11 planşe cu fotografii
Preotul iconom stavrofor Dumitru Valenciuc, slujitor la Biserica .,Înălţarea Sfintei Cruci" din
ctitorie a domnitorului Ştefan cel Mare (1502), este autorul unor lucrări valoroase, publicate,
după 1989, în ciiverse periodice (,,Mitropolia Moldovei şi Sucevei", „Teologie şi viaţă", „Candela",
„Arhiva Genealogică", „Analele Bucovinei") şi în volum. Dintre acestea din urmă, sunt cunoscute,
mai cu seamă.: „ Candela". Revistă teologică şi bisericească, seria a II-a (1923-1946), ghid
bibliografic (l 999); Volovăţul şi locuitorii săi - repere pentru o monografie (2000); Ierarhii
Bucovinei (2001); „Cuvântul Preoţesc". Gazetă profesională a clerului din Bucovina, 1934-1942,
voi. I (2002); Volovăţ Paşi prin istorie, album ("m colaborare, 2002); Arhipresviter stavrofor Constantin
Tarangul edle,,. von Valea Utsei (2002). Tot acum, părintele Dumitru Valenciuc editează câteva
lucrări necesare cercetării istorice privind Bucovina, valorificând, în cazul unora dintre acestea,
documente ine.dite din arhivele româneşti: Silvestru Morariu Andrievici, Proprietăţile fundaţionale
ale Bisericii G r. Or. tn Bucovina după istorie, aşezămintele canonice şi legile de stat, retipărire din
„Candela", Cemăup, 1894 (2004); Constantin N. Tomescu, Prietenul meu Visarion Puiu (în colaborare,
2005); Arhiereul Emilian Antal Târgovişteanul, Lt. de Mitropolit al Bucovinei, 1945-1948 (2005).
Bogatele note, comentarii şi anexe la edipile îngrijite, bibliografiile fac din aceste lucrări un valoros
corp de documente şi, în acelaşi timp, un instrument de lucru indispensabil cercetării istoriei, în
general, şi vieţii bisericeşti din Bucovina, în mod special.
Sub motto-ul „Aşa mi-am înţeles viaţa: să mă dăruiesc, în întregime, chemării mele de
monah!", carte:a Arhimandritul mitrofor Pancratie Sidorovici reînvie chipul unui „smerit monah de
altădată", „călugăr între călugări", printr-o evocare caldă, fraternă, susţinută de convingerea autorului
că „istoria noastră nu este numai istoria celor mari, puternici şi bogaţi, ci [cuprinde şi] faptele celor
mulţi şi uitaţi [care] ne-au adus până aici, de unde putem privi cu mândrie şi în urmă, căci ştim de
unde venim, şi înainte, căci ştim pe ce temelie stăm", lucrare importantă, de pedagogie socială, având
ca finalitate deprinderea înţelepciunii de a preţui ceea ce moştenim (p. 9).
Cu numele de mirean Petru, acesta vine pe lume în 26 iunie 1855, la Cernăuţi, în familia unor
„binecredincio şi şi iubitori de neam românesc", din sânul căreia s-a ridicat şi un unchi al său,
ieroschimonahul Paisie Sidorovici (1818-1889). La Cernăuţi, Petru Sidorovici urmează cursurile
şcolii primare, după care se înscrie la Şcoala cantorală. După absolvirea acesteia se angajează, însă, ca
„păzitor de fromtieră". Cu aprobarea Consistoriului eparhial al Bucovinei, din 3/15 august 1879, este
Volovăţ,
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închinoviat la Mănăstirea Dragomirna, aflată sub stăreţia prefectului seminarial Veniamin Jacotă, „un
gospodar şi un sculptor desăvârşit". După „legiuitul an de ascultare", la „recomandarea soborului şi a
duhovnicilor", în decembrie 1880, îmbracă haina monahală, primind numele de Pancratie. Având „o
purtare exemplară şi o voce potrivită", este remarcat de mitropolitul Silvestru, preocupat în această
perioadă să formeze un nucleu monahal model în cadrul eparhiei, în vederea organizării unor mari
pelerinaje în Bucovina. La 1/13 ianuarie 1881, Pancratie Sidorovici este hirotonit diacon, în 1886,
ierodiacon, iar în octombrie 1887, preot, fiind rânduit să slujească la Biserica „Sîantul Gheorghe" a
Mănăstirii „Srantul Ioan cel Nou de la Suceava".
La Suceava, „smeritul monah" înţelege că „mirenii vremii sale trebuie învăţaţi nu numai cu
cuvântul, ci şi cu pilda". Lucrarea sa duhovnicească spornică în rândul închinătorilor la moaştele
srantului ocrotitor al Bucovinei este evocată în contextul epocii: „Ştiau sărmanii [români din
Bucovina şi de dincolo de hotarele ei] că anume la mănăstire găseai oameni aflaţi în rugăciune
permanentă către Dumnezeu, oameni care se luptau fără încetare [... ] pentru a dobândi Împărăţia
Cerească. [... ) Veneau la sfinţenia de aici, în primul rând. [... ] Cu Crucea în frunte, cu prapori
împodobiţi, zile şi nopţi călătoreau spre a se bucura de sfinţenia mănăstirii, lucrătoare prin rugăciunile
Sîantului. De aceea, braţele iubirii sale îi cuprindeau pe toti în rugăciune şi nu ostenea în a-i întări, în
a-i mângâia. Părintele Pancratie a ales să zidească oameni şi nu clădiri, că nu clădiri, ci suflete a
chemat Hristos la mântuire" (p. 22).
Pentru ,,hrana duhovnicească" a pelerinilor, Pancratie Sidorovici retipăreşte, pe banii lui,
boşura preotului Constantin Morariu Credinţa în Dumnezeu, pe care o împarte gratuit, bine ştiind că
„nu numai cu pâine va trăi omul", că „a-i iubi pe sfinţi înseamnă, întâi, a le urma pilda". „Lucrarea
sfinţilor" („minunate răspunsuri ale lui Dumnezeu la rugăciunile smeritului Pancratie"), în general, şi,
mai cu seamă, a Sfântului ocrotitor al Bucovinei, este ilustrată cu exemple, preluate din Constantin
Morariu, Cursul vieţii mele. Memorii, Ediţie îngrijită, prefată, microbiografii, glosar şi note: prof.
univ. dr. Mihai Iacobescu, Suceava, Editura Hurmuzachi, Colecţia „Enciclopedia Bucovinei în studii
şi monografii" (5), 1998.
Prietenia acestuia cu ieromonahul Galaction Mleşniţă („prietenie întru împreună desăvârşire"),
rodeşte, după trecerea acestuia la Domnul, în 1896, prin grija pentru tineretu\ român, venit „să înveţe
carte românească la Suceava, să sporească numărul meseriaşilor români în ţara Bucovinei": „Suceava
vremurilor sale era şi oraşul dătător de speranţe al multor tineri care, fie că erau elevi la gimnaziu, fie
la liceu, fie ucenici la meserii, doreau să-şi facă un rost în viaţă, dar, de cele mai multe ori, sărăcia
părinţilor era o stavilă grea în calea visurilor lor. Avea însă Suceava ceva de mult mai mult preţ: o
mână de intelectuali care realizaseră că pe umerii lor stă responsabilitatea pentru viitorul neamului
românesc din Bucovina" (p. 35); Din [nevoia] aceasta s-au născut societăti de cultură românească,
cluburi ale meseriaşilor români, toate sprijinite de români prin danii despre care astăzi se ştie aşa de
puţin" (p. 36). Dările de seamă ale acestor societăţi (Societatea „Doamnele Române", Însotirea
orăşenilor români din Suceava) menţionează şi numele „smeritului ieromonah" („doftor sufletesc şi
trupesc") ca donator. Cu scop filantropic (sprijinirea oamenilor săraci în timpul iernii şi burse
destinate elevilor), înfiintează „Fundaţiunea Singel Pancrate Sidorovici", depunând la diverse bănci
„3 cote a 2 OOO coroane". Cu banii săi şi cei rămaşi de la prietenul Galaction Mleşniţă, comandă la
Moscova un clopot de 1 500 kg, pe care îl donează, în 1896, Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la
Suceava". Pentru trebuinţele aceluiaşi lăcaş, donează, de asemenea, un aer pictat pe pânză, cruci,
prapuri, un sfeşnic de argint şi cărţi.
În perioada Primului Război Mondial, Pancratie Sidorovici însoţeşte moaştele Stăntului Ioan
cel Nou de la Suceava, la Viena, unde sunt adăpostite în capela românească, întreţinută cu banii
Fondului Bisericesc Ortodox din Bucovina. Evocării acestui episod („surghiunul cel salvator al
Sfintelor Moaşte") îi sunt închinate pagini bogate în informatii, preluate din presa vremii, p. 43-50. Şi
după unirea Bucovinei cu România, „smeritul monah" continuă „să lucreze în lumina sfaturilor
vasiliene", luminându-i pe credincioşi „prin fapta vieţuirii [sale] în totală conformitate cu Evanghelia"
şi înfruntând vitregiile „lumii noi", pe care „el nu o întelegea". Trece la Domnul la 26 august 1938.
„Glasul Bucovinei", prin necrologul publicat în nr. 5420, din l septembrie 1938, ni-l înfăţişează ca pe
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un monah „de un altruism şi umanitarism de superioară esentă", care a înteles că „monahul trebuie să
fie iubire, jertfă şi milostenie": „Aceasta o ştiu toti săracii cari erau hrăniti şi îmbrăcati de el, o ştiu
sutele de copii de tăfani pe cari i-a purtat pe Ia şcoli, iar astăzi deţin demnităţi înalte, o ştiu toţi aceia
cari ieşeau de Ia el cu o cărticică de rugăciuni, cu icoane, cruciulite, mătănii, cu tot felul de daruri şi
cu bani. Mărturie vie a faptelor sale fără şir sunt diferitele societăti de binefacere, culturale şi sociale
la care a cotizat, şcoli, internate şi azile pe cari Ie-a dotat, mărturie sunt picturile de la biserici şi
mănăstire, iar glasul celor două clopote mari pe cari Ie-a donat mănăstirii, cu dangăt ceresc, vor vesti
peste veacuri tuturor generaţiilor existenţa sa şi faptele neuitate" (p. 65-66).
Cartea Arhimandritul mitrofor Pancratie Sidorovici este însotită de unsprezece planşe cu
fotografii şi este imprimată, în conditii grafice bune. Discursul cald, evocator, tonul polemic, în
traditia cronicărească („certarea către cei puternici" şi epigoni), bogatele note şi comentarii,
admirabila copertă, cu reproduceri în sepia după stampe şi fotografii conferă lucrării un plus de
valoare şi dignitate.
Vasile/. Schipor

Martiri pentru Hristos, din România, în perioada regimului comunist, Tipărită cu
binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române, a Înalt Prea Sfinţitului Ioan Robu, Arhiepiscop şi Mitropolit
Romano-Catolic de Bucureşti şi a Excelenţei Sale Dr. Cristoph Klein,
Episcop al Bisericii Evanghelice C. A. din România, Bucureşti, Editura
Institutului Biblic şi de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române, 2007, 812 p.
După

anul 2000, sub influenţa unor proiecte din spatiul european occidental, şi în România
de redactare a unui „Martirologiu", intitulat Martiri pentru Christos în perioada
comunistă. Sub patronajul Patriarhiei Române, lucrarea îşi propunea să-i cuprindă pe slujitorii tuturor
Bisericilor, care au murit în Gulagul comunist. La întrunirea pentru întocmirea Martirologiului creştin
al secolului XX pentru România, desfăşurată Ia Bucureşti, în 28-29 martie 2003, sunt propuşi pentru
includerea în acest document ecumenic 340 de membri ai Bisericilor traditionale din România: din
Biserica Ortodoxă - 120, din Biserica Romano-Catolică - 50, din Biserica Greco-Catolică - 150, din
Bisericile Evanghelice - 20 şi se stabileşte publicarea unei cărţi comune pentru întreaga Biserică
Creştină din România. Reprezentantii Bisericii Greco-Catolice formulează însă obiecţii de ordin
metodologic şi apoi se retrag din colectivul de elaborare. Din spatiul lumii româneşti, mai mentionăm
câteva preocupări. În Basarabia se tipăreşte o „carte a memoriei" victimelor totalitarismului comunist:
Elena Postică (editor), Cartea Memoriei. Catalog al victimelor totalitarismului comunist, voi. I-IV,
Chişinău, 1999-2005. Şi Ia Cernăuti există un proiect de elaborare a unei „cărţi a memoriei", proiect
coordonat de istorici ucraineni. Tot aici, cele 40 de monumente şi troiţe ridicate în satele din regiune
în memoria victimelor represiunilor staliniste ilustrează preocupările societăţii civile pentru
recuperarea istoriei confiscate şi cinstirea martirilor neamului românesc. Pe plăci de marmură sunt
trecute numele bucovinenilor arestati, judecaţi, condamnaţi, deportaţi şi împuşcaţi în perioadele de
represiune sovietică (1940-1941, 1944-1953). Listele acestora, întocmite pe localităţi (din păcate,
incomplete încă) şi un tablou al preocupărilor comunităţii româneşti din regiunea Cernăuti, în acest
domeniu, acoperind perioada aprilie 1991-iulie 1998, se află în lucrarea refugiatului bucovinean
Vasile Ilica, Martiri şi mărturii din nordul Bucovinei (Fântâna Albă, Suceveni, Lunca, Crasna,
lgeşti ... ), Oradea, Editura Imprimeriei de Vest, 2003, p. 377-476, 193-211. Presa românească din
regiunea Cernăuţi („Ţara Fagilor", „Libertatea cuvântului", „Arcaşul") publică, începând din 1992,
liste cu victimele regimului comunist şi materiale memorialistice pc tema deportărilor şi exterminării
bucovinenilor. În cadrul rubricii „Glasul adevărului'', periodicul „Libertatea cuvântului" publică un
apar
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material amplu, Martirii ţinutului Herţa, în numerele sale din 22 iulie, 5, 19 august, 7, 14, 18
octombrie, 2, 23 decembrie 2005, 31 martie 2006, sub semnătura lui Petru Grior, preşedinte al
Societăţii Culturale „Golgota". În 2006, la Cernăuţi, un grup de intelectuali (arhivişti, jurnalişti,
profesori, scriitori) îşi propune alcătuirea unei Cărţi negre a memoriei, proiect de echipă, prin care se
urmăreşte să se adune toate materialele publicate pe această temă, precum şi documentele de arhivă,
sub îndrumarea unui comitet organizatoric, în frunte cu scriitorul Vasile Tărâteanu.
Lucrarea, de factură enciclopedică, Martiri pentru Hristos, din România, în perioada
regimului comunist, este editată cu sprijinul Fundaţiei „St. Gerhard's Werk e. V." din Stuttgart şi un
comitet de coordonare, alcătuit din ierarhi, profesori teologi, consilieri şi cercetători. Preambulul
lucrării cuprinde o Binecuvântare, semnată de P. F. Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
p. 5-7; două mesaje ale Bisericilor surori din România, p. 8 şi Prologul editorului, care se dă în limba
română, p. 9-13 şi germană, p. 14-18. Un amplu Studiu introductiv, alcătuit de Adrian Nicolae Petcu,
consilier principal la CNSAS, prezintă istoricul preocupărilor consacrate „creştinilor care au suferit şi
au murit în închisorile comuniste din România" (începând de la ordinul circular emis de Efrem
Enăchescu, locţiitor de arhiepiscop al Chişinăului, din 3 decembrie 1943, pentru adunarea datelor
necesare întocmirii unui Martirolog al bisericii basarabene, cu referire la perioada ocupaţiei sovietice
din 1940-1941), scopul acestui „important proiect" ecumenic (,,recuperarea martirajului creştin din
vremea comunismului" şi ,,reconcilierea religioasă"), criteriile folosite în selectarea clericilor şi
credincioşilor creştini, ca martiri, identificarea documentelor din arhive de stat, de familie şi
confesionale, consultarea colecţiilor de periodice, izvoarelor memorialistice şi materialelor de istorie
orală, alcătuirea şi adoptarea unui tipar comun de cercetare şi întocmire a fişelor biografice, probleme
de redactare a lucrării (p. 19-24).
Partea cea mai consistentă a studiului introductiv („scurtă privire istorică") este consacrată
destinului Bisericilor tradiţionale/istorice din România, cu o privire specială asupra perioadei 19451964, p. 24-40. Problematica acestora, din perspectiva proiectului asumat de Bisericile istorice din
România, dar şi pentru îmbogăţirea cunoaşterii asupra istoriei noastre contemporane, în complexitatea
sa, este urmărită cronologic şi contextual, prin apelul permanent la izvoare diverse, uneori inedite,
demersul autorului reprezentând „o primă încercare în această direcţie" - cum el însuşi o mărturiseşte -,
deschisă extinderii şi aprofundării prin cercetări viitoare. Problematica adusă aici în discuţie ne
interesează şi pe noi, pentru că în acest cadru se consumă şi drama bucovinenilor, a elitelor Bisericilor
istorice din Bucovina. „Privirea istorică", realizată aici, se îmbogăţeşte, astfel, firesc şi necesar, prin
trimiterile noastre la oameni, fapte şi documente provenind din Bucovina şi vecinătăţile sale
geografice.
În perioada interbelică Bisericile tradiţionale din România s-au manifestat deschis împotriva
comunismului şi persecuţiilor religioase din Uniunea Sovietică. În martie 1930, Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române emite o circulară prin care cere slujitorilor şi credincioşilor săi să se roage
pentru creştinii prigoniţi în Rusia Sovietică. în cadrul acestei acţiuni ample şi de durată sunt antrenate
şi societăţile preoţeşti şi asociaţiile religioase, prin organizarea unor conferinţe publice. La 22 septembrie
1936, mitropolitul Ardealului, Nicolae Bălan, prezintă în cadrul sinodului mitropolitan o pastorală de
atitudine faţă de persecuţia comunistă care se amplifica în Rusia Sovietică. Numeroşi teologi şi
intelectuali ortodocşi se exprimă public împotriva persecutării credincioşilor creştini din Uniunea
Sovietică. Lucrările teologilor ortodocşi români din această perioadă sunt tipărite şi difuzate atât în
volume, cât şi în periodicele religioase („Biserica Ortodoxă Română", „Luminătorul", „Misionarul",
„Renaşterea'', „Şcoala şi Biserica", „Telegraful Român") şi laice. În campania antiateistă se exprimă
public, dintre teologi, Spiridon Cândea, Nichifor Crainic, Ilarion V. Felea, Corneliu Grumăzescu,
Teodor M. Popescu, Boris Răduleanu, Ion Gh. Savin, Iuliu Scriban, Dumitru Stăniloae, Milan Şesan.
Vasile Ţepordei. În perioada campaniei militare de pe Frontul din Răsărit (1941-1944), Biserica
Ortodoxă Română desfăşoară o misiune de recreştinare a Transnistriei, considerată „cea mai
importantă misiune religioasă din istoria sa". Conducătorul misiunii, fostul mitropolit al Bucovinei,
Visarion Puiu, împreună cu episcopii Policarp Moruşca şi Efrem Enăchescu anatemizează public
comunismul şi pe susţinătorii săi, la 14 martie 1943, în Piaţa Centrală din Odessa. Împotriva

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

364

Căfti.

