ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL „BUCOVINA”
RĂDĂUŢI

ANALELE
BUCOVINEI
ANUL XVI, 1 (32) / 2009

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE

COLEGIUL DE REDACŢIE
Acad. ŞTEFAN ŞTEFĂNESCU
DORIN IEŞAN, m. c.
MIHAI IACOBESCU
ŞTEFAN PURICI
ORTFRIED KOTZIAN
MIHAI-ŞTEFAN CEAUŞU
MARIAN OLARU
Redactor şef:
D. VATAMANIUC
membru de onoare al Academiei Române
Secretar de redacţie:
VASILE I. SCHIPOR
Responsabil de număr:
OVIDIU BÂTĂ

_____________________________________________________________
Toate comenzile pentru lucrările apărute la Editura Academiei Române se vor adresa la:
EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sect. 5, 050 711,
Bucureşti, România, tel. 4021-318 81 46, 4021 318 81 06, fax 4021-318 24 44;
e-mail: edacad@ear.ro; web: www.ear.ro
RODIPET S.A., Piaţa Presei Libere nr. 1, sect. 1, Bucureşti, România, P.O. Box
33–57, tel. 4021-318 70 00, 4021-318 70 01, fax 40 21-318 70 02, e-mail:
rodipet@rodipet.ro
ORION PRESS IMPEX 2000, S.R.L., P.O. Box 77–19, sect. 3, Bucureşti,
România, tel/fax. 4021-610 6765, 4021-210 6787, e-mail: office@orionpress.ro
Apare de două ori pe an.
Coperta: Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Slobozia-Comareşti, judeţul
Storojineţ, construită de egumenul Isaia, în 1741. Reproducere după desenul lui
Hugo Charlemont (1850–1939), din lucrarea Die österreichisch-ungarische
Monarchie in Wort und Bild, Band Bukowina, Wien, Druck und Verlag der
kaiserlich-königlichen Hof-und Staatsdruckerei Alfred Hölder, 1899, p. 427.
Adresa redacţiei:
Calea Bucovinei nr. 9
725 400 – Rădăuţi, jud. Suceava
Tel./fax: 0230-561408
e-mail: bucovina_cs@yahoo.com

© 2007, EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE
Calea 13 Septembrie, nr. 13,
050 711 Bucureşti, România
C.P. 5–42

Die Zeitschrift „Analele Bucovinei”, eine Publikation des Bukowina-Instituts
Radautz der Rumänischen Akademie, veröffentlicht Studien und Artikel über die Bukowina
aus allen Forschungsbereichen. Die Persönlichkeiten, die kulturellen, wissenschaftlichen
und wirtschaftlichen Institutionen und Stiftungen, sowie die Verfasser von Presseberichten,
die zur Erweiterung und Verbreitung der Bukowina betreffenden Kenntnissen beitragen,
erfreuen sich in den Seiten der vorliegenden Zeitschrift einer besonderen Aufmerksamkeit.
Die Geschichte der kirchlichen und fürstlichen Bauten und der gegenwärtige Zustand der
Naturdenkmäler, sowie die Themen im Bereich der Ökologie werden ebenfalls in Betracht
gezogen.
Die gegenwärtige literarische und wissenschaftliche Bewegung wird durch
Rezensionen der Bukowina gewidmeten Bücher und Zeitschriften präsentiert.
Die Zeitschrift „Analele Bucovinei” verwertet Informationen aus älteren Werken,
d. h. aus deutschsprachigen, dem Dokumentenfond des Radautzer Bukowina-Instituts
gehörenden Büchern über die Bukowina und bringt sie zur Kenntniss des Publikums.
Die vorliegende Publikation steht dem Zentrum für Bukowina-Forschungen an der
Czernowitzer Universität, sowie dem Bukowina-Institut in Augsburg zur Verfügung. Das
Bukowina-Institut Radautz organisiert und nimmt an verschiedenen wissenschaftlichen
Veranstaltungen und Tagungen zum Thema ,,Bukowina” teil.
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EDITORIAL

DESTINUL BUCOVINEI ISTORICE
VASILE I. SCHIPOR
Sintagma Bucovina istorică denumeşte partea de nord-vest a Moldovei1
anexată de Imperiul Habsburgic în 1775. După recensămintele ruseşti din perioada
1772–1774, existau aici ţinuturile Cernăuţi (cu patru ocoale: ocolul Târgului,
ocolul Prutului de Jos, ocolul Nistrului, ocolul Ceremuşului), ţinutul Câmpulung–
Cernăuţi (cu două unităţi administrative: ocolul Câmpulungului/Dolgopolie şi
districtul Putila), ţinutul Câmpulung–Suceava (fostul ocol Câmpulung
Moldovenesc, cu 15 sate), ţinutul Suceava (cu cinci ocoale: ocolul Berhomet,
ocolul Vicovelor, ocolul de Mijloc, ocolul Ţinutului de Sus, „satele cu
salvogvardie”– 17 localităţi care se supuneau Episcopiei Rădăuţilor)2 .
Teritoriul anexat are o suprafaţă de 10 441 km2 (15% din teritoriul Moldovei)
şi o populaţie, majoritar românească, de 67 000–73 000 de locuitori (circa 15% din
populaţia Moldovei).
După anexare, teritoriul, care se va numi Bucovina, funcţionează ca district,
sub administraţie militară, având în componenţă vechile ţinuturi, până la 6 august
1786, când este încorporat în Galiţia, ca al 19-lea cerc administrativ al acesteia,
printr-un înalt prescript imperial. Cercul bucovinean (Kreisvorsteher,
Kreishauptman), cu reşedinţa la Cernăuţi, este condus de un căpitan districtual,
1
„Moldova imperială” („der kaiserlichen Moldau”), cum o numeşte Balthasar Hacquet. Vezi
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”, Colecţia „Enciclopedia Bucovinei în studii şi
monografii” (7), 2002, p. 30, 31. Numele de astăzi s-a impus dintr-o diversitate de nume folosite după
1774: Bucovina, Comitatul Sucevei, Cordon, Cordun, Cordunul Împărătesc, Cordunul Nemţesc,
Generalatul Moldovenesc, Moldova Imperială. Locuitorii acestui colţ din Ţara de Sus a Moldovei l-au
numit, de-a lungul vremii, şi Arboroasa, Moldova Mică, Plonina, Ţara Fagilor, aşa cum o dovedesc
mai ales tradiţiunile populare.
2
Conf. P. G. Dimitriev şi P. V. Sovetov (editori), Moldova în epoca feudalismului, vol. VII,
tomurile 1–2, Chişinău, Editura Ştiinţa, 1975. Recensământul efectuat în Moldova în anii 1772–1774,
din ordinul comandamentului armatei ruse şi de către oameni ai Vistieriei, chiar dacă nu are toate
atributele recensămintelor moderne (nu oferă date despre numărul locuitorilor din sate, religia, vârsta
sau ocupaţiile acestora), are meritul că pune la dispoziţia cercetării cea dintâi înregistrare a
locuitorilor de aici, grupaţi pe unităţi administrative, categorii fiscale şi profesionale, plătitoare de bir.
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având sub ascultare directorii districtelor Cernăuţi şi Suceava. Districtele sunt
împărţite în ocoale conduse de câte un ocolaş3.
Prin Constituţia austriacă din 4 martie 1849, se constituie Ducatul Bucovinei.
Bucovina este declarată „ţară de coroană ereditară” (Kronland) cu titlul de Ducat
(Herzogtum), primind, prin Patenta imperială, din 29 septembrie 1850, un statut de
autonomie provincială. Condusă de un guvernator, este supusă, din punct de vedere
administrativ, guvernului central de la Viena, iar în chestiuni judecătoreşti rămâne
sub jurisdicţia Curţii de Apel din Lemberg.
Organizarea autonomiei întârzie, însă, până la proclamarea Constituţiei din
26 februarie 1861. Legea privind organizarea politică a Bucovinei, promulgată la 8
octombrie 1850, stabileşte şase districte în Ducatul Bucovinei: Cernăuţi,
Câmpulung Moldovenesc, Coţmani, Rădăuţi, Suceava şi Vijniţa. La 29 mai 1854
are loc separarea administrativă definitivă de Galiţia. Acum Bucovina este
împărţită în 15 districte: Cernăuţi (rural), Câmpulung, Coţmani, Gura Humorului,
Putila, Rădăuţi, Sadagura, Siret, Solca, Storojineţ, Suceava, Vatra Dornei,
Văşcăuţi, Vijniţa şi Zastavna. Până la Unirea cu România, în 1918, în Bucovina se
află 11 districte, la care se adaugă oraşul Cernăuţi cu administraţie autonomă4.
În 1919, în Bucovina funcţionează 11 judeţe: Cernăuţi, Câmpulung,
Coţmani, Gura Humor, Rădăuţi, Siret, Storojineţ, Suceava, Văşcăuţi, Vijniţa şi
Zastavna, acestea încadrându-se între cele 76 de judeţe ale Regatului României.
Prin Legea administrativă din 1925, în Bucovina se organizează cinci judeţe
având în componenţa administrativă plăşi: Cernăuţi (cu cinci plăşi: Colacinului,
Nistrului, Şipeniţului, Prutului şi Cosmin), Câmpulung (cu patru plăşi: Dornei,
Homorului, Moldovei şi Moldoviţei), Rădăuţi (cu patru plăşi: Putilei, Vicovelor,
Dorneşti şi Siretul), Storojineţ (cu patru plăşi: Răstoacelor, Siretului, Dumbrava
Roşie şi Ceremuşului), Suceava (cu patru plăşi: Arbore, Ilişeşti, Dragomireşti şi
Bosancea), care se încadrează între cele 71 de judeţe ale României. Din 1926, este
alipită de Bucovina localitatea Coşna, o unitatea administrativ-teritorială „liberă”,
de graniţă, anexată la Transilvania, în 1769, făcând parte din districtul militar al
Rodnei până în 1918 şi apoi din judeţul Năsăud5 .

3
Daniel Werenka, Topographie der Bukowina zur Zeit ihrer Erwerbung durch Oesterreich
(1774–1785), Czernowitz, Conc. Tipo-u. Lithographie des Erzbischofs Silvester Morariu-Andriewicz
Selbstverl., 1895, S. 8–124, 127–260; 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; Constantin Ungureanu, Delimitarea
frontierei Bucovinei între anii 1775–1776, în „Analele Bucovinei”, anul XII, nr. 2 (25) [iulie–
decembrie] 2005, p. 483–492.
4
Vezi Constantin Ungureanu, Bucovina în perioada stăpânirii austriece, 1774–1918. Aspecte
etnodemografice şi confesionale, Chişinău, Editura Civitas, 2003.
5
Vezi Paraschiva Abutnăriţei, Ioan Abutnăriţei, Monografia comunei Coşna, judeţul Suceava,
Botoşani, Editura Axa, 2008, p. 12–15.

Destinul Bucovinei istorice

Prin Constituţia din 1938, se înfiinţează Ţinutul Sucevei, în componenţa
căruia intră judeţele Bucovinei, împreună cu judeţele Dorohoi şi Hotin, având în
frunte un rezident regal şi reşedinţa la Cernăuţi.
Pactul Ribbentrop-Molotov, din 23 august 1939, influenţează dramatic
destinul acestei străvechi provincii româneşti, marcând sfârşitul Bucovinei istorice.
În perioada 1940–1941 şi după 1944, rămân în fara graniţelor României judeţele
Cernăuţi (toate comunele urbane şi rurale: un municipiu, trei oraşe nereşedinţă, o
comună suburbană şi 61 de comune rurale, cu 93 de sate), Storojineţ (toate
comunele urbane şi rurale: un oraş reşedinţă, două oraşe nereşedinţă şi 52 de
comune rurale, cu 67 de sate), şi părţi importante din judeţul Rădăuţi (18 comune
rurale, cu 34 de sate). Împreună cu nordul Basarabiei (ţinutul Hotinului) şi o parte
din ţinutul Herţei (un oraş nereşedinţă şi şapte comune rurale, cu 26 de sate),
acestea intră în componenţa regiunii administrative Cernăuţi, situându-se între cele
11 raioane ale acesteia6.
În componenţa URSS (în perioada 1944–1991) şi Ucrainei (din 1991),
regiunea administrativă Cernăuţi are o suprafaţă de 8 097 km2 şi o populaţie, astăzi,
de 904 423 de locuitori. 70,8% sunt ucraineni, 19,7% români şi moldoveni, 6,7%
ruşi, 1,7% evrei, 0,5% polonezi. Românii sunt majoritari în raioanele Herţa
(93,8%), Noua Suliţă (64,3%), Adâncata/Hliboca (51,4%). Şi în judeţul Storojineţ,
ponderea populaţiei româneşti este semnificativă: 37,1%. Ucrainenii sunt majoritari
în celelalte raioane, inclusiv în oraşul Cernăuţi, unde reprezintă 80% din populaţia
capitalei de regiune.
În aceeaşi perioadă de referinţă, în România rămân judeţele Câmpulung,
Suceava şi o parte din judeţul Rădăuţi. După desfiinţarea judeţelor (1948), acestea
intră în componenţa regiunii administrative Suceava (care înglobează, din 1950, şi
fostele judeţe Dorohoi şi Botoşani), regiune formată din raioane, până în 1968, apoi
a judeţului Suceava (din 1968 până astăzi). În judeţul Suceava intră, alături de
vechile localităţi bucovinene, „din necesităţi locale”, părţi din fostul judeţ Neamţ
(satele din plasa Broşteni), părţi din fostul judeţ Fălticeni/Baia/Suceava (plăşile
Mălini, Boroaia, Şomuzul), părţi din fostul judeţ Dorohoi (satele de pe dreapta
râului Siret, din plasa Siret: Bălineşti, Zamostea, Zvoriştea, Adâncata), precum şi
părţi din fostul judeţ Botoşani (sate din plăşile Bucecea şi Corni)7. Actualul judeţ
Suceava are o suprafaţă de 8 553 km2, 688 435 de locuitori, 97 de comune şi 17 oraşe.
În lucrările biobibliografice de după 1980, de la Suceava şi de la Cernăuţi,
toate localităţile din aceste părţi alipite vechilor districte/judeţe bucovinene sunt
6

Dumitru Covalciuc, Documentar. Tablou cu comunele urbane şi rurale din partea de nord a
Bucovinei, anexate de URSS în rezultatul ultimatumului din 26–28 iunie 1940, alcătuit de Ministerul
Afacerilor Interne Român, în „Ţara Fagilor”. Almanah cultural-literar al românilor nord-bucovineni,
XV, Cernăuţi–Târgu-Mureş, Societatea Culturală „Arboroasa”, 2006, p. 151–155.
7
Confer Dragoş Moldovan (coordonator), Tezaurul toponimic al României. Moldova,
vol. I, Repertoriul istoric al unităţilor administrativ-teritoriale, 1772–1988, Partea I–II, Bucureşti,
Editura Academiei Române, 1991–1992.
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incluse în Bucovina, prin deformarea unei realităţi istorice şi a unei noţiuni dintr-o
perioadă istorică distinctă8: 1775–1918 şi continuată, câteva decenii doar, în cadrul
Regatului României (1918–1940, 1941–1944).
Ca realitate istorică şi nume de provincie, Bucovina a existat numai în
perioada 1774–1918, când a făcut parte din Imperiul Habsburgic. După 1918, în
cadrul Regatului România, Bucovina a fost cunoscută ca provincie istorică, alături
de Banat, Basarabia, Crişana, Dobrogea, Maramureş, Moldova, Muntenia, Oltenia
şi Transilvania. Bucovina istorică denumeşte astăzi un concept cu care operează
mai ales cercetătorii. Pentru cei mai mulţi dintre locuitorii de astăzi, Bucovina
denumeşte un „teritoriu ale cărui graniţe şi-au pierdut de mult conturul exact”,
devenind „aproape un teritoriu de legendă”9.
Prin apartenenţa la zone geopolitice şi culturale diferite, prin schimbarea
repetată, în ultimele trei secole, a naţiunii politice dominante, destinul istoric şi
cultural al acestui străvechi subspaţiu etno-cultural românesc este unul de excepţie.
Până în anul 1918, în Bucovina s-au petrecut numeroase fenomene, procese şi
mutaţii, care au contribuit la schimbarea fizionomiei (demografice, economice,
sociale, culturale şi politice) a provinciei, conferindu-i un statut singular în
comparaţie cu regiunile învecinate. În urma acestor procese şi transformări, ample
şi complexe, Bucovina a devenit în conştiinţa opiniei publice cultivate o „Elveţie în
miniatură”, iar Cernăuţii, capitala provinciei imperiale, „mica Vienă”. „Fenomenul
bucovinean” produs aici, prin contribuţia mai multor culturi şi generaţii, este
8
Dăm aici o listă a acestora, numai pentru a ilustra consistenţa cercetărilor care au contribuit
la impunerea unui concept „cu geometrie variabilă” în literatura problemei, mai cu seamă în perioada
1981–2009: Emil Satco, Muzica în Bucovina, Suceava, Biblioteca Judeţeană, 1981; [I. Pânzaru, Petru
Foicu], Ştiinţa în Bucovina. Gid biobibliografic, Cu o prefaţă, Dimensiuni cultural-ştiinţifice
bucovinene, de Traian Cantemir, vol. I, Suceava, Biblioteca Judeţeană, 1982; [I. Pânzaru, Petru
Froicu, Eugen Dimitriu], Ştiinţa în Bucovina. Ghid biobibliografic, cu un cuvânt înainte de I. Pânzaru,
vol. II, Suceava, Biblioteca Judeţeană, 1983; [I. Pânzaru, Petru Froicu, Eugen Dimitriu], Ştiinţa în
Bucovina. Ghid biobibliografic, cu o notă redacţională de I[oan] P[ânzaru], Suceava, Biblioteca
Judeţeană, 1984; Emil Satco, Arta în Bucovina, vol. I–II, Suceava, Biblioteca Judeţeană, 1984, 1991;
Буковина. Землі квітучої краса. Фотоальбом, Kиїв, Мистецтво, 1989; Emil Satco, Ioan Pânzar,
Dicţionar de literatură Bucovina, Suceava, Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”, 1993; Emil Satco,
Ioan Pânzar, Personalităţi bucovinene. Dicţionar, VIII, Suceava, Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”–
Fundaţia Culturală a Bucovinei, 1997; Emil Satco, Bucovina. Contribuţii cultural-ştiinţifice.
Dicţionar, IX, cu o notă redacţională nesemnată, Suceava, Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”, 2000;
Grigore G. Bostan, Lora Bostan, Pagini de literatură română Bucovina, regiunea Cernăuţi 1775–
2000, Cernăuţi, Editura „Alexandru cel Bun”, 2000; Alexandru Toma (redactor responsabil),
Bucovina 2000. Album, Suceava, Tipografia „Lidana”, 2001; Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei,
vol. I–II, Iaşi–Suceava, Editura Princeps–Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”, 2004; Valentin Ciucă,
Un secol de arte frumoase în Bucovina, Prefaţă de acad. Răzvan Theodorescu, Suceava, Editura
Muşatinii, 2005; Vasile Efros, Ştefan Purici (colectiv), Oameni şi locuri în Bucovina, Ghid turistic
trilingv, Suceava, Fundaţia Naţională „Humanitas”-Filiala Suceava, 2009.
9
Vezi, printre altele: Gheorghe C. Moldoveanu, Bucovina: onomastică şi istorie, Bucureşti,
Editura Academiei Române, 2002, p. 5. În lucrări istoriografice şi creaţii literare româneşti teritoriul
este cunoscut prin câteva sintagme, care au făcut la noi o glorioasă carieră: „Raiul Moldovei”,
„pământul românesc clasic”, „diamant din coroana lui Ştefan”, „veselă grădină”.
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rezultatul unui proiect central-european de succes, stimulat de politici şi o legislaţie
adecvată10, ce a creat „un topos multicultural” remarcabil11 şi un model de
colaborare interetnică, demn de urmat în Europa mileniului al treilea.
Istoria acestui colţ de ţară şi de lume, în general, şi destinul Bucovinei
istorice, în particular, reprezintă o fascinantă şi pilduitoare lecţie de istorie
naţională şi de istorie a umanităţii deopotrivă. Dintre argumentele cercetării istorice
contemporane noi reţinem aici un punct de vedere românesc: „În pofida
vicisitudinilor vremurilor şi schimbărilor repetate de administraţii şi regimuri
politice, în toate timpurile bucovinenii au fost remarcaţi pentru toleranţa lor şi
deschiderea spre nou şi schimbare. Zonă a interferenţelor culturale, cu un peisaj
deosebit de atractiv, Bucovina este emblematică pentru ospitalitatea oamenilor care
poartă un respect aparte – poate mai mult decât în orice altă parte a Europei –
locului unde îşi duc traiul. Ţara Fagilor este prin excelenţă o vatră păstrătoare a
unor valori spirituale şi materiale unice prin specificul lor”12.
Bogata experienţă europeană a bucovinenilor, dar şi dramatica lor experienţă
de viaţă din veacul trecut (emigrările repetate, traumele celor două sângeroase
conflicte mondiale, deportările în masă, refugiul, închisorile comuniste) reprezintă,
de asemenea, o tulburătoare lecţie de istorie contemporană, îndemnând generaţiile
de astăzi, la cunoaştere continuă, pentru a menţine vie memoria tragediei părinţilor
şi „însănătoşirea reflecţiei morale” în spaţiul nostru public.
În lucrarea anevoioasă de reconstruire a unei societăţi deschise, patrimoniul
comun al oamenilor din Bucovina istorică oferă repere trainice pentru recâştigarea
unor valori şi sentimente înalte, atât de ultragiate şi aici, timp de peste o jumătate
de veac: respectul pentru lege, toleranţa, onoarea, demnitatea, încrederea în
celălalt, loialitatea, egalitatea de şanse în competiţie, bucuria comunicării alese în
câmpul multiculturalităţii, dragostea de a munci temeinic şi de a trăi în bună
rânduială, dăruirea generoasă în spaţiul binelui public.