Reviste

10

comunismului se exprimă şi Biserica Romano-Catolică, prin câteva documente oficiale, dar şi prin
opiniile ori atitudinea unor teologi. Dintre acestea, trebuie retinut, mai cu seamă, documentul
Quadragesimo Anno, în care Sanctitatea Sa Papa Pius al XI-iea condamnă comunismul, pentru
ateismul promovat prin violentă (15 mai 1931). În 1937, Papa Pius al XI-iea publică enciclica Divini
Redemptoris, care ia atitudine fată de filosofia ateistă a marxismului, în contextul creşterii influentei
Frontului Popular din Franta. antrenat deja în cooptarea catolicilor. Tot acum sunt pregătiti misionari
pentru reevanghelizarea Rusiei pustiite de ateism, în eventualitatea prăbuşirii regimului sovietic.
Ocuparea României de trupele Armatei Roşii şi instalarea regimului comunist, prin impunerea
guvernului condus de Petru Groza, la 6 martie 1945, obligă Bisericile tradiţionale din România la o
„poziţie defensivă'', sub presiunea „acomodării cu modelul sovietic", ce trebuia acum „preluat şi
aplicat în cele mai mici detalii".
Pentru a schimba „tabloul format în perioada interbelică", propaganda noului „regim
democrat-popular" impus în România prelucrează sistematic „imaginea negativă" a regimului sovietic
fată de Biserică, prin discursuri ale politicienilor, în cadrul întrunirilor publice ori în articole de presă,
urmărindu-se „apropierea sinceră" de Uniunea Sovietică („marele prieten de la Răsărit"), direcţie în
cadrul căreia un rol important îl are Asociaţia Română pentru Strângerea Legăturilor cu Uniunea
Sovietică (ARLUS), continuată, mai târziu, de Societatea pentru Răspândirea Cunoştinţelor Ştiinţifice
şi Culturii (SRSC) şi de Universităţile Populare (acestea din urmă cu rol special în ateizarea societătii
civile). În cultivarea „legăturilor sincere", de apropiere faţă de Uniunea Sovietică, pentru comuniştii
români Biserica reprezintă un factor important. Între conducerile bisericeşti se organizează vizite
reciproce, conducerea Bisericii din Uniunea Sovietică primeşte, în spaţiul european de ocupatie,
recunoaşterea patriarhiilor apostolice şi naţionale, libertatea religioasă se restrânge tot mai mult, prin
exprimarea „fidelităţii comuniştilor români faţă de regimul totalitar ateu" şi excesul de zel, ce pun în·
pericol, mai ales în perioada 1946-1948, chiar autocefalia Bisericii Ortodoxe Române.
Preluarea şi aplicarea „modelului sovietic" se realizează printr-o politică sistematică ce vizează
obtinerea controlului asupra conducerii Bisericilor tradiţionale.
Regimul „democrat-popular" încearcă prin acte normative reorganizarea ierarhiei Bisericii
Ortodoxe Române. La 20 aprilie 1945 este desfiintată Mitropolia Olteniei. Mitropolia Ortodoxă
Română a Sucevei este desfiinţată la 18 septembrie 1948 şi, cu aceeaşi dată, se înfiinţează
Arhiepiscopia Sucevei şi Maramureşului. La 5 februarie 1949, în urma noilor arondări eparhiale,
Episcopia Huşilor se împarte între Episcopiile de Roman şi Galaţi. În 26 februarie 1950, prin
Hotărârea Adunării Nationale Bisericeşti, se desfiinţează Arhiepiscopia Sucevei şi Maramureşului.
Partea de sud a Bucovinei intră acum în componenta eparhiei Iaşi, care devine Mitropolia Moldovei şi
Sucevei. Prin Legea 166 din 1947, privind pensionarea clerului, sunt îndepărtati, rând pe rând,
ierarhii care se manifestă critic faţă de noul regim. Prin Legea 177 din 3 august 1948 este desfiinţată
Episcopia Armatei, cu sediul la Alba Iulia, iar episcopul ei, Partenie Ciopron „se şterge din
controalele armatei" şi este pensionat, la 4 august 1948. Prin aplicarea noii legislaţii şi măsurile de
reorganizare a unor eparhii, sunt îndepărtaţi din scaun şi trimişi în „recluziune monastică" 15 ierarhi
ai Bisericii Ortodoxe Române, în perioada 1946-1950. Numărul acestora va ajunge în perioada
regimului comunist la 30, cifră la care se mai adaugă încă doi ierarhi ortodocşi de rit vechi. Aplicarea
legislaţiei este acompaniată de măsuri adecvate: - punerea clerului inferior în stare de rivalitate faţă
de clerul superior, prin încadrarea în formaţiuni politice şi cultivarea politicii de învrăjbire: Uniunea
Preotilor Democrati (UPD), Partidul National Popular (PNP), Frontul Plugarilor (FP); - şantajarea
personalului clerical prin Legea Cultelor din 1948, care, prin art. 33, favoriza scoaterea discretionară
de la salarizare a clericilor vinovati pentru „atitudini antidemocratice"; - punerea în aplicare a unei
politici de slăbire a Sîantului Sinod, prin Securitate şi Ministerul Cultelor, ca instrumente principale
de control şi actiune; - înfiintarea „inspectorilor de culte" în cadrul Ministerului de Culte (1948),
devenit ulterior Departamentul Cultelor (1958), pentru exercitarea unui „control riguros, permanent şi
direct" asupra Bisericii, inspectori cărora li se adaugă, după 1948, ofiţeri de Securitate, prezenti
permanent în toate instituţiile bisericeşti: protopopiate, mănăstiri, centre eparhiale, şcoli teologice.
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Patriarhie; - Bisericii i se impune restrângerea activităţii numai în spaţiul liturgic, religia este scoasă
din şcolile de stat (august 1948), iar proiectul de catehizare în biserici, pentru educarea tineretului,
blocat mai mult de patru decenii, până în primii ani de după 1990.
Imediat după instalarea guvernului Groza, sunt redeschise lagărele iniţiate de regele Carol al
II-iea (Miercurea Ciuc, Dragomirna, Vaslui, Târgu Jiu) şi se amenajează altele noi: Caracal, Lugoj,
Slobozia. Acuzaţiile ce li se aduc clericilor sunt încadrate în Codul Penal al regelui Carol al II-iea, din
1936, cu „celebrul articol 209" („uneltire contra ordinii sociale"), folosit împotriva legionarilor, dar şi
în alte legi, precum Decretul Regal 856 din 1938, privitor Ia „siguranţa în stat". În 1950, acestuia i se
adaugă articolul 193, ce încriminează faptele considerate penale, săvârşite înainte de 23 august 1944,
prin sintagma „activitate intensă contra clasei muncitoare". Prin Decretul 41 O din 19 noiembrie 1959,
sunt îndepărtate abuziv din schituri şi mănăstiri („focare de misticism şi pelerinaje") circa 5 OOO de
monahi şi monahii („armata neagră a călugărilor şi călugăriţelor"). Presiunea exercitată de regimul
comunist asupra Bisericii Ortodoxe se accentuează prin valuri succesive de arestări, operate mai ales
în rândul preoţilor: - arestările şi internările în lagăre din 1945, de scurtă durată însă, cu reţinere până
la Congresul Cultelor din România (16-17 octombrie 1945), în cadrul căruia trebuia să se exprime
„libertatea religioasă dobândită după instalarea Guvernului Petru Groza şi ataşamentul cultelor la
politica promovată de acesta"; - arestările din perioada alegerilor din noiembrie 1946 şi din timpul
procesului intentat lui Iuliu Maniu (1947); - declanşarea terorii politice pe scară largă, la 15 mai
1948, prin arestări în masă ce vor înceta abia în 1962; - arestarea, anchetarea, judecarea şi
condamnarea preoţilor, pentru opoziţie la procesul de colectivizare a agriculturii (începând din vara
anului 1949); - arestarea, anchetarea şi trimiterea la Canal, în înjositoarea „brigadă a hotilor", a sute
de preoţi care au deţinut funcţii de decizie în cadrul Bisericii, prin Ordinul 410, din 1952, al
ministrului Afacerilor Interne (pus în aplicare în noaptea praznicului Adonnirii Maicii Domnului); arestarea şi internarea în lagăre de muncă forţată a preoţilor etichetaţi că erau „chiaburi" şi a celor
care au sprijinit rezistenta armată anticomunistă din mun\i; - arestarea preoţilor care „unelteau
împotriva regimului", a celor din jurul Patriarhului, a slujitorilor de încredere, a teologilor de seamă,
în 1958-1959, care sunt anchetaţi şi judecaţi în „loturi de uneltitori" („Rugul Aprins", „Viforâta",
lotul preoţilor de la Episcopia Aradului); - represiunea împotriva familiilor preotilor (îndepărtarea
copiilor din şcoli, îndepărtarea soţiilor din instituţiile de învă\ământ). O evaluare de Ia începutul anilor
1990, scoate în evidentă faptul că din 12 OOO de preoţi ortodocşi, peste 3 OOO au fost închişi sau
trimişi la Canal. Dintre aceştia peste 1 800 au murit în conditii de exterminare.
Un „caz aparte" al istoriei contemporane a Bisericii Ortodoxe Române îl reprezintă Basarabia
şi partea de nord a Bucovinei, cedate în 1940, ca urmare a Pactului Ribbentrop-Molotov şi a presiunii
sovietice. Instituţiile eclesiastice şi personalul sunt evacuate în interiorul ţării. La sosirea Armatei
Roşii, cu sprijinul comitetelor de primire, preoţii rămaşi în teritoriu sunt persecutaţi, arestaţi, anchetaţi
de NKVD şi deportaţi. Aproape 50 de slujitori ai Altarului cunosc „moartea mucenicească" numai în
perioada ocupaţiei sovietice din 1940-1941. Bisericile sunt pângărite, jefuite, transformate în grajduri
şi depozite ori închise. După revenirea autorităţilor române, preoţii întorşi din evacuare sunt
reinstalaţi în parohii, lăcaşurile de cult sunt refăcute iar instituţiile eclesiastice redeschise. În 1944,
prigoana împotriva Bisericii, a preoţilor şi credincioşilor este reluată. Aceasta continuă şi asupra
supravieţuitorilor marilor deportări, la revenirea lor în România. Există mai multe cazuri în care
supravieţuitorii Gulagului sovietic, reveniţi în patrie, sunt trimişi direct în închisorile româneşti şi
apoi deportaţi în satele din Bărăgan. Ilustrativ, în această privinţă, este cazul preotului militar ortodox
Dimitrie Bejan (1909-1995), care supravieţuieşte terorii din marele Arhipelag Gulag al comunismului
şi îşi mărturiseşte „experienţa carcerală" în cartile Oranki. Amintiri din captivitate, Bucureşti, Editura
Tehnică, 1995; Viforniţa cea mare, Bucureşti, Editura Tehnică, 1996 şi Satul blestemat, Chişinău,
Editura Cartea Moldovei, 1998.
Faţă de Biserica Romano-Catolică, regimul comunist aplică un tratament diferit. În perioada
1945-1948, regimul de la Bucureşti tratează Biserica Romano-Catolică cu „oarecare menajamente",
creându-i dificultăţi numai în câteva situaţii: cazul preoţilor antrenaţi în misiunea din Transnistria,
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numirea episcopului Anton Durcovici, pmrurea scrisorii de acreditare a noului nunţiu apostolic,
Gerald Patrick O'Hara, „un american, care, oricând, putea reprezenta un pericol pentru noul regim"
din România. La 22 februarie 1948, însă, în cadrul congresului de constituire a Partidului Muncitoresc
Român (PMR), Gheorghe Gheorghiu-Dej acuză Vaticanul de atitudine imperialistă, aşezându-l alături
de SUA. Acuzaţia liderului comunist din România marchează declanşarea persecuţiei împotriva
Bisericii Romano-Catolice, a ierarhilor şi preoţilor acesteia. La 17 iunie 1948, este denunţat
Concordatul cu Sfântul Scaun, şcolile confesionale sunt confiscate, în august 1948, iar în septembrie
al aceluiaşi an se desfiinţează o mare parte din dioceze, fiind tolerate numai cele de Bucureşti-Iaşi şi
Alba Iulia. La fel ca şi în cazul celorlalte „culte", Bisericii Romano-Catolice i se cere un „statut de
organizare şi funcţionare", spre a-i putea controla relaţia cu centrul spiritual, statut care să fie aprobat
de autorităţile puterii seculare, situând-o astfel în afara legii. În această situaţie fără precedent în
istoria sa, biserica Romano-Catolică din România adoptă „strategia clandestinităţii", în vederea
„supravieţuirii temporare". Numirea unor ordinari substituţi, după arestarea episcopilor Anton
Durcovici şi Marton Aron, contribuie la înăsprirea măsurilor luate de autorităţi.
La ordinul Moscovei, după Conferinţa Cominform-ului de la Belgrad (1947), regimul de la
Bucureşti initiază, în 1949, „mişcarea antiPius", de „naţionalizare" a Bisericii Romano-Catolice, de
rupere a acesteia de Vatican, în scopul creării Bisericii Catolice „Naţionale". În acest scop, autorităţile
speculează slăbiciunile unor clerici, prin acordarea de salarii de către Ministerul Cultelor, pentru a-i
determina să adopte o poziţie de împotrivire faţă de episcopat şi faţă de Papa Pius al Xi-lea, prezentat
de propaganda de partid ca „aţâ(ător al războiului imperialist". Clericii „democraţi" iniţiază o grupare
de „luptă pentru pace", numită „Actio catolica", susţinută politic şi financiar de autorităţile comuniste,
care se remarcă prin mai multe acţiuni (Târgu Mureş - 27 aprilie 1950, Gheorghieni - 5 septembrie
1950, Cluj - 15 martie 1951). Anatemizarea unora dintre aceştia şi contracararea amestecului lor în
conducerea diocezelor de la Bucureşti, Iaşi şi Alba Iulia sunt susţinute de ordinarii substituţi
clandestini, recunoscuţi de Vatican, prin corespondenţă. Acest mod de activitate este etichetat de.
autorităţi drept „spionaj" şi „trădare de ţară". Reacţia regimului se manifestă prin declanşarea unor
masive arestări în rândul clericilor care aveau jurisdicţie canonică clandestină şi îndeplineau rolul de
curieri sau îndrumători spirituali. Sunt formate, judecate şi condamnate mai multe loturi de inculpaţi:
„Nunţiatura Apostolică" (iunie-iulie 1950), Legaţia italiană (septembrie 1951 ), lotul preotului
Bachmeier, lotul Vladimir Ghika, cu ordinarii Hieronim Menges, Egon Xaveriu Haider şi Augustin
Francisc. Printr-o amplă acţiune de presă, „spionajul" şi „trădarea de ţară" sunt înfierate în România
întreagă. Ilustrative sunt materialele de presă, precum Criminalii ... în sutană, publicat în cotidianul
„Făclia Sucevei", anul V, nr. 1213, 14 septembrie 1951, p. 2, sub semnătura lui Dragoş Vicol.
Ruperea oricărui canal clandestin cu Vaticanul creează condiţii favorabile „îngenunchierii" liderilor
catolici de la Bucureşti (Stanislau lovanelli), Iaşi (Petre Pleşca) şi Alba Iulia (Carol Adorjan). în
1954, Biroul Politic al PMR, la insistenţele lui Petru Groza, hotărăşte eliberarea episcopilor Augustin
Pacha şi Marton Aron. Clericii „democraţi" continuă, însă, şi în Episcopia de Alba Iulia „lupta pentru
pace" organizată de regim. După trecerea valurilor de represiune din anii '50, la 20 noiembrie 1961,
Augustin Francisc devine primul ordinar recunoscut de Vatican, fiind numit în urma demersurilor
autoritătilor române. La laşi, rămâne ordinar Petre Pleşca, numit în clandestinitate de către Wilhelm
Clofanda (1950) şi acceptat de autorităţi (1951). Proiectul statutului de organizare şi funcţionare, din
1950, dorit de regimul comunist, n-a fost semnat însă nicidată de conducătorii Bisericii RomanoCatolice.
Autorităţile regimului instalat în România au urmărit, încă din decembrie 1944, desfiinţarea
Bisericii Evanghelice de Confesiune Augustană, pretextând o „aşa-zisă colaborare" cu Grupul Etnic
German. Proiectul nu a avut succes, însă episcopul Wilhelm Staedel şi unii membri ai Consistoriului
au fost internaţi în lagărul de la Târgu Jiu (martie 1945). După intrarea României în sfera de influenţă
sovietică, orice german era suspectat că era fascist şi susţinuse politica lui Hitler. Cu ocazia lucrărilor
Consistoriului Bisericii Evanghelice din 31>-31 octombrie 1948, Petru Groza dă asigurări episcopului
Friedrich MUiler că acest „tratament discriminatoriu" va înceta. Consistoriul Bisericii Evanghelice, ca
organism decizional, dezbate acum problema pensionării preoţilor, revenirea germanilor din URSS,
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definitivarea statutului de organizare şi funcţionare cerut prin Legea Cultelor. Amestecul politic îşi
face simţită prezenţa şi în actul de conducere a Bisericii Evanghelice. În 1950, Ministerul Cultelor
acordă salarii în primul rând preoţilor „democraţi", partizani ai Comitetului Antifascist German şi
dezavuaţi de episcopul Friedrich MUiler, considerat în documentele Securităţii, cercetate de istorici în
ultima vreme, „adversar al democratizării clerului".
Pentru a obţine un control riguros asupra credincioşilor creştini din Ardeal, regimul comunist
declanşează campania de ,,readucere" a greco-catolicilor la Ortodoxie, după scenariul aplicat de
sovietici în Ucraina (1946): o abilă campanie de presă, intimidări, confiscarea bunurilor, represiune.
în urma proceselor înscenate, uneori şi fără procese, I 700 de preoţi greco-catolici ajung în închisorile
comuniste (Cicerone Ioniţoiu, Persecuţia Bisericii din România sub dictatura comunistă, în volumul
Cartea de Aur a rezistenţei româneşti împotriva comunismului, voi. I, 1996, p. 289). Modul de
desfăşurare a campaniei stârneşte reacţii negative şi este dezavuat de ierarhi ortodocşi, precum
Nicolae Bălan, care refuză participarea la evenimentele din septembrie-decembrie 1948. La
I decembrie 1948, Legea privind desfiinţarea Bisericii Greco-Catolice este publicată în „Monitorul
Oficial". Comentarea evenimentului în presa din Occident este interesantă. În 1950, preotul Petru
Gherman scrie: ,,Pentru cei ce unnlireau descreştinarea României, nu era vorba deloc despre unirea
Bisericilor, nici de realizarea unităţii spirituale a poporului român [ ... ];trecerea la Ortodoxie însemna
pur şi simplu angajamentul formal de a fi în slujba celor fără Dumnezeu. Căci, în lupta lor contra
comuniştilor, ortodocşii şi uniţii s-au aliat. Aceasta este dovedit de arestările făcute recent în rândul
laicilor şi al preoţilor ortodocşi, la fel ca şi printre uniţi. Cei 1 600 preoţi ortodocşi [ ... ], la fel cu cei
700 preoţi uniţi arestaţi de către instrumentele oarbe ale Moscovei, constituie cea mai bună probă de
solidaritate, pe care nici comuniştii înşişi nu o pot nega" („La Nation Roumaine", I februarie 1950,
apud Vasile Manea, Preoţi ortodocşi în închisorile comuniste, Prefaţă de Î.P.S. Nicolae Corneanu,
Mitropolitul Banatului, f. I., Editura Patmos, 2000, p. 11). Numărul celor care au suferit prigoana
depăşeşte, potrivit cercetărilor mai noi, cifra de 300, aceştia fiind numai preoţi· şi ierarhi întemniţaţi
pentru refuzul de a-şi renega credinţa. Despre această perioadă dramatică din istoria Bisericii GrecoCatolice, Alexandru Mesian, Episcopul de Lugoj, scrie la 10 mai 2003: „Biserica Română Unită cu
Roma, Greco-Catolică, a rezistat desfiinţării ei prin silnicie. Această supravieţuire a fost posibilă
datorită eroismului ieşit din comun al Episcopilor Ei. Şapte din cei doisprezece episcopi au murit în
închisori şi domicilii forţate" (Mărturii despre martirii secolului XX, în volumul Martiri pentru
Hristos, din România, în perioada regimului comunist, p. 780). Din rândul Bisericii de Rit Latin au
fost propuşi pentru canonizare 12 „martiri ai secolului XX" (cinci catolici şi şapte greco-catolici),
care au îndurat moartea pentru credinţa lor, în cadrul unui „genocid calculat minuţios şi [executat] cu
sălbăticie" (Cicerone Ioniţoiu, Persecuţia Bisericii din România sub dictatura comunistă, în volumul
Cartea de Aur a rezistenţei româneşti împotriva comunismului, voi. I, 1996, p. 289).
Lucrarea Martiri pentru Hristos, din România, în perioada regimului comunist, prin cel dintâi
volum al său pe care îl semnalăm, cuprinde peste 240 de martiri creştini care „şi-au dat viaţa pentru
Hristos în timpul persecuţiei comuniste, atee": 207 martiri ortodocşi, dintre care 96 cu biografii
întocmite, 30 de martiri romano-catolici şi patru protestanţi evanghelici. Cei mai mulţi dintre aceştia
sunt clerici (preoţi şi episcopi), ceilalţi sunt profesori de teologie, scriitori, avocaţi, ingineri, un
general de divizie, studenţi, monahi, monahii, dar şi oameni simpli (agricultori, comercianţi).
Partea propriu-zisă a lucrării cuprinde martirii cu biografii, p. 41-751. Biografiile, orânduite pe
criteriul alfabetic, cuprind, mai întâi, reperele biografice principale: data şi locul de naştere, data şi
locul decesului, confesiunea, profesia, domiciliul. Urmează biografia detaliată, cu trimiteri şi note
infrapaginale. Cele mai multe sunt însoţite şi de fotografii. La sfârşit sunt trecuţi autorii articolelor.
Biografiile martirilor romano-catolici şi evanghelici sunt urmate şi de un rezumat în limba germană
ori maghiară. În cazul teologilor, ierarhilor autori de lucrări şi scriitorilor, la sf'arşitul articolului se
prezintă datele privind opera (titlul lucrării, locul şi anul publicării).
Martirii Bisericilor istorice bucovineni ori originari din Bucovina, incluşi în lucrare, sunt:
Baumgartner, Albert. Născut la 23 ianuarie 1913 în localitatea Poiana Micului, districtul Gura
Humorului. Fiul lui Carol şi al Rosaliei Baumgartner, o familie veche de catolici de origine germană.
Îşi face studiile primare şi gimnaziale la Liceul de Stat „Eudoxiu Hurmuzachi" şi la Gimnaziul
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German Catolic Particular (Deutsches Privat-Real Gymnasium) din Rădăuti. Studii de filosofie la
Seminarul „Sîantul Duh" (1930-1933), continuate la Academia Teologică „Sîantul Duh" din
Bucureşti, al cărei rector era Anton Durcovici. Hirotonit în tonsură Ia 8 decembrie 1933, subdiacon Ia
29 iunie 1937 şi preot Ia 29 iunie 1938, în Catedrala „Sfântul Iosif' din Bucureşti. Îşi începe
activitatea pastorală Ia 23 iulie 1938 ca vicar Ia Parohia Bărătia din Bucureşti şi profesor de religie Ia
Liceul „Sîantul Andrei" din Calea Călăraşilor, patronat de congregatia „Fraţii Şcolilor Creştine".
Numit capelan la Capela „Sfânta Tereza" din Bucureşti, la 8 decembrie 1939. La 30 septembrie 1942
este eliberat din functia de capelan de către arhiepiscopul Alexandru Th. Cisar şi desemnat să activeze
Ia Misiunea Romano-Catolică din Transnistria, condusă de episcopul Marcu Glaser, Vizitator
Apostolic, alături de preotul Ioan Tuscherer, ca vicar misionar al comunitătii catolice de aici, care
număra Ia acea dată 70 OOO de credincioşi. Rechemat în tară, Ia 4 iulie 1943, numit director la
Seminarul „Sfântul Duh", aflat în refugiu Ia Timişul de Jos, judetul Braşov. După 23 august 1944,
arhiepiscopul Alexandru Th. Cisar dispune verificarea activitătii sale şi a tuturor preotilor de origine
neromână, dar care erau cetăteni români. Certificatele obtinute de la Chestura de Politie Bucureşti
sunt toate favorabile. Activitatea preotului romano-catolic Albert Baumgartner nu face nici obiectul
Comisiei de Epurare, instituită prin lege la Arhiepiscopia Romano-Catolică din Bucureşti pentru
grupul etnic german. Preotul Baumgartner nu este internat, după această dată, în vreun lagăr politic,
aşa cum s-a întîmplat cu preotul Francisc Augustin. La 11 ianuarie 1945, arhiepiscopul Cisar cere
protectia nuntiului Andrea Cassulo, vicerectorul Seminarului „Sfântul Duh", a preotului Albert
Baumgartner şi a tuturor preotilor de origine etnică germană. În dimineata zilei de 11 ianuarie 1945,
profesorul Albert Baumgartner, care preda la Seminar materiile Dogmatică, Latină şi Botanică,
sustine Ia clasa I ultima sa lecţie de Dogmatică. în noaptea de 11-12 ianuarie 1945, preotul Albert
Baumgartner este răpit de N.K.V.D şi transportat ca detinut în U.R.S.S. La 15 mai 1945, numele
preotului Albert Baumgartner este trecut pe o listă de preoti dispăruti sau deportati în U.R.S.S., pe
care mai figurau preotii Emil Kendlbacher şi Francisc Keil din Buzău, întorşi în tară după câtiva ani.
Cicerone Ioniţoiu suspne că, după arestarea sa de către N.K.V.D., în drum spre deportare, preotul
Baumgartner a evadat pe teritoriul românesc. Prins şi „bătut îngrozitor, a murit în lagărele de
exterminare bolşevice". Preotul V. Blasutti, fost elev la Seminarul „Sîantul Duh" din Bucureşti, îl
elogiază pe preotul bucovinean, în mărturisirile sale: „După plecarea din seminar a preotului Rafael
Friedrich, mai multi preoti tineri au fost aleşi prefecti. Printre ei aş dori să-l amintesc pe preotul
Albert Baumgartner, un preot dăruit pentru educarea tineretului, un suflet plin de dragoste pentru
aproapele. Prezenta sa a fost de scurtă durată datorită momentelor vitrege de atunci. Într-o noapte a
fost ridicat de politie şi a fost dus împreună cu alti confrati în Siberia, unde a murit în lipsuri şi mari
suferinte" (p. 72-74); Gâţu, Estrate (Emilian). Născut în 1920 în partea de nord a Bucovinei într-o
familie în care, de-a lungul timpului, mai multe vlăstare îmbracă haina monahală. La vârsta de 12 ani
intră în viata mănăstirească. După închinoviere, vietuieşte în mănăstiri din Moldova şi Transilvania.
Diacon la 5 decembrie 1949, tuns monah la 6 decembrie, în acelaşi an, la Mănăstirea Polovragi.
Hirotonit ierodiacon, la 1 decembrie 1950, de Mitropolitul Olteniei Firmilian Marin. Hirotesit ca
duhovnic la 21 august 1955, când i se acordă rangul de singhel. Potrivit mărturiilor unor
contemporani şi documentelor din arhiva Mănăstirii Polovragi, singhelul Emilian Gâtu duce o „viată
îmbunătătită, cu multe rugăciuni şi cu o trăire ascetică deosebită": „Era un băiat înalt, cu vorbă
blândă, care a impresionat cinul monahal" prin viata şi, mai ales, faptele sale închinate Cuviosului
Nicodim cel Sfintit de la Tismana. În 1957 reuşeşte să-şi viziteze familia rămasă în Bucovina ocupată.
După întoarcerea sa de Ia Cemăuti. în martie 1958, la Mănăstirea Polovragi se desfăşoară „o anchetă
dură" a Securitătii, în legătură cu acuzatia de găzduire a colonelului Iulian Popovici, comandant de
jandarmi în Transnistria, condamnat la moarte pentru asasinarea evreilor. Singhelul Emilian Gâtu este
anchetat şi torturat pentru a da numele „conspiratorilor", împreună cu Veniamin Nicolae şi Tit
Moldovan, vietuitori ai mănăstirii. Din mărturiile unor tărani din Polovragi, care au fost anchetaţi ca
martori, rezultă că singhelul Emilian „avea o fată luminoasă, ce amintea de martirii de la începuturile
creştinismului, căci acesta se ruga pentru sufletele anchetatorilor şi cerea [ca ei] să se întoarcă Ia
adevăr şi credinţă". Judecat de Tribunalul Militar din Craiova într-un proces care avea menirea, în
realitate, de a justifica aplicarea Decretului 410 din 1959, nepublicat în „Buletinul Oficial", prin care
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erau desfiinţate multe schituri şi mănăstiri, iar monahii şi monahiile izgonite din viata monahală. În
faţa opiniei publice internaţionale, mănăstirile şi schiturile trebuiau să apară ca „locuri de taină pentru
legionari şi criminalii de război, unde se complotează împotriva regimului comunist". Paralel, s-a
urmărit compromiterea morală a monahilor şi monahiilor, care erau acuzaţi de furt, înşelăciune şi alte
fapte pedepsite de Codul Penal. Astfel de cazuri urmau a fi folosite ca exemple şi în educarea ateistă a
tineretului, care „trebuia să vadă în mănăstiri şi slujitorii acestora persoane imorale, demne de tot
dispreţul". După pronunţarea sentinţei de condamnare, părintele Emilian Gâtu ajunge în lagărele de
muncă silnică din Balta Brăilei. Aici trece la Domnul în toamna anului 1961 (p. 275-277); Stoleru,
Vasile. Născut la 30 ianuarie 1907 în comuna Davideni, judeţul Storojineţ. Fiul lui Ilie şi al Mariei
Stoleru. Studii la şcoala primară din Davideni şi, cu întrerupere, la Liceul „Regele Ferdinand I" din
Storojineţ. Bacalaureat în 1929. Învăţător în comuna natală, în perioada când şi-a întrerupt studiile
liceale pentru a-şi întreţine fratele. Cursuri universitare la Facultatea de Teologie a Universităţii din
Cernăuţi (1929-1934 ). Licenţiat în Teologie, la 6 iulie 1934, cu teza Tratarea pastorală a săracilor.
Membru activ al Societăţii studenţeşti „Dacia". Căsătorit, la 14 ianuarie 1934, cu Viola Păuş, fiică a
cântăreţului bisericesc din comuna Budeniţ. Hirotonit preot ajutător pe seama parohiei din Botoşeniţa,
judeţul Rădăuţi, unde funcţionează până în 1935. În 1935 se stabileşte la Budeniţ, judeţul Storojineţ.
În 1940, este transferat la parohia Carapciu pe Siret, de unde, în luna iunie, la invazia sovietică, se
refugiază la Mitocul Dragomirnei. Revine la Carapciu pe Ceremuş în iulie 1941 şi funcţionează aici
până în martie 1944. Împreună cu familia se refugiază la Avrig, judeţul Sibiu, până în 1945, când
ocupă un post de coslujitor la Iţcani-Suceava (1945-1946). După un an, când slujeşte la Drăgoeşti, se
stabileşte la Bălăceana ca preot paroh. Arestat în noaptea de 15 spre 16 iulie 1959 şi depus la
închisoarea M. A. I. din Suceava. I se percheziţionează locuinţa, este interogat, până în 22 octombrie
1959, în legătură cu „activitatea [sa] duşmănoasă la adresa R.P.R." şi a regimului: desfăşurarea de
„activităţi cu caracter legionar" - împrejmuirea cimitirului comunal, plantarea de pomi în grădina
bisericii, pregătirea bisericii pentru sfinţirea oficiată de mitropolitul Sebastian Rusan, la 3 iunie 195 I,
sfinţirea unei fântâni, oficierea de slujbe pentru pomenirea morţilor (parastase), tinerea unor predici
privind rânduiala muncilor agricole şi respectarea sărbătorilor creştine (părintele i-ar fi îndemnat pe
oameni să nu meargă „în anumite sărbători la arat şi însămânţat", afirmând că „omul seamănă toată
săptămâna pe ogor, iar duminica şi în alte sărbători trebuie să semene în biserică"). Condamnat, la
22 octombrie 1959, de către Tribunalul Militar Suceava, în deplasare la Botoşani, prin sentinţa
nr. 603, la 10 ani de muncă silnică, 7 ani degradare civică şi confiscarea averii personale, pentru
„crimă de uneltire contra ordinii sociale". La 2 decembrie 1959, Tribunalul Militar al Regiunii a II-a,
prin decizia nr. 2961, respinge cererea de recurs a părintelui Vasile Stoleru ca nefondată. După
pronunţarea condamnării definitive, preotul bucovinean Vasile Stoleru trece prin penitenciarele
Botoşani, Jilava şi Aiud, fiind supus regimului de exterminare, deşi era bolnav, suferind de o
„maladie ulceroasă", potrivit certificatului medical din 18 iulie 1959. La 10 decembrie 1960,
„deţinutul contrarevoluţionar" Vasile Stoleru este internat în spitalul formaţiunii 0622 Aiud, unde
trece la Domnul, la 12 decembrie 1960 (p. 666-67).
Secţiunea Martiri ai Bisericii Ortodoxe Române fără biografii, p. 752-772, cuprinde 110
nume. Informaţiile cuprinse aici au fost verificate, potrivit celei dintâi note infrapaginale, de Preot
prof. Mircea Păcurariu, Preot prof. Ioan Vicovan, Adrian Nicolae Petcu, Nicolae Videnie, Toma
Rădulescu şi Vlad Cubreacov. Între cei 110 martiri fără biografii se află un singur bucovinean: Opaiţ,
Valerian. Născut în 1911. Hirotonit preot în 1935. Preot coslujitor, în 1937, la Brăscăuţii Vechi,
judeţul Storojineţ. Colaborator la „Cuvântul Preoţesc", gazetă profesională a clerului din Bucovina
(Rădăuţi). În 1940, preot în Banila pe Siret (Moldovenească), judeţul Storojineţ, de unde este deportat
de sovietici în Siberia. După alte surse, în 1940 figurează ca preot în Benia, judeţul Câmpulung.
Arestat de sovietici şi trimis în Siberia, de unde nu s-a mai întors (p. 765-766).
Lucrarea Martiri pentru Hristos, din România, în perioada regimului comunist mai cuprinde
materialele: Mărturii despre martirii secolului XX, discurs· susţinut de Alexandru Mesian, Episcop de
Lugoj, în cadrul Oekumenischer Kirchentag Berlin, 28 mai-1 iunie 2003, p. 773-782; Bibliografia,
p. 783-801; Abrevieri, p. 802-803; şase pagini cu diferite hărţi, referitoare la structura şi repartiţia
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a eparhiilor, diecezelor, centrelor episcopale şi parohiilor Bisericilor tradiţionale din
România, precum şi o hartă a Gulagului românesc; Lista cu autorii biografiilor, p. 811.
Apariţia primului volum al lucrării cu caracter ecumenic Maniri pentru Hristos, din România,
în perioada regimului comunist reprezintă un eveniment în viaţa Bisericilor tradiţionale/istorice din
România. Câteva observaţii critice se impun, însă, mai cu seamă din perspectiva unor viitoare
reeditări: lipsa rezumatelor în limba germană ori engleză de Ia articolele consacrate martirilor
ortodocşi, absenţa nejustificată, credem noi, a unor martiri, ca, de exemplu, partizanul bucovinean
Vasile Motrescu, ucis, prin împuşcare, în Penitenciarul Botoşani, la 29 iulie 1958; absenţa, de
asemenea, nejustificată, a altor scriitori, precum Constantin Gane, născut Ia 27 martie 1885, în
Botoşani, doctor în Drept, publicist renumit, autorul cărţii Trecute vieţi de doamne şi domniţe, care s-a
bucurat de numeroase reeditări, arestat, în 1950, Ia vârsta de 65 de ani, trecut Ia Domnul, în ziua de
12 aprilie 1962, la Aiud. Un indice de nume ar fi, de asemenea, folositor, pentru o largă categorie de
ultilizatori.
Vasile/. Schipor

Ion Posteucă,

Stăneştii

pe Siret,

Cernăuţi,

Editura Zelena Bukovyna, 2006, 272 p.

În partea de nord a Bucovinei istorice, în România şi în Occident, apar, de-a lungul a peste o
de ani, mai multe lucrări monografice, închinate unor localităţi: Emanuil Grigorovitza, Târgul
Storojineţului, Cernăuţi, 1897; Zaharia Voronca, Mihalcea şi neamurile ce au stăpânit-o, Cernăuţi,
1912; Raimund Friedrich Kaindl, Czernowitz, Viena, 1908 şi Praga, 1915-1916; Irma Bornemann,
Paula Tiefenthaler und Rudolf Wagner, Czernowitz. Eine Stadt im Wandel der Zeit, StuttgartMilnchen, 1998; Ion Nandriş, Gheorghe Nandriş, Satul nostru Mahala din Bucovina, Sibiu, 2001;
Walter Ernst, Erinnerungen an Althune - Bukowina, Augsburg-Querfurt, 2002; Helena Krasowska,
Bukowina. Mala ojczyz.na - Pietrowce Doine, Pruszk6w (Polonia), 2002; Petru Ciobanu, Reveca
Prelipcean, Vasile Slănină, Cupca, un sat din Bucovina. Monografie istorică. Panea I (anii 1429-1944),
Câmpulung Moldovenesc, 2004; Laurenţiu Dragomir, Crasna, un colţ de eternitate românească din
Bucovina. Monografie etnografică şi istorică, Bucureşti, 2004; Vasile Bizovi, Boianul, Cernăuţi,
2005; Valeriu Zmoşu, Un sat bucovinean de pe Valea Siretului: Pătrăuţii de Jos. Mănurii spirituale,
Cernăuţi, 2006; Gudron Windisch, Molodia. Chronik eines Dorfes in der Bukowina, Augsburg, 2006.
Alte lucrări monografice se află încă în manuscris: Maria Alexa, Monografia satului Mihuceni,
judeţul Storojineţ; Ion Caragea, Monografuz comunei Pătrăuţii de Jos, judeţul Storojineţ; Alexa
Croială, Monografuz comunei Mahala, judeţul Cernăuţi; Orest Draghinda, Monografia satului Buda,
judeţul Cernăuţi; Ifigenia Hârşu, Monografia comunei Ropcea, judeţul Storojineţ; Leopold Loy,
Monografia comunei Bănila pe Ceremuş, judeţul Storojineţ, Ilie Dugan-Opaiţ, Date pentru
monografia comunei Cireş-Opaiţeni, judeţul Storojineţ, Gura Humorului, 1957; Preot Nicolae
Pentelescu, Satul Voloca pe Derelui, judeţul Cernăuţi. Schiţă monografică, Suceava, 1982-1985;
Teodor V. Rusu, fnsemnări monografice ale comunei Tereblecea, 1446-1944.
Din partea de nord a Bucovinei istorice ajunge la noi, la fel de anevoios, ca orice tipăritură de
astăzi, lucrarea lui Ion Posteucă, Stăneştii pe Siret, tipărită Ia Cernăuţi, sub egida Editurii Zelena
Bukovyna, în 2006. Autorul cărţii vede lumina zilei, Ia 13 octombrie 1936, în localitatea Stăneştii de
Sus, din judeţul Rădăuţi, în familia pădurarului Adam Posteucă. Face şcoala primară în satul natal
(1945-1952) şi Şcoala Medie din Tereblecea (1952-1955). Îşi continuă studiile Ia Facultatea de
Limbi Romano-Germanice de la Universitatea de Stat Cernăuţi (1955-1960). După absolvirea
facultăţii şi până la pensionare (1997), funcţionează ca profesor de limba şi literatura română la
Şcoala Medie din Stăneştii de Sus, satul său natal. După 1989, profesorul Ion Posteucă participă activ
Ia viaţa culturală a comunităţii românilor din regiunea Cernăuţi. Conduce Filiala Stăneşti a Societăpi
de Cultură Românească „Mihai Eminescu" din regiunea Cernăuţi, fondată în 1989. Face parte din
Societatea Culturală .,Arboroasa", reactivată la 29 martie 1990, una dintre cele mai active societllţi din
sută
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regiunea Cernăuţi, cu multe realizări remarcabile, înfăptuite sub deviza „Prin noi înşine!" Publică
materiale diverse în presa românească nord-bucovineană: ,,Zorile Bucovinei", „Ţara Fagilor",
„Codrul Cosminului'', ,,Arcaşul", „Concordia", „Monitorul de Hliboca". În Colecţia „Biblioteca
Arboroasa", Ion Posteucă publică lucrările: Douăzeci de legende auzite din bătrâni (Hliboca, 2001) şi
Amintiri din triste vremuri (Hliboca, 2002). În colaborare cu Ion Filipciuc şi Ion Creţu, publică
volumul Folclor stăneştean. În memoria lui Vasile Posteucă, Câmpulung Moldovenesc, Biblioteca
„Mioriţa", 2003.
În Cuvânt de însoţire, p. 5-8, Gheorghe R. Gireadă, primarul localităţii, afirmă că „Stăneştiul
este un sat aparte din dulcea noastră Bucovină şi oamenii care au trăit şi trăiesc aici merită să aibă o
carte, o cronică a timpurilor prin care au răzbit": „Stăneştenii, buni români şi buni creştini, oameni
chivernisitori, trăiesc cu sentimentul demnităţii naţionale, au memorie istorică şi folclorică, sunt
înfrăţiţi cu datinile străbune, îşi iubesc fierbinte graiul şi prin aceasta îşi păstrează identitatea" (p. 8).
Din creaţia lui Vasile Posteucă, profesor, poet, prozator, folclorist şi publicist celebru (1912-1972),
originar din Stăneştii de Jos, autorul reproduce textul poeziei Satul meu, situat în vecinătatea unor
texte antologice din lirica lui Lucian Blaga: „Acesta-i centrul lumii: satul meu ... I La marginea lui
Taica Dumnezeu. I De-aicea-ncep cosminele şi plaiul I În care mai demult fusese raiul... I Aici am stat
cioban şi-am plâns cu naiul. li E-n fund de codri satul meu, departe, I Şi nu-l batjocoreşte nici o carte.
I Când mânios trimite cerul vânt, I S-ascunde-ntre văioage Ia pământ.../ El nu cunoaşte lumea cea deapoi: I Cei morţi petrecu-şi viaţa printre noi, I Şi-n zilele cu cer de sărbătoare I Le duc cei vii Ia
ţintirim mâncare. I Ca să le treacă dorul de-arătură, I Le dau peste morminte băutură ... li În satul meu
stau stelele pe loc. I E fără calendar şi ispisoc ... I Doar soarele dormind peste furtună I Îi risipeşte-n
câmpuri şi-i adună, I Căci ziua trag amarnic în răsteu, I Iar seara stau Ia sfat cu Dumnezeu, I Şi
se-nţeleg tăcând la un pahar I Că-s doar vecini cu casa-ntr-un hotar ... li Îşi duce omul traiu-n satul
meu I Frumos ca jocul plin de curcubeu, I Uşor precume zborul de libarcă: I Se duce totul ca să se
reîntoarcă. ... I Din mânile celor pierduţi în fum I Fântâni şi vechi troiţe ies în drum I Şi stau plecate
pentru cel ce cere I Un strop de apă, pâne, mângâiere, li Dar cel mai mare-n sat e viitorul, I În el ne
creşte fără umbră dorul I Şi toţi acei ce-aşteaptă ca să vină I Se cumpenesc în noi ca o lumină I Din
care toată fapta prinde cheag. I El ni-i avutul nostru cel mai drag ... li De-aceea-i tare mândru satul
meu, I La marginea lui Taica Dumnezeu ... " (p. 9-10). Complementar, autorul aşează aici legenda
Moşia Stănescului, preluată din tradiţia locală, referitoare la originea numelui localităţii, construită în
jurul unui nucleu epic dominat de figura domnitorului Moldovei Ştefan cel Mare, biruitor la Codrul
Cosminului, în 26 octombrie 1497, în cunoscuta confruntare cu polonii (p. 11-12).
Lucrarea monografică a profesorului Ion Posteucă are douăsprezece capitole: I. Aşezarea
geografică, p. 13-15 (Numit şi Stăneştii pe Siret, spre a-l deosebi de Stăneştii pe Ceremuş, satul a
fost, după 1775, un sat de hotar între Monarhia Habsburgică şi Moldova); II. Incursiuni în istorie,
p. 16-42 (O nouă ediţie a lucrării ar trebui să facă loc mai amplu documentelor investigate: urice,
ispisoace, zapise, hotarnice, catagrafii, legiuiri etc., prezentate şi în facsimile); Ill. Populaţia, p. 43--60
(Tabelul nominal al stăneştenilor deportaţi în 1941 de către autorităţile sovietice cuprinde 154 de
persoane. Acestora li se adaugă cei 17 deportaţi, în toamna anului 1944, Ia muncă silnică în Karelia,
dintre care nouă au murit, în condiţii de exterminare, la Onega. Tabelul cu numele locuitorilor din
Stăneşti, stabiliţi, după 1944, în diferite republici şi regiuni ale fostei URSS, cuprinde 80 de nume, cei
mai mulţi fiind bărbaţi. În perioada 1941-1945, 31 de stăneşteni au murit „apărându-şi ţara şi
neamul", iar 44 (30 de bărbaţi şi 14 femei) au murit în lagărele staliniste. La l ianuarie 1992,
populaţia celor două localităţi, Stăneştii de Sus şi Stăneştii de Jos, era de 2 418 locuitori, iar la
l ianuarie 2005, de 2 970 de locuitori, aici înregistrându-se unul dintre indicii cei mai mari de
natalitate din raionul Adâncata/Hliboca); IV. Casele, p. 61-66; V. Portul, p. 67-72 (Fotografiile
reproduse aici sunt adevărate deocumente de epocă. Pentru a salva costumul popular tradiţional
românesc, şi ideea înfiinţării unui muzeu etnografic aici ar fi o soluţie salvatoare.); VI. Toponimie
minoră, p. 73-75 (Inventarul toponimelor se face după izvoare datând din 1638, când e pomenit
Stăneşti sub Codru, după un hrisov din 1767, o dare de seamă, întocmit!!. în fata comisiei austriece de
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delimitare a proprietătilor funciare, din 1782, şi lucrarea Toponimia minoră a Bucovinei, elaborată, în
1939, de către Nicolai Grămadă. Dacă unele dintre acestea, cum este Odaia Turcului, au dispărut,
altele, precum La Brigadă, La Fermă, Drumul de la Fermă, s-au impus în partea a doua a veacului
trecut); VII. Cadrul instituţional (Primăria, Şcoala, Biserica, Poşta, Dispensarul), p. 76-103; VIII.
Stăneştii sub „steaua puterii sovietice", p. 104-113; IX. Stăneşteni trecuţi prin iadul stalinist, p. 114157 (Autorul include aici nouă texte memorialistice, publicate, după 1992, în almanahul culturalliterar al românilor nord-bucovineni „Ţara Fagilor", dar fără a se mentiona acest lucru: Aglaia
Mihoreanu, Numai credinţa în Dumnezeu ne-a salvat, p. 114-119 (text reprodus după volumul XI,
2002, p. 97-100); Teofil Iateniuc, Din şase ne-am întors doar trei, p. 120-124 (după volumul X,
2001, p. 37-39); Aurora Plantus, Amintiri zguduitoare, p. 125-127 (după volumul IX, 2000, p. 157-158);
Filaret Mihoreanu, Drumul nenorocirii noastre, p. 128-133 (după volumul X, 2001, p. 37-39); Vasile
Sanduleac, Am avut o tinereţe zbuciumată, p. 134-140 (după volumul XIII, 2004, p. 186-189); lonită
Posteucă, Zile şi ani de calvar, p. 141-144 (după volumul VII, 1998, p. 109-110); Ion Stăneşteanu,
Suferinţa lui Eugen Partică, p. 145-147 (după volumul XIII, 2004, p. 175-176); Sârbu Gireadă,
Pentru o caracterizare falsă, am fost condamnat la moarte, p. 148-152 (după volumul XII, 2003,
p. 105-1089; Ion Posteucă, Foametea cea mare, p. 153-157 (după volumul III, 1994, p. 117-120);
X. Tradiţii şi obiceiuri, p. 158-174 (Capitolul cuprinde informatii bogate, fiind structurat în
subcapitole. Tonul sfătos şi evocator este încărcat, însă, de o tristete ineluctabilă: „Am scris aceste
rânduri din îndemnul inimii, nutrind dorinta ca frumoasele tradiţii ale acelor vremuri, când satul
răsuna de colinde şi era luminat de stelele colindătorilor, să renască. Nu ştiu cum o fi prin alte părţi,
dar în satul nostru această traditie a dispărut. Şie păcat" (p. 160); „Trebuie să recunoaştem, cu regret,
că multe dintre străbunele noastre tradiţii dispar, sunt înghiţite de viata de toate zilele, cu noile ei
obiceiuri, care, de multe ori, nu se apropie şi nu se lipesc de sufletele oamenilor aşa ca cele de pe
timpuri, de la care ne-au rămas doar amintiri frumoase. Şi dacă vor dispare şi amintirile, atunci
nimeni nu va afla că moşii şi strămoşii noştri au ştiut să aprecieze ceea ce a fost frumos în viaţă"
(p. 161): Crăciunul copilăriei mele, p. 159-160; Frumos era cândva la horă, p. 161-163; Aşa-i nunta
la Stăneşti, p. 164-169; Şezătoarea, p. 170-171; Claca, p. 172-174 (claca de desfăcat porumb, claca
de uns sau de făţuit casa, claca de tors fuior, claca de scărmănat pene de gâscă, claca de pus temelia
pentru casă); XI. Din tezaurul creaţiei populare, p. 175-239 (Capitolul cuprinde 19 legende
referitoare la plante, păsări şi animale; două snoave, şapte descântece, opt bocete, zece cântece de
deportare: „Frunzuliţă şi una, I Lung îi drumu-n Siberia; I Lung îi drumul şi bătut, I Tot îi de români
făcut, I Cei ce-au mers n-au mai venit"; „Pelinaş, floare pelină, I Usca-te-ai din rădăcină, I C-arnară-i
frunza pe tine, I Cum îi inimioara-n mine. I N-am tăiat, n-am omorât, I De ce tara m-o urât? I Altul
taie şi omoară I Şi trăieşte-n a lui tarii- I Iar eu fără pic de vină I Mă duc în tarii străină I Şi-oi muri fără
lumină, I Fără scânduri de sălaş, I Fără pânză pe obraji, I Şi-oi muri, şi n-a fi jele I La sicriul de nuiele, I
Cu pânză de buruiene" (p. 219-220); şase cântece de cătănie şi război, treisprezece cântece de dor,
dragoste şi de lume, două piese coregrafice, 30 de strigături la hore: „Cine joacă horile, I Bată-I
sărbătorile! I Dar pe mine nu m-or bate,/ Că eu joc şi zi, şi noapte,/ Şi-oi juca până la moarte!"; „Om
frumos cu haine rele, I Tot îi stă bine cu ele. I Om urât cu haine bune I Îi ca grâul cu tăciune";
„Frunzuliţă-a bobului, I N-am o scară să mă sui I Sus în slava cerului, I Să-i dau drumul dorului I Pe
fata pământului" (p. 231, 232). Creaţia obiceiurilor de iarnă din Stăneştii pe Siret este ilustrată de o
urătură şi trei texte de Malancă, Urs şi Căiuti. Textele sunt urmate şi de numele informatorilor.);
XII. Vasile Posteucă - ilustrul fiu al satului, p. 240-255 (Evocarea este însoţită de un fragment din
romanul Băiatul drumului, tipărit postum, în anul 2000, în România). Cele douăsprezece capitole ale
lucrării sunt urmate de Bibliografie, p. 256-260 şi În loc de postfaţă, material semnat de Dumitru
Covalciuc, preşedinte al Societătii Culturale „Arboroasa'', p. 261-271, din al cărui final reproducem
aprecirea cu privire la rostul cărţii pentru românii din regiunea Cernăuţi: ,,Stăneştii pe Siret este o
carte aşteptată, o carte de care are nevoie nu numai nu sat, ci şi întreaga noastră comunitate
românească, fiindcă şi din paginile ei ni se descoperă vechimea şi autohtonismul pe aceste plaiuri
mioritice, perenitatea şi bogăţia spirituală a neamului românesc din Bucovina" (p. 271).
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elaborate de profesorul Ion Posteucă, Stăneştii de pe Siret intră în rândul
privilegiate - şi din acest punct de vedere - din întreaga Bucovină, nu doar din
partea ei septentrională. Munca sa entuziastă trebuie, însă, continuată, prin lărgirea şi adâncirea
investigaţiei de bibliotecă, arhivă şi teren, care să pună în lumină, din perspectiva istoriei totale,
întregul patrimoniu al acestei „fermecătoare comunităţi româneşti" din Bucovina.
Prin

apariţia lucrării

localităţilor româneşti

Vasile I. Schipor

Gavril I. Crăciun, Şcoala Nr.1 - „ Vasile Gherasim". Marginea-Suceava. Arc peste
timp 1857-2007, Suceava, Editura Lidana, 2007, 227 p.
Profesorul Gavril Crăciun, fiul fostului primar din comuna Marginea, după ce a realizat,
cu Cristina-Violeta Popescu, Mica Enciclopedie a localităţii Marginea-Suceava (Suceava,
Editura Lidana, 2007), ne prezintă istoricul Scolii Nr. l „Vasile Gherasim" din această localitate.
Elev, profesor, din anul 1958, apoi director al acestei şcoli, între anii 1962 şi 1970, autorul cărţii şi-a
făcut o datorie de onoare din a elabora o monografie despre una din instituţiile „de educare şi instruire
a tinerelor generaţii, care a menţinut flacăra aprinsă a credinţei, a conştiinţei de limbă şi neam a
poporului nostru". Lucrarea, prefaţată de profesorul universitar dr. Pomohaci Nicolai, membru titular
al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, şi dânsul fiu al acestei comunei şi elev al şcolii „Vasile
Gherasim", în perioada 1938-1942, e dedicată „strădaniei tuturor dascălilor care au slujit şi trudesc la
această şcoală, cu credinţă şi devotament, pentru iluminarea şi educarea zecilor de generaţii de copii
care au trecut pragul acestei instituţii de învăţământ şi cultură".
Ponderea documentară o reprezintă documentele inedite - cum ar fi Cronica şcolii, rescrisă de
învăţătorul superior Pancratie Prelipceanu în anul 1919 (prima cronică s-a pierdut în timpul Primului
Război Mondial), precum şi alte documente aflate în Arhivele Statului Suceava, în arhiva comunei şi
în diverse biblioteci -, dar mărturiile, informaţiile, fotografiile, documentele personale oferite de
intelectualii împătimiţi de istoria culturii şi învăţământului bucovinean (Bâtă Vasile, Moscaliuc
Veronica, Botezat Dorin, Breabăn Zoiţa, Olărean Vasile, Halip Gavril).
Sumarul lucrării cuprinde: Cuvânt înainte, p. 5-7; La aniversare, p.8; Argument, p. 9-10;
Capitolul I. Învăţământul în perioada 1857-1918, p. 11-26; Capitolul II. Învăţământul în perioada
1919-1945, p. 27-56;. Capitolul III. Şcoala în perioada 1946-1989, p. 57-134; Capitolul IV.
Învăţământul în perioada 1990-2007, p. 135-217; Almanah, p. 218-224; Bibliografie, p. 225.
În capitolul I, Învăţământul în perioada 1857-1918, se face o scurtă analiză a politicii şcolare
duse de administraţia austriacă în contextul unei tendinţe de deznationalizare a românilor, printr-o
politică de schimbare a proporţiei dintre populaţia românească în favoarea imigranţilor alogeni, atraşi
în Bucovina prin ajutoare financiare, terenuri, animale, inventar agricol etc. Autorul menţionează că
„scopul urmărit consta în slavizarea Bucovinei în vederea înfăptuirii unei Ucraine Mari sub dominaţie
habsburgică, folosind drept instrumente limba germană şi ucraineană, precum şi religia grecocatolică." Pe de altă parte se efectua şi modernizarea învăţământului, prin construirea de şcoli noi. În
acest context, în Marginea se înfiinţează, în anul 1857, şcoala primară condusă de învăţătorul Nicolai
Halip, având două clase şi 34 de elevi. Limba de predare era româna, a doua fiind germana. Se
menţionează dificultăţile cu care s-au confruntat dascălii: „în perioada stăpânirii austriece, toate
lucrările din arhiva şcolii, cât şi rapoartele către forurile superioare se făceau în limba statului. Chiar
şi cataloagele de clasă şi matricolele, precum şi condica de prezenţă se scriau în limba germană". În
timpul Primului Război Mondial, şcoala a fost devastată şi jefuită de soldaţii ruşi.
În capitolul II, Învăţământul în perioada 1919-1945, autorul selectează o serie de date şi
evenimente mai importante din Cronica şcolii şi din documentele şcolare: la l decembrie 1924 se
înfiinţează cursurile pentru adulţii şi neştiutorii de carte; în 1939 se înfiinţează cantina şcolii, cu o
masă pentru 80 de elevi; în această perioadă a crescut numărul de elevi, dar cum cadrele didactice