10
Mihai-Ştefan Ceauşu, Bucovina Habsburgică. De la anexare la Congresul de la Viena.
Iosefinism şi postiosefinism (1774–1815), Iaşi, Fundaţia Academică „A. D. Xenopol”, 1998. În
Bucovina istorică au convieţuit paşnic unsprezece etnii care s-au bucurat de libertatea neîngrădită de a
împărtăşi nouă credinţe religioase.
11
Petro Rychlo, Multikultureller Topos Bukowina, conf. www.bukowina-zentrum.org; Vasile
I. Schipor, Bucovina istorică, elita bucovinenilor şi Academia Română, în „Analele Bucovinei”,
Bucureşti, anul XII, nr. 1 (24) [ianuarie–iunie] 2005, p. 33–49, republicat în vol. 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” (23), 2007,
p. 11–42.
12
Conf. Bucovina. Trecut, prezent şi perspective, www.usv.ro/istoria_bucovinei.php - 32k.
Vezi şi 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,
Bucureşti, Editura Academiei Române, Colecţia „Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii”
(19), 2006.
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ROMÂNII ŞI DINASTIA STRĂINĂ: AVATARURILE
UNEI DIMENSIUNI POLTICO-IDENTITARE
DINU BALAN
Ideea prinţului străin în fruntea Principatelor Române fusese vehiculată cu
mult timp înainte de instituirea monarhiei de Hohenzollern. Proiectul Unirii,
cristalizat sub influenţă străină, bazat pe planurile „schiţate de străini, în vederea
unor anumite scopuri politice”1, implica aducerea unui prinţ străin în fruntea ţării.
Ţesute încă din secolul anterior, proiectele diplomaţiei europene privind
constituirea unui stat românesc, prin unirea Moldovei cu Ţara Românească, având
în frunte un prinţ străin, s-au înmulţit şi au devenit mult mai consistente, mai
riguros plănuite şi mai aproape de a fi puse în aplicare în secolul al XVIII-lea,
datorită faptului că zona în care se aflau Principatele devenise de o importanţă
strategică deosebită, după deplasarea centrului politicii europene în Orient 2. Deşi
apreciate ca „lipsite de orice urmă de conştiinţă sau de concepţie naţională”,
planurile străine privind realizarea unui stat naţional românesc au furnizat
românilor temeiuri şi speranţe în vederea transformării ţărilor române de la est şi
sud de Carpaţi într-un stat unit şi independent 3.
Ideea principelui străin, formulată, pentru prima dată după 18214, era deja, în
deceniul următor, potrivit lui Bois le Comte, o aspiraţie generală 5. Dacă va fi fost
1

Romulus Seişanu, Ideia unirei în Ţările Române. Când s-a născut şi cum a evoluat ideia
înfăptuirii României Mari, Bucureşti, Tipografia Ziarului „Universul”, 1933, p. 3.
2
Vezi Leonid Boicu, Considérations portant sur la reconstitution de la Dacie dans les projets
européens du XVIII-ème siècle, în „Revue Roumaine d'Histoire”, XX, 1981, p. 4.
3
Idem, Geneza „chestiunii române” ca problemă internaţională, Iaşi, Editura Junimea, 1975,
p. 28.
4
Vlad Georgescu, Mémoires et projets de réformes dans les Principautés Roumaines.
1769–1830. Répertoire et textes inedites, Bucarest, Association Internationale d'Études du Sud-Est
Européen, 1970, p. XIII.
5
Documente privitoare la istoria românilor. Colecţia Eudoxiu de Hurmuzaki, Bucureşti,
vol. XVII, 1913, p. 349.
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aşa, această cerinţă trebuie raportată la proiectele privind restructurarea
instituţională şi reformarea societăţii româneşti, amplificate după 1821. Situaţia se
explică, pe de o parte, prin maturitatea politică a clasei conducătoare, nedispusă a
mai crede în iluzorii planuri de eliberare şi unificare, iar pe de altă parte, prin dorinţa
de a identifica principalele racile ale societăţii româneşti şi a le afla remediul.
Rezoluţiile Adunărilor ad-hoc din 1857 includeau cerinţa prinţului străin ca
una dintre „dorinţele” fundamentale ale românilor 6. În acelaşi an însă, Grigore
Alexandrescu scria O profesiune de credinţă, în care afirma: „Ş-a străinului
domnire Ţării îi va fi fatală; / Şi religia vom pierde şi vom uita româneşte, / Ca în
Grecia modernă, unde azi vorbesc nemţeşte. / Pe când unul dintr-ai noştri, domn de
viţă românească, / Tot mai lesne o să ierte slăbiciunea omenească”7.
Perioada dintre anii 1856 şi 1866 a fost una în care „naţionalismul începea a
se trezi şi a-şi da treptat seama de forţa lui inerentă”8. Epoca luptei pentru unire
dezvăluie încleştarea spiritelor cuprinse în vâltoarea istoriei. Unioniştii îi acuzau pe
adversari că sunt „inamici ai naţionalităţei române”, „instrumente [ale] străinilor” 9.
Unul dintre actorii evenimentelor includea în tabăra separatistă pe străinii
împământeniţi10. La rându-i, Cezar Bolliac îi acuza pe separatişti că au preferat
„totdeauna orgia cu străinul decât ospeţul de agape cu fraţii”11. Ei îşi pun masca
patriotismului, dar „lucrează în întuneric”. „Străinii şi cei mai compromişi oameni”
fiind în capul guvernului moldav, ei sprijină ideea prinţului străin drept „singurul
leac de a scăpa” de acel „ce naţional” care este unirea. Reacţionarii din Principate,
mai ales „mizerabilul regim al fanariotului Vogorides”, fiind „instrumente docile
ale străinului”, i-au încurajat pe toţi „inimicii naţionalităţii române” să lupte cu
orice mijloace „spre a stinge orice idee de regenerare” 12. Comentând favorabil
alegerea lui Cuza ca domn al Principatelor, Bolliac opina că s-a „mântuit ţara de
toate consecinţele ce urma să atragă realizarea ideii de un prinţ străin în capul
nostru”. Acesta nu putea face o „educaţie naţională”, „era să înstreineze armia”, să

6

Acte şi documente relative la istoria renascerei României, publicate de Dimitrie A. Sturdza
ş.a., Bucureşti, vol. VI/1, 1900, p. 63–69.
7
Gr. Alexandrescu, Poezii. Proză, text stabilit şi note de I. Fischer, antologie şi repere
istorico-literare de Mircea Anghelescu, Bucureşti, Editura Minerva, 1985, p. 144.
8
T. W. Riker, Cum s-a înfăptuit România. Studiul unei probleme internaţionale 1856–1866,
Iaşi, Editura Alfa, 2000, p. VI.
9
G. Sion, Fisiologia alegerilor din Moldova , în „Românul”, 3/15 ianuarie 1859, reprodus în
Acte şi documente, vol. VIII, Bucureşti, 1900, p. 296.
10
N. Iorga, Un cugetător politic moldovean de la jumătatea secolului al XIX-lea:
Ştefan Scarlat Dăscălescu, în „Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice”, seria III,
tomul XIII, 1932, p. 42.
11
C. Bolliac, Libertatea presei, [21–25 iunie 1859], în Scrieri, Ediţie, note şi bibliografie de
Andrei Rusu, prefaţă de Mircea Scarlat, vol. II, Bucureşti, Editura Minerva, 1983, p. 169.
12
Idem, Actualitate, [3 mai 1857], în loc. cit., p. 128–131.
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impună un guvern „rudă cu streinii şi strein către naţie”, urmând „să râză de
patriotismul românilor şi de orice pornire naţională” 13.
Interesantă, în toate aceste luări de poziţie, este asocierea celor care nu
sprijină idealul politic şi naţional unionist cu „străinul” 14. Ideea de străin,
diabolizată sau nu, este strâns legată de aceea de naţiune, de identitatea politiconaţională. Acest fapt s-a accentuat profund după 1859, când formula statuluinaţiune centralizat a suprimat orice altă modalitate de concepere a unei formule
politice alternative. Comunitatea, concepută organic, simţea nevoia unei
identificări cu statul etniei-naţiuni. Loialitatea faţă de stat şi devotamentul faţă de
comunitate, înţeleasă etno-cultural, erau congruente15.
Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn în ambele Principate reprezenta,
într-o atare perspectivă, o manifestare a naţionalismului românesc, caracterizat prin
sintagma „l'instinct de nations”, care dejoacă planurile diplomaţiei16. Începea o altă
etapă a naţionalismului, care devenea, în primul rând, o politică de stat, menită să
legitimeze centralizarea administrativă şi legislativă care reprezenta, după remarca
lui Kogălniceanu, din mai 1860, „o necesitate de întâiul ordin”17. Naţionalismul
românesc devenea, după formula lui Peter Sugar, „birocratic”18.
În acest context, înlăturarea lui Cuza şi aducerea dinastiei de HohenzollernSigmaringen pe tronul României a ridicat o serie de probleme politico-identitare,
necesare a fi cunoscute. Nu înainte de a semnala faptul, altminteri cunoscut, că
domnul Unirii însuşi a avut în vedere dorinţele Adunărilor ad-hoc şi problema
prinţului străin. Scrisoarea trimisă lui Napoleon al III-lea, în octombrie 186519, ca
şi mesajul adresat Parlamentului, la 5 decembrie20, dovedesc faptul că Al. I. Cuza
era conştient că domnia sa era o etapă tranzitorie, iar el însuşi nu avea să se opună
opţiunii pentru întronarea unui prinţ străin în Principatele Unite. Se pare chiar –
deşi nu sunt cunoscute foarte bine detaliile – că era preocupat de problema
13

Idem, Prinţ strein, [7–19 februarie 1859], în loc. cit., p. 146.
Separatiştii i-au acuzat, la rându-le, pe unionişti, că s-au lăsat atraşi de „revoluţionarii
străini care conspirau în contra întregintei ţării” şi de „câţiva demagogi indigeni într-un complot urzit
de streini”. Cf. Cătălina Mihalache, Din istoria învinovăţirii celuilalt. Un jurnal ieşean la 1858, în
Vârstele Unirii. De la conştiinţa etnică la unitatea naţională, volum editat de Dumitru Ivănescu,
Cătălin Turliuc, Florin Cântec, cu un cuvânt înainte de Alexandru Zub, Iaşi, Fundaţia Academică
„A. D. Xenopol”, 2001, p. 80.
15
Vezi Barbara Jelavich, Istoria Balcanilor. Secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, vol. I,
traducere de Mihai Eugen Avădanei, Iaşi, Institutul European, 2000, p. 265–266 şi passim.
16
G. Le Cler, Le Moldo-Valachie. Ce qu'elle a été, ce qu'elle est, ce qu'elle pourrair être,
Paris, E. Dentu, 1866, p. 340.
17
Cf. „Românul”, nr. 134–135, 13–14 mai 1860, p. 403.
18
Peter Sugar, External and Domestic Roots of Eastern European Nationalism, în vol. Peter
Sugar şi Ivo J. Lederer, Nationalism in Eastern Europe, Seattle, University of Washington Press,
1969, p. 50–51.
19
R. V. Bossy, Agenţia diplomatică a României în Paris şi legăturile politice franco-române
sub Cuza Vodă, Bucureşti, 1931, p. 382–386.
20
Mesagii şi proclamaţii ale lui Cuza Vodă, Vălenii de Munte, 1910, p. 196–197.
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succesiunii sale21. Iar oponenţii săi din „monstruoasa coaliţie” făceau promisiunea,
în iunie 1865, că, în perspectiva unei vacanţe a tronului, vor susţine „prin toate
mijloacele alegerea unui principe din familiile domnitoare din Occident”22. Din
această perspectivă, îndepărtarea lui Cuza, la 11 februarie 1866, nu este o surpriză.
Surprinzătoare a fost maniera în care s-a produs şi argumentele pe care istoricii
români le-au adus în sprijinul ideii că momentul s-ar constitui într-un nou episod al
politicii faptului împlinit. S-au exprimat opinii conform cărora actul îndepărtării lui
Cuza ar reprezenta, totuşi, un act pozitiv, reflectând voinţa românilor şi „stăruinţa
lor deliberată în revendicarea principelui străin”23, punând capăt unei etape de
provizorat24 şi pregătind ţara pentru următorul pas, al obţinerii independenţei 25.
În 1873, la Ruginoasa, Kogălniceanu omagia în cuvinte înălţătoare opera lui
Cuza, descriind domnia sa ca „cea mai frumoasă pagină” a istoriei românilor26.
Însă, imediat după detronarea domnului Unirii, noile autorităţi au încercat să
prezinte în culori sumbre cei şapte ani de domnie ai acestuia, iar detronarea sa drept
o necesitate. Dimitrie Brătianu, într-un incredibil exerciţiu de demagogie, afirma
într-un discurs, apărut în „Românul”, din 3 martie 1866: „Români! În mai puţin de
două luni aţi trăit mai mult de doi seculi” 27 pe drumul libertăţii. Retorica nu e nouă,
gazeta „Pruncul român” exprimându-se în aceeaşi termeni ditirambici28. Ea masca
o stare de incertitudine în privinţa viitorului Principatelor Unite şi punea sub
semnul întrebării legitimitatea viitoarei formule de conducere a ţării. Guvernul şi
Locotenenţa Domnească aveau să facă tot posibilul pentru a remedia o atare
situaţie. Plebiscitul pentru alegerea principelui Carol de Hohenzollern ca domn al
României avea să se desfăşoare sub atenta supraveghere a autorităţilor, prin
implicarea instituţiilor statului şi aşezarea actului sub semnul faptului împlinit 29.
Unii contemporani aveau dubii şi în privinţa exactităţii rezultatului oficial al
votului30. Se adăuga o stare evidentă de rezervă, dacă nu de ostilitate, mai ales în
21