împreună
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erau puţine, numărul elevilor într-o clasă era foarte mare, între 45 şi 84. Autorul arată greutăţile cu
care s-a confruntat şcoala în timpul celui de-al Doilea Război Mondial: lipsurile materiale,
determinate de rechiziţiile de război, concentrarea învăţătorilor pe front; epidemia de tifos
exantematic, care a curmat viaţa a 600 de persoane; la 26 martie 1944, şcoala este evacuată în Banat,
în timp ce populaţia comunei este evacuată în Dorohoi.
În capitolul III, Şcoala în perioada 1946-1989, se subliniază că noul sistem a impus lichidarea
analfabetismului, muncă în care a fost implicată îndeosebi şcoala. În această perioadă au existat o
serie de facilităţi pentru elevii nevoiaşi: internat şi cantină, burse pentru copiii deosebit de capabili.
Înmulţindu-se numărul de elevi, s-a impus necesitatea construirii unui nou edificiu al şcolii, în 1959,
apoi alt local în 1971; după 1968, şcoala a dobândit şi un teren de sport. Copiii erau antrenaţi în
diverse activităţi cultural-artistice: festivalul satelor, defilări, excursii, concursuri, formaţie de cor,
formaţie de teatru de păpuşi. Pe de altă parte, are loc epurarea personalului didactic, declanşată de
Legea învăţământului din august 1948; cadrele didactice erau implicate în campania de convingere a
sătenilor să se înscrie în colectiv; din cauza reacţiei negative a mărginenilor faţă de colectivizare,
mulţi copii au rămas neşcolarizaţi; toamna, elevii participau la munca de recoltare a cartofilor, ceea ce
ducea la pierderea orelor de curs.
Capitolul IV, fnvăţământul în perioada 1990-2007, e axat pe realizările şcolii şi succesele în
domeniul instruirii elevilor în contextul schimbărilor economico-sociale şi cele din sistemul de
învăţământ: şcoala a fost dotată cu mobilier modern şi cu mijloace informaţionale (16 calculatoare,
4 imprimante, xerox, 2 televizoare, videorecorder), au fost înfiinţate cabinete de informatică şi sală de
lectură Ia bibliotecă. Elevii sunt antrenaţi în proiecte internaţionale („Spring day in Europa"),
colaborează la revista şcolară „Gymnasium", la proiectul „Mărturii", al cărui scop constă în
„scoaterea Ia lumină a bogăţiei lăzii de zestre" (Magdalena Cosovanu). Mărturie a nivelului înalt de
instruire stau şi numeroase diplome obţinute la diferite concursuri şi olimpiade.
Un număr de pagini sunt consacrate portretelor spirituale ale unor dascăli, creionate de foştii
lor elevi, dintre care remarcăm cel al lui Arcadie srarnaciuc (dr. Nicolai Pomohaci), Maria Sîarnaciuc
(profesor universitar dr. ing. Gavril Maloş), Lungu (Moscaliuc) Veronica (prof. ing. Veleciuc Ileana),
Gavril Crăciun (Corvin Bejinariu), Prelipceanu Pancratie (Gavril Crăciun).
Cartea conţine un bogat material iconografic: facsimile (un fragment din studiul critic Texte
mărginene. 1924-1928, de Vasile Gherasim, un fragment din Glosarul dialectului mărginean, lucrare
începută şi nefinalizată de Vasile Gherasim şi E. Herzog, primele pagini ale unor manuale, documente
personale, diplome cu care au fost premiaţi elevii şcolii Ia diferite concursuri naţionale, un număr al
revistei şcolare „Gymnasium" şi altele); fişe biografice ale unor cadre didactice şi intelectuali ai
comunei; listele cadrelor didactice, care au funcţionat în şcoală de la întemeierea ei şi până în anul
editării monografiei, tabele nominale cu elevii care au absolvit diferite şcoli profesionale şi licee;
fotografii care ilustrează diferite activităţi şcolare, unele din ele cu valoare documentară: primul
edificiu al şcolii de pe „Strada imperială", imaginile din tinereţe şi de la senectute ale învăţătorului şi
directorului şcolii, între anii 1912 şi 1926, Pancratie Prelipceanu - cel care a rescris şi continuat
Cronica şcolii; elevi Ia defilarea de 1 Mai 1949, imagini de Ia festivalul sătesc din 1956, aspecte de la
Concursul Micilor Naturalişti din 1959, formaţia de păpuşari a şcolii (1975).
Cartea se încheie cu fişele biografice ale unor „mărgineni de toată isprava", precum şi ale
„tinerelor speranţe" (Crăciun Elena-Manuela şi Balan Domnica, selectate, prima la clubul sportiv
„Triumf' din Bucureşti şi a doua în lotul naţional de canotaj).
Conştient că între copertele unei cărţi de 228 pagini nu poţi cuprinde destinele atâtor generaţii
de dascăli şi elevi ale unei şcoli care, la momentul editării monografiei, împlinea 150 de ani, la fel nu
poţi epuiza un subiect cum este instruirea prin şcoală, proces ce se află mereu în schimbare şi
primenire, profesorul Gavril Crăciun lasă calea deschisă „colegilor contemporani, cât şi celor ce vor
veni pentru completări, interpretări şi realizări la cote mai înalte".
Iulia Brânză
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Movileştii.

Istorie şi spiritualitate românească, voi. 1, „Casa noastră cea nwvilească",
Suceava, Editura Muşatinii, 2006, 327 p.; voi. 2, Ieremia Movilă. Domnul.
Familia. Epoca, Suceava, Editura Muşatinii, 2006, 370 p.; voi. 3, Artă şi
restaurare, Suceava, Editura Muşatinii, 2007, 233 p.

Lucrarea Movileştii. Istorie şi spiritualitate românească, în trei volume, a fost tipărită în anii
2006-2007, cu binecuvântarea Înalt Prea Sfintitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor.
Pusă sub egida Sfintei Mănăstiri Suceviţa, această lucrare a fost prilejuită de comemorarea
reprezentanţilor acestei deosebit de importante familii domnitoare din Moldova. În Cuvântul înainte,
de Ia primul volum, I. P. S. Pimen scria că „familia Movileştilor, ctitorii Mănăstirii Suceviţa, prin
operele de artă pe care Ie-au creat şi Ie-au lăsat moştenire" au depăşit vremurile, împrumutând
„strălucirea culturii occidentale", fără însă a „ştirbi frumuseţea artei creştine ortodoxe". „Valoarea
operelor de artă create de Movileşti este rezultatul îmbinării fericite a două culturi ce aparţin celor
două zone, catolică şi ortodoxă, ambele creştine şi europene". I. P. S. Pimen socoteşte volumul pe
care îl deschide prin cuvântul său „un bun dascăl în strădania celui care doreşte să cunoască şi să
înţeleagă evenimentele unei epoci atât de zbuciumate, precum aceea în care au domnit Movileştii".
Prefaţa primului volum este scrisă de Ştefan Gorovei şi Maria Magdalena Szekely şi vorbeşte
despre faptul că lucrarea a fost prilejuită de împlinirea a patru veacuri de Ia trecere la cele veşnice a
domnitorului Ieremia Movilă, „în ziua Sfinţilor Apostoli din anul 1606", această lucrare fiind un act
de cultură, prin care obştea vieţuitoarelor din mănăstirea întemeiată de Movileşti „a dorit să cinstească
memoria ctitorilor" (p. 7).
Din prefată aflăm că lucrarea s-a constituit ca o culegere de studii, care „exprimă interesul
istoricilor români pentru epoca respectivă" (p. 7). Au fost cuprinse studii reprezentative din istoriografia
de dinaintea Primului Război Mondial şi până la cele din perioada apropiată nouă. În cuprinsul acestui
volum se regăsesc următoarele studii: Ştefan Gorovei, Movileştii; J. N. Mănescu, Stemele Movileştilor;
Otto Frost, Contribuţie la cea mai veche genealogie a Movileşti/or; I. C. Miclescu-Prăjescu, Noi date
privind înscăunarea Movileştilor; Ştefan S. Gorovei, Pe marginea unei filiaţii incene: Maria Movilă fiica lui Petru Rareş; N. Iorga, Domnia lui Ieremia vodă; Sever Zotta, Doamna Elisaveta lui Ieremia
Movilă voievod a fost fiica lui Gheorghe pârcălab de Hotin; D. Ciurea, Despre Ieremia Movilă şi
situaţia politică a Moldovei la sfârşitul secolului XVI şi începutul sec. XVll; Ilona Czamanska,
Caracterul legăturilor lui Jan Zamoyski cu Movileştii; Ioan V. Dură, Figuri de ierarhi moldoveni:
mitropolitul Gheorghe Movilă; P. P. Panaitescu, Petru Movilă şi românii; Ştefan S. Gorovei, Petnt
Movilă. Contribuţii; Dimitrie Dan, Zidirea Mănăstirii Suceviţa; O. Tafrali, Le Monastere de Suceviţa.
Architecture. Peinture, Tresor; Victor Brătulescu, Pictura Suceviţei şi datarea ei; Victor Brătulescu;
Ponretul logofătului Ioan Movilă (monahul loanichie) în tabloul votiv de la Suceviţa; Sever Zota,
Ştiri noi despre Movileşti; Ilie Corfus, Odraslele Movileştilor rămase în Polonia. Contribuţii la
istoria anei şi a preţurilor; Ştefan Gorovei, Sângele Movileşti/or.
În acest volum sunt abordate variate probleme ale istoriei Moldovei şi ale familiei Movileştilor din perioada de sîarşit de Ev Mediu - cu toate legăturile politice ale vremii şi de după aceea, cu scrieri
în stiluri diferite, cu informaţii desprinse din documentele vremii şi ulterioare, sau din cercetări
arheologice, încât, în ciuda acestei extraordinare varietăţi, cititorul rămâne plăcut surprins de
frumuseţea şi, în acelaşi timp, dramatismul existenţei acestei importante familii domnitoare din
Moldova.
Boierul Ieremia Movilă, pe care polonezii îl socoteau „primul dintre moldoveni", şi-a aflat o
vreme sălaşul în Polonia, atâta timp cât a fost pribeag, în apropierea hotarului Moldovei, lângă Nistru,
pe domeniul ducelui Simion de Sluck (p. 11). Şedrea în Polonia a fost folositoare Movileştilor, scrie
Ştefan Gorovei, pentru că le-a adus indigenatul - în 1593 - şi legăturile foarte importante cu
nobilimea polonă. Apoi, într-un context internaţional favorabil, a venit pe tronul Moldovei. Iată ce
scrie despre acest fapt Ilona Czamanska: „Domnul Moldovei n-a avut nici o obliga\ie faţă de regele

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

376

Cărţi.

Reviste

22

polon, nici de finanţe, nici de armată, nici de politică. Cu toate acestea, marele cancelar şi regele
Sigismund III I-au considerat pe Ieremia Movilă ca domn «al lor». Acceptarea domniei lui a fost cea
mai importantă condiţie din partea polonezilor în negocierile cu tătarii şi turcii. Pentru Jan Zamoyski,
Ieremia Movilă a fost prietenul încercat, domnia lui a dat o garanţie relaţiilor de prietenie cu Polonia
şi separaţiei politice a Moldovei de Habsburgi. El a avut prieteni câţiva dregători tătari şi a avut rolul
cel mai important în trimiterea informaţiilor la cancelar şi la curtea polonă despre turci, tătari, domnul
Ţării Româneşti şi principele Transilvaniei" (p. 117).
Pe lângă ctitoria Movileştilor, Sfânta Mănăstire Suceviţa, cu o istorie impresionantă de Ia
ctitorirea ei şi până azi, cu odoare rămase prin Polonia şi averi, confiscate, mai târziu de comunişti,
interesant pentru imaginea de ansamblu a epocii pe care au trăit-o Movileşti şi rolul important pe care
I-au avut în epocă şi după aceea, este studiul ultim cuprins în volum, intitulat Sângele Movileştilor,
semnat de Ştefan Gorovei, coordonatorul nemărturisit al acestor volume, împreună cu Maria
Magdalena Szekely. Mergând pe urmele unor istorici şi genealogi români şi străini (Sever Zotta şi
Otto Frost), Ştefan Gorovei, evocă posibilitatea înrudirii unor importante nume ale nobilimii europene
şi capete încoronate ale Europei cu Movileştii. Între aceştia autorul îi aminteşte pe: regele Mihail
Wisniowiecki, rege al Poloniei (1669-1673); regele Stanislas Leszczynski (1704-1709, 1733-1735),
a cărui fiică a fost soţia regelui Ludovic al XV-iea şi prin ea înrudirea cu Bourbonii, regii din casa
regală spaniolă (Ferdinand al VII, Isabela II, Alfons XII, Alfons XIII, Juan-Carlos), cu regi ai
Portugaliei (Petru IV, Maria II de Gloria, Ludovic, Carol I, Manuel), cu casa imperială a Braziliei
(Petru I şi Petru II), cu ducii de Parma şi Plezenta, cu ţarii Bulgariei (Ferdinand, Boris III şi Simeoan
II), cu Zita - soţia lui Carol I de Habsburg etc. (p. 306-307). Ştefan Gorovei scrie în ultima pagină a
studiului său că: „printr-un joc al soartei, Ieremia Movilă a lăsat urmaşi exclusiv în afara spaţiului
românesc, în schimb, fratele său, Simion Vodă, a avut, prin aceleaşi ciudat joc, o posteritate exclusiv
românească". Între descendenţii lui Simion Movilă se înscriu „Alexandru Ioan Cuza, văr în gradul opt
cu regii Franţei, Ludovic al XVI-iea, Ludovic al XVIII-iea şi Carol al X-lea şi unchi de văr al
împăratului Franz Josef' (p. 309).
Volumul al doilea al lucrării pe care o prezentăm cuprinde comunicările susţinute la
simpozionul desfăşurat la Sfânta Mănăstire Suceviţa, în perioada 1-3 mai 2006. Simpozionul s-a
desfăşurat începând cu ziua Sîantului Proroc Ieremia, zi a numelui ctitorului, deşi acesta a trecut Ia
cele veşnice în ziua de 30 iunie, ziua Soborului Sfinţilor Apostoli. Subintitulat Ieremia Movilă.
Domnul. Familia. Epoca, volumul a primit binecuvântarea I. P. S. Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi
Rădăuţilor şi a fost tipărit cu sprijinul financiar al Departamentului Cultelor din Ministerul Culturii, a
Consiliului Judeţean Suceava şi a Consiliului Local Suceviţa.
Alături de Prefaţă, semnată de Ştefan Gorovei şi Maria Magdalena Szekely, în volum găsim
următoarele capitole: Nicolae Puşcaşu, Voica Maria Puşcaşu, Rezultatele săpăturilor de cercetare
arheologică efectuate la Mănăstirea Suceviţa în anii 1962-1965 şi 1968; Ştefan Gorovei, Familia lui
Ieremia vodă Movilă în tablouri votive. Contribuţii la istoria Mănăstirii Suceviţa; Olimpia Mitric,
Tezaurul de manuscrise din timpul domniei lui Ieremia Movilă; Andrei Pippidi, Ieremia Movilă.
Schiţă de portret; Constantin Crăiescu, Ieremia Movilă - calităţile suveranului; Ovidiu Cristea,
„Datoria noastră creştinească". Preliminarii la o istorie a limbajului politic în epoca lui Ieremia
Movilă; Maria Magdalena Szekely, Manifestare de putere la Ieremia Movilă; Dumitru Năstase,
Ieremia Movilă - urmaş al lui Constantin cel Mare; Liviu Pilat, intre Roma şi Constantinopol.
Biserica şi puterea în vremea lui Ieremia Movilă; Anca Brătulescu, O imagine puţin cunoscută a lui
Ieremia Movilă şi însemnătatea sa în perspectiva relaţiilor culturale ale Moldovei cu Polonia; Florin
Marinescu, Nikolaus Mertzmikis, Ieremia Movilă şi ajutorul acordat unor mănăstiri de la Muntele
Athos; Petronel Zahariuc, Contribuţii la istoria Movileşti/or. Mănăstirea Todoreni; Ştefan Andreescu,
Iniţiativele politice ale lui Ieremia vodă Movilă din vara şi toamna anului 1599; Cristian Antim
Bobicescu, intre integrare şi păstrarea autonomiei. Modelul polonez şi controlul domnilor în
Moldova şi Ţara Românească la cumpăna secolelor XVI-XVII; Constantin Rezachievici,
Dimensiunea polonă a activităţii lui Ieremia Movilă în lumina izvoarelor vremii; Ilona Czarnaftska,
Între familie şi stat: relaţiile familiale ale dinastiei Movileşti/or în Polonia Ştefan Gorovei, Doamna

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

23

Cărţi.

Reviste

377

Elisabeta Movilă. Contribuţii pentru o biografie nescrisă; Petronel Zahariuc, Florin Marinescu,
Documente de la Ieremia Movilă voievod din arhiva Mănăstirii Vatoped de la Muntele Athos; MihaiBogdan Atanasiu, ltinerariile Movile:ştilor.
Acest volum, purtând acelaşi titlu ca şi simpozionul desfăşurat în primăvara anului 2006,
reprezintă, cum citim în Prefaţa semnată de Ştefan Gorovei şi Maria Magdalena Szekely, „cea mai
importantă contribuţie adusă de istoriografia românească pentru cunoaşterea unei părţi a trecutului
nostru, tratată, până acum, cu un nemeritat (chiar dacă explicabil) dezinteres" (p. 7). Acest volumul
cuprinde 17 texte, care au ca nucleu comunicările privitoare la artă şi restaurare şi acestea, împreună
cu volumul I al lucrării, trebuie să se constituie, în opinia prefaţatorilor, într-o „temelie solidă, şi un
îndemn puternic pentru cercetări viitoare" (p. 7).
Important pentru economia acestui volum este raportul asupra săpăturilor arheologice făcute,
între anii 1962-1965 şi 1968, de către Nicolae Puşcaşu şi Viorica Maria Puşcaşu. Acesta scoate în
evidentă diversele momente ale investigaţiei arheologice, etapele de constructie ale Mănăstirii
Sucevita şi schiţează, în final, diversele hotărnicii, legăturile care au existat de-a lungul vremii între
„Socevita''. „Velhovet", sau „Olovl!.ţ" (Volovăţ) şi târgul Siretului. Amintitul raport este însoţit de
numeroase anexe, precum imagini ale releveelor de săpătură, monede descoperite cu ocazia
investigatiilor arheologice şi planşe cu detalii explicative.
Cel de al doilea studiu din cuprinsul volumului ne-a atras atenţia prin dorinţa formulată de
Ştefan Gorovei, încă din titlu, de a prezenta familia lui Ieremia Movilă prin utilizarea informaţiei din
tablourile votive. În substanta sa, acest studiu porneşte de la datarea picturii Mănăstirii Suceviţa de
către Sorin Ulea, care susţine că aceasta a fost realizată în anul 1601 şi nu în anul 1596, cum susţinea
Victor Bărbulescu. După ce autorul trage o serie de concluzii (p. 48), un text al lui Sorin Ulea, care
apărea în timpul redactării respectivei comunicări, relua argumentaţia dintr-un studiu din 1961, îl face
pe Ştefan Gorovei să adauge la acest studiu un Addendum polemic faţă de opiniile lui Sorin Ulea. În
final, Ştefan Gorovei optează, cu circumspecţia necesară, pentru datarea propusă de Victor Bărbulescu.
În infrapaginal, la nota 110, aflăm că observaţiile cuprinse în Addendum au fost determinate de
preocuparea, încă nematerializată, de a realiza o monografie a Movileştilor.
Studiul semnat de Olimpia Mitric, Tezaurul de manuscrise din timpul domniei lui Ieremia
Movilă, scoate în evidentă existenţa a 26 de manuscrise în slavonă şi greacă, care sunt cărţi ale
Vechiului Testament, cărţi liturgice, omiletice, dogmatice, de literatură patristică, de drept canonic, de
literatură juridică, letopiseţe. Acestea sunt scrise în perioade diferite, secolele X-XI, XII, XIII şi până
în vremea Movileştilor. Aşa cum afirmă autoarea, unele dintre acestea sunt rezultatul existenţei unui
scriptoriu ce s-a aflat la Mănăstirea Sucevita. Acestea se află în Bibliotecă Mănăstirii Suceviţa, donate
fiind de Ieremia Movilă, Gheorghe Movilă, Teodosie Barnovschi (p. 64). Altele au fost identificate în
diferite biblioteci sau muzee din: Bucureşti, Liov, Muntele Athos, Sinai, Ierusalim, Moscova şi în
Serbia.
în acest volum, studiul lui Andrei Pippidi, Ieremia Movilă. Schiţă de portret, surprinde prin
calitatea scriiturii, robusteţea şi frumuseţea schiţei realizate de istoric, sub influenţa unor
contemporani. Pornind de la acoperământul de mormânt al lui Ieremia Movilă, autorul scrie
următoarele: „Între chiparoşii funerari, în mijlocul crinilor şi al lalelelor care compun această grădină
paradisiacă, pe care tradiţia bizantină o concepuse ca simbol al autocraţiei, domnul Moldovei are
alături nu numai stema tării şi herbul conferit lui ca nobil polon, cu săbiile încrucişate, ci şi o coroană
(absentă de pe lespedea peste care se aşternea această somptuoasă broderie). Coroana, deasupra căreia
se arcuieşte un singur semicerc, corespunde titlului princiar" (p. 79). Acest tablou se asociază, câteva
pagini mai încolo, cu cel făcut de Simion Movilă, căsătorit cu Ileana, nepoata de fiu a lui Simion
Movilă: „om întreg la toate, nepărtinitor, nemândru, nevărsătoriu de sânge, blându, dumnedzăirescu"
(p. 87). Schita de portret propusă de A. Pippidi evocă momente deosebit de importante din viata
domnitorului, hărăzit să facă fată unor situaţii deosebite, în condiţiile unui condominium turco-polon
asupra Moldovei, precum: chemarea la domnie a lui Ieremia Movilă, la 4 septembrie 1595; apărarea
tronului, la Areni, pe 10 decembrie 1595, când domnul este înştiintat de int'rarea avangărzii inamice în
timp ce se afla la liturghie, în ziua de sărbătoare a Sf. Andrei şi vara anului 1606, când voievodul,
fiind grav bolnav, polonii puneau problema unei domnii ereditare a lui Iermia Movilă. Schiţa de
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portret are, pe lângă liniile puternic conturate ale unui bărbat robust, vajnic luptător pentru ţara sa,
importante trăsături de natură morală şi intelectuală. Din acestea desprindem că voievodul Ieremia a
fost un bun credincios, ctitor de biserici şi mănăstiri, susţinător al unor mi!.năstiri de Ia Sf'antul Munte
Athos. A fost, în acelaşi timp, un abil diplomat care a ştiut să menţină echilibrul fragil între puterile
vremii - Turcia, Polonia şi tătari, vecinii Moldovei -, fapt pentru care A. Pippidi îl numeşte
„cunctator, independent şi tenace" (p.89). Ieremia Movilă s-a distins în epocă şi a fost apreciat de
posteritate ca un susţinător chibzuit al culturii. Ilustrative pentru întreaga ţesătură ideatică din acest
articol ni se par următoarele rânduri, concluzive: „Lecţia acestei domnii, pe care generaţiile următoare
au socotit-o vrednică de a fi reţinută, este dublă. În primul rând, Ieremia arătase utilitatea, necesitatea
unor relaţii strânse cu Polonia - primatul Karnkowski îi considera pe Movileşti «clientes» ai regelui de unde decurgea egalitatea în drepturi a cultelor catolic şi ortodox, dreptul de a contracta căsătorii
mixte, acela de a cumpăra domenii în Polonia şi limitarea tributului datorat Porţii. În acelaşi timp
însă, de câte ori un conflict de frontieră chema intervenţia lui Ieremia, el a ştiut să facă respectate
tratatele existente între state, expresie care punea Moldova la nivelul marelui regat vecin. [„.] Chiar
dacă regimul pe care l-a întemeiat nu i-a supravieţuit mai mult de zece ani, renumele personajului a
fost mai durabil: memoria vie, aceea care formează lanţul generaţiilor, până în 1691, la moartea lui
Miron Costin, iar în «contabilitatea» istoriografică, atâta timp cât cronica acestuia va fi citită, după
cum o dovedeşte întâlnirea noastră de astăzi, la patru secole de la săvârşirea din viaţă a ctitorului
Suceviţei" (p. 92).
În mod fericit, pentru economia acestui volum, a fost aşezat de către coordonatori studiul lui
Constantin Crăiescu, Ieremia Movilă - calităţile suveranului care, folosind documentele epocii,
împlineşte portretul lui Ieremia ca voievod, moştenitor al tradiţiei politice moldoveneşti, despre care
Miron Costin scria: „Nu era în ceia hire singur lermie vodă, ce era om întreg la toate, nerăpitor,
nemândru, nevărsătoriu de sânge, blându. în zilele lui, mare bivşuguri şi plină ţară de toate", calităţi
pentru care, consemnează Constantin Crăiescu, „a fost un domn iubit de supuşii săi" (p. 105).
Deosebit de interesant, prin abordare şi concluziile desprinse, este şi articolul lui Ovidiu
Cristea, „Datoria noastră creştinească". Preliminarii la o istorie a limbajului politic în epoca lui
Ieremia Movilă, care evidenţiază necesitatea unor astfel de studii pentru că, prin astfel de cercetări,
putem mai lesne înţelege acţiunile suveranului. O astfel de abordare este printre puţinele de acest fel
în literatura românească, în ciuda faptului că în literatura occidentală de specialitate există o
impresionantă bibliografie (p. 121).
Demersul ştiinţific al Mariei Magadalena Szekeley, pentru studiul cuprins în acest volum, se
desfăşoară, în principal, în jurul celor două tablouri votive din biserica mitropolitană din Suceava.
Ieremia Movilă, vomicul de altădată al lui Petru Şchiopul, a fost cel care a aşezat, împreună cu fratii
săi, sub un „baldachin meşteşugit", moaştele Sf. Ioan cel Nou. Apoi, considerându-se urmaşul
domnitorilor Moldovei, de mai înainte, împreună cu fraţii săi, într-un tablou votiv, fără a şterge pe cel
al ctitorilor, s-au plasat în apropierea imaginii care reprezintă aducerea moaştelor Sf'antului Ioan cel
Nou Ia Suceava şi a portretului lui Ştefan cel Mare (p. 126-127). Pornind de la aceste consideraţii,
autoarea afirmă următoarele: „Nici una dintre acestea nu avea legătură cu gestul lor de ctitori, în
schimb amândouă îi înfăţişau pe înaintaşii de sânge ai Movileştilor, Alexandru cel Bun şi Ştefan
voievod cel Bătrân, purtând coroane cu împletituri complicate, identice acelora ale lui Ieremia vodă şi
Simion vodă. În acest chip, peretele de sud al bisericii mitropolitane a devenit o veritabilă „galerie de
strămoşi" (p. 127-128). Maria Magadalena Szekeley scrie că aşezarea compoziţiei amintite în fata
catapetesmei, pe peretele de sud al naosului, făcea imposibilă aşezarea, în viitor, a unui tablou similar.
Aceasta însemna că, odată cu Movileştii, se încheia „şiraua" domnilor Moldovei, începută cu
Alexandru cel Bun. Consideraţiile de ordin imagologic, de drept dinastic medieval şi de natură
politică, se aşează în mod logic spre o concluzie de tipul: „Primăvara anului 1601, când foarte
probabil a fost pictată compoziţia votivă de Ia Suceava, corespunde unei perioade de o importanţă cu
totul specială pentru Movileşti" (p. 130-131), anume redobândirea tronului de către Ieremia vodă,
când Mihai Viteazul SC ana într-o perioadă foarte grea.
Studiul lui Dumitru Năstase, intitulat Ieremia Movilă - urmaş al lui Constantin cel Mare,
porneşte de la tabloul votiv al Mănăstirii Sucevi\a şi pune în evidenţă descendenţa domnească, pe
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linie feminină, cu Petru Rareş şi Ştefan cel Mare, lucru care „nu îndreptăţea până atunci accesul la
tron, ci numai «Osul domnesc», descendenta prin bărbaţi (fie şi nelegitimă), care lipsea Movileştilor"
(p. 138). Apoi, demersul ştiinţific menponat continuă cu o analiză a alăturării dintre tabloul votiv al
Mănăstirii Suceviţa cu sfintii împăraţi Constantin şi Elena, pictati cu crucea între ei. Acest fapt îl
determină pe autor să afirme că împăraţii au fost „anexaţi" lui Ieremia Movilă şi familiei sale, fapt
care însemna o încălcare a regulilor stabilite până atunci de predecesori, cât şi faptul că, în felul
acesta, Ieremia Movilă „îşi urcă legitimitatea succesorală până la primul împărat creştin şi mama
acestuia" (p. 139). Cu această declaraţie iconologică şi iconografică, Ieremia Movilă transmitea
informaţii genealogice din domeniul imaginarului, care făcea cunoscut lumii, în 1596, că domnitorul
Moldovei „era di casa reale şi că descindea din casa Flavia a împăraţilor Constantinopolului"
(p. 140). Autorul studiului, plecând de la această fabuloasă descendenţă, consideră că Ieremia Movilă
avea astfel de manifestări de putere, care „greu ar putea fi calificate altfel decât imperiale" (p. 141).
Dumitru Năstase aduce în sprijinul acestor afirmaţii presupusul faptul că mitropolitul Gheorghe
Movilă a încercat să ridice biserica moldovenească la rangul de patriarhie, fapt dovedit de titlul de
arhimitropolit pe care şi l-ar fi arogat, după unele informaţii. Existenţa acestui proiect este dovedită şi
de faptul că mitropolitul Gheorghe Movilă purta, în anii 1597-1598, mantia „cu patru poluri" şi cârja,
rezervate numai patriarhilor apostolici. Apoi este prezentată informaţia dată de episcopul catolic,
stabilit la Bacău, franciscanul Bernardino Quirini, conform căreia mitropolitul Moldovei „nu
recunoaşte ca superior pe patriarhul de Constantinopol şi nici pe alt patriarh din Orient" (p. 142).
Aceste informalii şi consideraţiile autorului în legătură cu iconografia bisericilor ortodoxe, de la
Ştefan cel Mare şi până la Ieremia Movilă, îl face pe acesta să scrie, în finalul studiului, că lucrarea
amintită „trebuie, aşadar, să încheie, ori mai bine zis să se oprească aici, de fapt în fata perspectivelor
pe care le deschide explorării unor întinderi necunoscute, nebănuit de vaste" (p. 159).
Deosebit de important în economia volumului al II-iea al lucrării pe care o prezentăm este
studiul lui Liviu Pilat, Între Roma şi Constantinopol. Biserica şi puterea în vremea lui Ieremia
Movilă. Acesta supune analizei critice documentele epocii, din cancelaria domnitorului moldovean, în
mod special scrisoarea din 1595, din care reiese că domnitorul ar fi acceptat „unirea" cu biserica
Romei. Pentru acest fapt, prin Bula papală din 26 ianuarie 1600, domnitorului i se cerea de către
Sfântul Scaun să accepte unirea împreună cu episcopii tării (p. 175), această atitudine a papei fiind
mai mult efectul încrederii deosebite a lui Bernardino Quirini, episcopul catolic de la Bacău, care
acponase în sensul „unirii". Efectul acestor tratative ale domnitorului moldovean cu Vaticanul nu s-a
produs datorită campaniei lui Mihai Viteazul, fapt care a dus la înlocuirea domnitorului Moldovei şi a
ierarhilor moldoveni. Oricum, atitudinea mitropolitului Gheorghe Movilă şi poziţia sa privilegiată în
epocă, îl determină pe autor să constate că Biserica Moldovei ar fi fost una autocefală, iar domnitorul
Ieremia Movilă n-a renunţat la caracterul ortodox al bisericii ţării fiind, în acelaşi timp, tolerant şi
deschis către romano-catolicism, fapt pentru care scrie următoarele regelui Poloniei: „Fac tot ce pot
ca să îngrijesc, întru cinstea şi lauda Domnului, de biserici, nu numai de religia noastră grecească, ci
şi de religia romană". Această afirmaţie îl determină pe Liviu Pilat să descopere geneza unei formule,
utilizată mai târziu de Petru Movilă: „Unio et unitas sunt maxime diversa" (p. 177).
În aceeaşi măsură de inspirat, ca şi articolele precedente, studiul Ancăi Brătulescu, O imagine
puţin cunoscută a lui Ieremia Movilă şi însemnătatea sa în perspectiva relaţiilor culturale ale
Moldovei cu Polonia, aduce la lumină informaţii noi privitoare la imaginea de pe acoperământul
mortuar de la Suceviţa. Acesta este realizat după tradiţia bizantină şi cu influentele occidentale ale
epocii, fiind asemănător cu unele tablouri existente în muzeele şi arhivele din Polonia şi Ucraina.
Cercetătoarea Anca Brătulescu reia ipoteza lui Waldemar Deluga, care afirma că portretul
domnitorului moldovean, din pomenita broderie de la Suceviţa, are ca sursă de inspiraţie un tablou în
ulei, socotit pierdut, care se află azi la Muzeul de Istorie din Kiev. Pentru ilustrare, autoarea adaugă,
în anexă, imagini grăitoare ale tabloului în ulei de la Kiev, al lui Ieremia Movilă, cele ale lui Ştefan
Bathory, reprezentări ale lui Ieremia Movilă de la Suceviţa etc. Această ipoteză de cercetare se află în
opoziţie cu susţinerile acad. Răzvan Theodorescu, care considera că imaginea de pe acoperământul de
la Suceviţa ar fi asemănătoare cu portretul lui Ştefan Bâthory, Leon Sapieha şi Sebastian Lubomirski.
Harnicul domnitor moldovean Ieremia Movilă, personalitate carismatică a epocii sale, care a obţinut
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indigenatul polonez datorită legăturilor sale cu Jan Zamoyaski este, în opina Ancăi Brătulescu, „unul
dintre reprezentantii culturii româneşti în Europa, participant activ la o «integrare» care continuă şi
după moartea sa, fie prin ctitoria sa din Liov - biserica Frătiei ortodoxe -, fie prin urmaşii săi"
(p.185). Acesta este un ctitor care realizează, înaintea lui Vasile Lupu şi Petru cel Mare, un locaş de
cult ortodox, cu elemente de împrumut din arhitectura Renaşterii târzii.
Pentru economia prezentării de fată importante ni se par şi studiile semnate de Cristian Antim
Bobicescu, Intre integrare şi păstrarea autonomiei. Modelul polonez şi controlul domnilor în
Moldova şi Ţara Românească la cumpăna secolelor XVI-XVII şi cel al lui Constantin Rezachievici,
Dimensiunea polonă a activităţii lui Ieremia Movilă în lumina izvoarelor vremi. Acestea scot în
evidentă interferentele munteano-moldo-polone, de la institutii ale dreptului, la mentalităti, elite şi
raporturi politice. Determinant pentru Constantin Rezachievici este faptul că Ieremia Movilă şi Mihai
Viteazul au reprezentat în epocă două proiecte politice care vizau apărarea de pericolul otoman.
Ieremia Movilă aducea Moldova prin actiunile sale în orbita Poloniei, scotâfld tara din planurile Ligii
Creştine, proiect antitetic celui al lui Mihai Viteazul, care viza unirea eforturilor antiotomane ale
Ţărilor Române şi împreună cu Liga Creştină. Concluzia lui Constantin Rezachievici este următoarea:
„Două personalităti puternice, două săbii care nu încap într-o teacă, Mihai Viteazul şi Ieremia Movilă,
fiecare cu propriile interese şi cu proprii aliati sau inamici, fiecare cu calităti şi defecte, atâta doar că
Mihai, actionând într-un sens care avea să fie al evolutiei istorice viitoare, a atras în chip firesc atentia
într-o măsură mult mai mare şi mai favorabilă a literaturii istorice. Ciudat este, însă, că atunci, la
cumpăna dintre secole, cel care a pierdut totul a fost Mihai Viteazul, iar cel care s-a stins în patul său
a fost strănepotul lui Ştefan cel Mare. Putem oare să-l învinuim pe Ieremia Movilă că şi-a dobândit
tronul cu ajutorul polonezilor şi a avut în toate sprijinul acestora, într-o măsură mai mare decât
străbunicul său matern?" (p. 262).
Un alt studiu, semnat Ştefan Gorovei, Doamna Elisabeta Movilă. Contribuţii pentru o
biografie nescrisă, o prezintă pe doamna Elisabeta Movilă, din dorinta de a elucida unele aspecte din
existenta dramatică a acesteia. Demersurile autorului vizează eliminarea acelor clişee de cunoaştere
care fac şi azi ca Elisabeta „să fie rău cunoscută şi, prin aceasta, în mod inevitabil, nedreptătită"
(p. 274). O parte a studiului, în ton polemic, este dedicată reiterării descendentei moldave a Elisabetei
Movilă, ca fiind fiica lui Gheorghe pârcălab de Hotin. Prin căsătoria lui Ieremia Movilă cu Elisabeta,
domnitorul moldovean îşi lua de sotie „o jupânită care descindea şi ea din sângele vechilor domni ai
tării" (p. 284). În urma unei lămuritoare demonstratii Ştefan Gorovei scrie: „Şi, odată cu aceasta,
nădăjduiesc că teza despre «Sotia unguroaică a voievodului, Erzebet Csomortâny» va ieşi definitiv,
cel putin din spatiul istoriografiei din România" (p. 287). O altă parte a studiului este dedicată
lămuririi unor aspecte istoriografice precum cele legate de existenta unor familii moldovene cu
numele Comârtan - posibil de sorginte secuiască (Csomortăny) sau de rezonantă polonă
(Cimartowna) -, determinării unor aspecte legate de religia doamnei Elisabeta, considerată de unii ca
fiind cea catolică, limpezirii legăturilor sale cu cumnatul său Simion, succesorul lui Ieremia vodă,
sustinând venirea la tron a fiului său Constantin şi a „faimei celei rele'', a doamnei, ca urmare a
capturării ei de către turci, în 1616. Toate aceste aspecte detaliate de autor îndreptătesc formula lui
N. Iorga, care o caracteriza pe Elisabeta Movilă ca „una dintre marile figuri tragice ale trecutului
nostru" (p. 289).
Volumul al treilea al acestei lucrări, Movileştii. Istorie şi spiritualitate românească. Ană şi
restaurare, apare, ca şi cele precedente, cu binecuvântarea I. P. S. Pimen, arhiepiscop al Sucevei şi
Rădăutilor. Prefaţa acestui volum a fost scrisă de Viorica Maria Puşcaşu care, după ce scrie despre
dificultătile întâmpinate în editarea şi tipărirea acestui volum, multumeşte Centrului de Cercetare şi
Documentare „Ştefan cel Mare" al Sfintei Mănăstiri Putna, precum şi Sfintelor Mănăstiri Putna şi
Sucevita „pentru sustinerea totală acordată" în editarea acestui volum.
Realizat în conditii grafice deosebite, datorită unui suport de hârtie cerată, volumul are
următoru\ cuprins: Ioana Grigorescu, Nicolae Diaconu, Prezentarea unor elemente noi apărute cu
ocazia restaurărilor de la Suceviţa; Dinu Moraru, Un apeduct din secolul al XVI-lea descoperit la
complexul Suceviţa; Nicolae Puşcaşu, Voica Maria Puşcaşu, Punerea în valoare a vestigiilor de
construcţii descoperite cu prilejul lucrărilor de cercetare arheologică întreprinse la Mănăstirea
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în anii I962-I965; Ecaterina Cineza-Buculei, Câteva particularităţi ale Menologului de la
Costea, „... Ziua în stâlp de nor... ''. Despre viaţa lui Moise la Suceviţa; George
Plade, Iisus Hristos -Inţelepciunea lui Dumnezeu - la Mănăstirea Suceviţa; Einil Dragnev,
Interferenţe iconografice în epoca Movileştilor. Icoana-frescă „Maica Domnului - Rugul Aprins" de
la Suceviţa; Constantin Ciobanu; Profeţiile filosofilor antici în pictura murală a Mănăstirii Suceviţa;
Dumitru Năstase, Ştefan Andreescu, Ovidiu Cristea, Portretul lui Mihai Viteazul la Suceviţa; Voica
Maria Puşcaşu, Nicolae Puşcaşu, Mormântul lui Pavel Movilă; Marina Ileana Sabados, Un reper în
evoluţia iconostasului moldovenesc. Tâmpla de la Moldoviţa; Emil Dragnev, Note privitoare la
pictura „înţeleaptă" din Moldova medievală; Emil Dragnev, Evoluţia programelor iconografice în
Rusia la mijlocul secolului al XVI-iea şi începutul secolului al XV/l-lea. Programul iconografic de la
Suceviţa; Constanta Carp, Paul Pelican, Amenajări funcţionale şi remedieri la Mănăstirea Suceviţa;
Oliviu Boldura, Evoluţia în timp a ansamblului mural de la Suceviţa. Aspecte tehnologice şi
modificări estetice; Oliviu Boldura, Intervenţiile de conservare-restaurare a picturii murale
exterioare de la biserica Mănăstirii Suceviţa; Ioan lstudor, Observaţii tehnice asupra picturii murale
de la biserica Mănăstirii Suceviţa; Geanina Roşu, Restaurarea picturii murale de la biserica
Mănăstirii Suceviţa; Geanina Roşu, Conservarea şi restaurarea tabloului votiv de la Suceviţa; Oliviu
Boldura, Anca Dincă, Dania Movileştilor de la biserica „Sfântul Gheorghe" din Suceava; Stavr.
Mihaela Cozmei, Arhid. Anastasie Robu, Conservarea şi restaurarea iconostasului Bisericii Mari a
Mănăstiri Suceviţa; Doina Maria Creangă, Gelu Ţuculeanu, Conservarea şi restaurarea unor piese
aparţinând Mănăstirii Suceviţa; Maria Lungu, Restaurarea a două tablouri în ulei de la Mănăstirea
Suceviţa; Constanţa Abălaşei-Donosă, „Movileştii în memoria contemporanieităţii" - expoziţie de
grafică în peniţă.
Scrierile din acest volum, aşa cum şi subtitlul o arată, tratează aspectele legate de artă şi
restaurare de Ia Sfânta Mănăstire Suceviţa. Dinu Moraru vorbeşte despre un apeduct din ceramică
construit odată cu mănăstirea, care făcea alimentarea cu apă de la 2 km, de la „Izvorul românilor". În
prezentarea semnată de Voica Maria Puşcaşu sunt relevate diversele etape de construcţie a Mănăstirii
Suceviţa, cu diversele ei componente. Important este articolul semnat de Ecaterina Cineza-Buculei,
Câteva particularităţi ale Menologului de la Suceviţa. Autoarea constată că la Suceviţa se încheie
seria reprezentărilor menologice din pictura veacului al XVI-iea, gen tematic preţuit, mai ales, în
mediile mănăstireşti. Apoi, printr-un excurs deosebit sunt prezentate particularităţile reprezentărilor
iconografice din cadrul menologului de la Suceviţa , cu raportări la reprezentările de gen din bisericile
moldoveneşti şi cu referiri la literatura liturgică şi la programele iconografice din epocă. Constantin
Costea aduce în studiul său argumente despre ideologia princiară a ctitorului Mănăstirii Suceviţa şi
asumarea istoriei lui Moise de către familia Movileştilor, care se dorea întemeietoarea unei dinastii. În
acest sens autorul scrie că: „Iconografia ciclului lui Moise, sprijinit de comentariul lui Grigore de
Nyssa, pare a crea termenii unui discurs despre domnie, care asociază responsabilităţii politice pe cea
spirituală, preocupată de un model al frumusetii" (p. 40-41). La sfârşitul articolului, autorul
concluzionează: „La Suceviţa, gândirea figurativă îşi reevaluează trecutul - inclusiv memoria
bizantină- şi îşi reformulează prezentul" (p. 42).
Interesant este şi studiul lui George Palade din acest volum care se încheie, după o sublimă
argumentare teologică, cu următoarele rânduri pilduitoare: „Citită şi interpretată cu mintea şi ochii
duhovniceşti ai preotului liturghisitor, cel de la care Hristos împrumută mâna şi slova, care-L invocă
pe Domnul cu cuvintele rugăciunii heruvimice: «Că Tu eşti Cel ce aduci şi Cel ce Te aduci. Cel ce
primeşti şi Cel ce Te împarţi, Hristoase Dumnezeul nostru" nu se pretează interpretării esteticofilosofice vehiculată de sofiologi, ci rămâne ca o fereastră deschisă spre lumina cea neînserată a
Euharistiei cereşti, de care se împărtăşesc Sfinţii Apostoli în marea frescă din altarul mănăstirii
Suceviţa" (p. 55).
În economia volumului interesante, prin consideraţiile lor, sunt studiile lui Emil Dragnev, care
se referă la interferenţele iconografice din epoca Movileştilor şi Ia evolutia programelor iconografice
din Rusia şi de la Suceviţa, la mijlocul secolului al XVI-iea şi începutul secolului al XVII-iea, care
sustin argumentaţia ştiinţifică că probele imagistice dovedesc, cel putin, similitudinile sau influenţele
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de tratare iconografică dintre spaţiul rusesc şi biserica Învierii Maicii Domnului a Mănăstirii Suceviţa,
numită „testamentul artei vechi moldoveneşti" sau „încântătoarea bijuterie românească" (p. 115).
Ovidiu Boldura, cu articolele amintite mai sus, vine cu detaliile tehnice ale specialistului în
conservare şi restaurare, pentru a prezenta diversele etape de conservare sau de restaurare a picturii
alterare cromatic la Mănăstirea Suceviţa. În aceeaşi măsură de importante şi interesante pentru
economia acestui volum sunt şi Observaţiile tehnice ale lui Ioan lstudor, privitoare la picturile murale
de Ia Suceviţa. După părerea acestuia, „starea bună de conservare a picturilor murale interioare şi
exterioare de Ia Suceviţa, păstrate surprinzător de bine şi pe faţada de nord, coloritul lor deosebit de
viu, menţinut după atâtea secole într-o climă foarte aspră, au atras atenţia specialiştilor şi lasă o
puternică impresie asupra celor ce Ie-au admirat" (p. 169). Această situaţie se explică, în opinia lui
Ioan lstudor, prin calitatea deosebită a tehnicilor folosite de meşterii locali pentru aplicarea culorilor,
combinate cu metodele tradiţionale, de inspiraţie bizantină. În bună parte, consideră autorul, folosirea
liantului proteic la Suceviţa a asigurat durabilitatea în timp a picturii.
În aceeaşi arie de preocupări, a „mesajului obiectiv, guvernat de respectul pentru opera de artă,
în spiritul principiilor de restaurare" se înscriu şi articolele semnate de Geanina Roşu, însoţite de un
bogat material ilustrativ al restaurării picturii murale de la Suceviţa. Din erudiţia şi detaliul expunerii
autoarei se desprinde pasiunea şi sacrificiul pe care îl fac restauratorii pentru păstrarea acestui sfânt
locaş.