Dan Berindei, Les antécédents de l'abdication du prince Couza, în „Revue Roumaine
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22
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23
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rândul ţăranilor, care păstrau vie amintirea lui Cuza şi se temeau de schimbările pe
care le-ar fi putut produce domnia străină31. De aceea, telegramele de felicitare şi
manifestările de bucurie ale românilor pentru alegerea şi venirea în ţară a lui Carol
I32 reflectă doar parţial starea de spirit din ţară. Într-o colecţie de texte umoristice
din 1870, imaginea domnului e negativă. Calificat drept „neamţ”33 sau „secătură”
de la Rin34, „regiu aista”35 – delimitarea fiind implicită – este acuzat de instaurarea
arbitrariului şi a domniei bunului plac36, fiind deplânsă starea de apăsare a
poporului de rând37 şi despotismul patronat de sus38. Parcă ar fi un ansamblu de
texte antimonarhice, acestea răspândite, de altminteri, în broşuri sau în presa
epocii, mai ales în perioadele de acutizare a crizelor, ca la 187139.
Fără îndoială, instituţia monarhică a avut un rol central în istoria modernă a
României, fixat prin Constituţia din 1866. Carol I şi-a asumat obligaţiile care îi
reveneau faţă de corpul social, incumbând în virtutea relaţiilor biunivoce dintre
monarh şi popor40. Întărind statul conform obiectivelor filosofiei politice moderne 41
şi contribuind la dezvoltarea sa economică, politică sau culturală, Carol I a fost în
măsură să schimbe, treptat, percepţia asupra dinastiei străine. Pornită, iniţial,
dinspre cercurile politice care doreau evitarea unor probleme interne, cu ecou şi
intervenţie străină, aşezate, aşadar, pe temeiul necesităţii prezervării unităţii
naţionale42, admiraţia şi preţuirea pentru principele, devenit, în 1881, rege, se va
răspândi în rândul populaţiei. Chiar dacă Carol I a fost perceput, aşa cum îl descria
regina Maria, ca un om al datoriei, aspru, rece şi impunător 43, treptat, binefacerile
31
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lungii sale domnii au sensibilizat poporul, uneori alăturarea sa cu domnul Cuza
fiind posibilă în conştiinţa populară44. Nu înseamnă că nu a continuat să persiste o
anume reticenţă a reprezentanţilor dinastiei faţă de receptarea antecesorului în
spaţiul public, lucru dovedit de dezvelirea statuii domnului Unirii în Piaţa Unirii
din Iaşi, la începutul secolului al XX-lea45. Dar munca constantă, opera edificată şi
iubirea de patrie a lui Carol I, glorificate de nepoata sa, viitoarea regină Maria 46,
aveau să-şi arate roadele. „Deşi poporul nu-l iubea destul de călduros, îl respecta şi
îşi dădea seama ce cârmuitor bun, chibzuit şi uitător de sine avusese în regele
Carol”47. Chiar şi Maria, atât de iubită de popor, avea să constate, la începuturile
domniei, „lipsa unei supuneri spontane faţă de persoana mea regală […]”48.
Anul 1866 este marcat, politic, de începutul dinastiei străine în România 49.
Dar instaurarea acesteia s-a produs într-un moment de acută criză a sistemului
politic naţional, sfârşitul brusc al domniei lui Cuza şi reacţiile stârnite pe plan
intern şi extern punând în pericol înfăptuirile realizate în cei şapte ani de domnie
pământeană 50. Guvernul provizoriu a şi acţionat în vederea găsirii unui candidat
„cât mai repede posibil”, pentru remedierea situaţiei politice precare51. Puterile
europene, sub garanţia colectivă a cărora se aflau Principatele Unite, au interpretat
detronarea lui Cuza ca fiind un atac direct împotriva regimului juridic fixat prin
acte internaţionale, sub care se afla statul român52. În prima şedinţă a Conferinţei
puterilor garante de la Paris, ale cărei lucrări au fost deschise la 10 martie 1866,
reprezentantul Porţii, Safvet Paşa, a cerut să nu fie admis principiul prinţului străin
pe tronul României53. Rusia şi Austria erau, la rându-le, împotriva aducerii
prinţului străin. S-a apreciat că, într-o atare conjunctură internaţională, o revenire la
„the former political conditions could be supported” 54. În acest context, „Franţa era,
aşadar, limba cumpenei, fără Napoleon nu era cu putinţă nimic; cu Napoleon
44
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totul”, principele menţionând înrudirea sa cu suveranii Franţei şi Prusiei 55. De
altfel, guvernul anunţa, la începutul lunii aprilie 1866, plebiscitul pentru aprobarea
candidaturii prinţului Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, amintind rudenia sa,
„prin două ramuri”, cu Napoleon al III-lea 56. Rusia interpreta instaurarea dinastiei
străine ca o dovadă a vivacităţii şi izbânzii diplomatice a Franţei în sud-estul
Europei57. Însă împăratul francez nu era dispus să-l ajute necondiţionat pe alesul
românilor 58. Energia şi victoria aparţineau însă în primul rând factorilor politici
români, care au reuşit să mobilizeze populaţia pentru plebiscit şi să înfrângă
energic acţiunea separatiştilor din Moldova. În depeşa primită de la I. C. Brătianu,
la 16 aprilie 1866, alături de scrisoarea regelui Prusiei, se proclama ditirambic:
„Cinq millions de Roumains acclament leur Souverain, le Prince Charles […] Tous
le temples sont ouvertes et la voix de clergé s'élève avec celle du peuple tout entièr
vers l'Eternel, pour le prier de bien bénir leur Élu et le rendre digne de ses
ancêtres et de la confiance que la nation entière a mise en lui”59 [s. n.– D. B.].
După ce, la 11/23 octombrie 1866, firmanul de recunoaştere a domnitorului Carol a
fost emis de Poartă, mesajul domnesc din 15/27 noiembrie 1866 proclama aşezarea
statului român „pe baze solide”60. Domnitorul era încrezător, însă discuţiile purtate
cu Poarta, prin medierea Franţei, privind prevederile Constituţiei, s-au dovedit
extrem de dificile, partea română, ca şi cea otomană, de altfel, fiind nevoită să facă
concesii, unele destul de stânjenitoare61. Deşi a fost preluat modelul belgian 62,
acesta a fost adaptat tradiţiei constituţionale româneşti. Astfel, Constituţia din 1866
era, în aprecierea lui I. C. Filitti, „rezultatul firesc al unei evoluţii începute măcar
de la 1821”63. Semnificaţia sa mai largă pentru poziţia internaţională a României
constă în aceea că este „argumentul nr. 1 pentru statul român când făcea abstracţie
de suzeranitatea otomană şi garanţia colectivă europeană; acestui document i-a
revenit un rol determinant în lupta dusă de români pentru neatârnare” 64.
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Dar până la sfârşitul fericit din toamna anului 1866, a existat o acută stare de
criză. Nu doar a statutului juridic internaţional al României, ci şi o veritabilă „criză
de legitimitate” a dinastiei străine, care dorea legitimarea unei noi ordini politice
stabile65. Istoricul Paul E. Michelson identifica, pentru perioada domniei lui Carol
I, trei crize de dezvoltare esenţiale: criza legitimităţii, nivelul participării politice şi
birocratizarea66. De altfel, acelaşi propunea o lectură a istoriei româneşti între 1861
şi 1871 prin dezvoltarea conceptului de criză 67. Sub semnul crizei şi al schimbării
este văzută perioada domniei lui Carol I, mai ales până la proclamarea regatului, şi
de alţi istorici68. Noi înşine propunem aici o încercare de a înţelege instaurarea
monarhiei constituţionale şi avatarurile sale identitare, având în vedere modul în
care au fost depăşite crizele politice ale perioadei69. Ne interesează mijloacele avute
în vedere pentru consacrarea instituţiei respective în spaţiul românesc.
Constituţia din 1866 constituia baza legală pentru monarhia constituţională
instaurată în spaţiul românesc. Articolul 35 prevedea că puterea executivă aparţinea
domnului „care o exercita în mod regulat prin Constituţiune”. Conform articolului
82, „puterile constituţionale ale domnului sunt ereditare.” Persoana domnului era
considerată „neviolabilă” (art. 92). Numeroase alte articole stabileau prerogativele
domnului, în ceea ce priveşte iniţiativa legislativă, puterea armată, dreptul de a
încheia tratate, de a bate monedă, de a conferi decoraţii etc. 70. Acceptând să
domnească ca monarh constituţional71, în ciuda unor puseuri autoritariste, Carol a
întărit legitimitatea instituţiei monarhice72 şi a confirmat dorinţa contemporanilor
65
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de a face să se dezvolte „simţul legalităţii” la români 73. Era un compromis necesar
şi consecinţa unei consimţiri. De altfel, remarca Roger Caillois, „puterea, ca şi
sacrul, pare un har exterior căruia individul îi este sediu trecător. […] El
beneficiază de sprijinul întregii societăţi, căreia depozitarul lui îi constituie
legătură”74. Într-o atare direcţie ne îndreaptă jurământul depus de prinţul Carol în
faţa Reprezentanţei Naţionale, la 10/22 mai 1866, prin care noul domnitor îşi arăta
credinţa „fără margini către noua mea patrie şi acel neînvins respect către lege, pe
care l-am cules în respectul alor mei. Cetăţean azi, mâine, de va fi nevoie, soldat,