În studiul semnat de Oliviu Boldura şi Anca Dincă, se regăsesc importante informaţii despre
datarea mutării moaştelor Sfăntului Ion cel Nou de la biserica Mirăuţi, în timpul lui Petru Şchiopul, în
noua catedrală mitropolitană, care a preluat funcţiile îndeplinite de biserica Mirăuţi, Apoi, autorii se
ocupă de datarea daniei pe care Movileştii au făcut-o bisericii mitropolitane, în care Ieremia Movilă
este reprezentat cu coroană pe cap. Autorii fac datarea acestui eveniment pe baza picturii de pe
peretele sudic al naosului, unde este redată scena Ofranda baldachinului. Pentru datarea
evenimentului invocat sunt analizate mai multe ipoteze, prezentate în detaliu fiecare. După această
analiză, singura concluzie ce se impune ar fi aceea că, „prin restaurare şi asociere cu documentele
istorice, se pot redefini noi trasee de interpretare, mai aproape de realitatea istorică a epocii" (p. 203).
Cu articolele semnate de Stavr. Mihaela Cozmei, Arhid. Anastasie Robu, Doina Maria
Creangă, Gelu Ţicleanu şi Maria Lungu sunt acoperite multiple aspecte legate de restaurarea şi
conservarea iconostasului şi a unor piese aparţinând Mănăstirii Suceviţa.
Cele trei volume care fac obiectul acestei prezentări, prin calitatea studiilor şi articolelor
cuprinse, aplecarea cu acribie a autorilor asupra diverselor momente şi detalii ale domniei
Movileştilor, asupra consecinţelor deosebite în plan politic, militar şi cultural ale acestor domnii,
reprezintă o deosebită contribuţie culturală şi ştiinţifică, necesară pentru o mai bună înţelegere a unei
pagini de istorie a septentrionului existenţei româneşti. Lucrarea, deosebită ca realizare grafică şi
tipografică, este un excelent exemplu pentru efortul pe care îl fac istoricii şi specialiştii pentru
înţelegerea trecutului prin prisma unei capodopere a artei şi arhitecturii medievale româneşti, înscrisă
în patrimoniul cultural universal care, la secole de la ctitorire, atrage turiştii şi specialiştii interesali.
Marian Olaru

„Ţara

Fagilor". Almanah cultural-literar al românilor nord-bucovineni, XVI,
Târgu Mureş, 2007, 208 p.

Cernăuţi

-

Almanahul cultural-literar al românilor din regiunea Cernăuţi „Ţara Fagilor", alcătuit de
Dumitru Covalciuc, a ajuns la volumul al XVI-iea. Sub egida Societăţii Culturale "Arboroasa" din
Cernăuţi, acesta apare cu sprijinul Fundaţiei Culturale „Vasile Netea" din Târgu-Mureş, care îl
tipăreşte, continuând. în acest fel, un parteneriat-model, printr-o exemplară „solidaritate românească".
În cuvântul înainte, Rânduri din Târgu-Mureş, p. 5-6, Dimitrie Poptămaş, preşedintele Fundaţiei
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Culturale „Vasile Netea'', precizează că periodicul bucovinean s-a constituit deja într-o „sursă fără
precedent de informatii istorico-culturale pentru românii" din acest colt de tară, înfăţişându-ne
„oamenii, locurile şi faptele locuitorilor Ţarii de Sus, pe cât de zbuciumată, pe atât de ambitioasă în
păstrarea traditiilor şi obiceiurilor strămoşeşti, respectate cu sacralitate" (p. 5). Având convingerea că
„istoria trebuie cunoscută" şi că avem îndatorirea „să învăţăm din trăirile noastre", Dimitrie
Poptămaş, un mare şi statornic prieten al românilor bucovineni din afara graniţelor tarii, crede că „nu
este lipsită de importanţă ideea unui volum care să întrunească toate materialele apărute [de-a lungul
timpului] la rubrica Golgota neamului românesc din Bucovina [ .... ]: memorii, amintiri, impresii şi
reacţii legate de timpurile trecute care au stârnit printre semenii noştri atâta durere şi întristare, relatări
din surse directe ori indirecte" (p. 5).
Această „carte de căpătâi" a lui Dumitru Covalciuc îşi păstrează, cu câteva excepţii, secţiunile
prin care s-a impus în Bucovina, ca „cel mai popular periodic" de aici.
În secţiunea File de istorie, p. 7-44, Dumitru Covalciuc include opt materiale, câteva utile unei
plaje mai largi de utilizatori, prin valoarea lor documentară de netăgăduit: Constantin Ungureanu,
Clerul ortodox din Bucovina în anul 1910, cu liste ale înaltului cler ortodox de naţionalitate română şi
ruteana, preluate din periodicul „Czernowitzer Zeitung" (1 ianuarie 1911), p. 7-20; Dragoş Olaru,
Ropcea şi campaniile bucovinene, p. 21-24; Dumitru Sireteanu, Sfârşitul Episcopiei de Rădăuţi,
p. 25-29; Petru Bejinariu, Societatea mazililor şi răzeşilor în lupta contra slavizării Bucovinei, p. 30-32;
Octavian Bivolaru, Biserica din Culiceni, p. 33-34; Dumitru Covalciuc, Date privind trecutul şcolii
din Roşa, p. 35-37; Dragoş Olaru, Aspecte ale dreptului de proprietate asupra Palatului Cultural din
Cernăuţi, p. 38-41; Ion Creţu, Monumentul ostaşilor bucovineni, p. 42-44.
Golgota neamului românesc, secţiunea de rezistenţă a amanahului „Ţara Fagilor", p. 45-121,
cuprinde materiale diverse: Gheorghe Pavel, Vestea cea rea, rememorare a evenimentelor din 28-29
iunie 1940, aşa cum au fost trăite şi percepute de către locuitorii din partea ocupată de sovietici a
ţinutului Herţa-Dorohoi, p. 45-49; Petru Grior, „Eliberarea" şi martirizarea populaţiei băştinaşe, un
adevărat „martirologiu", cuprinzând peste 50 de biografii tragice, ilustrând „o adevărată vânătoare de
oameni nevinovaţi şi nemaipomenita teroare roşie, îndreptată împotriva populaţiei băştinaşe, cu
scopul dezrădăcinării şi împuţinării ei", din perioada primilor ani de ocupaţie sovietică, material
alcătuit pe baza documentelor aflate în Arhiva Regională de Stat Cernăuţi, p. 50-63; Iurie Zegrea, La
Fântâna Albă, versuri, p. 64; Petru Grior, Ruga către cei plecaţi, versuri („Iertaţi-ne pentru faptul I că
Prutul plânge I şi glia străbună I veşnic suspină. I Iertaţi-ne pentru faptul I că plecat-aţi departe I şi
Ţara de Sus I e iarăşi străină. li Iertaţi-ne pentru faptul I că Siberia-i grea, I gerurile-s mari I şi
foametea-i crudă. I Iertaţi-ne pentru faptul I că nu v-aţi întors I şi Patria-Mamă I astăzi vă uită. li
Iertaţi-ne pentru faptul I că sunteţi părăsiţi I şi noaptea trădării I mult v-a durut. I Iertaţi-ne pentru
faptul I că-n secolul nostru I neamul lui Ştefan I rămâne vândut"), p. 65; Ion Bejenaru, Graiul mamei,
versuri, izvodite în cunoscuta manieră coşbuciană („Când făcut-am primii paşi I De la leagăn, înainte, I
Mama-mi zise: - Copilaş, I Casa noastră, ţine minte, I Este locul cel mai drag I Dintre câte-s pe
pământ. I Iar de-i trece pe-alt meleag, I Să trăieşti în ţari străine, I Graiul să ţi-l iei cu tine. I Graiul
mamei este sf'ant! I Graiul ţarii nu se schimba, I Veacuri, toţi l-am apărat. I Pentru strămoşeasca limbă I
Sânge râuri am vărsat I De la munte pân' la mare; I Şi-am rămas pe-acest pământ, I L-am scăpat de Ia
pierzare; I Munţi de oase-am risipit, I Să-l vedem iar întregit. I Graiul mamei este sfânt! I Au cercat,
nu chiar de mult, I La o vreme de răscruce, I Graiul l-au făcut temut, I Să ne schimbe vorba dulce; I I-au
scos haina, fără milă, I Da-n zadar, ei nu ne-au frânt, I N-au putut să-l ia cu sila, I Stăm de pază mic şi
mare. I Graiurile sunt popoare. I Graiul strămoşesc e sf'ant!"), p. 66; Victor Leahul, Întoarcerea din
refugiu, fragment preluat, din păcate, fără menţionare, din volumul Starţun, între temniţă şi vecie,
Roman, Editura Muşatinia, 2006, p. 68-74 (în volumul citat, textul se află la p. 132-138, făcând parte
din capitolul Fericirea turmei din ţarcul măcelarului, p. 103-153); Elena Loic, În Siberia, de la trei
ani („Despre calvarul suferit se poate povesti mult, se poate scrie o carte mare de «poveşti» adevărate,
înfiorătoare. Toate au ceva comun: durerea anilor pierduţi, durerea sufletească după cei ce ne-au
părăsit şi dorinţa să nu se mai repete cele petrecute"), p. 75-78; Ion A. Posteuca, Corvoadă la
începutul războiului, p. 79-83; Virginia Crihan, Cu jale şi amar mi-am petrecut copilăria („Fără nici

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

384

Cărţi.

Reviste

30

o vină, mama cu cei cinci copii ai ei, a fost deportată în Siberia, imediat după ocuparea de către
sovietici a Ţinutului Herţa. Eram o copiliţă de numai patru anişori. Sora cea mai mare, Victoria, avea
treisprezece ani. O altă surioară, Valeria, era de şase ani. Frăţiorul, Dumitru, împlinise trei ani, iar
mezina noastră, Georgeta, era de opt luni. În drumul lung şi chinuitor spre Siberia am tot plâns că îmi
era foame şi mă topeam de sete. Surioara de opt lunişoare a murit în trenul cel de vite, că biata mamă,
şi ea flămândă, n-avea cu ce-o alăpta [„.] Cu jale şi amar mi-am petrecut copilăria şi în tinereţe tot n-am
ştiut de bine. Acum, fiind o femeie de 70 de ani, mâncată de supărări şi de rele, mă rog bunului
Dumnezeu să nu fie războaie, să nu mai fie nimeni ridicat din casa lui, fără vină, şi dus în pustietăţi,
ca să moară de foame, de frig şi de dorul baştinii"), p. 84-85; Maria Toacă, Aşteptându-l pe Ioniţă„.
(drama lui Petrea Vaipan, deportat împreună cu alţi 64 de locuitori din satul Boian, în perioada 1940-1941),
p. 86-88; Iulia Bortă, Destin frânt („Grea copilărie şi viaţă am avut din cauză că veneticii ne-au
mătrăşit avutul şi ne-au împrăştiat familia. Dar lumina vieţii mele sunt cei patru copii, paisprezece
nepoţi şi doi strănepoţi. Cu ei mă mângâi şi ei îmi sunt sprijin la bătrâneţe".), p. 89-90; Viorica
Schipor-Piţu, O victimă a regimului totalitar (evocare a figurii luminoase a monahului-martir Istrate
Gâţu, originar din Bucovina, cuprins în lucrarea enciclopedică Martiri pentru Hristos, din România,
în perioada regimului comunist, Tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarh
al Bisericii Ortodoxe Române, a Înalt Prea Sfinţitului Ioan Robu, Arhiepiscop şi Mitropolit RomanoCatolic de Bucureşti şi a Excelenţei Sale Dr. Cristoph Klein, Episcop al Bisericii Evanghelice C. A.
din România, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2007,
p. 275-277, cu o biografie alcătuită de Toma Rădulescu, muzeograf Ia Muzeul Olteniei din Craiova),
p. 91-93; Maria Andrieş, Inima nu uită, nici nu iartă, p. 94-99; Ion Posteucă, 'Zece ani de detenţie
nemeritată, p. 100-104; Viorica Piţul, Amintiri despre Dumitru Nimigeanu (rememorare a „evenimentelor
nefericite din vara anului 1940, legate de ocuparea nordului Bucovinei de către armata sovietică", a
refugiului familiei sale în Banat şi a autorului cărţii fnsemnările unui ţăran deportat din Bucovina,
tipărită Ia Paris, în 1958, Londra, 1960 şi Timişoara, în 1993), p. 105-109; Ion Stăneşteanu, Vinovat
fără vină (drama lui Nicolai al lui Dumitru Gireadă, ţăran înstărit din Stăneşti, condamnat Ia cinci ani
de închisoare şi deportat dincolo de Urali, în 1946, pentru că nu a putut preda întreaga cotă de cereale:
„Venit din lagăr, Nicolai Gireadă nici nu avea dreptul să locuiască în satul său de baştină. Cu amar în
suflet, şi-a îmbrăţişat nevasta şi copiii şi s-a dus prin alte părţi să-şi caute de lucru. S-a angajat la lucru
în oraşul Cernăuţi, unde a avut serviciu vreo doisprezece ani şi, la vârsta de 69 de ani, chinuit în
închisoare, batjocorit de noile autorităţi, lipsit de agoniseala lui de o viaţă, a trecut în lumea celor
drepţi. Mai sunt în viaţă trei copii, care nici până azi nu pot înţelege pentru ce au fost lăsaţi să crească
fără tată şi pentru ce a suferit el atât de mult, fără să fi avut vreo vină".), p. 110-111; Dumitru
Oprişanu, Romanul unui refugiat, material închinat de Dumitru Covalciuc unui autor bucovinean mai
puţin cunoscut, din păcate, la noi şi cărţii sale Memorial al durerii. Romanul unui refugiat, Bucureşti,
Editura „V. Cârlova", 1994, 178 p. (Autorul cărţii este Severin Bodnar, născut în anul 1922 în satul
Privorochia, judeţul Cernăuţi. Rămâne orfan de mamă, într-o familie de oameni nevoiaşi dar vrednici,
cu patru copii. Tatăl său, Ion Bodnar, fost primar şi diriginte de poştă, este ridicat de sovietici în
noaptea de 13/14 iulie 1940 şi deportat într-un lagăr din Sverdlovsk. Împreună cu fratele său Alexe,
Severin Bodnar trece graniţa, în noaptea de 17 noiembrie 1940, şi se înrolează în Armata Română,
luptând pe Frontul din Răsărit până la Cotul Donului. În 1943 este rănit şi, după intervenţii
chirurgicale complicate, se întoarce, invalid de război, în Bucovina, Ia fratele său Gheorghe din
Stăneşti. La 25 martie 1944, se refugiază în România, stabilindu-se Ia Bucureşti, unde obţine cu greu
o pensie de invalid de război şi trăieşte într-o sărăcie demnă. În 1956 i se permite să-şi viziteze rudele
din Bucovina ocupată. Acasă, la Privorochia, îl găseşte pe tatăl său, revenit din deportare, spre a-şi
trăi ultimele zile din viaţă. Romanul unui refugiat, „carte-document despre drama Bucovinei",
cuprinde informaţii bogate despre destinul refugiaţilor bucovineni, locurile lor de rezidenţă,
solidaritatea de grup social, dragostea de ţară şi nostalgia plaiurilor natale, tenacitatea cu care aceştia
au înfruntat vitregiile unor vremuri grele.), p. 112-115; Emil Ianuş, Sfintei Bucovine, versuri
(„Bucovină, Bucovină, I Ţara Dorului de Sus, I Logodită cu Isus I În biserica creştină„. li Sfântul
Eminescu-a spus I Că eşti floare din grădină, I Bucovină, Bucovină, I Logodită cu Isus„. li Eu, un
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Bucovină, Bucovină„.';), p. 116; Elena Mariţa, Fă, Doamne, românilor pane, versuri, p. 117; Mihai
Morăraş,

Noi suntem acasă („Noi suntem acasă-n I Vatra strămoşescă I C-am ştiut a face I Frunza să
I Noi suntem acasă - I Viată de stejari I C-am trecut prin secoli I Neclintiţi şi tari. I Noi
suntem acasă I Ici lângă izvoare I C-am ştiut de unde I Verbul ne răsare. I Noi suntem acasă I
Lanurile-arând I Că împartem pâine I Şi cu cel flămând. I Noi suntem acasă I Lângă bătătură I Că-l
iertăm pe-acela I Care ne mai fură. I Noi suntem acasă I Meşteri de viori I Că murim, ne naştem I Tot
de-atâtea ori. I Noi suntem acasă I Lângă stea şi lună I Şi lângă Luceafăr I Care ne adună I Neamul
împreună".), p. 118; Radu Ieremenciuc, Moş 'Zaharie (text antologic pentru ceea ce reprezintă
„constanta moldovenească a povestirii" în literatura română), p. 119-120; Elena Mariţa, La vreme de
vecernii, versuri, p. 121.
Secţiunea Colocvii, o noutate în structura acestui periodic cemăuţean, reuneşte trei materiale,
interesante prin ideile aduse în discuţie, pe o temă actuală, ocolită, din păcate, în Bucovina: Ilie
Popescu, Semnificaţia simbolurilor în publicaţiile despre Holocaustul românilor din nordul
Bucovinei sub regimul stalinist, p. 122-127; Anatol Viere, Tema genocidului din epoca comunistă în
creaţia scriitorilor din nordul Bucovinei, p. 128-131; Dumitru Covalciuc, Calvarul bucovinenilor
reflectat în folclorul deportărilor, p. 132-135. Extinderea cercetării asupra tuturor „scrierilordocument" de acest fel, publicate de-a lungul anilor, pe tema represiunii comuniste, apropierea de
perspective noi de înţelegere şi interpretare, aprofundarea investigaţiei, cercetarea sistematică, de
teren şi arhivă, deopotrivă, grija pentru discursul ştiinţific (în integralitatea sa) ar putea rodi aici în
beneficiul cunoaşterii şi al unei adevărate pedagogii de „reumanizare" a unui trecut plin de nenorociri,
de „vindecare a memoriei" şi de educare a tinerelor generaţii.
în secţiunea Pagini de cultură, almanahul „Ţara Fagilor" publică patru materiale, semnate de
Lora Bostan, Lucian Blaga şi poezia bucovineană, p. 136-139; Diana Calancea, Almanahul „ Ţara
Fagilor" în peisajul publicistic bucovinean, p. 140-144; Octavian Voronca, O dată însemnată din
viaţa românilor bucovineni, un istoric succint al Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în
Bucovina, ocazionat de împlinirea a 145 de ani de la înfiin~ea acesteia, p. 145-150; Dragoş Olaru,
Istorii magribiniene de ieri şi de azi, p. 151-155.
În oferta secţiunii Personalităţi bucovinene, editorul almanahului grupează patru evocări:
Dumitru Covalciuc, Simion Florea Marian, un ctitor al etnografiei româneşti. 100 de ani de la
moane, p. 156-159; Veronica Todoşciuc, Alexandru Hurmuzachi, p. 160-167; Eugen Dimitriu, Leca
Morariu, p. 168-173, toate circumscrise programului asumat: cultivarea valorilor din patrimoniul
culturii naţionale.
O secţiune tradiţională a almanahului, Folclor bucovinean, difuzează în acest volum 20 de
cântece de dragoste, preluate din colecţia lui Dumitru Covalciuc, însă fără datele de fişier al
informatorului, p. 174-182 („Între Nistru şi-ntre Prut I Este-un drumuşor bătut, I Nu-i bătut de car cu
boi I Nici de turmuţe de oi, I Da-i bătut de ochii mei I Cei negri şi frumuşei" (fragment din textul nr. 6,
p. 176); „Frunză-n fag, frunză sub fag, I Ieşi, mândruţă, până-n prag, I Să-mi dai gură, că-s beteag, I
De nu, foc la casă-ţi trag. I Frunză-n prun, frunză sub prun, I Ieşi, mândruţă, până-n drum, I De nu, foc
la casă-ţi pun" (textul nr. 6, p. 178, reprodus de noi integral); „Grâu mărunt de pe ogoară, I Spune-mi,
bade, şi te joară I De n-ai altă lelişoară. I Tu de ai alta mai dragă, I Eu de scârbă pic beteagă; I De ai
alta mai cu dor, I Eu mă pun în drum şi mor: I În mijlocul târgului, I În faţa norodului, I Să mă farme
carele, I Să se mire oamenii I Ce-au făcut dragosteli" (textul de sub numărul 17, p. 181, reprodus de
noi, de asemenea, integral).
În penultima secţiune, Creaţie poetică, „Ţara Fagilor", tipăreşte texte semnate de Gheorghe
Moiş, p. 183-187 (,,Doar fagii mai cerşesc I câte un nume I exilat din vechi hrisoave I pentru a întârzia la
rugăciunea de pe urmă I unii mai stau pe la porţi I preschimbaţi la fată I de-atâta moară-nchisă-n trup I
uneori se ascund I după călăreţul I cu frânghia la gât I făcând noduri încolăcite I sperând I că vor scăpa I
măcar I de-o bucată de viată martiră I din revoltă I nu s-a ales nimic I ca din altele I asemenea lucruri I
cu sufletul scos afară I şi nu se pun niciodată la o parte", p. 184); Gheorghe Ungureanu, p. 188-196
(„Astăzi fraţii mei I câţi aţi mai rămas I intraţi în buzunarele mele I şi împărţiţi biata fărâmitură de
doinească.
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pâine I în aşa fel ca să vă ajungă la toţi I să nu muriţi prea tineri I pentru că astăzi I vă voi lega unul de
altul I vă voi scoate ochii I şi-o să vă târâi la prima liturghie I din această zi I şi voi fraţii mei I câţi aţi
mai rămas I pentru aceste buzunare ale mele I roase de-o fărâmitură de pâine I să staţi drepţi în faţa lui
Dumnezeu I pentru ca să vă poată vedea I mai bine sărutul I căci cine ştie poate voi avea nevoie de voi I
să mă ajutaţi I să prind moartea de coarne I s-o înham I şi să trag o brazdă în jurul raiului I iar peste
câteva mii de ani I tot cu ajutorul vostru I să-i ungem coasa cu usturoi I şi să-i punem sub barbă o
vioară I pentru ca să ne cânte la nuntă I o noapte întreagă I mie ţie", p. 193-194); cinci fabule,
semnate de Gheorghe Vicol, p. 197-200, „grame şi epigrame" de Vasile Bâcu, p. 201-202. Sumarul
volumului al XVI-iea al almanahului „Ţara Fagilor" se închide cu un text, Frăţie arboroseană,
semnat de suceveanul Ciprian Bojescu, p. 203-206, cu evocări şi mărturisiri despre o spornică
„împreună lucrare", în anii de după evenimentele din 1989, construite pe un sâmbure amar de adevăr:
„Românii din Bucovina, în rezultatul unor evenimente de tristă memorie, s-au împrăştiat prin lume
mai dihai decât evreii. Dacă ar avea cine să-i unească în jurul unei idei, am câştiga cauza pe care, se
zice, că am pierdut-o" (p. 205).
Almanahul cultural-literar „Ţara Fagilor"continuă să apară, fără a-şi preciza tirajul, ca mai
toate periodicele româneşti de astăzi, în condiţii grafice îngrijite, fiind bogat ilustrat cu reproduceri
după fotografii diverse, unele cu valoare de document de epocă. Cu toate neajunsurile (câteva texte
insuficient lucrate, ilustraţii plasate greşit, vezi, p. 30-32, 122-131, 153, 174), valoarea acestuia nu
scade, fiind susţinută consecvent şi de grija lui Dumitru Covalciuc, în alegerea materialelor, pentru
ţinută ştiinţifică, valoare estetică, discurs, accesibilitate, atractivitate. Cum circulă, însă, „Ţara
Fagilor" în Bucovina, cuprinsă astăzi în regiunea Cernăuţi, nu ştim. Ştim doar că în judeţul Suceava
pătrunde mai greu, fiind de negăsit în multe biblioteci publice de aici. Ca şi altădată, în epoca lor de
glorie, când calendarele şi almanahurile pătrundeau masiv în casele oamenilor „iubitori de cetanie"
ori interesaţi de propria lor emancipare, precum şi în biblioteci şi cabinete publice de lectură,
îndeplinind un rol culturalizator important, în regiunea Cernăuţi, „Ţara Fagilor" are astăzi acelaşi rol,
materialele sale contribuind la reconstrucţia identitară şi, mai ales, la restituirea memoriei confiscate
şi a adevărului despre istoria românilor din veacului trecut.
Cu fiecare din volumele sale, periodicul „Ţara Fagilor" de la Cernăuţi ilustrează un model
viabil de parteneriat cu instituţii din Ţară, colaborarea românilor bucovineni cu mureşenii („oameni
cu suflet mare, animaţi de sentimentul solidarităţii naţionale", „oameni ai cuvântului şi ai faptei")
reprezentând un act de ,,responsabilă cultură'', iluminat de patriotismul „dragostei lucrătoare" şi
consolidat, în pofida unor vremuri potrivnice încă, prin folositoare şi statornică „împreună lucrare".

Vasile I. Schipor

„Codrul Cosrninului", s. n., nr. 13 (23), 2007
Materialele cuprinse în numărul 13(23)/2007 al publicaţiei „Codrul Cosminului" sunt grupate
în mai multe secţiuni: Studii şi articole; Muzeologie, arhivistică, conservare; Note de lectură;
Bucovina în dezbaterea lumii contemporane; Documente; Recenzii. Sumarul publicaţiei este
completat cu un Indice şi Abrevieri.
În cadrul rubricii Studii şi articole sunt prezentate 16 materiale. Dumitru Boghian şi Sorin
lgnatescu prezintă, în studiul Quelques considerations sur un vase Cucuteni B aux representations
anthropomorphes peintes, decouvert a Feteşti - La Schit (Dep. de Suceava), câteva consideraţii
referitoare la concepţiile mitologice şi cosmogonice ale comunităţilor agricole eneolitice făcute pe
baza descoperirilor arheologice (un vas pictat cu siluete feminine antropomorfe) de la Adâncata (jud.
Suceava). O sinteză privind perioada timpurie a Epocii Bronzului în judeţul Suceava este realizată de
Bogdan Petru Niculică în studiul Observations concernant le debut de L'âge du Bronze sur le
territoire du Departament de Suceava. O analiză a raporturilor dintre Moldova secolului al XV-iea şi
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tătari este realizată de Violeta-Anca Epure în studiul Quelques considerations sur Ies relations entre
la Moldavie et Ies Tatars le long du XV-eme siecle de la perspective des sources historiques. Pentru a
demonstra complexitatea relaţiilor moldo-tătare, autoarea analizează unele izvoare istorice: Cronica
lui Grigore Ureche, Cronica lui Matei de Miechov, Cronica lui Bielski, scrierile lui Jan Dlugosz,
Letopiseţul Anonim (de la Bistriţa), Cronica moldo-polonă, Cronica moldo-germană, Letopiseţul de
la mănăstirea Voscresenia, Cronica lituaniană, precum si scrierile lui Wapowschi, o serie de tratate,
privilegii comerciale sau corespondenţă de epocă. Ana-Maria Pop semnează studiul Formes
d'organisation politiques el administratives feodales sur le territoire du Pays de Barsa (IX'-XVlll'
siecles), în care analizează evoluţia formelor de organizare administrativ-teritorială, luând ca exemplu
Ţara Bârsei, regiune geografică care s-a evidenţiat prin elemente socio-culturale, economice distincte.
Câteva aspecte legate de politica fiscală practicată în Moldova secolului al XVIII-iea (obligaţii fiscale
suportate de unii străini proprietari de animale, proveniţi din ţările vecine) sunt tratate de Mihai Lazăr
în studiul Quelques obligations fiscales des etrangers sur le territoire de la Moldavie du XVlll'm'
siecle. Un alt subiect de istorie economică este tratat de Oleksandr Ogui, care semnează materialul
Piaţa titlurilor de valoare în Bucovina în perioada austriacă: etapele formării şi dezvoltării
( 179011870 - 191411918). Problema identităţii naţionale a Principatelor Române, în perioada 1831-1866,
este tratată în studiul Le nationalisme roumaine pendant la periode 1831-1866 - quelques precisions
generales, semnat de Dinu Balan. Autorul face câteva consideraţii asupra formelor de manifestare a
identităţii naţionale româneşti şi a rolului elitelor social-politice şi intelectuale în modificarea
imaginarului colectiv. Lucian Stanescu, în studiul Progressive traditions of Roumanian constitutionalism,
analizează critic câteva dintre documentele elaborate de la începutul secolului al XIX-iea şi până în
anul 1923 (proiecte constituţionale, constituţii) care au stat la baza constituţionalismului românesc:
Constituţia Cărvunarilor (1822), Regulamentele Organice (1831-1832), Constituţia de Ia 1866 şi
Constituţia de Ia 1923. Aspecte legate de Războiul de Independenţă şi contribuţia românilor din
teritoriile aflate sub stăpânire străină în susţinerea acestuia sunt tratate în articolul Contributions of the
Bukovina's people in sustaining the War of lndependence, semnat de Ana-Mirela Voicu. Analiza
mişcării naţionale ale românilor din Bucovina habsburgică din perspectiva evoluţiei societăţilor cu
caracter politic din a doua jumătate a secolului al XIX-iea este realizată de Vlad Gafiţa în articolul
Les societes a caractere politique et le mouvement national des roumains de Bucovine au fin du
XIX'""' siecle. Raporturile româno-polone în perioada 1919-1939 sunt analizate de Daniel Hrenciuc în
studiul Approaches on the lnter-War Romanian-Polish Relations ( 1919-1939). La rubrica Studii şi
articole se regăsesc şi două studii care privesc istoria bisericii ortodoxe: Mirela Beguni, Le
patrimoine ecclessial et la situation du clerge orthodoxe de la Moldavie rejlechie dans Les
catagraphies preregulamentaires; Sorin-Toader Clipa, Considerations sur l'evolution de l'Eglise
Orthodoxe en Bucovine. În cadrul aceleiaşi rubrici semnează şi Sergiu Enea, Homo Simbolicus.
Considerations on the symbolism of the archaic thought rejlected in the Work of Mircea Eliade,
Adina Grigore, Mihail Manoilescu pendant Ies elections du Departament de Neamţ, Florin
Grigorescu, Un episode difficile dans la vie du professeur theologien Dumitru Stăniloae (1903-1993):
la detention ( 1958-1963 ).
Rubrica Muzeologie. Arhivistică. Conservare reuneşte contribuţiile Doinei-Maria Creangă, La
conservation des artefacts archeologiques en cuir şi Alexandrinei Cutui, The Icon „ Crucifixion"
restoring and conservation.
Sub titlul Naţionalism şi modernizare în secolul XIX românesc, Dumitru Vitcu realizează o
amplă prezentare, regăsită la rubrica Note de lectură, a lucrării Naţional, naţionalism, xenofobie şi
antisemitism în societatea românească modernă (1831-1866), Editura Junimea, Iaşi, 2006, 556 p.,
semnată de Dinu Balan. Această lucrare reprezintă „o autentică şi consistentă contribuţie ştiinţifică,
recomandând un analist de mare profunzime si rafinament intelectual". Mihai lacobescu prezintă
lucrarea semnată de Ioan Scurtu, Revoluţia română din decembrie 1989 în context internaţional,
Bucureşti, Editura Enciclopedică - Editura Institutului Revoluţiei Române din decembrie 1989, 2006,
362 p. - Prima sinteză ştiinţifică despre un eveniment epocal controversat. Revoluţia română din
decembrie 1989. Cartea lui Ioan Scurtu rămâne, conform aprecierii lui Mihai lacobescu, „una de
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referinţă, scrisă cu multă chibzuinţă, imparţialitate, onestitate, demnitate, spirit critic, dragoste şi
respect pentru adevărul istoric, atât cât poate fi ştiut până Ia această dată".
La rubrica Bucovina în dezbaterea lumii contemporane, Mihai Iacobescu prezintă lucrările
semnate de acad. Radu Grigorovici, Bucovina între milenii. Studii şi documente, Cuvânt înainte de
D. Vatamaniuc, membru de onoare al Academiei Române, volum îngrijit de Rodica Marchidan şi
Rodica laţencu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, 490 p. şi Dimitrie Vatamaniuc,
Bucovina între Occident şi Orient. Studii şi documente, Prefaţă de acad. Ştefan Ştefănescu, Bucureşti,
Editura Academiei Române, 2006, 685 p. Apariţia lucrării semnată de acad. Radu Grigorovici este
considerată de Mihai Iacobescu un „eveniment unic. [„.] Rareori ni s-a dat să avem în mână, deschisă
deopotrivă spre ochii minţii şi ai sufletului, o astfel de carte de istorie, în care noutatea, ingeniozitatea
observaţiilor, multitudinea unghiurilor de vedere ale analizei şi soliditatea, claritatea şi obiectivitatea
judecăţilor să se îmbine atât de armonios cu eleganţa şi puritatea frazei, cu vibraţiile calde ale inimii.
Cartea este, totodată, o invitaţie la meditaţie: un patriarh al bucovinenilor - născut, format şi afirmat
ca om de ştiinţă în capitala provinciei, pe când Bucovina era întreagă şi netăgăduit românească - ne
probează, ne demonstrează că cercetarea şi tratarea istoriei nu este privilegiul exclusiv şi decisiv al
istoricilor. Ba, dimpotrivă: cei care ar citi o astfel de carte, opera unui mare fizician, ar roşi în
adâncurile fiinţei lor, recunoscând că ar trebui să-l ascultăm şi să învăţăm de la omul de ştiinţă
precizia, exactitatea exprimării, arta observaţiei nelimitate, noi perspective ale analizei şi evaluării, ca
şi ale confruntării documentului istoric cu viaţa trăită nemijlocit, curajul de-a spune adevărul, fără a
proiecta în trecut dorinţele noastre actuale sau viitoare. Câţi dintre oamenii de ştiinţă frământaţi,
întristaţi de soarta vitregă a locului lor natal, în special, ori a patriei, în general, îşi lasă, ca pe un
testament sacru, un astfel de tom de istorie, chintesenţă a sincerităţii, onestităţii şi responsabilităţii
pentru semeni şi urmaşi? Oare ce îndemn poate fi mai actual şi de-a pururi valabil pentru viitor decât
acesta, pe care ni-l lasă prin cartea sa de istorie, acad. Radu Grigorovici: «Dacă şi noi, bucovinenii,
vrem să fim europeni veritabili, trebuie să comutăm nu numai oficial şi superficial predispoziţia, în
fond paşnică, a populaţiei autohtone şi chiar imigrante, de Ia xenofobie şi ură reciprocă la înţelegere şi
conlucrare, fără a renunţa, totuşi, la sentimentul naţional»". Lucrarea Bucovina între Occident şi
Orient, Studii şi documente „este o carte impresionantă, de bilanţ al activităţii cărturarului D. Vatamaniuc, o
carte închinată exclusiv Bucovinei şi vieţii ei spirituale, o carte-omagiu adus înaintaşilor, o carte
monumentală pentru cel care azi ori mâine se va încumeta să scrie Enciclopedia generală a
Bucovinei, o carte de căpătâi, care rămâne de referinţă, de trebuinţă pentru toţi istoricii de azi şi de
mâine".
La rubrica Documente, Olimpia Mitric prezintă un document bibliografic mai puţin cunoscut,
păstrat la Direcţia Judeteană a Arhivelor Naţionale - Filiala Suceava, Fond Teodor Balan (Pachet
/l/39). Este vorba de un exemplar din Inventarul Bibliotecii Universitare din Cernăuţi, evacuată,
parţial, în judeţul Sibiu, în anul 1944, când la conducerea instituţiei se afla istoricul Teodor Balan.
Radu Florian Bruja prezintă câteva documente din Arhivele Statului de la Cernăuţi referitoare la
activitatea lui Traian Brăileanu. Este vorba de trei documente, din anul 1919, referitoare Ia primele
încercări ale lui Brăileanu de a fonda un ziar cu tematică politică si culturală şi un raport asupra
organizării bibliotecilor universitare din România, din anul 1923, care se referă la situaţia precară a
Bibliotecii Universitare din Cernăuţi.
Publicaţia „Codrul Cosminului" are inclusă în sumar rubrica Recenzii, un Indice şi Abrevieri.

Rodica /aţencu
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CRONICĂ

A XV-A SESIUNE ANUALĂ, CU PARTICIPARE
INTERNAŢIONALĂ, DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI
ŞTIINŢIFICE

CU TEMA: ELITELE ŞI REZISTENŢA

ANTICOMUNISTĂ DIN BUCOVINA, 1945-1989
Rădăuţi,

22 noiembrie 2007
Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului, Mănăstirea Neamţ,
23 noiembrie 2007
Sesiunea aniversară cu tema de mai sus s-a desfăşurat ca una care a avut o dublă semnificaţie:
pe de o parte se realiza un bilanţ al activităţii ştiinţifice şi de diseminare a roadelor cercetării
ştiinţifice obţinute de Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei, subordonat Filialei laşi a
Academiei Române, pe de altă parte, o noua organizare, exprimată de titulatura de Institutul
„Bucovina" al Academiei Române, instituţie cu personalitate juridică proprie, ale cărei obiective
ştiinţifice de cercetare au fost reiterate în Hotărârea de Guvern nr. 10212007.
Programul manifestării a fost următorul: I. Prezentarea mesajelor de salut ale invitatilor;
II. Institutul „Bucovina" al Academiei Române - 15 ani de activitate. În cadrul acestei sectiuni au fost
susţinute următoarele expuneri: acad. D. Vatamaniuc - director fondator al Institutului „Bucovina",
Despre începuturile cercetării ştiinţifice din Rădăuţi şi înfiinţarea Centrului de Studii „Bucovina" al
Filialei laşi a Academiei Române; Marian Olaru - director interimar al Institutuiui „Bucovina",
Istoricul unui proiect cultural şi ştiinţific. I 5 ani de la înfiinţarea Centrului pentru Studierea
Problemelor Bucovinei; Vasile I. Schipor - secretar ştiintific interimar al Institutului „Bucovina",
Activitatea editorială a Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei. Un posibil bilanţ;
III. Elitele şi rezistenta anticomunistă din Bucovina, 1945-1989 (moderatori: Marian Olaru şi Ovidiu
Bâtă). În cadrul acestei sectiuni s-au prezentat următoarele comunicări: 1. Vasile I. Schipor (Institutul
„Bucovina" al Academiei Române), Preoţi, monahi, monahii şi ierarhi din Bucovina, persecutaţi,
arestaţi şi condamnaţi în perioada regimului comunist; 2. Luzian Geier (Bukowina-Institut,
Augsburg, Germania), Drama gennanilor din România în perioada regimului comunist; 3. Rodica
!ateneu (Institutul „Bucovina" al Academiei Române), Procesul colectivizării agriculturii şi
distrugerea elitelor ţărăneşti din Bucovina; 4. Liviu Papuc (Biblioteca Centrală Universitară „Mihai
Eminescu", Iaşi), Rezistenţa pasivă a intelectualităţii refugiate. Cazul Leca Morariu; 5. Alexandru
Jauca (Filiala Suceava a Asociatiei Foştilor Detinuţi Politici din România), Legislaţia şi politica de
genocid în România comunistă; 6. Ovidiu Bâtă (Institutul „Bucovina" al Academiei Române), Drama
elitelor din Bucovina. Cazurile Gheorghe Paliuc şi Alexandru Roşca; 7. Sorin Trelea (Institutul de
Oenologie, Iaşi), Contribuţia elitelor Şcolii de la laşi la formarea şi îndrumarea unor generaţii noi de
biologi; 8. Constantin Hrehor (Societatea Scriitorilor Bucovineni), Luptători în rezistenţa
anticomunistă din Bucovina. Repere biografice. 9. Vasile Pânzariu (Filiala Suceava a Asociaţiei
Foştilor Deţinuti Politici din România), Poezia rezistenţei anticomuniste; 10. Ion Filipciuc (Fundaţia
Culturală „Biblioteca Miorita", Câmpulung Moldovenesc), Fraţii Ioan şi Axentie Bileţchi din
Oprişeni, cărturari bucovineni. 11. Marian Olaru (Institutul „Bucovina" al Academiei Române),
Despre învăţământul românesc şi începuturile comunizării României, /948-I952; 12. George Galan
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a Societătii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina), Despre drama
românilor bucovineni în Siberia; 13. Daniel Hrenciuc (Institutul European de Cultură şi
Civilizaţie - Iaşi), Maria-Jose/a Lesecka - un simbol al rezistenţei anticomuniste a polonezilor din
Bucovina; 14. Petru Bejenariu (Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina), Natura
şi unitatea neamului românesc în opera biologului bucovinean Emilian Ţopa; 15. Ştefan Purici
(Institutul „Bucovina" al Academiei Române), Înfometarea populaţiei - o metodă de comunizare;
IV. Dezbateri; V. Semnal editorial: ,,Analele Bucovinei", an XIII, nr. 2, 2006 (Rodica laţencu);
„Analele Bucovinei'', an XIV, nr. 1, 2007 (Ştefănita-Mihaela Ungureanu); Constantin Ungureanu,
Învăţământul primar din Bucovina, 1775-1918, Chişinău, Editura Civitas, 2007 (Constantin
Ungureanu); Martiri pentru Hristos, din România, în perioada regimului comunist, voi. I, Bucureşti,
Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2007 (Vasile I. Schipor).
În prima parte a sesiunii ştiin\ifice anuale a Institutului „Bucovina" au luat cuvântul: Mihai
lacobescu - consilierul preşedintelui Consiliului Jude\ean Suceava; Mihai Frunză - primarul
municipiului Rădăuţi; Otto Hallabrin - cercetător ştiinţific la Bukowina-Institut din Augsburg,
Germania; preot Dragoş Bota - consilier cultural al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor,
reprezentantul Î. P. S. Pirnen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăutilor; preot-protopop Nicole Vârtea,
Protopopiatul Rădău\i; Mihai Lazăr - decanul Facultătii de Istorie, Universitatea „Ştefan cel Mare şi
Sfânt", Suceava; Mircea Irimescu - preşedintele Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în
Bucovina; reprezentanti ai unor comunităţi etnice şi religioase din municipiul Rădăuţi şi din judeţul
Suceava.
Mihai Iacobescu a prezentat, în cadrul reuniunii ştiinţifice anuale a Institutului „Bucovina",
următorul mesaj, din partea preşedintelui Consiliului Judeţean Suceava: „Onorat Prezidiu! Stirnati şi
distinşi oaspe\i, stimaţi şi dragi participanţi! Daţi-mi voie ca, în numele Consiliului Judeţean Suceava,
al d-lui preşedinte, economist diplomat Gavril Mârza, aflat la conducerea judeţului Suceava în cea de
a patra legislatură, deci şi în momentul înfiintării Institutului «Bucovina» - Rădăuţi, aşadar, în numele
Domniei Sale şi al meu personal, în calitate de consilier al său şi istoric al Bucovinei, să felicit
călduros întreg colectivul de cercetători, cu prilejul împlinirii unui deceniu şi jumătate de prestigioasă
activitate şi, totodată, să urăm succes deplin lucrărilor celei de a XV-a sesiuni anuale de referate şi
comunicări ştiinţifice, pe terna Elitele şi rezistenţa anticomunistă din Bucovina, 1945-1989, iar
oaspetilor de peste hotare, un călduros bun venit pe plaiurile mirifice şi ospitaliere din sudul
Bucovinei. Ne face o deosebită pili.cere să constatăm şi să apreciem că, în cei 15 ani care au trecut de
la înfiintarea Institutului «Bucovina» - Rădăuti. filială a Academiei Române, slujitorii acestei tinere
institutii culturale s-au afirmat şi remarcat, pe plan naţional şi internaţional, printr-o activitate
serioasă, laborioasă şi riguroasă, caracterizată în elaborarea şi difuzarea prestigioasei reviste «Analele
Bucovinei», lucrări monografice, studii şi articole, documente, însemnări, comentarii, recenzii - care
rămân creaţii ştiintifice de referinţă, de mare trebuintll. pentru generatiile de azi şi cele de mâine,
pentru cunoaşterea istoriei Bucovinei, în special, a afirmării apărării adevărului istoric în general; să
subliniem şi să apreciem, totodată, între elementele şi componentele vieţii şi activităţii Institutului
«Bucovina» - Rădăuţi şi întâlnirile, dialogurile, dezbaterile fructuoase şi prestigioase cu colectivele
de oameni de ştiin\ă şi cultură ale celor două institutii cu profil similar din Germania, de la Augsburg
şi din Ucraina, de Ia Cernăuţi, şi că, în urma acestor întâlniri şi convorbiri au fost elaborate şi urmate
unele proiecte şi obiective comune, între care schimburi de publicatii, dezbateri, excursii şi. mai ales,
editarea şi publicarea unor volume de lucrări şi comunicări în limba germană, ucraineană şi română,
pentru mai buna şi temeinica cunoaştere, afirmare şi apărare a istoriei Bucovinei, a adevărului istoric,
spre beneficiul şi prestigiul cercetării istoriografice din cele trei tări şi al ştiinţei istorice în general.
Eforturile dumneavoastră pe tărâm istoriografic, ştiintific, se armonizează şi completează în chip
fericit cu initiaLivele şi propunerile noastre, ale conducerii, în cadrul Parteneriatului Suceava (Filiala

Bucureşti

2

deportării

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

3

Cronică

391

Cernăuţi - Augsburg şi, totodată, cu activitatea de spiritualizare a frontierelor, de integrare şi
colaborare în Uniunea Europeană, ale cărei membre - România şi Germania - sunt de drept şi de fapt.
Analizând şi apreciind realizările frumoase de până acum, dorim participanţilor al acest moment
aniversar şi colectivului Institutului «Bucovina» - Rădăuţi, noi şi cât mai importante împliniri
viitoare, pagini durabile şi memorabile, care să fie azi mai bune decât cele de ieri şi mâine mai bune
dedl.t cele de azi, iar slujitorilor institutului tinereţe fără bătrâneţe, sănătate, viaţă lungă, fericire".
Mihai Frunză, primarul municipiului Rădăuţi, în mesajul de salut prezentat în numele
autorităţilor locale, a subliniat buna colaborare dintre executivul rădăuţean şi conducerea Centrului de
Studii „Bucovina", exprimând, în acelaşi timp, disponibilitatea autorităţilor locale de a pune la
dispoziţia Institutului „Bucovina" spaţiul necesar pentru un nou sediu al acestei instituţii în
municipiul Rădăuţi, fără însă a preciza care ar putea fi acesta.
Otto Hallabrin, cercetător ştiinţific la Bukowina-Institut din Augsburg a trecut în revistă
proiectele ştiinţifice şi de parteneriat cultural realizate de instituţia germană pe care o reprezintă,
împreună cu Institutul „Bucovina" al Academiei Române şi Centrul de Studii Bucovinene de pe lângă
Universitatea „Jurii Fedkovici" din Cernăuţi. Este vorba de proiectul cultural pentru tineri,
Eurodreick: Augsburg - Czemowitz - Suceava, reuniunile ştiinţifice internaţionale de la Cernăuţi,
Augsburg şi Rădăuţi, întâlnirea germanilor bucovineni, la Suceava, din iunie 2001 şi foto-expoziţia
itinerantă intitulată Heim ins Reich! În mesajul său, Otto Halabrin a evidenţiat distanţa mare între
atitudinile identitarist-naţionaliste, pe care le-a întâlnit aici în anii 1992-1996, şi deschiderea
ştiinţifică spre proiecte de cercetare şi de colaborare culturală, de după intrarea României în U.E.
În mesajul său, Dragoş Bota - consilier cultural al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor,
reprezentantul Î. P. S. Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, a binecuvântat sesiunea ştiinţifică
anuală, cu participare internaţională, a Institutului „Bucovina", dorind colectivului de cercetare spor
în toate întreprinderile cultural-ştiinpfice, pentru consacrarea adevărului şi a înţelegerii dintre etniile
Bucovinei.
Mihai Lazăr, decanul Facultăţii de Istorie de la Universitatea „Ştefan cel Mare şi Sflnt" din
Suceava, a subliniat, în cuvântul său, buna colaborare dintre cercetătorii de la Centrul de Studii
„Bucovina" şi Facultatea de Istorie a Universităţii din Suceava, participarea consecventă a
cercetătorilor rădăuţeni la manifestările ştiinţifice ale instituţiei de învăţământ superior din Suceava.
De asemenea, Mihai Lazăr a evidenţiat rolul deosebit pe care l-a jucat şi îl joacă, în lumea ştiinţifică,
publicaţia ,,Analele Bucovinei".
Mircea Irimescu, preşedintele Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, a
subliniat, în mesajul său, rolul fundamental pe care l-a avut Societatea pentru Cultură în înfiinţarea
Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei şi rolul important care i-a fost desemnat
Institutului „Bucovina", de către Societatea pentru Cultură, pentru realizarea cercetărilor ştiinţifice
multidisciplinare pentru redescoperirea, pentru contemporani, a Bucovinei istorice, fapt imperativ
după aproape un semisecol de ignorare, ocultare, sau uitare a Bucovinei.
Acad. Radu Grigorovici, unul dintre fondatorii şi mentorii instituţiei rădăuţene, a transmis
următorul mesaj: „Dragii mei, vă mulţumesc pentru gândurile voastre bune şi pentru rândurile
frumoase pe care le-am primit de la voi. Mi-au mers la suflet. Mi-a rămas numai regretul de a nu
putea fi wllturi de voi, la bine şi la greu, la bucurie şi la necazuri. Ştafeta v-am predat-o cu încredere şi
vă rog s-o purtaţi cu cinste şi îndârjire, atât cât vă stă în putere. Cu mult drag, Radu Grigorovici,
22 noiembrie 2007".
Partea a doua sesiunii anuale a Institutului „Bucovina" fost dedicată prezentării comunicărilor
din program. Comunicările au fost urmate de dezbateri, în cadrul cărora s-au adus în discuţie, mai
ales, aspectele privitoare la iniţiativa transformării Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei,
al Filialei laşi a Academiei Române, în „Institutul Bucovina" al Academiei Române şi dorita mutare a
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sediului acestei institutii la Suceava. Mihai Iacobescu a arătat, cu această ocazie, că initiativa
transformării şi a mutării sediului institutiei rădăutene a fost una externă Facultătii de Istorie a
Universitătii „Ştefan cel Mare şi Sfânt" din Suceava şi că dorinta s-a exprimat tot în cadrul aceleiaşi
universităti, numai că Ia alti truditori ai umanioarelor.
În partea treia a sesiunii anuale a Institutului Bucovina au fost prezentate comunicările înscrise
în program. În finalul primei zile au fost prezentate publicaţiile: ,,Analele Bucovinei", an XIII, nr. 2,
2006 şi „Analele Bucovinei", an XIV, nr. 1, 2007 şi lucrările: Constantin Ungureanu, Învăţământul
primar din Bucovina, 1775-1918, Chişinău, Editura Civitas, 2007 şi Maniri pentru Hristos, din
România, în perioada regimului comunist, voi. I, Bucureşti, Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, 2007.
În dezbaterile de Ia finalul primei zile a sesiunii ştiintifice anuale, cu participare internatională,
a Institutului „Bucovina'', s-a evidentiat ideea necesitătii multiplicării eforturilor institutului pentru
cunoaşterea istoriei şi culturii Bucovinei, prin implicarea în proiecte de cercetare şi a altor factori
interesati, precum societătile culturale din zonă şi din tară. S-a mai detaşat, de asemenea, ideea
împlinirii proiectului cultural şi ştiintific al Enciclopediei Bucovinei, proiect propus de către
cercetătorii institutului a se realiza în 12 volume, cu finantare corespunzătoare venită din partea
Academiei Române şi nu din granturi, cum se sugera la un moment dat.
A doua zi a sesiunii ştiinţifice anuale a fost dedicată realizării unei excursii de studii pe traseul
Câmpulung Moldovenesc - Frasin (Bucşoaia) - Gura Humorului - Sf. Mănăstire Neamt. La
Câmpulung Moldovenesc a fost organizată o întâlnire cu luptătorul anticomunist Constantin
Ungureanu - care a prezentat activitatea sa de luptător anticomunist, contextul arestării sale şi
detentia în închisorile comuniste din România. întâlnirea a fost moderată de către preşedintele
Fundaţiei Culturale ,,Miorita", Ion Filipciuc. Excursia de studii a continuat la Frasin (Bucşoaia), unde
a avut loc întâlnirea cu luptătorul anticomunist Gavril Vatamaniuc, aflat în apropierea împlinirii
vârstei de 83 de ani (născut la 25 noiembrie 1924), eroul din Muntii Bucovinei, subiect a
numeroase scrieri de istorie recentă, între care şi Muntele mănurisitor, semnată de Constantin
Hrehor. Apoi, grupul de participanti la excursia de studii s-a întâlnit, la Gura Humorului, cu
maestrul Radu Bercea, deţinut politic în sistemul concentrationar comunist, din aşa-zisul lot
„Iordache", împreună cu alţi trei tineri de la Iaşi, condamnat la 20 de ani de închisoare, cu muncă
silnică, pentru „defăimarea Uniunii Sovietice şi elogierea învătământului occidental", în anul 1959
şi eliberat în 28 aprilie 1964. Acesta şi-a prezentat
prima expoziţie cu tematică a luptei
anticomuniste în anul 1992, la Suceava. Au urmat şi alte expozitii, în 2007, la Mamaia, Timişoara,
Turnu Severin, în oraşele din judeţul Suceava. În cadrul întâlnirii de la Gura Humorului, Radu
Bercea a evocat principalele momentele ale detentiei sale şi şi-a prezentat lucrările sale din
expoziţia-manifest cu titlul Memoria retinei. În finalul excursiei de studii, ultima etapă a fost cea
de la Sfânta Mănăstire Neamt, unde a fost vizitată Casa Memorială „Visarion Puiu", mitropolit al
Bucovinei, victimă a destinului dramatic al României din anii 1940-1944, trecut la cele veşnice pe
pământul Frantei. Casa mitropolitului Visarion Puiu, de la Sf. Mănăstire Neamt, a fost
rechizitionată de către regimul comunist şi, apoi, locuită de scriitorul Mihail Sadoveanu. În actuală
casă memorială „Visarion Puiu", putine sunt lucrurile care mai amintesc de mitropolitul Bucovinei.
Am putea deduce că redescoperirea trecutului nostru recent se află abia Ia început, după locul
modest pe care îl ocupă exponatele care amintesc de mitropolitul Visarion Puiu. Cele mai multe
vorbesc de viata scriitorului Mihail Sadovenau, despre pasiunile sale, despre momentele de creatie
ale acestuia şi, într-o singură cameră, sunt câteva fotografii ale mitropolitului. Una dintre ele
oglindeşte înăltarea în scaunul mitropolitan de la Cernăuti a lui Visarion Puiu, o alta înfăţişează o
biserică ctitorită de mitropolit, o alta înfătişează vizita regelui României la Cernăuti. mai încolo se
află o carte a preotului Dumitru Valenciuc, de la Volovăţ, închinată mitropolitului etc.
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Traseul excursiei de studii a urmărit trecerea în evidenţă, cel puţin în parte, a locurilor şi a
oamenilor care au atras Bucovinei titulatura de provincie cu cea mai importantă mişcare antisovietică
şi anticomunistă din arealul românesc şi proiectarea unor manifestări ştiinţifice care să evidenţieze
această reali tale.
Marian Olaru