eu voi împărtăşi cu d-voastre soarta cea bună ca şi pe cea rea” 75. În virtutea
aceleiaşi consimţiri, Adunarea Deputaţilor a votat, în aceeaşi zi, legea prin care
domnitorului i se acorda naturalizarea 76. Discursul preşedintelui Camerei,
Manolache Costache Epureanu, din 11/23 mai 1866, e un veritabil legământ între
prinţul care „a răspuns la apelul naţiunii române” şi români, pentru a conduce
patria comună „la mărire şi prosperitate” 77.
România a traversat în perioada cuprinsă între anii 1866 şi 1914 diferite
etape, evidenţiindu-se o succesiune de crize şi de realizări remarcabile, ce au
jalonat modernizarea statului naţional şi a societăţii româneşti. După 1866, s-a
instalat un anume sentiment al „tranziţiei spre altceva”78, căci, observa P. P. Carp,
„după munca glorioasă a creării [săvârşită de generaţia paşoptistă, n. n. – D. B.],
vine însă munca mai modestă a consolidării” 79. A fost însă o perioadă grea şi
extrem de agitată, instabilitatea politică, greutăţile financiare şi presiunile externe
contribuind la o dialectică a confruntării şi a consensului, fiecare dintre aceste
componente devenind, în diferite momente, prioritară, în funcţie de afilierea la un
set de valori ideologice ale actorilor scenei interne, de raportul de forţe dintre
diferitele grupări politice, de contextul internaţional şi de factori subiectivi, a căror
emergenţă în acei ani nu e deloc neglijabilă 80. O prelungită stare de criză, începută
în 1866, odată cu debarcarea lui Cuza, sporită de tribulaţiile diplomatice ale lui
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Napoleon al III-lea81, sprijinitorul proiectului de unire a Principatelor, a continuat
până în 1871, când perspectiva abdicării domnitorului Carol I a condus la o situaţie
periculoasă pentru statul român: pe canale diplomatice erau reiterate ameninţări
privind o posibilă intervenţie şi ocupaţie armată otomană, pierderea autonomiei şi
chiar împărţirea Moldovei şi Valahiei între Rusia şi Austria 82. Situaţia era cu atât
mai gravă cu cât acţiunea rusă din 1870–1871, de revizuire a tratatului de la Paris
din 1856, „punea cercurile politice româneşti nu doar în faţa unor alternative
vizând regimul politic, ci existenţa statului”83. Raporturile dintre România şi marile
puteri, care cunoscuseră o tensionare crescândă după 1866, puteau pune în pericol
existenţa tinerei formaţiuni statale, în condiţii internaţionale neprielnice84. Pe de
altă parte, dacă în ţară nu exista pericolul unui război intern sau al unei revoluţii 85,
anii 1870–1871 au reprezentat „una dintre cele mai dificile perioade din întreaga sa
istorie modernă”86. Dacă în perspectivă istorică, perioada dintre 1866 şi 1871 „ne
oferă imaginea unei societăţi în tranziţie, maturizându-se în planul vieţii şi
instituţiilor politice, înscrise ireversibil pe calea modernizării”, anii aceştia se
caracterizează, totodată, printr-o preeminenţă a confruntării87. Într-un atare cadru,
s-a supraestimat amploarea sentimentelor republicane „atât de puternic dezvoltate
în opinia publică românească”88, căci, arăta cel mai competent istoric al problemei,
„anticarlismul nu era substituit de antimonarhism şi implicit de republicanism.
Opoziţia faţă de Carol nu a însemnat, în egală măsură, şi opţiunea pentru un regim
republican în România”89. Nici domnul nu pare să fi înţeles altfel situaţia, din
moment ce după acea efemeră „republică” de la Ploieşti, din august 1870, el
propunea, în scris, conducătorilor din ţările garante modificarea Constituţiei, în
vederea sporirii prerogativelor executivului90. Barbara Jelavich aprecia că iniţiativa
81
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principelui a fost „greşit planificată”, din punct de vedere al impactului
internaţional, datorită momentului delicat din preajma Conferinţei de la Londra, ce
avea în vedere modificarea rolului Rusiei pe arena europeană 91. În acest context,
atât de agitat, scrisoarea din „Augsburger Allgemeine Zeitung” (15/27 ianuarie
1871) şi evenimentele de la sala Slătineanu au adâncit criza. Conexate cu
implicaţiile afacerii Strousberg, aceste evenimente au produs atât de periculoasa
idee a abdicării92. Odată criza rezolvată, prin apelul la unitate de dragul existenţei
naţionale93 şi renunţarea domnului la actul demisiei, poziţia monarhiei va fi întărită
şi va căpăta un prestigiu imens după războiul din 1877–1878. Astfel că, în 1881,
guvernul liberal a înaintat proiectul de lege vizând proclamarea Regatului, care a
fost votat, în unanimitate, de ambele Camere94.
Criza orientală, declanşată în vara anului 1875, prin răscoala Bosniei şi
Herţegovinei, urmată, la începutul anului următor, de cea a bulgarilor şi, în vară, de
declaraţia de război adresată Imperiului Otoman de Serbia şi Muntenegru, a
antrenat şi România, dornică a rupe legăturile de vasalitate, formale, faţă de Poartă.
Participarea la războiul ruso-turc din 1877–1878, care a sporit prestigiul ţării, dar şi
al dinastiei, urmată de o stare tensionată cu fosta aliată, Rusia ţaristă, a fost
încununată, în cele din urmă, prin recunoaşterea independenţei, potrivit stipulaţiilor
Tratatului de la Berlin (1/13 iulie 1878). Se impunea însă asigurarea de către
România a libertăţii tuturor confesiunilor şi a acordării de drepturi cetăţeneşti
practicanţilor lor. De asemenea, prin articolul 45, statul român era obligat să cedeze
Rusiei sudul Basarabiei, primind însă Dobrogea 95.
Independenţa recunoscută, statul român şi-a sporit prestigiul şi importanţa.
Kogălniceanu credea că este momentul şi sunt întrunite condiţiile pentru ca
România să ocupe un rang asemănător cu cel al Belgiei 96 şi să fie admisă „pe picior
de egalitate în marea familie europeană” 97. Proclamarea Regatului (1881),
stabilitatea politică, girată de cele două importante partide ale epocii moderne,
Partidul Naţional Liberal şi Partidul Conservator, modernizarea structurilor
instituţional-administrative, activitatea legislativă şi modificările constituţionale,
dezvoltarea economică, creşterea influenţei Regatului în politica externă, toate
acestea şi multe altele98 au jalonat parcursul României în epoca modernă. Pe plan
intern, mari crize sociale au emers datorită amplitudinii problemei agrare şi
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chestiunii evreieşti. Ştefan Antim asocia, de altfel, „problema evreiască” cu
„problema ţărănească”. Prima „nu e decât unul din aspectele chestiei agrare” 99.
Prezenţa în ţară a unui sfert de milion de „iloţi” a avut urmări catastrofale asupra
administraţiei şi a mentalităţilor oficialităţilor: permiţându-şi totul faţă de „aceşti
oameni [evreii, n. n. – D. B.], lipsiţi de drepturi înăuntru şi de orice sprijin din
afară”, apucăturile „de despot” ale funcţionarului român s-au extins „şi faţă de
românii băştinaşi”100.
Semnalând discrepanţele sociale din preajma marii răscoale din 1907, Iorga
ameninţa profetic: „Îngrijiţi-vă, o, voi, eminenţi cârmuitori de ţară şi de drumuri
frumoase, pe care să le semănaţi cu femei de la târguri şi cu bugetivori de la
cancelarii îmbrăcaţi în haine de gală pentru a juca pe cât se poate mai strălucit rolul
de ţăran român. Iar pe vita câmpului respingeţi-o-n pumni, ascunde-ţi-o în vizuini,
ca să nu strice bucuria risipei din anul jubiliar. Tăiaţi mâna pelagroasă care scrie pe
pereţii auriţi ai salelor de banchete un nou «Mane, Tekel, Fares» de ameninţare” 101.
Răscoalele ţărăneşti, mai cu seamă cele din 1888 şi 1907, au zguduit din temelii
societatea românească. Dacă ele au avut implicaţii predominant interne, chestiunea
evreiască a fost una dintre problemele care au condus la disensiuni şi complicaţii în
relaţiile României cu alte state. A fost o problemă sensibilă, dată fiind conexiunea
sa cu naţionalismul şi posibilitatea comparării cu naţionalismele europene din
epocă. S-au adăugat crizele prilejuite de evoluţiile internaţionale din zona central şi
sud-est europeană.
În aceste condiţii, unele manifestări antidinastice au fost posibile. De
exemplu, tulburările din aprilie 1887, de la Iaşi, cu prilejul unei vizite în Moldova a
regelui102. Numeroase au fost articolele din presă şi broşurile îndreptate împotriva
lui Carol. Gazete socialiste şi liberale radicale, precum: „Adevărul”, „Alegătorul
liber”, „Drepturile omului”, „Facla”, „Ghimpele”, „Lupta”, „Republica română” şi
chiar „Românul” se rosteau împotriva dinastiei, cu diverse prilejuri. Broşuri,
precum aceea publicată de Gh. Mârzescu, sub pseudonimul Iordache Vulpescu,
Primul prusac sau principele Carol de Hohenzollern, domn al României, în 1875,
la Berlin, vituperau împotriva tronului. În 1890, ziarul „Reforma socială” cerea
„schimbarea formei monarhice şi înlocuirea ei prin cea republicană”103. „Republica
română” îndemna, în acelaşi an: „să căutăm o adevărată soluţie trebuitoare neapărat
ţării şi naţiunii româneşti şi care soluţie nu poate fi alta decât: înlăturarea cu orice
preţ a monarhiei, şi mai cu seamă a dinastiei străine. Schimbarea formei de