ALMA MATER SUCEVENSIS, ZILELE UNIVERSITĂŢII
„ŞTEFAN

CEL MARE", EDIŢIA A VIII-A
Suceava, 14 martie 2008

A VIII-a sesiune ştiinţifică Alma Mater Sucevensis a fost organizată de Universitatea „Ştefan
cel Mare" din Suceava - Catedra de Istorie şi Geografie şi Catedra de Istorie şi Relaţii Internaţionale.
Lucrările acestei manifestări au fost organizate pe două secţiuni: Secţiunea de arheologie, istorie
veche şi medie şi Secţiunea de istorie modernă şi contemporană. Cuvântul de deschidere al
manifestării a fost susţinut de Florin Pintescu, şeful Catedrei de Istorie şi Relaţii Internaţionale.
În cadrul secţiunii Arheologie, istorie veche şi medie, moderată de Victoria-Paraschiva
Batariuc şi Olimpia Mitric, au fost susţinute următoarele comunicări: Mugur Andronic, Studiu de caz.
Evoluţia locuirii umane preistorice în bazinul hidrografic al pârâului Ilişeşti; Ioan Ignat, Vârfurile de
săgeată şi lance de silex, simboluri ale structurilor sociale din epoca bronzului; Dumitru Boghian,
Despre legăturile dintre comunităţile cucuteniano-tripoliene şi cele ale culturii paharelor cu gura î11
formă de pâlnie; Victoria-Paraschiva Batariuc, O etapă din viaţa Cetăţii de Scaun a Sucevei în secolul
al XVI-iea. O ipoteză; Mihai Lazăr, Unele consideraţii privind sistemul de impunere fiscală în
Moldova medievală; Mircea Ignat, Un fragment ceramic incizat, găsit la Dumbrăveni ljud. Suceava) simbol solar sau paleocreştin?; Doina-Maria Creangă, Conservarea patrimoniului din piele şi
pergament aparţinând Complexului Muzeal Bucovina - Suceava; Violeta Epure, Relaţiile dintre
Moldova secolului al XV-iea şi tătari; Vasile M. Demciuc, Din nou despre „Cavalcada" de la
Pătrăuţi; Sorin lgnătescu, Poziţia cronologică a aşezării cucutenie11e de la Drăguşeni Cetăţuia;
Olimpia Mitric, 500 de ani de la tipărirea primei cărţi pe teritoriul României; Florin Hău, Ştefan
Dejan, Unele date istorice şi arheologice despre biserica cu hramul Duminicii Tutllror Sfinţilor de la
Părhăuţi, ctitorie a logofătului Gavril Trotuşan - 1522; Bogdan Petru Niculică, Din istoricul
preocupărilor de arheologie preistorică în Bucovina (sfârşitul sec. XIX - începutul sec. XX); Ticu
Dolenschi, Date istorice şi arheologice privind comuna Adâncata (jud. Suceava); Ion Mareş, Locul
unde s-a aflat Biserica Vovidenia/Buna Vestire din Suceava.
în programul secţiunii Istorie modernă şi contemporană, moderată de Doina Iavni şi Dumitru
Vitcu, au fost prezentate 16 comunicări, care au abordat o tematică variată, referitoare la diverse
aspecte legate de istoria Bucovinei.
Comunicarea Monahismul luminat şi „cultura pietăţii". Contribuţii ale unor monahi originari
din Bucovina (secolul al XX-iea), susţinută de Vasile I. Schipor, aduce în discuţie, în prima parte,
mişcarea înnoitoare care se dezvoltă în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, după 1918. pentru
reîmprospătarea vieţii monahale şi reînvierea vechilor tradiţii de cărturărie în mănăstiri. Această
acţiune sistematică de revigorare a „monahismului cuvios, cărturar şi activ" este promovată la est de
Carpaţi de ierarhi şi teologi cunoscuţi, precum Visarion Puiu, Gurie Grosu, Gala Galaction, dar şi de
monahi cărturari mai puţin cunoscuţi astăzi. În Basarabia, revenită la Patria Mamă, după 1918.
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bucovineanul lraclie Flocea se afirmă „ca un copac înflorit mai devreme pe fundalul unei livezi în
hibernare". El publică, la Mănăstirea Gârbovăţ şi în presa bisericească, articole care dezbat probleme
vitale, mai ales într-o provincie supusă rusificării sistematice timp de un secol: problema
secularizării/„a doua secularizare" (Legea de expropriere din 1920) în eparhiile din Basarabia,
înfiinţarea seminarelor monahale, pentru a lichida lipsa de cultură generală a călugărilor şi pentru
pregătirea ierodiaconilor şi ieromonahilor, catehizarea şi evanghelizarea publică, importanţa
pelerinajelor şi procesiunilor, ca mijloc misionar, cu predici şi conferinţe în cât mai multe parohii.
Împreună cu misionarii mireni Alexandru Scvoznicov şi Alexandru Bocăneţ, protosinghelul lraclie
traduce lucrări ale unor teologi ruşi din exil: Serghei Bulgakov, Rugul ce ardea şi nu se mistuia;
Nikolai Berdiaev, Demnitatea creştinismului şi nevrednicia creştinilor, Boris Gladkov, Explicarea
Evangheliilor. Sub egida Editurii „Tiparul Moldovenesc" din Chişinău, îi apare volumul Mozaic
literar, o culegere de articole publicate în periodice (1934). Tipografia Uniunii Clerului Ortodox din
Basarabia îi imprimă cartea Mărgăritare sau Evangheliile sărbătorilor şi explicarea lor populară
(1935). La tipografia Mănăstirii Gârbovăţ îi apar volumele: Miezul Ortodoxiei (1935), Biserica şi
fmpărăţia lui Dumnezeu (în colaborare cu ieromonahul Vasile, 1935), fn călătorie la Ierusalim
(1935), Oglindiri pastorale (1935), Iisus printre noi (1944). Monahul lraclie de la Gârbovăţ- notează
biograful său anonim din Basarabia de astăzi în broşura Călugări cărturari din Basarabia. leraclie
Flocea, fără editură şi loc de apariţie, 2000 - „s-a străduit toată viaţa să sădească între oameni cultura
pietăţii prin uneltele lucrului duhovnicesc. El singur a fost o unealtă preţioasă de muncă bisericească
vie şi roditoare în mijlocul poporului. [ ... ]Scrisul călugărului Iraclie este laconic, plin de naturaleţe şi
simplitate. Nu este numai o consecinţă a originii sale ţărăneşti. Stilul lui reflectă curăţia şi simplitatea
inimii, smerenia, care vin din disciplina sufletului şi har dumnezeiesc". Comunicarea ilustrează
maniera şi stilul scrierilor sale cu un text ce priveşte Bucovina sa natală: Domnul Graf şi şcoala
primară, reprodus din volumul Protosinghel Ieraclie, Mozaic literar, Editura Mănăstirei Gârbovăţ,
Tipografia „Tiparul Moldovenesc" Chişinău, f. a., p. 36-37, o evocare caldă a lui Franz Graf von
Bellegarde (1866-1915), înalt funcţionar imperial austriac, reprezentat al românilor din districtul
Câmpulung Moldovenesc în Parlamentul de la Viena. Cel de al doilea monah originar din Bucovina
este arhimandritul Claudie Derevleanu, născut, la 13 martie 1910, în comuna Marginea, cel dintâi care
a întocmit viaţa Sfântului Ioan Iacob, îmbogăţind contribuţiile româneşti în materie de pateric, prin
amănunte preţioase din viaţa prietenului său, canonizat de Biserica Ortodoxă Română, în 1992, cu
numele Cuviosul Ioan Iacob de la Neamţ şi prăznuit la 5 august. Cel de al treilea monah originar din
Bucovina, la care face referire autorul comunicării este arhimandritul Bartolomeu Florea, născut la
11 iulie 1933 în comuna Stulpicani. Este ucenic în pictură al arhimandritului Vartolomeu Dolhan.
Împreună cu arhimandritul Sofian Boghiu, pictează în Siria şi în ţară, alături de mari pictori: Iosif
Keber, Constantin Călinescu şi Nicolae Stoica. Lucrează pictura bisericilor din Stulpicani, Tocileni
(Botoşani), Agapia Veche, Agapia Nouă, Râşca, Humuleştii Noi, Nemţişor, Icoana, Vovidenia,
Mănăstirea Neamţ şi Sihăstria. Pentru Bartolomeu Florea pictura înseamnă continuarea unei tradiţii
seculare, dar şi realizarea unor mari icoane în mozaic, la Neamţ şi Sihăstria. El este autorul icoanelor
oficiale, pictate, în mod special, pentru canonizarea unor sfinţi moldoveni, în 1992: Sfântul Ioan
Iacob, Cuvioasa Teodora de la Sihla, Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt. Patriarhia
Română şi Mitropolia Moldovei şi Bucovinei tipăresc felicitări şi icoane cu reproduceri după creaţii
ale arhimandritului iconograf Bartolomeu Florea. El a creat la Sihăstria o adevărată şcoală de pictură,
la care s-au format pictori iscusiţi. Face călătorii de documentare în Grecia şi la Sfântul Munte, fiind
interesat de icoanele pictate de Teofan Cretanul, Emanuel Panselinos şi Dionisie din Fuma.
Comunicarea susţinută de Vasile I. Schipor, valorifică documente inedite şi aduce contribuţii la
cunoaşterea unor personalităţi necunoscute astăzi în Bucovina. La împlinirea a 90 de ani de la
reunirea tuturor provinciilor româneşti, comunicarea reprezintă, totodată, un omagiu închinat
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bucovinenilor care au contribuit, dincolo de hotarele provinciei, la făurirea şi consolidarea României
contemporane.
Date istorice, completate de informaţii statistice, referitoare la Strămutarea germanilor
bucovineni, au fost prezentate de Cristina Pînzaru.
Despre Hutele Bucovinei - FurstenthaWoievodeasa a vorbit Ovidiu Bâtă, care a trecut în
revistă preocupările austriecilor de a înfiinţa în Bucovina unele fabrici care să utilizeze materiile
prime din zonă: sticlăriile de Ia Crasna, Gura Putnei, Voievodeasa.
În comunicarea Tudor Nandriş: jurnalul unui medic de război, Iulia Brânză a scos în evidenţă
aportul la dezvoltarea culturii bucovinene al unuia din membrii mai puţin cunoscuţi ai familiei
Nandriş - medicul Tudor Nandriş (născut la 23 aprilie 1906 în satul Mahala, regiunea Cernăuţi,
decedat la 20 februarie 1989 în Rădăuţi). Jurnalul de campanie 1939-1945, manuscris dactilografiat,
218 pagini, care se păstrează în fondurile Muzeului Etnografic din Rădăuţi, descrie operaţiunile
militare, la care autorul a participat ca medic de război: eliberarea nordului Bucovinei şi a Basarabiei,
în 1941, cucerirea Odessei, luptele din Câmpia Kalmukă şi încercuirea de la Marele Cot al Donului.
Partea a doua a jurnalului este consacrată retragerii trupelor române din teritoriul sovietic şi muncii
medicului locotenent Tudor Nandriş în Spitalul Militar din oraşul Corabia, de pe malul Dunării.
Manuscrisul întruneşte toate calităţile unui document de valoare: războiul este privit din unghiul de
vedere al unei persoane care a văzut suferinţa umană sub toate aspectele sale şi care a înţeles cu o
profunzime tragică fenomenul războiului; obiectivitatea observaţiilor; autorul face paralele între cele
două războaie mondiale, pe care le-a trăit la distanţă de douăzeci de ani, în primul fiind copil, iar la al
doilea participând în floarea vârstei; consemnează momente inedite, cum ar fi sentimentele medicului
înainte de începerea atacului sau imaginea dezolantă a Rădăuţilor după primul bombardament aerian;
descrie lupte văzute din sala de operaţie sau din gropile unde-şi improviza punctele de prim-ajutor;
evocă chipuri de camarazi (medicii Ionel Vlădeanu, Valeriu Gaină, Ştefan Chibici, colonelul
Gheorghe Mosiu, maiorul Ioan); redă faptele săvârşite de soldaţii simpli în timp ce gradaţii îşi uitau
îndatoririle, ca cea a sublocotenentului Mihăilescu, care şi-a instalat bateria în mijlocul drumului,
deschizând focul asupra tancurilor ruseşti care înaintau peste trupele române ce se retrăgeau
dezorientate, dar a fost lovit de un glonte în frunte, murind în braţele medicului Nandriş. Pe de altă
parte, autorul consemnează unele fenomene negative ale războiului, despre care s-a scris mai puţin
sau deloc în studiile consacrate războiului: „tinerii învârtiţi", care nu plecau niciodată pe front;
„medicii învârtiţi", care năvăleau în spitale la srarşitul războiului, ca să facă şi ei câteva luni de
concentrare; medicii de spitale nepricepuţi, care nu ştiau să-şi repartizeze oamenii de la o secţie la alta
în funcţie de necesităţi; „birocraţii fanatici", care, în loc să lupte ori să salveze răniţii, cereau dări de
seamă; indiferenţa unor comandanţi de calibru mare faţă de sănătatea şi viaţa soldaţilor pe care-i
aveau în subordine. Relevând calităţile literare şi documentare ale manuscrisului, cercetătoarea a
propus participanţilor Ia sesiune un fragment xeroxat din jurnal (paginile 82-100), care vorbesc despre
încercuirea de Ia Marele Cot al Donului din iama anului 1942, precum şi câteva din cele 29 de
fotografii, care surprind personaje şi locuri descrise în jurnal: cu camarazii în drum spre front, postul
de prim-ajutor de pe câmpul de luptă din Câmpia Donului, pansarea răniţilor, unul din multele
cimitire ce se întindeau de-a lungul şoselei ce ducea spre Odessa, femei ruse refugiate purtându-şi în
cărucior puţinul avut salvat, tren cu tancuri îndreptându-se spre linia frontului, militari români pozând
împreună cu cămilele tătarilor din Stepa Kalmukă, soldaţi români, îngheţaţi de frig, mărşăluind în
căruţe şi sănii, în timpul încercuirii de Ia Marele Cot al Donului, precum şi momente din activitatea
medicului Nandriş în Spitalul Militar din Corabia de pe malul Dunării. Valorificarea Jurnalului de
campanie al lui Tudor Nandriş se înscrie într-un amplu proces al restituirilor istoriografice iniţiat de
Institutul „Bucovina" chiar de la începutul existenţei sale.
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Rodica laţencu a vorbit despre publicaţia Institutului „Bucovina", „Analele Bucovinei" - 15 ani de
în dialogul ştiinţific privind Bucovina, subliniind, în mod special, eforturile
redacţiei de a publica, număr de număr, informaţii de arhivă referitoare la istoria Bucovinei.
Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu a prezentat comunicarea Teodor Balan (1885-1972) şi
contribuţiile sale la istoria teatrului din Bucovina, în care a subliniat preocupările istoricului Teodor
Balan privind teatrul românesc şi german în Bucovina (1850-1900).
La împlinirea a 600 de ani de la prima atestare documentară a Cemăuţilor, Harieta Mareei
(Universitatea „Ştefan cel Mare") a prezentat comunicarea Cernăuţiul în descrierea călătorilor
străini din sec. XVJJ-XVJJ/.
Dumitru Vitcu a subliniat importanţa realizări actului unirii de la 1859 din perspectiva
evenimentelor petrecute în anul 1857 - Din istoria cristalizării şi afirmării clasei politice în
societatea românească modernă: anul 1857.
Vlad Gafiţa a prezentat, în comunicarea Câteva consideraţii despre Partidul Românilor
Bucovineni, programul acestui partid (12 părţi), care reprezintă „o variantă a unui alt fel în care s-ar fi
putut realiza integrarea Bucovinei în România întregită".
Mihai-Aurelian Căruntu a susţinut comunicarea Fabrica de zahăr ,,lţcani" S.A.R.. (1927-1948).
Scurt istoric. Înfiinţată în martie 1927, de către Alexandru Teliman Pruncu, cu 80% din capital
deţinut, iniţial, de românii bucovineni, această fabrică era una dintre cele mai productive întreprinderi
de profil, din cele 15 câte existau, în perioada interbelică, la nivelul întregii Românii (în anii 1930-1931,
aici se produceau 789 vagoane de zahăr).
Despre cele patru campanii electorale ale anului 1937 a vorbit Radu-Florian Bruja în
comunicarea Alegerile din 1937 în Bucovina, autorul concluzionând că „alegerile n-au diferit în
Bucovina de cele din ţară, nici prin modalităţi, nici prin rezultate, cu excepţia cuziştilor, care au
obţinut rezultate mai bune în Bucovina".
Alis Niculică a prezentat o figură centrală a vieţii muzicale din Bucovina, de la moartea căreia
se împlinesc 100 de ani, în comunicarea Medalion Tudor Flondor.
Sorin Trelea a prezentat comunicarea Profesorul Neculai Valenciuc ( 1925-2006) şi cercetarea
chiropterelor din Bucovina. Autorul face o trecere în revistă a datelor biografice ale prof. univ. dr.
Neculai Valenciuc privitoare la activitatea didactică şi ştiinţifică a acestuia. Prezintă preocupările
acestuia în studiul chiropterelor (liliecii) din Bucovina (Dărmăneşti şi Masivul Rarău).
Doina lavni, în comunicarea Arhiva P. C.R. Suceava - drumul spre public, a vorbit despre
fondul arhivistic al P.C.R., care însumează 5000 metri liniari, din care aproximativ 900 sunt cu
valoare istorică. La nivelul judeţului, cei aproximativ 2000 metri liniari (din care 700 reprezintă
evidenţa de partid), însumează 33 de fonduri, care acoperă perioada 1944-1989: Organizaţia judeţului
Suceava, 1944-1950; Organizaţia judeţului Baia, 1944-1950, Comitetul regional Suceava al P.M.R.,
Comitetul regional Fălticeni al P.M.R, Comitetul orăşenesc Suceava al P.M.R., Comitetul judeţean
Suceava al U.T.C., Arhiva redacţiei ziarului „Zori Noi", 1950-1960 ş. a. La momentul actual sunt
prelucrate 33 fonduri (70 metri liniari), activitate care a început în anul 2000. Din cauza preluării
arhivei „în stare de răvăşire totală" şi a mutării succesive a acesteia în mai multe spaţii, fondurile au
fost dezorganizate. Autoarea a precizat însă că, spre deosebire de alte judeţe (la Buzău şi Cluj, de
pildă, arhivele P.C.R. au fost arse), arhiva P.C.R. a judeţului Suceava a fost preluată în condiţii bune.
Documentele din arhiva P.C.R nu sunt introduse în circuitul ştiinţific, accesul publicului putându-se
face doar dacă va exista un spaţiu adecvat.
Dinu Balan, în comunicarea Gazeta „ Terra" şi chestiunea evreiască, a prezentat ciiteva
aspecte referitoare la stilul şi retorica utilizată de publicaţia „Terra" (1878) în ceea ce priveşte
problema evreiască, care a fost prezentată într-un context mai larg, ce viza situaţia internaţională,
raportarea la politica internă şi la chestiunile de ordin umanitar.

prezenţă continuă
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de actualitate a fost tratată de Laura Butnariu în comunicarea Cooperarea
în cadrul euroregiunilor.
La finalul susţinerii comunicărilor au avut loc dezbateri şi s-au tras câteva concluzii. Pe
marginea comunicării susţinute de Doina lavni, Vasile I. Schipor a vorbit despre situaţia din arhivele
româneşti, a subliniat respectul pentru document şi a fost interesat dacă în arhivele P.C.R. Suceava se
află documente referitoare la procesele publice, organizate, începând cu sîarşitul deceniului şase, de
către Comitetele oamenilor muncii din instituţii. Dumitru Vitcu a precizat că istoricul trebuie să adune
cât mai multe şi diverse izvoare şi a subliniat ideea că mărturiile orale, dar şi documentele oficiale sau
informaţiile preluate din presă trebuie prelucrate cu rigoare ştiinţifică, acestea fiind încărcate cu o
anumită doză de subiectivism. Dinu Balan a fost interesat de modalităţile de prelucrare a fondurilor
arhivistice. Ca o concluzie, Dumitru Vitcu a subliniat ideea că întâlnirea prilejuită de manifestarea
Alma Mater Sucevensis s-a finalizat printr-un util schimb de opinii şi luarea la cunoştinţă a
preocupărilor celor interesaţi de istoria Bucovinei.
O

problemă

transfrontalieră

Rodica

laţencu

SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC TRAGEDIA DE LA FÂNTÂNA ALBĂ1APRILIE1941
Hliboca, Regiunea

Cernăuţi,

Ucraina, 30 aprilie 2008

La iniţiativa Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească din Ucraina" duminică,
30 martie 2008, la Centrul Bucovinean Independent de Cercetări Actuale de la Hliboca, Regiunea
Cernăuţi, a avut loc simpozionul consacrat evenimentelor tragice de la Varniţa (Fântâna Albă), de la
1 aprilie 1941.
Au susţinut comunicări: Nicolai Bodnariuc, profesor de istorie şi directorul şcolii din Oprişeni;
Ion Suceveanu, profesor la Carapciu; Domnica Belici, martoră a evenimentelor de la Fântâna Albă, a
cărei soră, elevă la Liceul de Fete ,,Elisabeta Doamna" din Rădăuţi a fost împuşcată pe frontieră, de
grănicerii sovietici, în anul 1941; Dumitru Ghivireac, profesor de istorie la Liceul din Herţa şi Marian
Olaru, cercetător la Institutul „Bucovina" al Academiei Române.
Deschiderea simpozionul a fost făcută de Aurica Bojescu, preşedinte executiv al Uniunii
Interregionale „Comunitatea Românească din Ucraina", care a trecut în revistă principalele momente
ale ocupării părţii de nord a Bucovinei, de către trupele sovietice, în anul 1940. Domnul Nicolae
Bodnariuc a vorbit despre evenimentele care au premers masacrului de la Varniţa, Fântâna Albă;
Donica Belici a prezentat evenimentele din aprilie 1941, de la Fântâna Albă, ca martoră a acestora;
Marian Olaru a prezentat comunicarea cu titlul Consideraţii istorice despre masacrul de la Varniţa,
Fântâna Albă din I aprilie 1941. Date, fapte şi unnări, iar Dumitru Ghivireac a vorbit despre damele
românilor din Regiunea Cernăuţi, Victime ale stalinismului între anii 1944-1953. Drama sătenilor
din Ţinteni.
La simpozion au fost prezenţi dascăli de istorie, de limbi modeme, directori de şcoli şi unii
dintre deputaţi locali din Raionul Hliboca, reprezentanţi ai mediei locale din oraşul Cernăuţi.
În urma unor aprinse dezbateri, care au avut în vedere modul în care comunitatea didactică
românească şi autorităţile locale se implică în păstrarea, în memoria contemporanilor, a tragicelor
evenimente, din anii 194~1941, s-a adoptat un apel, care a fost adresat forurilor locale pentru
adoptarea hotărârii comemorării evenimentelor, de la l aprilie 1941, în fiecare şcoală din localităţile
cu comunităţi româneşti importante, din Regiunea Cernăuţi.
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Simpozionul s-a încheiat cu îndemnul participării întregii suflări româneşti la comemorarea
evenimentelor de la Varniţa, Fântâna Albă, la 1 aprilie 2008, pe locurile unde s-a produs evenimentul,
locuri puse în pericol de defrişările ilegale din zonă. Cei prezenţi au luat hotărârea de a face
demersurile necesare proclamării zonei de la Vamiaţa ca zonă istorică de interes deosebit, pentru a
putea fi protejată, în viitor, memoria victimelor stalinismului din anul 1941. De asemenea, s-au
invocat demersurile pe care le face comunitatea locală pentru ridicarea unui monument istoric pe
locul tragicelor evenimente de la Fântâna Albă.
Marian Olaru
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TEOFIL LIANU (1908-1997).
O SUTĂ DE ANI DE LA NAŞTEREA SA
IULIA BRÂNZĂ

Motto: „De te voi uita, pământ al meu, I Uite-mă şi-naltul
curcubeu, I Rourat ştergar sub care-am scris I în culori de fluer
manuscris. li Uite-mă cetatea, unde-mi clatin I Cântecul cărunt
despre Muşatini, I Unde-ascult cum alibarda lunii I Lângă steme-şi
străjuie străbunii. // Uite-mă ciobanii daci şi-acuma I Pe Rarăul în
suman ca bruma, I Mânecând prioarele mioare I Sub Luceafăr
scăpărând pe zare. li Uite-mă stejarii-n freamăt larg I Sub albastre
fulgere ce sparg I Porţi de linişti şi genuni de piatră, I Scrise într-o
vremură uitată. li De te voi uita, pământ străbun, I Uite-mă olarii
care-mi pun I în frământ de oale şi ulcele I Umbra nopţii, brazi şi
crug de stele.// Uite-mă bătrânele zăpezi I Pân' Ia brâu prin somn
şi prin livezi, I De cleştar în viers de zurgălăi I Pân' la streşeni
răsunând văpăi.// Uite-mă colindele ce-nclină I Rumenii colaci şi
plosca plină I Până-n ramuri, până-n anii ninşi, I Până-n pragul
zorilor aprinşi. li De te voi uita, pământ al meu, I Uite-mă şi graiul
nostru greu I De balade şi de codrul verde I Şi de roua-n lacrimi
prin proverbe.// Uite-mă şi fiecare pom I Pe sub care răstrăbunii-mi
dorm I Aşternând în pulberea tăcerii I Tulnicul clin veacul învierii. li
De te voi uita, pământ al meu, I Uite-mă atunci şi Dumnezeu" 1•

Reprezentant strălucit al generaţiei iconariste, alături de Mircea Streinul,
Liviu Rusu, Vasile Posteucă, E. Ar. Zaharia, Iulian Vesper, Gheorghe Antonovici
şi alţii, Teofil Lianu (pseudonim pentru Teofil Coştiug) cultivă o poezie cu
,,mândrii şi preferinţe tradiţionaliste, cum ne apare toată mişcarea aceasta tânără" 2 •
Se naşte la 12 decembrie 1908, în satul Capu Câmpului, sat „cu peşte mult şi
luncă de răchiţi şi nu departe pădurea şi munţii'', aflat „sub patrafirul" a două
mănăstiri (Voroneţ şi Slatina) de lângă Gura Humorului, într-o familie patriarhală,
cu respect pentru buna rânduială a lucrurilor, tradiţie, datini şi ritualuri ancestrale în
Teofil Lianu, Sfânta Bucovină, apud Grigore G. Bostan, Lora Bostan, Pagini de literatură
Bucovina, regiunea Cernăuţi 1775-2000, Cernăuţi, Editura „Alexandru cel Bun", 2000, p.
314-315. Alăturat, Teofil Lianu, desen în peniţă de Rudolf Rybiczka (1911-1998), colaborator şi
prieten al iconarilor bucovineni.
2
Ion Şiugariu, Viaţa poeziei, Timişoara, Editura Marineasa, 1999, p. 39.
1

română

Analele Bucovinei, XV,/, p. 399-416,
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munca pământului, viaţa casnică şi cea publică. Este primul din cei şapte copii ai
Glicheriei (născută Olaru) şi ai lui Grigore Coştiug, care îşi trăgea obârşiile de prin
ţinutul Soroca, din răzeşi scăpătaţi. Din cauza dificultăţilor legate de Primul Război
Mondial, fiul lor nu are posibilitatea să înveţe la şcoală, ajutându-şi părinţii la
muncile câmpului. Graţie inteligenţei deosebite, face şcoala elementară într-o
„iarnă şi o primăvară", la vârsta de 14 ani, sub îndrumarea vărului său Leon
Şandru, elev la Şcoala Normală de Învăţători din Văşcăuţi pe Ceremuş, susţinând,
în toamna aceluiaşi an, examenele celor patru clase primare şi fiind admis la
examenul pentru Şcoala Normală din Văşcăuţi. După absolvirea ei, în 1929, este
numit învăţător în Plaiul Cosminului, unde o întâlneşte pe viitoarea sa soţie,
Ortansa Matcăboje. În această localitate se căsătoreşte, aici se nasc şi cei doi fii ai
poetului, Corneliu şi Sabin. Funcţionează apoi ca învăţător în Maladia şi în alte
localităţi din zonă.
Primele versuri, semnate cu numele real, îi apar în ,,Dorinţa" (1928), revista
şcolii din Văşcăuţi, ,,Moldova literară" (Mihăileni), ,,ZOrile Romanaţului" (Caracal)
şi „Voinţa şcoalei", în care publică ani în şir. Când se alătură grupării literare
conduse de Mircea Streinul, îşi ia pseudonimul Teofil Lianu. Colaborează la
periodice bucovinene şi din Vechiul Regat: ,,Argonaut", „Glasul Bucovinei",
„Orlon", ,,Junimea literară", ,,În preajma gândului", ,,Dorinţa", ,,Flux", „Timpul",
,,Revista Fundaţiilor Regale", „Cuget Moldovenesc", „Gândirea", ,,Buna Vestire".
Publică şi în revistele ardelene ,,Frize" din Braşov şi ,,Lanuri" din Mediaş. Înfiinţează
şi conduce „Crai Nou" (1933), „Izvodiri" (1933) şi ,,Flanc" (ultima în colaborare cu
George Strătoiu şi Mihai Verbovschi), ,,Pana literară" (Rădăuţi), alături de Ionel
Creţianu şi Filaret Ozarchievici. Face parte din colegiul de redactare şi editare a
Colecţiei „Iconar", precum şi a revistei „Iconar".
În perioada interbelică, publică trei plachete: Rod (1933), Stampe în lumină
(1933), Cer valah (1944). „Revista Fundaţiilor Regale" îi găzduieşte un ciclu de
poezii. Acestea îi aduc o anumită notorietate. În Bucovina, îndeosebi, poezia sa
este mult apreciată. Faptul că Dan Petraşincu de la ,,Dimineaţa" nu pomeneşte
nimic despre poezia sa în Anul literar de la acest ziar, îl determină pe Mircea
Streinul să scrie în revista ,,Iconar": ,,Păi bine, mă buricu' pământului! Vină aici, la
Cernăuţi, sau la Rădăuţi, să vezi cum publicul îi aplaudă minunatul arabesc Lângă
somnul arborilor! Vină să vezi entuziasmul auditorilor (cari, fii sigur! sunt cel
puţin tot atât de deştepţi ca-n suburbia matale din Bucureşti) pentru grandioasa
poezie nouă, care izvorăşte din sufletul nostru - dacă ştii ce e aia! -, amestecat,
auzi mata!, cu cer, cu ţărnă sfântă, cu mir voievodal"3 . Recunoaşterea pe plan
naţional îi vine peste doi ani, după ce publică volumele Cuvintele s-au scuturat
peste file (1937) şi Curcubeu peste ţară (1937). Pentru ultimul, este premiat de
Societatea Scriitorilor Români (1937). ,,Fără să fie eclectică - observă Mircea A.
3

Mircea Streinul, „Iconar", Cernăuţi, secţiunea Cronici. Literare, anul I, nr. 5, 1936, p. 6.
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Diaconu -, poezia aceasta glisează cu nonşalanţă de la melancolia trecerii la o
senzualitate exuberantă. De fapt, poezie a morţii ori a dragostei, această lină
împlinire a simţurilor care se contopesc cu înseşi esenţele tari ale lumii creează
dimensiunea individualizantă a liricii• lui Teofil Lianu'.4. Mircea A. Diaconu
consideră placheta Curcubeu peste ţară „momentul de vârf al creaţiei cemăuţene a
lui Teofil Lianu. Plachetele următoare sunt într-un evident declin şi într-o clară
cădere în artificiu, facil, manierism" 5 .
La începutul celui de-al Doilea Război Mondial, învăţătorul Teofil Lianu este
mobilizat, participând la război în calitate de ofiţer al Armatei Române în cadrul
Regimentului 37 Infanterie Botoşani. În această perioadă îi apar Cartea stihurilor
(1942) şi Carte de cruciat (1943). Simplitatea stilului, claritatea exprimării şi
sinceritatea simţirii fac nota distinctivă a acestor două cărţi. Despre prima, o
minusculă culegere de 32 de pagini, cu „o prezenţă tehnică cu totul săracă", Ion
Şiugariu scrie în „Revista Fundaţiilor Regale" (noiembrie 1942) că „aduce în
atmosfera noastră îngustă şi ceţoasă de oraş un aer proaspăt de pădure şi de ogor
încărcat de roade"6 • Subiectele sunt luate din peisajele Bucovinei (satul adormit,
dealurile, luncile, mănăstirile), din istoria Moldovei (umbrele lui Ştefan cel Mare şi
Daniil Sihastrul). „Prin toate aceste subiecte - scrie Ion Şiugariu -, Teofil Lianu se
menţine în atmosfera poeziei Bucovinei, aşa cum ne-am obişnuit s-o cunoaştem din
cărţile şi broşurile lui Mircea Streinul, George Drumur şi Iulian Vesper. În
mişcarea literară a generaţiei tinere, grupul acesta de scriitori bucovineni a reuşit să
determine şi să contureze o atmosferă proprie, cu liniile şi caracteristicile ei
deosebite. Poezie de inspiraţie naturală, tradiţionalistă, patriotică şi creştină,
străbătută de un fior liric dintre cele mai puternice, contribuţia lor ar merita o
7
discuţie mai completă în cadrul literaturii noastre tinere" • Experienţa dramatică a
războiului constituie substanţa poetică a celei de a doua plachete de poezii. Într-o
notă, autorul mărturiseşte: ,,Am însemnat aceste versuri pe front, în campania din
vara anului 1941. În gropile de pe dealul de vest - greu de holde verzi, al satului
bucovinean Muşeniţa, în gropile dintr-un lan greu de sulfină înflorită de la est de
Grigoriopol, în câmpul însângerat de la Mihailovka, apoi cel de la Vigoda, prin
nesfârşitele lanuri de păpuşoi şi floarea-soarelui din ţara hatmanului Potcoavă"8 .
Noţiunea de „cruciat" din titlu nu era deloc întâmplătoare. Aşa cum cruciaţii din
Evul Mediu, au pornit spre bazinul estic al Mării Mediterane în numele eliberării
locurilor sfinte (Ierusalimul) de sub dominaţie musulmană, la fel mulţi dintre
camarazii generaţiei sale (Al. Gregorian scrie Poeme pentru cruciaţi, George
Putneanu Balada cruciaţilor) erau animaţi de un elan sufletesc sincer pentru cauza
4
Mircea A. Diaconu, Mişcarea „Iconar". Literatură şi politică în Bucovina anilor '30, Ia~i,
Editura Timpul, Colecţia „Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii" (6), 1999, p. 177.
s Ibidem, p. 178.
6
Ion Şiugariu, op. cit„ p. 37.
7
Ibidem, p. 39.
8
Apud Ion Şiugariu, op. cit„ p. 151.
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dreaptă a războiului împotriva bolşevismului, în scopul eliberării străvechilor
teritorii româneşti (Basarabia şi nordul Bucovinei). Efectul dramatic al imaginilor
poetice este obţinut prin asocierea unor elemente paşnice, naturale (zborul
cărăbuşilor, iarba, balta) cu imagini ale războiului (plumbii, mânia, moartea,
pucioasa etc.): „Trec plumbii cum trec primăvara I În zbor cărăbuşii; şi cântă I
Strident pe deasupra mânia I Şi iarba sub cer se frământă. li Sbucnesc surzitor
pretutindeni I Străfulgere scurte şi dese I Şi-n aerul greu de pucioasă I O pânză de
moarte se ţese. li Ca balta sub grindină multă I Tot câmpul se zbate-n furtună; I
Văzduhul se vaieră-n flăcări I Şi geme pământul şi tună"9 .
După anul 1944, poetul intră într-un con de umbră. Reapare în viaţa literară
în 1947, publicând în ,,Lupta poporului" (cotidian devenit, la 1 iulie 1951, ,,Făclia
Sucevei" şi apoi ,,ZOri noi", de la 20 decembrie 1951) mai ales poezie pentru copii
sau texte de factură folclorică. Se stabileşte la Rădăuţi, unde lucrează ca muzeograf la
Muzeul Etnografic, apoi funcţionar la bancă. La Rădăuţi este activ în cadrul
Cenaclului literar ,Jon Creangă", care o vreme poartă şi numele ,,Făclia". Îşi schimbă
din nou identitatea literară. De data aceasta se numeşte Teofil Dumbrăveanu. Cu
acest nume, publică mai multe cărţi pentru copii: Semăn flori (1955), Hai, teiule,
hai... (1955), Bună dimineaţa, soare! (1955), Ascultaţi ce spune vântul (1958),
Cântăreţii nopţii (1961), Ţara soarelui (1967): „Capitol foarte bogat, nefiind doar
teren de evaziune în anii proletcultismului, poezia pentru copii a lui Lianu e de bună
calitate, duioşia, umorul bonom al omului matur unindu-se aici cu vocaţia
pedagogului" 10•
În anul 1970, este anchetat pentru „discuţii duşmănoase la adresa regimului
comunist" 11 , apoi arestat pentru că, în timpul percheziţiei, i-au fost găsite nişte
caiete cu memorii. Este condamnat la opt ani de închisoare, pentru acţiuni
subversive „împotriva orânduirii socialiste". Trece prin închisorile din Suceava,
Botoşani, Jilava, Aiud. Când este mutat în ,,zarea" de piatră a Aiudului, hotărăşte
să iasă de acolo prin greva foamei, ţinută în Postul Mare al Paştelor. În _1974, este
eliberat, apoi reabilitat. Se stabileşte în oraşul Suceava, ducând o viaţă retrasă.
Publică câteva volumaşe de poezii, proiectate încă din anii '40: Cântece şi distihuri
(1981), La poarta lui Ştefan Vodă (1985). După 1989, colaborează sporadic la
,,Poesis" (Satu Mare), ,,Bucovina literară" (Suceava), ,,Plai românesc" (Cernăuţi),
,,Mioriţa" (Câmpulung-Bucovina), „Târgoviştea" (Târgovişte).
După căderea regimului comunist, Teofil Liano-Dumbrăveanu se retrage din
viaţa lumească, renăscând în viaţa duhovnicească ca monah. Dintre cele lumeşti a
9
Tudor Lianu, Atac la Mihailovka, în Cane de cruciat, Cernăuţi, Colecţia „Gruparea de
Nord", 1943, p. 20.
10
Victor Dumea, Lianu Teofil, în Eugen Simion (coordonator general), Dicţionarul general al
literaturii române, voi. IV (L-0), Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2005, p. 54.
11
Cicerone loniţoiu, Victimele terorii comuniste. Arestaţi, torturaţi, întemniţaţi, ucişi.
Dicţionar, voi. V (H-L), Bucureşti, Editura Maşina de scris, 2003, p. 353.
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dus cu el în chilie doar dorul de poezie. Visa la o Şi alţii, antologie de poezie
12
bucovineană. Credea că „în Bucovina, patria poeţilor este valea Rădăuţilor" şi
definea chiar poezia bucovineană: ,,Nu grea de cuvinte, de metafore şi comparaţii.
Ci, bucovineană, rudenie cu folclorul şi zugrăvirile mănăstirilor noastre care ne
depăşesc condeiele" 13 . în 1995, îi apare volumul Rapsod în Arboroasa (CâmpulungBucovina, Biblioteca ,,Mioriţa"). în acelaşi an, i se acordă Premiul „Opera omnia"
din partea Societăţii Scriitorilor Bucovineni.
Spre sfârşitul vieţii, poetul trăieşte împăcat cu lumea şi suferinţele: „Calvarul
lasă unne adânci, însă nu-l doboară. căci Teofil Lianu îşi trăieşte clipa «cea repede» ca
un veritabil călugăr, raportând-o la experienţa duhovnicească a trecutului, pentru a o
trece, înnobilată, în cea a viitorului, iar drumul Golgotei nu înseamnă altceva decât
ridicare întru spirit, adică înveşnicire" 14 • Ion Filipciuc, care înregistrează acum la
casetofon un grupaj de amintiri şi versuri ale poetului, mărturiseşte: „Ultimele
cuvinte, pe care Teofil Lianu mi le-a adresat, în după-amiaza zilei de joi,
11 septembrie 1997, când i-am prezentat revista «Târgoviştea», unde poetului îi
. apare cea din urmă poezie antumă, Dacia, au fost: «Sunt aşa de uşor încât simt că
plutesc, parcă aş avea nişte aripi de scamă, largi şi parcă urc în sus, încet, încet,
plutesc spre cer. Nimica nu mă mai atinge, nici măcar vorbele„., trec prin
mine„.Dar mai vină pe la mine, poate la vară ajungem amândoi la Patmos„.»" 15 •
Moare la 15 septembrie 1997, fiind înmormântat la Mănăstirea Putna. Pe o cruce
de ciment, o placă de marmoră arată numele unui om dintr-o generaţie care şi-a
asumat misiunea istorică de „a schimba sufletul României, subordonând toate
valorile unei singure valori supreme: Spiritul" 16 , dar care, strivit fiziceşte de
tăvălugul istoriei, a ştiut să-şi salveze sufletul, topindu-se cu modestie în braţele
credinţei: Monahul Teodot.
De-a lungul timpului, fac referiri la opera lui Teofil Lianu, printre alţii:
Ovidiu Papadima, Creatorii şi lumea lor. Schiţe de critică literară, Bucureşti,
Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, 1943, p. 527-530; Mircea Streinul,
Câteva cuvinte lămuritoare, în Poeţi tineri bucovineni, Antologie publicată cu un
cuvânt introductiv de - şi cu un portret în peniţă de Rudolf Rybiczka, Bucureşti,
Fundaţia pentru Literatură şi Artă ,,Regele Carol II", 1938, p. 7-14; Perpessicius,
Poeţii tineri bucovineni, în Opere, VIII, Menţiuni critice, Bucureşti, Editura
Minerva, 1978, p. 82-83; George Călinescu, Istoria literaturii române de la origini
Teofil Lianu, Hai, pană, cu mine-ndărăt!, Câmpulung Moldovenesc, Fundaţia Culturală
Biblioteca „Mioriţa", 2005, p. 90.
13
Ibidem, p. 91.
14
Ioan Ţicalo, Suferinţa - starea existenţială a poetului Teofil Lianu, în „Crai nou'', Suceava,
anul XVII, nr. 141, 25 martie 2006, p. 4.
15
Ion Filipciuc, Cel din unnă iconar, Teofil Lianu, în „Crai nou", Suceava, anul XIV, nr. 3396,
26 aprilie 2003, p. 4.
16
Mircea Eliade, O revoluţie creştină, în „Buna Vestire", Bucureşti, anul I, nr. 100, 27 iunie
1937. p. 3.
12
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în prezent, Bucureşti, Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Ediţie şi prefaţă de
Al. Piru, Bucureşti, Editura Minerva, 1982, p. 906-907; Literatura română
contemporană, I, Poezia, Coordonator Marin Bucur, Bucureşti, Editura Academiei
Republicii Socialiste România, 1980, p. 501-502; Emil Satco, Ioan Pînzar,
Dicţionar de literatură Bucovina, Suceava, Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera",
1993, p. 69; Anghel Popa, Un poet bucovinean cu gândul şi inima la Munţii
Pindului, în „Dimândarea", Bucureşti, nr. 2 (6), 1995, p. 7; Ion Filipciuc, Teofil
Lianu, în ,,Nord-Press", Suceava, anul III, nr. 100 , 31 mai 1995, p. 2; Aurel
Podaru, Prin ţara fagilor rapsod de brumă, în ,,Minerva", Bistriţa, anul IV, nr. 48-49,
iulie-august 1995, p. 4; Ion Filipciuc, Nasc şi la Bucovina oameni„. Teofil Lianu,
în ,,Nord-Press", Suceava, anul ID, nr. 100 (483), 31 mai 1995, p. 3; Adrian Dinu
Rachieru, Calvarul iluminat: Teofil Dumbrăveanu, în volumul Poeţi din Bucovina.
Selecţie, studiu introductiv şi profiluri critice, Timişoara, Editura Helicon, 1996,
p. 164-167; Ion Şiugariu, Viaţa poeziei, Ediţie îngrijită de Marcel Crihană,
Timj.şoara, 1999, p. 40-42, 155-157; Mircea A. Diaconu, Mişcarea „Iconar".
literatură şi politică în Bucovina anilor '30, Iaşi, Editura Timpul, 1999, p. 174-179;
Grigore C. Bostan, Lora Bostan, Pagini de literatură română Bucovina, regiunea
Cernăuţi 1775-2000. Compendiu şi antologie, Cernăuţi, Editura ,,Alexandru cel
Bun", 2000, p. 313; Ion Filipciuc, Cel din unnă iconar, Teofil Lianu, în „Crai nou",
Suceava, anul XN, nr. 3396, 26 aprilie 2003; Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei,
voi. I, Iaşi-Suceava, Editura Princeps-Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera", 2004,
p. 350-351; Victor Dumea, Lianu Teofil, în Eugen Simion (coordonator general),
Dicţionarul general al literaturii române, vol. N ~). Bucureşti, Editura Univers
Enciclopedic, 2005, p. 54.

TEOFIL LIANU,
HAI, PANĂ, CU MINE-NDĂRĂT!1 1
Maică

Marie, nădejdea celor în necazuri,
mângâierea bătrânilor şi bucuria copiilor. Mă închin Ţie, din icoanele la care
nimeni nu se mai închină. Din icoanele bisericilor părăsite, din icoanele cu privirile
scoase de ascuţişul baionetelor, din icoanele aruncate prin poduri şi prin magazii
a Domnului

şi Sfântă Fecioară

prăfuite.

Mă închin Ţie din icoanele călcate în picioare, din icoanele azvârlite pe foc,
din icoanele scuipate, din icoanele ascunse, din icoanele văzute doar în vis, din

Teofil Lianu, Hai, pană, cu mine-ndărăt!, Ediţie îngrijită de Cleopatra Hrihor, Câmpulung
Moldovenesc, Editura Fundaţiei Culturale Biblioteca „Mioriţa", 2005. Învăţătoarei Cleopatra Hrihor,
o prietenă statornică, poetul i-a încredinţat manuscrisul memoriilor sale din copilărie, război şi
închisoare. La centenarul naşterii lui Teofil Lianu, publicăm fragmente din memoriile sale documente ale unei epoci învolburate -, în semn de omagiu închinat lui şi generaţiei din care a făcut
parte şi ca suport, totodată, pentru meditaţie pe tema valorii morale a istoriei.
17
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icoanele neştiute decât de păsările cerului şi de chinuitele de muncă animale. Mă
închin Ţie din icoanele care nu mai sunt, dar la care s-au închinat, cu lacrimi,
părinţii, bunicii şi străbunicii, până în adâncul veacurilor.
Unde eşti, livada luminii mele de demult? Cerul era albastru, dar nu ştiam că
este cer. Soarele era ca vatra de foc, dar nu ştiam că este soare. Lumina era peste
tot. Iarba era înaltă şi înflorită ca într-o împărăţie neştiută. Şi eu, în mijlocul acestei
împărăţii, plângând că nu puteam să ies din ea. Mă temeam de ciucurii ierbii, ce-mi
ajungeau până peste umeri, până la frunte şi de floarea sămănând cu nasul
curcanului. Mă temeam şi de teiul mai de dincolo, înalt şi înflorit, în hotar cu
vecinul şi cu altă lume, în care cânta o pasăre ciudată.
Cum am ajuns şi cine m-a scos din acea împărăţie cu iarba înflorită, nu ştiu şi
nu voi şti niciodată. [... ]
Văşcăuţi pe Ceremuş - 1923 18

Era într-o dimineaţă de august. Am coborât din dormitorul de la etaj al Şcolii
Normale, la fântâna cu roată şi găleată din ogradă. Aveam aproape 15 ani. Iar cel
cu care m-am întâlnit la fântână era de aceeaşi vârstă cu mine. Eu în cămaşă albă şi
izmene şi brâu; el, la fel, doar brâul lat şi vişiniu.
Mă numesc Filaret Ozarchievici, din satul Bădeuţi, cu biserică a lui Ştefan cel
Mare, dărâmată cu tunurile de armata rusască. Dar tu? Mă numesc Teofil Coştiug
din satul Capu Câmpului, cu peşte mult şi luncă de răchiţi şi nu departe pădurea şi
munţii.

Eu, nu departe de Rădăuţi. Dar tu?
Eu nu departe de mănăstirea Slatina şi Gura Humorului.
Aşa ne-am cunoscut şi am fost prieteni toată viaţa, la care s-a mai adăugat şi
Ioan Creţan din Vicovul de Sus, mai brunet, cu ochii negri şi subţire, faţă de
Filaret, cu ochii albaştri şi blond, şi cel ce scrie, cu ochii albaştri - verzui şi şaten.
Şi această treime, 6 ani de zile şi după aceasta, multe am visat, multe am vrut şi
multe s-au risipit ca pulberea în vânt, căci vremuri grele ne-au năpădit.
Şi era acest Ioan Creţan, fire singuratică, meditativă şi bună logică. Parcă-l
văd: îmbrăcat ca şi noi; şi mai mult cu zâmbetul decât cu vorba. De mult nu mai
ştiu de voi. De mult aţi plecat şi nici în visurile somnului nu vă mai întâlnesc.
Hai şi voi, ceilalţi, dragii mei colegi şi fraţi, timp de 6 ani. Şi după aceasta, o
parte la reîntâlnirea după 30 de ani. Şi? Atâta ... Veşnicia ne înghite.
Cu cine să încep? Parcă toţi aşteaptă. După alfabet? Prea cazon. După dorul
de toţi? Vai ce greu îmi vine!
Ce zici, Florescule, din nordul Bucovinei? Abia ştiai româneşte. Din familie
de răzeş moldovean. Blând şi bun. Şi tu, ţi-am uitat numele, dar erai ataşat de noi
18
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care începusem să scriem versuri. Erai ucrainean. Fire supusă, serviabilă, cu
dragoste de poezie. Şi nu ştiai cu ce să ne bucuri. Şedeai aproape de şcoală şi ca să
ne asculţi versurile ne aduceai de acasă felii de mămăligă coaptă.
Şi tu, Dobjanschi Eugen. Fiu de răzeş din nord. Purtai pantaloni scurţi. La
carte, te bucurai de caietele colegilor de bancă şi ştiai să cânţi la vioară, pe o strună
melodia, iar pe a doua cârţâiai hangul. Îţi aduci aminte de lecţia în natură a
profesorului Dolinschi pe malul părăului Hlibicioc, pe sub sălcii, şi prin iarba
bogată şi tufe de urzici grase, când te-a împins Popovici Petru cu durligile prin ele,
de te văitai şi ne stricai lecţia şi profesorul râdea, râdea şi el de gluma usturătoare.
Şi tu, Popovici Petru, cel din Suceviţa, cu ironiile tale învelite în glume, cum
să te uit? Nu râdeai. Doar când se supăra ironizatul zâmbeai şi-ţi cereai iertare. Erai
veselia clasei. La carte, mai domol. Dar la lecţiile practice pentru copiii de la
aplicaţie, erai cel plăcut. Primul. Odată, în timpul lecţiei de psihologie, te-ai închis
în dulapul clasei. Şi ai adormit. Ce se aude? Cine doarme? Parcă scârţâie dulapul.
Nu-i nimic, i-am răspuns. Poate e o glumă. Mai mult nu se va face. Profesoara e
doamna Angela, soţia d-lui director.
Şi tu, Artemie Cărbune, tot din Suceviţa. Liniştit. Brunet. Sprâncenat. Dar tot
mai palid şi mai însingurat sufleteşte. Ajuns în ci. a III-a, te-ai retras acasă. Am
auzit şi ne-am întristat că ai plecat la Domnul. Ai fost. ..
Şi tu, Filaret Fedorciuc, din Vicov, Bivolărie. Slab, înalt, te clătinai, şi te
fereai de colegii atleţi, să nu te împingă când treceai pe lângă ei. În glumă ...
Şi Cârstean Vasile. Totdeauna zâmbeai, la tot ce auzeai. Din Vicov de Jos erai.
Şi tu, Bolocan Constantin, tot din Vicov de Jos. Ai venit mai târziu la noi, din
Liceul ,,Hu:·muzachi" din Rădăuţi. Îţi plăcea cum cânt eu doinele. Îţi plăcea
tâmplăria, erai copilăros de vesel,_ şi optimist. Ne apărai pe toţi. Erai atletul nostru.
Pe colegii noştri mai mici de statură îi luai [pe] unul sub un braţ, [pe] altul sub
celălalt, ca pe doi săcuieţi şi-i îp.vârteai. Cu nimeni nu te certai. Ne conduceai
grevele. Erai şi sportiv.
Şi tu, Şorodoc Pantelimon, mereu corect, cu glas hotărât de gospodar, sever şi
bun caligraf. Erai tot din Vicov de Jos. Şi tu, Mihliuc Mihai, retras, slăbuţ, subţire,
învăţând mereu, palid, cu buzele uşor crăpate de o uşoară febră şi privirea
melancolică. Îmi erai drag.
Şi tu, Cozaciuc, locuiai în apropierea şcolii şi de fericit ce erai că te admitem să
ne asculţi recitând versuri de ale noastre, drept recompensă ne aduceai felii de
mămăligă prăjită.
Şi

tu, Lutec Niculai, locuiai aproape de şcoală, dincolo de părăul Hlibicioc,
unde părinţii aveau o mică prăvălie, de unde, noi puneam mână de la mână puţinii
bani, cumpărând câte o pâine, pe care o împărţeam între noi, ca pe o milostenie,
căci eram străvezii de foame, copii mari şi săraci. Blândule Lutec, pe urmă ai ajuns
profesor în Canada. Nu te suferea Iavorovschi Mieceslav, ca pe toţi ucrainenii.
Şi tu, Şapca Andrei, dintr-un sat din apropiere. Nu-ţi prea plăcea cartea. Erai
foarte supus şi serviabil cu toţi colegii ucraineni. Odată ai adus de acasă un peşte
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mare şi ai bătut la uşa profesorului de muzică, Marcu, care locuia în aceeaşi clădire
din şcoală şi la întrebarea din uşă a doamnei „Cine-i acolo?" tu ai răspuns cu glas
tare: ,,Eu, peştele, Şapca Andrei". Şi aşa ţi-a rămas porecla în clasă. La sfârşitul
clasei a II-a ai plecat definitiv. Iar peste doi ani, când plecam noi acasă în vacanţa
mare, aşteptând în Gara Mare din Cernăuţi, ziua, unul dintre noi a plecat la brutăria
de peste drum să cumpere la toţi o pâine. Şi s-a întors repede, f'ară pâine, spunându-ne
să mergem cu el să vedem ceva. Când acolo, cine era în brutărie? Tu erai, Şapcă
Andrei. Îmbrăcat în halat alb şi bonetă şi, de bucurie că ne-am întâlnit, ne-ai
îmbrăţişat, ne-ai umplut de raină şi ne-ai dat la fiecare câte o pâinicică mică,
proaspătă şi albă, să avem de drum. Şi ochii tăi mici şi verzi au lăcrimat de bucurie
şi apoi la despărţire. Şi acum mai văd pâinea mică şi proaspătă şi albă, şi bunătatea
ta, Şapca Andrei.
Şi tu, Motrescu Radu de la Vicovul de Jos. Erai înalt, osos şi mereu flămând.
Ai pus odată rămăşag în clasă că mănânci atâtea pâini una după alta. Am cumpărat
noi cu bani mai multe pâini, să înfuleci vârtos. Şi cei din jur te priveau în tăcere. Şi
din vârtos ai lăsat-o mai domol. Şi, tot mai domol, cu pauze, până când fălcile abia
se mişcau, iar tu, cu ochii cam holbaţi, te uitai speriat, iar ce ai înghiţit pomi să iasă
înapoi. Unii râdeau. Iar Mihliuc şi Cârstean te compătimeau. Şi rămăşagul l-ai
pierdut. Aveai pumnii mari, care ameninţau oricând nedreptatea. La atelierul
practic de tâmplărie, erai neîntrecut. Scaunele, măsuţele etc., minunate şi lustruite.
Erai prietenos.
Şi tu, Pâslaru Gheorghe, din Milişăuţi, Rădăuţi, învăţai întruna, nu te jucai.
Din cauza limbii ucrainene din sat, aveai nevoie de cât mai multe cuvinte
româneşti. De aceea, toată ziua stăteai cu dicţionarul deschis pe bancă. Din când în
când, Popovici Petru trecea pe-aproape şi-ţi dădea câte o ştearsă după cap, crezând
că ţi-i somn. Iar tu îl întrebai, ce înseamnă asta? Petru îţi răspundea râzând, vezi în
dicţionar ce este.
Şi tu, lavorovschi Mieceslav, locuiai acasă, în Văşcăuţi. Erai mândru şi
ironic. De acasă până la şcoală învăţai din dicţionare mici, cuvinte din limbi
străine. Eram prieteni. Îi spuneam „teuton harnic" iar el îmi spunea „valah leneş",
că nu mă ocup mai intens de literatură. Şi-mi mai spunea că numele meu se trage
din poloneză: Cosciusco. De altfel, şi ca recrut, comandantul de pluton îmi spunea
„polonezule".
Şi tu, Ciuchi Haralambie, cel mai mic din clasă, în banca întâia, mâncăcios,
încât profesorul preot Ilie Popescu [te] alinta, spunându-ţi „Ciuchi, nu-i mâncare, nu-i
scrisoare". Şi, Ciuchi, tu zâmbeai. Îţi plăceau şi glumele. Şi din obiecte, istoria. Şi erai
oleacă de ceangău, din părţile Bacăului.
Şi tu, Grigorescu Arcadie, din Suceava. Oleacă de armean, oleacă cepeleag.
Într-o bancă cu Ciuchi. Eraţi la fel, numai că spre deosebire [de el], tu scriai
scrisori la câte 4-5 eleve din Suceava şi primeai şi răspunsuri, mai puţine şi mai
rar. Cineva din dormitor ţi-a ascuns scrisorile primite. Şi ai plâns şi te-a căinat
dirigintele. Apoi ţi-au apărut scrisorile. Şi, de bucurie, ţi-ai cumpărat brilantină şi te
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ungeai pe la nas ca să-ţi crească mustaţa, de dragul fetelor. Şi brilantina o ţineai
ascunsă în dulapul clasei, până când în loc de brilantină paharul era bine ticsit de
mămăligă şi capacul bine pus deasupra. Şi iar ai plâns şi iar te-a căinat dirigintele.
Şi a trecut, cum trec toate pe lume. Cel mai tare râdea Ciuchi de plânsurile tale.
Şi tu, Barosan Modest, din Lisaura Sucevii, cu tatăl dascăl de biserică, cu trei
surori şi ele la liceul din Suceava. Totdeauna elegant în toate şi manierat, cămaşă,
bondiţă şi celelalte curate, optimist, încât şi unghiile ţi le îngrijeai. Nu ştiu care
dintre colegi a scos vorba că la biserica din Lisaura se cântă ,,Doamne, malaieşte"
şi nu „miluieşte". O greşeală a mea: la plecarea în vacanţă am luat lenjeria, cum
făceau toţi, la întâmplare, cunoscute pe deasupra. Acasă am descoperit cămaşa ta cu
numărul 5. Şi mi-a fost ruşine s-o înapoiez. Nu ştiu ce s-a făcut cu ea. Era cămaşa lui
Modest.
Şi tu, Gaidău Partemie, liniştit, bun, silitor la carte. Basarabean.
Şi tu, Luchianciuc Dumitru, erai fire foarte emotivă, expansivă şi, scos la
lecţie, te făceai roşu ca sfecla şi nu ştiai la cine să te uiţi. Erai ordonanţa
profesorului Spiridon. Odată, la română, aveam de recitat şi comentat o fabulă cu
iepurele şi lupul. Înainte de venirea profesorului ţi-am spus tare: Dumitre, tu ai să
fii întrebai întâi şi în loc de „mintosule", ai să strigi „mucosule". A intrat
profesorul. La masă, a deschis catalogul, a umblat cu creionul până s-a oprit la un
nume, strigând rar ca de obicei: ,,Luchianciuc Dumitru, spune fabula". Te-ai ridicat
speriat şi, roşu ca sfecla, te uitai în toate părţile şi ai strigat tare: ,,Mucosule, de unde
vii?", în loc de ,,mintosule". Toată clasa ne-am veselit, în afară de profesor.
Da, Dumitru, din Ocniţa, Basarabia. Şi tu te-ai veselit la sfârşit.
Şi tu, Seredencu Axente, din Basarabia, caligraful şcolii, vorbeai cu fiecare
corect, cu accent [de] orator şi te chinuiai mereu să faci din vocea de tenor doi,
voce de bas.
Şi tu, Lâsâi Grigore, de o blândeţe şi bunătate ... Şi zâmbetul şi iertarea, cum
nu am întâlnit niciodată în viaţă. Pâinea lui Dumnezeu în toate. Şi erai voinic şi
drag la toţi colegii. Bunule basarabean.
Şi tu, Cemovschi Ermilie, din Suceava, ceva armean; ai venit de la Liceul
„Ştefan cel Mare". Prietenos şi iubitor de muzică. Aveai o vioară deosebită. Şi,
seara, la meditaţie, aduceai vioara în dormitor şi în pianissimo (surdină) ne cântai
Balada lui Ciprian Porumbescu. Şi câte o romanţă după versurile lui Eminescu.
Erai bucuria noastră.
Şi tu, Guţu Mihai, din Basarabia, erai mic, în banca din faţă, în dreapta şi mereu
n-aveai astâmpăr. Te vârai pe lângă cei mai înalţi, vesel. Odată. când te linguşeai ca un
mâţ pe lângă mine, te-am strâns, să te arunc şi a intrat dirigintele, părintele Popescu
şi ţi-a ars o cleapşă.
Şi tot tu, Guţu Mihai, erai mai învelit, mai solid şi cu faţa suferindă. Din
Basarabia venit. Odată am vrut să te înviorez şi ţi-am zis: „box". Şi l-am prins de
mâini. Apoi l-am atins, ca la box, uşor de tot, spre piept. Şi mi-ai spus că ţi-am
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stârnit durerea. Rău mi-a părut. Aceasta făcea parte din gimnastica clasei. Şi în
clasa a treia n-ai mai venit. Am auzit că ai murit de ciroză. Şi te pomenesc mereu în
rugăciuni, alături de ceilalţi colegi plecaţi.
Şi tu, blândule Iacob, tot din Basarabia, drept în toate, spuneai că [eşti]
logodit, tot [cu] o elevă, şi că [era] foarte frumoasă, încât o rugai să se chişe în
palmele tale. Dar, când au intrat ruşii, în 1940, în satul vostru, umblau beţi după
femei şi cineva le-a spus de soţia ta. Şi ţi-au intrat câţiva în casă, îţi forţau soţia s-o
violeze. Iar tu ai adus toporul s-o aperi. Şi unul din ei te-au împuşcat. Fii iertat,
frate bun şi martir!
Şi tu, Babij Vladimir, tot din Basarabia. Ştiai multă carte. Citeai mult. Şi
franceză ştiai. Îmi recitai din Baudelaire. Şi erai socialist. Sau poate comunist. Şi
ateu. Iar singurii prieteni din clasă erau Luchianciuc şi Lupaşcu Ifrim.
Şi tu, Lupaşcu Ifrim din Transnistria, erai mai voinic, spătos, capul perfect
rotund. De o tăcere de piatră. Nimeni din noi nu ştia precis de unde este, câţi ani
are, cum îl cheamă şi unde a făcut şcoala primară. Nici colegii nu prea vorbeau cu
el. Doar atât ştiam, că l-au găsit la Liceul ,,Hurmuzachi" din Rădăuţi măturând prin
clase şi pe coridoare. Şi s-a mai spus că tânărul a fugit din Transnistria şi a cerut de
lucru la acest liceu, unde urmează şi cursurile primare. Şi directorul nostru l-a adus
la Văşcăuţi. Singurii lui prieteni erau Luchianciuc şi Babij. Rar dintre ceilalţi, din
cauză că nu suporta patriotismul nostru din Bucovina. Poate de aceea, când am luat
una din peniţele multe şi am pus-o în condeiul meu, prieteneşte, băncile fiind
apropiate, n-a zis nimic, dar n-a mai vorbit cu mine niciodată. Bacalaureatul nostru a
fost la Şcoala Normală din Cernăuţi. Dar Lupaşcu Ifrim nu s-a prezentat şi a
dispărut pentru totdeauna. Se zvonea că l-ar fi împuşcat grănicerii pe Nistru.
Şi tu, Lupaşcu Vladimir, erai supus în toate, zâmbet cu gura mare, şi la toate
nu spuneai decât „da". La tine cuvântul „nu" lipsea. Tare turtit mai erai. Popovici
te poreclea „babă". Şi erai fiu de răzeş. Şi ai fi putut trăi între orice neamuri străine.
Şi tu, Lupaşcu Isidor, de o prietenie cuprinzătoare şi optimist în toate şi un
mare tenor. Erai tot din apropierea Văşcăuţilor, ca şi Popovici Vladimir. Mai târziu
s-a auzit că eşti la Opera din Kiev.
Şi tu, Dolinschi Dionizie, te ajutai de caietele colegilor şi te văitai că nu se
ştie ce va da la teză, extemporal şi chiar la oral. Râdeai gălăgios. Erai nepotul
profesorului nostru Isidor Dolinschi. Dintre instrumentele muzicale îţi plăcea
contrabasul. Te chinuiai să-l înveţi, dar zadarnic. Într-o sâmbătă noaptea, câţiva
dintre noi am scos din cancelarie două viori şi contrabasul, de care nu te despărţeai,
să facem serenadă unei eleve bine răsărită de la „aplicaţie", care locuia în sat,
aproape de şcoală. Şi când am ajuns, coborând pe treptele de la etaj, iacă şi
profesorul Dolinschi, în cămaşă de noapte şi cu cârja. Şi tu ai scăpat contrabasul,
care a alunecat la picioarele unchiaşului şi ai fugit în dormitor. Iar cârja te-a
urmărit în dormitor. Nu te-a găsit. Ceilalţi se făceau că dorm, iar tu, probabil, pe
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sub un pat. Ce-a mai fost, nu ştiu. Într-o altă sâmbătă seara, tot la îndemnul tău, am
mers la eleva Frozinca. Am mâncat pere şi ne-am umflat şi Frozinca s-a culcat pe
patul dinspre peretele din cealaltă margine, iar noi, amândoi, pe patul de sub
geamuri. Şi era mama fetei, ca [să nu ne] lase singuri. Şi tu te tot foiai, întorcându-te
pe toate părţile, din cauza perelor, până, rară să vreau, patul fiind îngust, te-am
împins şi ai căzut jos, căci erai la margine, mai aproape de Frozânica. Şi, după ce-ai
căzut, ai început să plângi şi, de ruşine, am luat-o trap la internat. Şi erai şi tu din
Broscăuţi, nu departe de Văşcăuţi. Răzeş.
Şi tu, ţi-am uitat numele, erai fiul ţiganului din Dracineţ, nu departe de
Văşcăuţi, care avea cel mai bun taraf din Bucovina, vioara I, vioara II, ţambal, nai,
care petrecea vara mai mult în Polonia, până la Varşovia. Când cânta la nunţi, în
apropiere, de dimineaţă foarte, intra duminica dimineaţa pe coridorul şcolii cu
marşul Deşteaptă-te, române!, Hora mare şi vreo bătută, săreau toţi din somn ca în
altă lume şi colegul nostru, fiul capelmaistrului, erai totdeauna elegant, manierat şi
serios.
Şi tu, Grigorciuc, tot din Broscăuţi, voinic, liniştit şi -cioturos. În clasa a Ill-a
te-ai retras şi te-ai înscris la o şcoală de jandarmi în Cernăuţi. Cică în timpul
ocupaţiei ruseşti ai plecat în alt sat ca simplu om şi ruşii te-au jefuit, iar la plecarea
lor te-au culcat cu faţa la pământ şi te-au făcut atent să nu te mişti, că ţi-au pus
după cap o grenadă şi grenada era un cartof mare şi, de frică, n-ai mişcat, până ţi-au
spus babele că stai cu cartoful după cap.
Şi tu, Boiciuc Niculai, voinic, cu urme de vărsat şi coşuri pe faţă, gălăgios de
mama focul.ui şi k văitai mereu, pentru orice şi făceai dese drumuri la Cernăuţi.
Nimeni nu ştia ce vârstă ai: poate 20, poate 25, poate mai mult şi de unde eşti şi ce-ai
făcut pe unde-ai fost, cu ce te-ai ocupat. Dulapul din clasă era adesea pe mâna ta, în
care puneai pâine şi halva de la Lutec şi un lacăt mare pe uşa dulapului. Şi tot din
când în când dulapul era prădat şi tu te văitai că suntem nişte hoţi. Şi, totuşi, tu,
Boiciuc Niculai, ai intrat în istoria literaturii bucovinene. Cum? Simplu.
Ozarchievici şi Creţan şi eu, am pus la cale să scoatem o revistă literară în clasa
noastră. Şi am pregătit: Ozarchievici proză, Creţan şi cu mine versuri. Dar, cum
auzindu-ne Boiciuc, a venit negustoreşte între noi şi ne-a spus că el tipăreşte
revista. Şi ne-am pregătit. Şi titlul revistei: „Credinţa". Şi iată promisiunea lui
Boiciuc: Mai întâi a venit din oraş [la] Văşcăuţi cu un val de hârtie. Şi tăcere. Apoi,
a plecat la Cernăuţi cu hârtia, luându-ne şi manuscrisele. După nu ştiu câte zile, ne-a
adus un număr de câte[ va] exemplare. Iar restul le-a plasat la cunoscuţii lui din
Cernăuţi. Şi în felul acesta şi-a scos cheltuiala. Bun negustor. Şi la şcoală revista a
fost o surpriză. Şi a fost singurul număr, căci ne-am risipit după aceea spre puţinele
bucurii şi foarte multele necazuri din lume.
Şi tu, Crişcov, venit târziu de la Brăila. Despre tine nu ştiu nimic, decât că mi-ai
fost coleg. Şi mai târziu, la Brăila, ziaristul Fulger Lipovan.
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Şi tu, Albota, neam de răzeş, Bucovina de nord. Înalt, pantaloni scurţi, puţin
adus de spate şi cartea era şi nu era. Profesorul Livescu intra tămâiat în clasă, la
istorie. Şi una două, pe tine cădeau întrebările. Şi, când nu ştiai, fugea printre bănci
cu mătura după tine. Şi tu te plecai, apărându-ţi capul. În clasa a treia ai plecat şi
bun plecat ai fost.
Şi tu, Moise Chirii din Basarabia. Bun matematician. Bun actor de teatru.
Începând cu piesa Cuiul lui Pepelea. Odată, am fost amândoi de planton, noaptea,
la dormitoare şi flămânzi. Am coborât la bucătărie. Şi am găsit o pâine ca toaca de
uscată şi o oală cu lapte. Şi am dat pâinea şi am aşteptat. Era târziu. Şi auzim la o
bucată foşnet în pâine. Pâinea suge laptele, zise Moise şi am scos-o şi am rupt-o în
două: una mie, una lui. Şi ce să vezi? Pâinea era plină de gândaci negri şi umflaţi
de atâta lapte. Altădată, tot amândoi de planton. Şi iar la bucătărie. Şi în bucătărie,
domnul director al nostru, puţin cu chef şi holtei, nu-şi putea descâlci nasturii de la
haina de pe el, aninaţi în franjurii tulpanului negru al bucătăresei noastre, Maria de la
Bilca, frumoasă şi grasă şi cu catrinţă nouă.
Şi altădată am făcut o poezie după fabula cu prepeliţa şi am dus-o
profesorului de română Grigore, la gazdă. Domnul profesor a citit-o liniştit şi ne-a
spus: Mai ştii de unde sare iepurele?
Şi tu, Preissner, rămânând violonist de muzică vieneză şi de o fiinţă feminină.
Nu ştiam de unde eşti. Dar, mai târziu, am auzit că erai la Filarmonica din Viena.
Şi tu, umbră basarabeană, nu mai ştiu cum te cheamă, nici în clasă, până nu te
arătai în trup. Statură frumoasă, alcătuită din tăcerea sihastrică. Te salut, oriunde-ai
fi. Căci şi eu, din strămoşii răzeşi şi de la Soroca am răsărit în Bucovina, nu departe
de Mănăstirea Voroneţ.
Într-o vacanţă, am stat la tine o săptămână, Ioane Creţan, în Vicovu! de Sus.
Casă bătrânească. Mama la lucru prin sat. Tata, plecat, de sărăcie, nu se ştia unde.
Lângă casă, un cireş înalt. Am mâncat cireşe amare şi mămăligă. Citeam până ne
prindeau zorii şi mergeam să ne scăldăm în răcoarea apei Sucevii, aproape de tine.
Într-o vacanţă de Paşti am petrecut câteva zile la tine, Radu Motrescu, la
Vicovul de Jos. Mama era o femeie îmbrăcată curat, catrinţă, cămaşă albă,
optimistă, cu încă trei fii pe la şcoli mai departe; iar tata, bărbat frumos, cu mustaţa
în felul husarilor din armata austriacă şi brâu vişiniu. Avea un atelier de tâmplărie
lux, vestit pe Valea Sucevii. Toţi mari patrioţi, ca în Bucovina. Şi pomii în livadă
înfloriţi. În aceeaşi vacanţă de vară am alcătuit o echipă de teatru, tot din colegii
Ozarchievici, Creţan şi nu mai ţin minte [cine] şi cu piesa de teatru Jon Nebunul am
colindat câteva sate rădăuţene. Cu cel mai mare succes, la Putna. Directorul
echipei, Ozarchievici Filaret.
În penultima vacanţă de şcoală am stat o săptămână la Ozarchievici Filaret la
Bădeuţi. Mama era o femeie mai înaltă, în catrinţă şi liniştită, mai avea şi un fiu la
şcoli, iar tata, ceva mai scund, cu plete şi mustaţă bătrâneşti, un brâu roşu-vişiniu,
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având grijă de biserică, de toacă, de clopote şi celelalte, de o blândeţe şi
rar întâlnite şi iubit şi de bogaţii şi de săracii din sat, cunoscut şi în satul

vecin, Milişăuţi.
De aici ştiai să cânţi şi tu troparele Învierii, când veneai la şcoală.
După ce am terminat săptămâna la Bădeuţi, ai venit tu la mine la Capu
Câmpului. Vara era fierbinte. Şi tata ne-a dat două coase şi într-o zi am cosit
treizeci de prăjini de trifoi mare, amestecat cu ovăz, în care timp înfigeam coasele
cu codărâştea în pământ şi alergam şi la apa Moldovei să ne răcorim şi ne
întorceam şi pe acasă, că ne striga tata de pe mal la mâncare şi iar la coasă. Şi o
dată cu apusul soarelui terminam şi ne întorceam cu coasele acasă. Iar mâncarea?
Borş de peşte, boişti cu multe legume în borş iar boiştii muiaţi oleacă în mujdei de
usturoi şi mămăligă. După ce am mâncat la amiază păstăi de fasule cu oloi de
bostan, muiate tot în mujdei de usturoi şi mămăligă. Celelalte zile în pădure, după
hribi, iuţari, văcuţe, râşcovi, zmeură şi alte bunătăţi pe care le adunam şi le
aduceam acasă pentru mâncare. Şi mai aducea tata şi urdă de la stâna din părău, de
aproape, căci mai erau şi alte guri în casă: doi fraţi şi două surori, toţi mai mici
decât mine.
Şi aşa s-a terminat ultima noastră vacanţă de elevi. Şi nu se va mai repeta
niciodată. Nici dormitul în podul grajdiului din şură, în îanul proaspăt, din care
ascultam privighetorile din lunca Moldovei, până adormeam. Aiestea nu se vor mai
repeta.
Pe atunci, mama nu mai era. Plecase la Domnul. De patru ani plecase.