guvernământ şi concretizarea prin legi, precum şi aplicarea în fapt a principiilor
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liberale proclamate prin Constituţie. Atunci ţara va intra în suveranitatea ei, când
capul statului ar fi un preşedinte de Republică de neam, sânge şi religie cu a
românilor”104. Iar G. Panu s-a războit în „Lupta” cu monarhul, acuzându-l de toate
relele posibile: că este un „despot deghizat”, domnind autocrat în cadrul unui regim
personal, în dispreţul legilor şi dovedind „duplicitate constituţională”105. Până şi un
organ de presă junimist, precum „Protestarea”, critica cheltuirea unor sume foarte
mari cu ocazia jubileului din 1906 106. N-ar trebui exagerat, totuşi. Aceste poziţii
erau mai degrabă marginale, având un rol redus în influenţarea opiniei publice şi
chiar a elitelor. Căci trebuie spus apăsat că o mai mare parte a presei sublinia rolul
pozitiv al monarhiei constituţionale în România. O chintesenţă a acestor opinii este
exprimată în adagiul conform căruia Carol I a contribuit decisiv la democratizarea
societăţii româneşti şi impunerea respectului faţă de regulile constituţionale 107.
Cum a reuşit dinastia să transgreseze multiplele crize interne şi externe şi,
mai mult, să consacre monarhia constituţională ca o instituţie asimilată, treptat,
identităţii româneşti? Cum au fost depăşite carenţele autorităţii publice, lipsa unor
soluţii politice pentru problemele din societate, dereglarea mecanismelor şi
dezechilibrele momentane apărute în sistemul politic şi în relaţiile dintre puterile
statului, conflictul între componentele sistemului sau reacţiile negative virulente la
adresa dinastiei, implicaţiile internaţionale ale crizelor din interiorul societăţii
româneşti sau ale celor provocate de reverberaţiile jocului diplomatic al marilor
puteri asupra României?
Au fost acceptate foloasele pe care instituţia monarhică, prin cel ce o
reprezenta, le aducea în politica internă şi externă. Domnia lui Carol I a ajuns să fie
considerată o garanţie a existenţei şi modernizării României, încât, la sfârşitul
secolului la XIX-lea, un portret apologetic al domnitorului putea fi cuprins în
Memoriile suveranului108, desigur profund subiectiv şi oricând posibil – şi necesar
– a fi revizuit. Dar asemenea caracterizări apologetice se înmulţesc odată cu
trecerea timpului, suveranul devenind un model de viaţă pentru toţi românii, cu atât
mai mult pentru elevi, cum îl prezintă I. Scurtu, la începutul secolului al XX-lea 109.
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Cum a avut loc această consacrare în imaginarul social-politic românesc?
Lunga sa domnie, realizările sale, momentele de glorie, nu pot explica o asemenea
consideraţie, mai ales că nici piedicile n-au lipsit. Cum a putut deveni un simbol al
identităţii româneşti un prinţ străin, rece, rigid, lipsit, îndeobşte, de preocuparea
pentru aspectele sociale, urmându-i lui Cuza, care înfăptuise reforme structurale în
societatea românească şi se bucura de dragostea neştearsă a unei mari părţi a
populaţiei, criticat de gazete, mai ales în primii ani ai domniei, dar şi mai târziu,
traversând atâtea crize? Răspunsul e dificil de dat. Baza constituţională a
legitimării sale, eficienţa domniei lui Carol I, legitimarea rituală 110 au făcut posibilă
consolidarea sistemului. E necesar, desigur, să amintim câteva dintre mijloacele,
căile, strategiile, care au contribuit la prestigiul modelului monarhiei
constituţionale în societatea românească modernă.
Prestigiul dinastic şi eficienţa monarhiei constituţionale au determinat
întărirea poziţiei lui Carol I şi a urmaşilor săi în sistemul politic şi în imaginarul
epocii. Încă dintru început, abordarea problemei suzeranităţii otomane de către
domnitor, în sensul diminuării, dacă nu al eludării sale111 şi adoptarea Constituţiei
au conturat, ferm, dorinţa monarhiei constituţionale de a se manifesta plenar în
spaţiul public românesc.
Jurământul lui Carol I, la 10 mai 1866, deşi impregnat covârşitor de
solemnitatea momentului, reprezintă dorinţa de a se integra în societatea
românească, nu doar politic. „Păşind pe pământul acestei ţări, am devenit cu inima
şi cu sufletul român. Ştiu că mă aşteaptă îndatoriri importante, dar sper să mă pot
achita de ele. Aduc în faţa noii mele patrii o inimă dreaptă, aspiraţii pure şi voinţa
fermă de a face bine, un devotament fără margini şi respectul neclintit faţă de lege,
pentru că aceasta este tradiţia în familia mea. Astăzi cetăţean, mâine soldat de va fi
nevoie, voi împărţi cu voi şi binele şi răul” 112. La 30 iunie/12 iulie, după depunerea
jurământului pe Constituţie de către principe, preşedintele Adunării a ţinut o
alocuţiune, încheiată cu următoarele cuvinte: „România constituţională răspunde
Alteţei Voastre azi că aţi devenit pentru dânsa simbolul propriei sale
naţionalităţi!”113. Regina Maria remarca că regelui Carol „îi plăcea să vorbească de
ţara lui adoptivă”114. Dar „românizarea” sa nu a fost totală – nici nu se putea –, iar
monarhul a rămas ataşat mereu de patria sa de origine. Deşi Bismarck privea
venirea unui prinţ german pe tronul României doar ca „un interes de familie” 115,
acesta îşi manifesta regretul de a nu mai putea să se jertfească pentru patria
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natală116. Un anume regret că dinastia de Hohenzollern nu e pe de-a întregul parte a
societăţii româneşti răzbate din filele „Neamului românesc”, principilor casei
domnitoare recomandându-li-se să ia „lecţii româneşti despre lucrurile ce privesc
pe români”117. Pamfletul lui G. Panu, Omul periculos, îl acuza pe rege că „este la
noi instrumentul străin, este acel personagiu egoist şi neiubitor de ţară […] care în
realitate nu este decât când o catană nemţească, când un ulan prusian […]. El este
samsarul tuturor trădărilor intereselor naţionale […]”118. Exagerată şi nedreaptă
învinuire pentru un monarh ce îşi pusese toată priceperea, inteligenţa şi energia în
slujba statului român. Nu puţini erau însă cei care îi suspectau, pe nedrept,
sentimentele şi se îndoiau de ataşamentul lui faţă de patria adoptivă. Germanitatea
sa era considerată mai puternică. I. G. Duca afirma, în legătură cu primul monarh
constituţional al ţării, că acesta „s-a socotit întâi un principe german şi pe urmă
regele României. Ideea că, primind Coroana României, renunţase la patria lui de
origine este o idee care n-a străbătut nici o clipă mintea lui” 119. Plecând de la
analiza sintagmei „dinastia străină”, istoricul Vasile Docea remarca aderarea
membrilor familiei regale la problematica „interesului naţional” 120.
Reprezentanţii monarhiei româneşti s-au putut prezenta ca testatori ai
dorinţelor naţiunii române, exprimate încă din prima jumătate a secolului
al XIX-lea, în corespondenţă, presă, memorii, culminând cu rezoluţiile Adunărilor
ad-hoc din 1857.
O serie de elemente de legitimare rituală au întărit poziţia dinastiei şi
asimilarea ei ca o instituţie naţională. Astfel, eforturile pentru inserarea în istoria
naţională şi sugerarea continuităţii cu galeria voievozilor medievali s-au dovedit a
fi rodnice. Deşi catolic, domnitorul a acceptat înscrierea, în Constituţie, a
prevederii conform căreia moştenitorii săi urmau să fie crescuţi în religia ţării. Mai
mult, ca şi vechii voievozi, Carol şi-a asumat, de la început, sarcina protejării
Bisericii121. Dacă gazetele socialiste ar fi vrut să prezinte imaginea unui rege aflat
în disonanţă cu eforturile înaintaşilor săi122, pentru alţii Carol era „un al doilea
Mihai Viteazul”, „un al doilea Ştefan cel Mare” 123, adânc conexat istoriei ţării. Dar,
totodată, pentru legitimarea monarhiei constituţionale, bazată pe prevederile
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constituţionale, s-a acreditat ideea unui „nou început”, în viaţa politică a ţării,
caracterizat prin ordine, legalitate, modernizare instituţională şi creşterea
prestigiului ţării124.
Ceremonialul de curte şi simbolismul implicat vizau, la rându-le, cucerirea
prestigiului în ochii opiniei publice şi impunerea dinastiei ca factor fundamental
politico-identitar românesc. Protocolul, inspirat de rangul său princiar, a păstrat
numeroase elemente ale unui „stil german” 125. Dar dorinţa de popularitate şi
asumarea datoriei au fost elemente definitorii în conduita primei perechi
monarhice, recunoscute, de altfel, de contemporani 126. În octombrie 1869, cu
ocazia logodnei lui Carol I cu principesa Elisabeta de Wied, viitorul soţ i-a dăruit
logodnicei sale un album cu fotografii, realizate de artistul Carol Popp de
Szathmary, reprezentând imagini din noua sa patrie, iar în dedicaţie afirma
încrederea şi speranţa românilor în viitoarea lor regină 127. Elisabeta (Carmen
Sylva), cu firea ei romantică, percepea lumea ca pe un „imens teatru”128, iar
percepţia ei în rândul poporului a oscilat între o suavă admiraţie pentru „mama
răniţilor” şi impresia de stranietate pe care o degaja 129. Nu a fost iubită şi percepută