*
În vara anului 1929, încorporat, m-am prezentat la Regimentul 37 Infanterie
la fel ca şi la Şcoala Normală din Văşcăuţi pe Ceremuş, am coborât din
dormitorul căzărmii, o dată cu răsăritul aceluiaşi soare, în curte, la fântână, să mă spăl.
Şi la fântână erai tu, cel cu părul tuns şi blond şi cu brâul roşu-vişiniu şi m-ai
întrebat ca şi cu şase ani în urmă: Pe tine cum te cheamă şi de unde eşti?
Era şi el încorporat tot la Botoşani. Şi ne-am bucurat mult şi el a fost
repartizat la compania de specialităţi iar eu la compania a treia, puşcaşi.
Comandantul regimentului era colonelul Placău şi în incinta comandamentului se afla
drapelul Regimentului 37-77 Botoşani, cu totul ciuruit de gloanţele turceşti şi de
gloanţele germane, la Plevna şi la Mărăşeşti, între tablourile scrise cu eroii lor. Ţii
minte. Şi ne-am dat seama că intrasem în altă lume.
Şi tu, Ioane, ţii minte când ne-au rugat colegii noştri de clasă să mergem până
la Fălticeni şi să vedem cum trăiesc colegii noştri normalişti de acolo, în
comparaţie cu noi de la Văşcăuţi, că trăiam în mare sărăcie şi făceam multă foame,
mai mult cu mămăligă şi varză şi cartofi şi lapte transparent, doar pe la orele 4
veneau cei din alte clase, mai mari, care se ocupau cu pâinea şi ne împărţeau la toţi
câte o felie subţire de pâine. Şi la Fălticeni am ajuns dimineaţa sub oleacă de
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burniţă. I-am găsit pe colegi spălându-se afară la nişte troace lungi de lemnm care
curgea apă din găleţi. Şi era frig şi burniţa. Şi la masă, mămăligă cu nu ştiu ce. Şi am
ajuns acolo cu trenul de Dolhasca în care ploua. De la Fălticeni, pe jos, 20 şi nu ştiu
câţi [km] până la Capu Câmpului, unde te-am trecut Moldova mare în cârcă. Acasă,
tata ne-a făcut mâncare şi ne-a dat bani de drum şi îndărăt la Văşcăuţi, bucurându-i
pe toţi că-i mai bine la noi.
Şi să trec şi la profesorii noştri, pe scurt. Domnul Director Ovid Ţopa, doctor
în istorie. Om de o mare bunătate şi blândeţe. Cei mai mulţi elevi erau săraci şi nu
aveau cu ce plăti taxele lunare pentru masă şi celelalte. Şi se acopereau cheltuielile
cu taxele celor cu părinţi bogaţi şi cu banii statului, puţini câţi se dădeau.
Doamna profesoară Angela Ţopa, profesoară de psihologie şi pedagogie. Au
avut un fiu cu numele Tudor şi era mic şi-i cântam la chitară şi-l luam în braţe,
fiind ... Tudor Ţopa este scriitor.
Domnul profesor de religie şi preot Ilie Popescu, om drept şi sincer.
Domnul profesor de matematici Romanovschi, foarte nervos. De două ori
clasa noastră l-a înfruntat. Odată am scos clanţa uşii şi am aruncat cheia şi el a
bătut zadarnic să-i dăm drumul. Şi în clasă, tăcere. A doua oară la fel am făcut cu
uşa. Dar în loc de tăcere am sărit prin ferestre în grădină şi din grădină în beciul
şcolii în care ne-am săturat de morcovi, verze bine murate.
Domnul profesor de botanică şi zoologie, Lesniuc. Bun şi zâmbitor.
Domnul profesor de agronomie, Spiridon, bărbat frumos şi, ca şi toţi ceilalţi,
holtei, cu ceva studii în Franţa şi prietenul librarului gras şi mai în vârstă, cu
nevastă tânără şi cu două fete tinere, de care abia se deosebea.
Domnul profesor de fizică şi chimie, Sfinţischi, mai în vârstă, pudrat uşor, şi
o petrecea până la clasă pe d-na profesoară de franceză.
Doamna profesoară de franceză, '.Zemba, grasă, voinică, cu fusta strâmtă şi mult
deasupra genunchilor, decoltată pe sânii mari şi cu şiragul de mărgele mari. Odată
m-a scos la tablă să scriu cuvinte franceze din lecţia despre Socrate. Şi văzându-mi
greşalele, s-a ridicat, mi-a luat mâna într-a ei şi mi-o purta pe tablă. Din greşeală,
fiind şi eu înalt, mi-am aruncat ochii pe mărgelele ei. Şi ea, vrând să-şi tragă
decolteul, şi-a aninat şiragul de mărgele şi s-a rupt lănţişorul şi mărgelele au zornăit
de pe postament pe sub bănci. Colegii s-au grăbit să le culeagă. Altădată, la un
extemporal, în loc de franceză am scris versuri doamnei, asemănând-o cu Dunărea
albastră. După aceea m-a invitat să-i duc acasă toate extemporalele şi de la alte
clase. Locuia la Moara Olga, de la marginea oraşului. Şi nu m-am dus. Singur, nu.
Domnul profesor de istorie, Livescu, bun şi vesel ca vinul.
Şi părintele protos Ţopa, care venea din când în când pe la noi, cu întrebări
teologice simple, ca un părinte de bun. A scris cartea Răzeşii din nordul Bucovinei,
în care se arăta cum au apărut întâii ucraineni din Galiţia. Întâi unul, apoi cu
duiumul, căci Austria
a vrut să distrugă
românismul din Bucovina, aducând în
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Bucovina ruteni şi germani, fără impozite şi obligaţii militare. Iar ei s-au înmulţit şi
se înmulţesc şi astăzi, copleşindu-ne şi astăzi, când Ucraina a declarat că Bucovina
e Ucraina şi românii au venit peste ei.
Mai era la clasa noastră şi un pedagog oploşit tocmai din Oltenia, care şedea
cu pălăria în cap, pălmuia câte un coleg, dacă nu şedea smirna în bănci. Era mâncat
de vărsat şi strâmb. Până într-o zi, când l-au bătut şi l-au fugărit.
Mai era şi domnul profesor de gimnastică, Sarcinschi.
Mai era şi d-l profesor de muzică vocală şi vioară.
Mai venea pe la noi şi bătrânul profesor Voievidca, cu vioara, să ne arate cum
se cântă cântecele populare. El era tatăl poetului [George] Voievidca.
Mai era şi omul de serviciu de peste drum, Prepeliţă, rutean.
Mai era şi spălătoreasa Parosena, despre care Popovici Petru a scris şi el o
poezie: ,,De la Ceremuş la Sena, I M-am iubit cu Parosena".
Şi mai era un flămând din sat care venea în dreptul clasei noastre în cămaşă şi
durligi şi striga cât îl ţinea gura: „Ia holooodiu!" (,,Mi-i foame!").
Nu uit corul şcolii noastre, cu solişti ca Badiu şi Semeniuc, din clasele mari
ale noastre, basarabeni fiind. Şi pe elevul voinic, din clasa a VI-a, atletic, cu
numele Şaptefraţi, din Cetatea Albă, un timp pedagog la clasa noastră.
Oraşul Văşcăuţi

pe

Ceremuş

Vale frumoasă, pe care treceau plutele de bârne, la vale, spre fabrica de
scânduri. Pe ele, plutaşii, care le conduceau cu mare atenţie, să ţină mijlocul apei,
să nu se îmriedice în maluri. Cârma plutei se făcea din fruntea plutei şi din coada
plutei. Primăvara ne scăldam în Ceremuş, cu elevii de dincolo de Ceremuş, din oraşul
polonez Sneatin. Era pace şi linişte. Oamenii din partea noastră de Ceremuş aveau
ogoare dincolo şi cei de dincolo aveau ogoare dincoace de râu. La fel şi nunţile şi
cumătriile. Până au năvălit ruşii mongolizaţi, Ceremuşul era foarte frumos, pe
maluri cu ogoare şi sălcii. Oraşul Văşcăuţi era aşezat pe malul Ceremuşului. Orăşel
cu români răzeşi, ca Mihovenii, Floreştii, Şandrenii, Popescu, Ionescu etc. Apoi
ruteni veniţi din Galiţia, poloni la fel. Germani mai puţini şi mulţi evrei, blonzi şi
cu ochi albaştri, tot din Galiţia veniţi şi comercianţi.
Era gară în localitate, pe calea ferată Cernăuţi-Vijniţa.
În oraş, biserică mare, în care slujea preotul Michitovici, unde cânta frumosul
nostru cor, condus de către profesorul Marcu, fost Magaliuc şi învăţătorul cu
soliştii noştri. La parohie, mergeam cu clasele să ne spovedim. Clasa noastră, cât a
încăput pe un coridor cu sticlă, aşteptam rândul. Dar mirosea a găluşte (sarmale)
proaspăt fierte. Erau două oale mari pentru claca ce urma să se facă pentru desfăcat
păpuşoi. Până s-a terminat spovada, am dat gata şi noi oalele cu sarmale. Băgam
mâinile în oale, cum apucam. Ca ruşii. A doua zi, la pricistanie, părintele
Michitovici mai întâi ne-a ocărât, apoi ne-a împărtăşit. Şi a trecut. Şi-i mult tare de
atunci.
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Dar am uitat să-l amintesc pe colegul, fiu de răzeş, Gavrilescu, tot din nord,
mic, iute, nervos şi glumeţ. Când glumea, o dată cu gluma şi râdea şi vorbea şi se
roşea la faţă. A avut un frate, general în armată.
La Văşcăuţi era şi un fotograf, cu mare reclamă şi cam chiorliu. Nu ştiu cum
se făcea că cei mai mulţi semănau în poză cu fotograful.
Mai era în oraş şi o baie jidovască, făcută din scânduri murdare. Cine făcea
baie acolo mirosea a jidan. Nu ştiu de ce. Acolo, pe trepte lunecoase cu putoare de
sopon puturos, prin aburi puturoşi, se băteau cu mături de stejar şi toţi ţipau de
plăcere şi scuipau de greaţă.
Mai era în oraş şi o sală de petreceri. Cânta muzica din Hliniţa. Eram chemaţi
şi noi cei mai răsăriţi şi prinşi în şuvoiul dansului din Colomeia, ascultam
comenzile unui ucrainean cu „Ho! Na hurii!" şi ne opream şi ne învârteam şi
săream şi nu ne înţelegeam strigăturile. Doar învăţătorul nostru, la aplicaţie, din
Stupea venit, înalt, frumos şi glumeţ, striga şi el pentru toţi: „Ho, haramule! Nea,
haramule!" Ucrainenii nu prea înţelegeau, plus muzica puternică. De mine avea
grijă domnişoara Olga Bejanschi, fiica directorului de aplicaţie, mai târziu
scriitoare.
Mai era în oraş şi o librărie. Librarul, bătrân şi gras, şedea la masă şi citea în
librărie. Ozarchievici şi Creţan şi cu mine, îmbrăcaţi în sumane cu buzunare, ne
ceream voie să ne alegem câte o carte ori două, să le cumpărăm. Era şi o scară pe
care o rezemam de rafturi şi ne urcam, unul după altul, pe aceea scară să alegem.
Cel de sus alegea cartea şi ne-o da la cei de sub el, s-o vedem. De ne plăcea o
aşezam tiptil în buzunarele sumanelor. Apoi cumpăram câte una din cele mai
ieftine şi plecam fericiţi. Şi bătrânul cred că vedea şi se bucura că poate vom
deveni scriitori. Şi era librarul căsătorit, cu soţia foarte tânără care avea două fete
tinerele. Şi oaspetele lor favorit era profesorul Spiridon, frumos, cu studii în Franţa,
după cum am spus mai sus. Şi singur.
Oraşul e deoparte faţă de sat. între oraş şi sat era frumosul şi vechiul parc
Freitag, proprietatea poetului Petrino, bucovinean, rudă apropiată a familiei
Hurmuzăcheşti[lor]. Şi poetul îşi avea cavoul în acel parc, unde n-am intrat
niciodată. Probabil, nu era voie.
Şi mai avea Văşcăuţii pe delişorul din apropiere, între teii bătrâni, un schit
vechi din lemn, numit Anahora. Acolo se oficia Înălţarea Domnului de către
Biserică şi Şcoala noastră Normală, unde se pomenea şi eroul român Antonie, din
trupele române, care au intrat prima dată la eliberarea de sub austrieci a Bucovinei.
Eroul a fost împuşcat din ascuns de către ucraineni. Nu departe de Anahora era o
capelă catolică în câmp. Mă plimbam singur prin apropiere şi am văzut un uriaş
vârtej de vânt, care răsucindu-se, a ridicat în slavă tot ce întâlnea în cale, cu o mare
forţă. A fost spaimă pe câmp. Şi eu am alergat la Anahora, dragă mie, şi acum nu mai
este. I-au dat foc bolşevicii, în 1940, când au intrat în Bucovina de nord. Şi-au ars şi
bătrânii tei, înfloriţi.
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pe malul frumosului Ceremuş, se află orăşelul Vijniţa,
cu şcoala noastră de împletituri de toate felurile. Obiecte din nuiele de sălcii, fierte în
căldări speciale şi cojite de coajă, rămânând albe şi fine. Am uitat numele maistrului.
Parcă-l văd. Mulţi din noi au învăţat acolo frumoasa meserie [de împletituri] din nuiele,
începând de la scaune şi fotolii şi coşuri şi etc. Aveam ore speciale, rupte din
Mai sus de

Văşcăuţi,

învăţământ.

Dincolo de Ceremuş se afla oraşul moldovenesc Cuturi cu vestita ceramică de la
Cuturi, care este şi astăzi în Cuturi, departe de cea de atunci, de sub meşterii
moldoveni.
Mi-i dor să mai merg prin locurile acelea. Dar cine ştie cum mai arată şi unde-s
oamenii de atunci? Slavo-mongolii au intrat până în Carpaţi. Iată opera Austriei,
Gerrnaniei, Angliei şi Statelor Unite Americane!
Doar rezistenţa noastră carpato-clacică, legaţi de sfinţii Carpaţi şi limba latină.
Închei cu cele două versuri ale unui modest oltean, care a luat parte la
eliberarea Bucovinei de sub austrieci: „Văşcăuţi pe Ceremuş I Pe ce mână încăpuşi!"
Valabile şi astăzi şi vor fi.
Şi pe colegii mei şi profesorii noştri Dumnezeu să-i odihnească în lumina cea
veşnică!

27 IX 1993, Suceava
P. S. Într-o seară, când eram în clasa a şasea, ne-am întors dinspre parcul Freitag
pe drum, pe stradă era casa unui evreu. Geamurile deschise, perdelele subţiri şi o fată
tânără, cu părul pe umeri, în picioare, cânta la vioară o romanţă. De încântaţi, am rămas
ascultând-o mai mult, până n-a mai cântat. Mai sus de Vijniţa, tot pe valea
Ceremuşului, se află Câmpulungul, sat de munte într-un peisaj minunat, nu departe
de Domele noastre şi de Maramureş.
Ucrainenii, cu ajutorul Austriei mai întâi şi apoi cu ajutorul lui Stalin, au rupt
din pământul românesc partea cea mai frumoasă din Bucovina de nord şi din
Maramureşul de răsărit şi din Polonia de sud şi de răsărit şi din Ungaria de răsărit.
Şi deviza lor este: „întors la locurile noastre istorice". Desigur, din stepele lor
mongolo-ruse.
De ce spre apus şi nu spre răsărit?
şi
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IN MEMORIAM

MIRCEA MOTRICI (1953-2007)
Mircea Motrici vede lumina zilei la 24 martie 1953, în
localitatea Udeşti, judeţul Suceava, ca unic fiu al soţilor Vasile şi
Viorica Motrici. De-a lungul ultimului secol, în această vatră din
Ţara de Sus a Moldovei, s-au născut, creează o vreme ori sunt
legaţi intim de spiritul locului, personalităţi ale culturii române,
care îi fac cunoscut numele, cinstindu-l prin întreaga lor operă şi
„modelul energetic", lăsate ca moştenire preţioasă urmaşilor:
Valeria Boiculesi (1919-1984), poetă şi traducătoare; Eusebiu
Camilar (1910-1965), scriitor, membru corespondent al Academiei
Române; Mihai Camilar (născut în 1949), profesor, muzeograf şi
publicist, cercetător al culturii populare din Bucovina; Constantin
Călin (născut în 1940), profesor universitar, critic literar,
memorialist şi publicist; Veniamin Ciobanu (născut în 1938, în satul Ştirbăţ al comunei Udeşti),
cunoscut istoric, cercetător al relaţiilor româno-polone din Evul Mediu; Constantin T. Ciubotaru
(născut în 1938), profesor, prozator şi publicist; Elisabeta Isanos (fiica soţilor Eusebiu Camilar şi
Magda Isanos, născută în 1941), poetă, prozatoare, traducătoare, memorialistă; Magda Isanos (19161944), poetă, prozatoare şi publicistă; Haralambie Mihăescu (1907-1985), lingvist, cercetător cu
contribuţii remarcabile în filologia clasică şi bizantină, editor şi traducător, membru corespondent al
Academiei Române; Liviu Popescu (născut în 1948), poet; Gavril Rotică (1881-1952), poet,
culegător de folclor; Constantin Ştefuriuc (1946-1994), poet şi ziarist; Dionisie Udişteanu (născut, în
1900, în satul Ştirbăt al comunei Udeşti-1984), monah, profesor de seminar monahal, autor al unor
studii de istorie locală şi bisericească încă insuficient cunoscute.
Aici, la Udeşti, lângă hotarul Bucovinei, într-un univers încărcat de pitorescul satului românesc
tradiţional, în care mai dăinuie memoria epocii de glorie a Moldovei Măritului Ştefan- Vodă, Mircea
Motrici îşi petrece copilăria, vegheat de părintii care se îngrijesc de creşterea frumoasă a copilului, în
armonie cu mersul lumii, guvernat de rânduieli străvechi, sănătoase, moştenite din generaţie în generaţie.
În perioada 1960-1968 urmează cursurile Şcolii Generale din Udeşti. Din aceşti ani se naşte pasiunea
sa pentru jurnalism. De la Udeşti trimite la Radio România însemnări despre activitatea din şcoală şi
micul muzeu, amenajat aici, despre istoricul comunei şi isprăvile copilăriei. După absolvirea şcolii
generale se înscrie la Liceul „Petru Rareş" din Suceava. Urmează apoi Şcoala Postliceală de Aviatie
din Bacău şi Facultatea de Ziaristică Iaşi. O vreme este pedagog, apoi electromecanic radio la
Aeroportul Suceava.
Mircea Motrici debutează ca reporter la Radio laşi în 1980. Despre entuziasmul acestor ani,
trăiţi sub „vraja radioului", mărturiseşte, peste multi ani, într-un interviu aniversar: „Un regretat
redactor de la Radio Iaşi, Iancu Şerban, m-a rugat să colaborez la acest post, la emisiunile pentru
tineret. Am început cu ştirile, cu relatările, apoi în foarte scurt timp am fost solicitat pentru
Actualităţi. Într-o zi, vine, de la Radio Iaşi, Sorin Iliescu, care îmi pune reportofonul în braţe - era un
reportofon de 7 kilograme - şi-mi spune «du-te şi descurcă-te!». Eram pe platforma industrială din
lunca Sucevei şi, pentru câteva minute de emisie, am înregistrat vreo jumătate de oră, încât am umplut
toată rola. În momentul când am predat aparatul, am simţit că sunt atras de vraja radioului. Şi această
vrajă m-a cuprins cu fiecare relatare telefonică, cu fiecare reportaj, cu fiecare interviu transmis prin
Analele Bucovinei, XV,/, p. 417-421,
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masa interurbană de telecomunicaţii de Ia Suceava sau din alte oraşe ale judeţului nostru. Am rămas
pe mai departe un reporter în timpul liber, când colindam zona şi făceam documentarea pentru
articolele de presă şi corespondenţele radio".
Începând cu anul 1991, Mircea Motrici devine, prin concurs, corespondent pentru judeţul
Suceava al Societăţii Române de Radiodifuziune. Realizează, începând de acum, emisiuni şi
transmisiuni speciale despre comunităţile româneşti din Regiunea Cernăuţi (Ucraina), Muntele Athos
şi Atena (Grecia), Moscova (Federaţia Rusă) şi din Republica Moldova. Este şansa vieţii sale, pe care
bucovineanul Mircea Motrici o fructifică într-un fel aparte, ca „poet al reportajului" (Alex
Ştefănescu): „Da, a fost o şansă, aş putea spune, după o perseverenţă lungă, chiar diabolică uneori,
sau poate aşa a fost rânduiala vieţii să fiu simplu reporter radio sau, cum se mai spune, corespondent
local şi n-aş fi ajuns aici dacă n-ar fi existat nişte oameni de radio ca regretaţii Marin Florea şi George
Fărtăiş de la Radio Iaşi, inegalabilul Eugen Preda, fostul director general la Radio România, apoi
Corneliu Dorneanu, Ştefan Daraban, Ştefan Naciu, Valeriu Dăescu, Paul Grigoriu, Adriana Calian
Frăţeanu, Victoria Andrei, Georgeta Adam, ca să-i numesc doar pe câţiva dintre acei care au avut
încredere în mine. Vă spuneam că într-o zi visam să ajung reporter de radio, ... Ia Radio România. Cu
fiecare corespondenţă, mi-am dat seama că fac parte dintr-un colectiv cu oameni deosebiţi şi pot
spune că mulţi colegi ai mei îmi sunt prieteni. Şi mai pot spune, după mai bine de douăzeci de ani de
radio, că am ajuns să cunosc foarte mulţi oameni. Şi nu cred că există o altă meserie mai frumoasă în
lume decât cea de simplu reporter, o meserie ce-ţi oferă şansa de a cunoaşte atâtea şi atâtea destine.
Minunat este faptul că rămâi bogat sufleteşte cu mulţi dintre cei intervievaţi în ani, care, pe parcurs,
au devenit prieteni adevăraţi. Spuneam cândva că unul dintre secretele profesiei de ziarist este să te
întrebi cum te vor privi oamenii despre care ai scris, oamenii cărora Ie-ai luat un interviu. Şi m-am
bucurat că mulţi interlocutori mi-au ascultat interviurile, reportajele, le-au înregistrat uneori. Aceasta
este satisfacţia unui gazetar care a crezut în puterea cuvântului aşa cum a crezut în prietenie. Aşa am
câstigat mulţi prieteni, fără ca eu să-mi propun acest lucru. Este cel mai frumos dar pe care un
reporter, în drumurile sale spre documentare, îl primeşte: să se întoarcă acasă, cu reportajul, cu
însemnările, cu un nou prieten câştigat, cu mulţumirea că a întâlnit oameni care, peste ani, l-au
aşteptat la ei cu o plăcere aparte. Ceea ce eu Ie-am dat, au primit ei şi invers.O altă cale de lumină
spre interlocutori este să mergi cu sufletul deschis spre ei, să-i ajuţi, să găseşti acea legătură de
dincolo de noi, o legătură ce trebuie să existe între oameni.Uneori îmi place să răsfoiesc cametele cu
însemnări, să scot câte o casetă mică sau mare şi să le ascult. Fiecare voce îmi luminează sufletul, îmi
aduce în faţa ochilor drumuri, locuri, oameni, întâmplări ... Dacă aş închide ochii şi aş întinde mâinile,
aş simţi că îi ating pe mulţi cu aripile sufletului. Unii interlocutori, e adevărat, nu mai sunt şi nu-mi
rămâne decât să-i mângâi, în continuare, cu amintirea mea dragă. Vocile pe care le păstrez pe benzile
magnetice sunt comori ale unui timp trăit aici, în nord de ţară, în Bucovina, la Suceava sau la
Cernăuţi, în Basarabia sau pe alte meridiane ale lumii. Ele măsoară un timp al căutărilor, al profesiei
de corespondent radio. Un alergător prin viaţă, un alergător pe mai departe„ ." (Gânduri la ceas
aniversar, interviu postat în paginile portalului cultural „NordLitera'', Suceava, în 31 octombrie 2006).
Publicistul bucovinean Mircea Motrici îşi slujeşte cu pasiune şi credinţă profesia până în
ultimele zile ale vieţii, care i se curmă, nedrept de devreme, la 16 mai 2007, în Suceava.
Mircea Motrici debutează în paginile suplimentului literar şi artistic al cotidianului „Scânteia
tineretului" (SLAST). Semnează reportaje în diverse periodice de cultură: „Luceafărul" (Bucureşti),
„Ateneu" (Bacău), „Convorbiri literare" (laşi), „Pagini bucovinene", cel din urmă, supliment literar al
„Convorbirilor literare'', cu apariţie lunară, în perioada 1982-1989.
Timp de peste două decenii, Mircea Motrici publică volumele de reportaje Fereastră spre
inima pământului, Iaşi, Editura Junimea, 1986; Fereastră spre inima Bucovinei, Bucureşti, Editura
Eminescu, 1988; Visul sărută Japonia, Bucureşti. Editura ARC, 1995; Crăiasa minei, Bucureşti,
Editura ARC, 1997; 7 zile în Athos, Suceava, Editura Muşatinii, 1998; Bucovina, icoană spre cer,
Suceava, Editura Muşatinii, 2001. Câteva volume reunesc versuri: Craterul inimii, Deva, Editura
Călăuza, 1997; Parabola stâncii, Suceava, Editura Muşatinii, 2003. Postum, vede lumina tiparului
volumul Libertatea vis11!11i, Suceava. Editura Muşatinii, 2008. Îi rămâne în manuscris volumul La
porţile timpului.
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În cărţile sale de reportaje, cele mai multe privind Bucovina, Mircea Motrici este „un subtil
observator al mediului social", izbutind „o serie de portretizări reuşite ale eroilor prozei sale" şi
continuând „ceva din Geo Bogza şi Alecu Russo" (Emil Satco). „Capacitatea de a înregistra rapid
faptele cele mai semnificative - observă criticul literar Alex Ştefănescu, în prefaţa la volumul
Fereastră spre inima Bucovinei-, pe care alţii nici nu le observă şi de a le transforma în poeme,
aptitudinea de a schiţa, din numai câteva fraze, portretele unor oameni de o iradiantă frumuseţe
morală, sensibilitatea reporterului fată de pulsul prezentului conferă acestei cărţi puterea de a-l cuceri
pe cititor. [„ .] Este, în fond, o Descriptio Bucovinae, cu menţiunea că descrierea se realizează nu la
rece, ci cu o mare participare sufletească, de către un poet al reportajului".
În cele două volume de versuri, Mircea Motrici este „fascinat de universul mirific al satului
copilăriei sale" (Emil Satco): ,,Într-o zi I i-am spus tatei I să vină I cu mine I să măsurăm întinderea
satului li Să văd încă o dată de acolo de sus I de pe Oadeci cum răsare soarele acasă. li Să caut paşii
mei în colbul drumului li Să poposim la umbra I stejarilor şi fagilor falnici din pădurea noastră I
copaci obosiţi de povara anilor ce au ţinut pe I creştet şi în ceruri norii I să-mi rotesc ochii până în
depărtările Sucevei urmărind zborul cocorilor./ Să leg amintirile din poala bunicilor unde mângâierile
aduceau alinare.// într-o zi i-am spus tatei să vină cu mine acolo I unde dimineaţa înflorea în roua
proaspătă I să ascult ciocârlia înălţând triluri pe ogorul încins I să chem din vis caii noştri ce zburau
peste porţi sau ne ocroteau blândeţea I să-i strig acolo unde cumpăna vremii a aşezat chipurile în
icoana timpului I să-i strig pe cei din vechime sau să cred că mă aud chemat în largul unei clipe. I Să
aştern dorul pe crestele unde viorelele şi toporaşii în clinchetele lor seamănă neuitarea I Să mă
întâlnesc cu oamenii satului călătorind pe cărările lui I să culeg nucile rostogolite în umbra deasă I să
adulmec aroma coşurilor de unde se revărsau strugurii voinici. I Să adorm acolo unde mă întâmpinau
licuricii. I într-o zi i-am spus tatei să vină cu mine să mai urcăm o dată spre deal li să mă aşez pe
tăpşanul unde I s-au odihnit şi cei dragi li iar acum doar florile le mai poartă zâmbetul şi truda prin
veacuri. I Să simt cum curge prin noi o şuviţă din oglinda apei li să simt fâneţele ce învelesc văile
domoale I să privesc nunta stelelor pe crengi de cer. li Să ajung la izvoarele ce aduc la lumină liniştea
pământurilor. I Într-o zi i-am spus tatei să vină cu mine I Poate în popasurile noastre o întâlnim pe
mama sau poate ea ne întâlneşte pe noi. I Mama icoană a timpului ce ne cheamă în largul unei clipe"
(fntr-o zi); „Cărarea începe din şosea. I Cândva pe aici a fost un drum uitat. I Undeva I la marginea
satului I colbul încins ca un pămătuf dantelat I iar paşii I legaţi de copilărie I lasă acum în suflet I urme
mari. I Cărarea. I Dincolo de ea I lanul se leagănă I în căldura amiezii. I Sub cupola zilei I ca nişte
pendule în miniatură I spicele numără I clipele ultime. I Umbra caută I să lase în împărăţia luminii I
arcurile scrise I de zborul fluturilor albi" (Umbra de-acasă).
,,Poemele din Parabola stâncii - scrie Valeria Manta Taicutu - pot fi considerate expresia
orfică a dezrădăcinării, cu trimitere la acel «jelui-m-aş şi n-am cui» ce mai pluteşte încă, precum un
duh al apelor şi al văzduhurilor, peste munţii ciuntiţi de poezie şi de codri ai zilelor noastre. Mircea
Motrici nu este un tradiţionalist, dar a păstrat, din profesiunea de credinţă a poeţilor grupaţi în numele
acestui curent literar, sentimentul sacralităţii, îndeobşte atribuit tărânii pe care o calci, aerului pe care
îl respiri, şi, mai ales, veşniciei care încă mai înnobilează, cu luciri de fată morgana, satul românesc.
[„ .] Durabile în memoria poetică sunt tablourile în mişcare, adunând elemente de decor cu simbol
clar precizat, topit apoi, ca tema unei simfonii, în construcţii muzicale ce repetă fraza iniţială,
schimbându-i conotaţiile, până la intrarea în sfera esenţei pure a gândirii. Un răsărit de soare pe
Oadeci, pădurea şi depărtările Sucevei, casa bunicilor, caii zburând peste porţi, toate aceste elemente
paşnice şi aproape idilice îşi transferă sensurile din concret în abstract, pentru a da glas răscolitoarei
nostalgii. [„ .] Parabola stâncii este o carte zămislită din nostalgia trecerii ireversibile a timpului,
nelipsită ca temă din veacurile de poezie a lumii, pentru că nimeni nu măsoară mai bine rostogolirea
clipelor în neant ca imaginaţia poetică, şi Mircea Motrici nu avea cum să scape de obsesia capcanei
temporale în care intrăm încă de la naştere, cu un fel de sfinţenie a fricii care ne înnobilează. [... ]
Maturitatea biologică, dar şi cea artistică, filtrează elementele spaţio-temporale, reconstruind un
univers paralel, suprapus celui real şi cufundat în aduceri-aminte şi tăcere ca paliative pentru rănile
din sufletul ce refuză îmbătrânirea. Case triste, uliţe prăfuite, vecini care se mută în cimitirul de pe
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deal, ferecându-şi viaţa trăită cu lacăte de necuvânt, un hotar veşnic mişcător la graniţa dintre lumea
viului palpabil şi cea evanescentă, cu sîant miros de viorele şi toporaşi din pădurile amintirii. [... ]
Rupt pentru totdeauna de sat ca flintă socială, poetul supercivilizat în zarva oraşului are mânieri
romantice şi un acut sentiment al alienării, repede molcomite de o stătoşenie tipic moldavă, în care
resemnarea, conştiinţa inutilităţii oricărei revolte şi acel blajin de veacuri «şăzi ghinişor, tăti trec», par
a musti întelept în fiecare poem. [ ... ] Tablourile în mişcare întăţişate de Mircea Motrici au ceva din
delicateţea poemelor Magdei Isanos, prin apelul la lumină, prin obsesia transparenţei şi printr-o
incredibilă (nu desuet!!) francheţe a exprimării propriei trăiri: «NiciodatA I n-am primit I darul pe care I
l-am oferit I Sunt bob de I rouă I În căutarea I privirii I Aştept I dimineaţa I respirând I prin I vârful
degetelor» (Aşteptare). Deprinderea reportajului, observarea atentă a oamenilor şi a locurilor au fost
întotdeauna însoţite la Mircea Motrici de o anume duioşie, de neconceput parcă în epoca sastisiţilor
de informaţii şi malformaţii îngurgitate docil de pe network. Cine mai crede azi în firul de iarbă, în
tăcerea temeliilor şi în adierea blajină a dojenii din codrii verzi de brad? Câte un poet, venit să
binecuvânteze târzii ceasuri de lectură adevărată. [Mircea Motrici] scrie despre munţi şi stânci uitate
între ape, despre suflet şi ceasuri de tihnă, despre pâine [ ... ] cu o profunzime şi cu o lipsă de emfază
derutante: «uliţa I copilăriei/ pe o I rază I de I Luceafăr I vestea I reîntoarcerii I din I Ţinuturile
Nordice li Reîntoarcerea I aşteaptă I dincolo I de I gardul I cu I sârmă I ghimpată» (Mircea Motrici:
Tablouri în mişcare, cronică literară, postată Ia 11 decembrie 2006, în „Agonia". Poezii, literatură,
cultură, arte).
Prin cărţile sale, dar şi prin prezenţa sa, discretă şi generoasă, în viaţa publică, scriitorul şi
publicistul Mircea Motrici exprimă „vitalitatea şi energiile oamenilor din acest spaţiu geografic
mirific care este Bucovina. [ ... ] Viaţa sa ireproşabilă, pasiunea sa constant! şi entuziastă pentru
consemnări şi pentru rostiri la radio, dragostea pentru meleagurile bucovinene, bunătatea inimii
constituie pentru noi toţi cei care l-am cunoscut, am colaborat cu el, pretuindu-i onestitatea şi
exemplul personal, un model şi un îndemn care ne obligă" (Mihai Camilar).
Împreună cu soţia sa, Rozalia, Mircea Motrici fondează Colecţia „Restituiri Arhimandrit
Dionisie Udişteanu", ca expresie a „dorinţei de a publica aproape întreaga operă a acestui teolog şi
istoric despre care se ştie puţin", prin care „strămoşul său cuminte" să poată „urca Ia locul pe care-l
merită în istoria bisericii noastre, odată cu publicarea miilor de pagini de manuscris". Începând din
anul 2004, în cadrul acestei colecţii, tipăreşte: O viaţă ca oricare alta, Cu un cuvânt de binecuvântare
al P. F. Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,_Suceava, Editura Muşatinii, 2004, 186 p.;
Ogor înţelenit, Ediţia a II-a, revăzută, Cu un cuvânt-înainte, Un mare cărturar al monahismului
românesc din secolul al XX-lea, de P. S. Gherasim Putneanul, Epicop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei
şi Rădăuţilor, Suceava, Editura Muşatinii, 2005, 398 p.; Seminarul Monahal Neamţu, Ediţia a II-a
revizuit! şi adăugită, Cuvânt-înainte de preot dr. Mihai Vizitiu, Suceava, Editura Muşatinii, 2005, 310 p.;
Graiul evlaviei străbune, Ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Cu un cuvânt-înainte de arhimandrit
Veniamin Miele, Mănăstirea Bistriţa (Oltenia), Suceava, Editura Muşatinii, 2005, 264 p.; Udeştii de
pe Suceavă. Cercetare istorică, Cu un cuvânt-înainte, Lumină din lumină, de Î. P. S. Pimen,
Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, Suceava, Editura Muşatinii, 2005, 252 p.; /eroschimonah
Ghervasie Hulubaru, Cu un cuvânt-înainte, Mărturii şi mărturisitori ... , de î. P. S. Pimen, Arhiepiscop
al Sucevei şi Rădăuţilor, Suceava, Editura Muşatinii, 2006, 314 p.; Popas la 300 de ani de la moartea
Mitropolitului Varlaam Moţoc, Cu un cuvânt-înainte, Ce rămâne, de prof. dr. Constantin Călin,
Suceava, Editura Muşatinii, 2006, 172 p.; Misail, Mitropolitul Moldovei şi Sucevei, Cu un studiu, în
Ioc de prefaţă, fn căutarea lui Misail Călugărul..., de Ştefan S. Gorovei, Suceava, Editura Muşatinii,
2007, 140 p. Dintre scrierile arhimandritului Dionisie I. Udişteanu, după încetarea din viaţă a lui
Mircea Motrici, alte opt titluri, aflate în pregătire, în 2007, rămân netipărite, dintr-o listă cuprinzând
peste douăzeci de lucrări recuperate şi avute în vedere Ia începutul acestui proiect editorial.
Activitatea publicistică, literară şi editorială a lui Mircea Motrici este răsplătită, în ultimul
deceniu din viaiă, prin mai multe premii: Premiul special al Fundaţiei Culturale a Bucovinei pentru
publicistică (1996), Premiul „George Sidorovici" al Grupului editorial Muşatinii-Bucovina viitoare,
pentru volumul 7 zile în Athos (1997), Premiul Fundaţiei Culturale a Bucovinei pentru activitatea
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(l 999), Premiul Fundatiei Culturale a Bucovinei pentru volumul 7 zile în Athos (1999),
Premiul Fundatiei Culturale a Bucovinei şi a Societătii Scriitorilor Bucovineni pentru volumul
Bucovina icoană spre cer (2001), Premiul Fundaţiei Culturale a Bucovinei pentru volumul de poezie
Parabola stâncii (2004). În 2006, Mircea Motrici este Laureat al Premiilor de Excelentă ale
Patrimoniului Românesc, pentru reeditarea operei arhimandritului Dionisie Udişteanu. După moartea
sa, Societatea Culturală „Ştefan cel Mare" din Bucovina îi acordă Premiul I şi Crucea de Aur a
Sfântului Ştefan cel Mare (2007) iar Fundatia Culturală a Bucovinei, Premiul Omnia, pentru
„contributia sa exceptională la promovarea valorilor spirituale cle bucovinenilor, în calitatea sa de
corespondent pentru Bucovina al postului national de radio, descoperind şi punând în lumină trăsături
de caracter care dau strălucire locuitorilor acestui spatiu, prin creativitate, talent şi dăruire până la
uitare de sine".
De-a lungul anilor, fac referiri la Mircea Motrici, scriitorul, publicistul şi editorul, printre alţii:
Ion Beldeanu, Cane despre minerii din munţii Bucovinei, în „Contemporanul", Bucureşti, anul LII,
nr. 7, 13 februarie I987, p. 4; Emil Satco, Ioan Pînzar, Dicţionar de literatură Bucovina, Suceava,
Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera", 1993, p. 155; Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, voi. II, Iaşi
Suceava, Editura Princeps-Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera'', 2004, p. 90-91; Vasile I. Schipor,
Dionisie Udişteanu, O viaţă ca oricare alta, Colectia „Restituiri-Dionisie Udişteanu", recuperată şi
îngrijită de Mircea Motrici, Suceava, Editura Muşatinii, 2004, 186 p„ recenzie, în „Analele
Bucovinei", Rădăuti-Bucureşti, anul XII, nr. l (23), ianuarie-iunie 2005, p. 241-243; Vasile I.
Schipor, Arhim. Dionisie Udişteanu, Udeştii de pe Suceavă. Cercetare istorică, Suceava, Editura
Muşatinii, 2005, 252 p„ recenzie, în „Analele Bucovinei'', Rădăuti-Bucureşti, anul XIII, nr. 1 (26),
ianuarie-iunie 2006, p. 370-372; Valeria Manta Tăicuţu, Mircea Motrici: Tablouri în mişcare,
cronică literară, postată la 11 decembrie 2006, în ,,Agonia''. Poezii, literatură, cultură, arte, conf.
www.poezie.ro/index.php/author/00201l7/type/all/page/l/Valeria%20Manta%20Taicutu-65k; www.
agonia.ro/index.php/article/214075/index.html-53k; Mihai Camilar, Mircea Motrici, în „Literatură şi
artă", supliment al cotidianului „Crai nou", Suceava, anul XIX, nr. 4694, 22 martie 2008, p. 4.

Vasile/. Schipor
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