ca o principesă româncă, ci, se pare, mai degrabă ca o puritană germană, străină de
sentimentele şi obiceiurile româneşti130. Excentricităţile ei, dintre care ostentative,
dar, desigur, nesincere, declaraţii republicane, nu puteau trece neobservate 131. Se
considera „fiică a Renaniei”132 şi nu făcea mari eforturi de a deveni româncă, deşi a
învăţat perfect limba ţării133. Talentul ei literar şi colaborarea unor biografi germani
au facilitat elaborarea unor biografii, care aveau să consacre prestigiul membrilor
dinastiei; regele însuşi a încurajat o asemenea iniţiativă, în vederea sporirii
popularităţii perechii princiare. Astfel, au apărut o serie întreagă de scrieri
apologetice134. Carol I a fost asimilat mult mai puternic de imaginarul colectiv
românesc. „Ca un Român întreg – scria I. Scurtu –, Măria Sa a desăvârşit opera
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Memoriile…, I, p. 82; Dimitrie A. Sturdza, op. cit., p. 318.
Klaus Heitmann, Cultura germană şi română la Curtea lui Carol I şi a reginei Elisabeta
(Carmen Sylva), în vol. Klaus Heitmann, Oglinzi paralele. Studii de imagologie româno-germană,
traducere şi postfaţă de Florin Manolescu, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996,
p. 107.
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N. Iorga, op. cit., p. 274.
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George Bengescu, Carmen Sylva Intime, Paris, 1905, p. 70.
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Maria, Regina României, op. cit., I, p. 259.
129
Ibidem, p. 253.
130
Apud Klaus Heitmann, op. cit., p. 115–116.
131
Cf. Eugen Wolbe, Carmen Sylva. Der Lebensweg einer einsamen Königin, Leipzig, 1933,
p. 137.
132
Ibidem, p. 67.
133
I. G. Duca, op. cit., p. 288.
134
De exemplu: Mite Kremnitz, Carmen Sylva. Ein Lebensbild der Dichterin, Breslau, 1882;
Idem, König Karl von Rumänien, Breslau, 1903; P. Lindenberg, König Karl von Rumänien, Berlin,
1906; E. Wolbe, Carmen Sylva, op. cit.; Idem, Ferdinand I. Der Begründer Großrumäniens, Leipzig,
1938 etc. Majoritatea au fost traduse, recent, în limba română.
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uriaşă a domniei şi sufletul său nobil s-a topit în sufletul neamului nostru, de
pretutindenea” (s. a.)135. Nu era tocmai o exagerare, din moment ce gazeta
maghiară „Budapesti Hirlap”, din 5 august 1908, scria că prin satele româneşti din
Ardeal, „în multe colibe atârnă pe perete portretul regelui României, parcă el ar fi
adevăratul suveran asupra inimelor române”136 [s. n. – D. B.].
Contribuţia monarhiei la dezvoltarea culturii române a jucat un rol deloc
neglijabil în legitimarea dinastiei străine137. Considerat un sprijinitor zelos al
culturii române138, Carol I a fost ales membru de onoare şi protector al Societăţii
Academice Române, iar din 1879 a deţinut, până la moarte, funcţia de preşedinte
de onoare al înaltului for cultural al ţării. Moştenitorul tronului, Ferdinand, a
devenit membru de onoare al Academiei în 1890, iar din 1814 a fost protector şi
preşedinte de onoare al acestei instituţii, soţia sa, regina Maria, devenind, la rândui, membră de onoare în 1915 139. V. A. Urechia scria, ditirambic, în 1869: „Să
trăiască Carol I, împământenitorul şi protectorul frumoaselor arte” 140.
Din punct de vedere cultural, înfiinţarea Societăţii Literare Române,
transformată, ulterior, în Societatea Academică Română, reprezintă un reper
incontestabil. Inaugurarea acestei instituţii, într-o atmosferă plină de entuziasm, la
1/13 august 1867, dădea expresie sentimentelor naţionale. Ziarul „Românul” o
considera „un parlament daco-român”141. Domnitorul îi ruga pe membrii „Societăţii
Literare Române” să-şi deruleze activităţile ştiinţifice şi culturale „departe de
agitaţiunile febrile” ale apelor tulburi din viaţa politică142. Domnul avea, de altfel,
să se arate foarte apropiat de înaltul for, el însuşi ţinând conferinţe pe teme istorice
şi lingvistice143. Este binecunoscută opinia lui Iorga, care aprecia „opera istorică a
Regelui Carol”144.
Evident, viaţa culturală românească nu a fost scutită de asperităţi. Critica
împrumuturilor facile şi emergenţa mişcărilor cultural-ideologice de factură
tradiţionalistă aveau să nască vii polemici. Mania franţuzismului avea să-l
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„Semănătorul”, IX, nr. 16 şi 17, 18 aprilie 1910, p. 245.
Apud Ion Bulei, Viaţa în vremea lui Carol I, Bucureşti, Editura Tritonic, 2005, p. 175.
137
Vezi Klaus Heitmann, op. cit., p. 105–144.
138
D. N. Burileanu, Dezvoltarea culturală în timpul domniei regelui Carol I, în vol. Domnia
regelui Carol I. 5 conferinţe ţinute la Universitatea liberă în anul 1940.
139
Informaţiile despre activitatea din Academia Română şi rolul diverselor personalităţi au
fost preluate din vol. Dorina N. Rusu, Istoria Academiei Române. Repere cronologice, Bucureşti,
Editura Academiei, 1992.
140
„Adunarea Naţională”, I, nr. 17, 6 iulie 1869.
141
„Românul”, 25–27 iunie 1867.
142
„Monitorul Oficial”, 16 septembrie 1870.
143
Vezi Vasile Docea, Carol I şi Academia Română, în „Anuarul Institutului de Istorie
«A. D. Xenopol»”, Iaşi, XXXIII, 1996.
144
,,Analele Academiei Române. Dezbateri”, tom XXXVII, 1914–1915, 1915, p. 38.
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determine pe Iorga să declanşeze, în 1906, o amplă mişcare de naţionalizare a
culturii145.
Sprijinul pentru literatură, pentru arta populară, pentru limba română, pentru
cultură în genere, manifestat de perechea monarhică, avea să câştige admiraţia şi
preţuirea unei mari părţi a elitei culturale146. Sprijinul acesteia a fost necesar pentru
răspândirea ideii monarhice şi acceptarea ei de către populaţia ţării.
Şcoala a avut un rol decisiv la insuflarea respectului şi dragostei faţă de
dinastie. La sfârşitul secolului al XIX-lea, în regatul României şcoala se afla într-o
complexă operaţiune de deschidere spre lumea satului. Spiru Haret a făcut apel la
învăţători şi la preoţi, pentru luminarea sătenilor prin cultură, inclusiv prin
activităţi culturale extraşcolare. Considerând „chestia ţărănească” una mai curând
culturală decât socială, „haretismul” a dorit să orienteze şcoala spre ţăran şi spre
aspectele practice, în dorinţa de a-i uşura nivelul de viaţă147. Instrucţia publică avea
să fie considerată „adevărata temelie a naţionalităţii, adevărata temelie a
Românismului”148, evidenţiind politizarea idealului naţional, cu o transformare
lentă, dar continuă, a locuitorilor României în cetăţeni, cu o accentuare a rolului
şcolii în edificarea unei naţiuni moderne. Ziua de 10 mai a devenit sărbătoare
naţională în şcolile Regatului. Spiru Haret, ministrul Instrucţiunii Publice şi al
Cultelor, a hotărât, prin circulara din 22 aprilie 1897, să instituie ziua de 10 mai ca
zi de serbare pentru toate şcolile, având o întreită semnificaţie: venirea lui Carol I
în ţară şi instituirea dinastiei străine, aniversarea independenţei şi sărbătorirea
proclamării Regatului. La 29 mai 1897, în „Monitorul oficial” era publicat un
decret regal, care prevedea: „Art. I. Ziua de 10 mai se instituie ca zi de serbare
şcolară pentru toate şcolile din ţară”149. Noua generaţie era crescută în respectul şi
cultul pentru dinastie.
O perioadă dificilă pentru dinastie a fost izbucnirea războiului mondial, când
atitudinea lui Carol, de respectare a angajamentelor asumate prin aderarea la Tripla
Alianţă, a tulburat profund apele politicii româneşti şi ale sentimentelor faţă de
dinastie. „Se simţea duşmănit de o ţară întreagă”, „se vorbea de abdicarea silită, de
revoluţie […]”150. Monarhul a trebuit să se încline în faţa deciziei Consiliului de
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N. Iorga, Lupta pentru limba românească. Acte şi lămuriri privitoare la faptele din martie
1906, Bucureşti, 1906.
146
Klaus Heitmann, op. cit., p. 122 şi urm.
147
Emil Bâldescu, Spiru Haret în ştiinţă, filozofie, politică, pedagogie, învăţământ, Bucureşti,
Editura Didactică şi Pedagogică, 1972, p. 248
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Mirela Luminiţa Murgescu, Between „the Good Christian” and „the Brave Romanian”.
Educational Goals and Priorities in the Romanian School during the XIXth Century, în vol. Maria
Crăciun, Ovidiu Ghitta (eds.), Ethnicity and Religion in Central and Eastern Europe, Cluj-Napoca,
Cluj University Press, 1995, p. 288, nota 15. Vezi şi Gh. Asachi, Chestia învăţăturii publice în
Principatul Moldovei [februarie 1865], în Antologia gândirii româneşti. Sec. XV–XIX, Partea I,
Bucureşti, Editura Politică, 1967, p. 176–178.
149
„Monitorul Oficial”, 29 mai 1897.
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C. Gane, op. cit., II, p. 157.
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Coroană de la Sinaia, din 21 iulie/3 august 1914: „Constat că reprezentanţii ţării,
aproape în unanimitate, au cerut neutralitatea. Ca rege constituţional mă supun
voinţei d-voastră. Mi-e frică însă că prestigiul ţării va ieşi micşorat din şedinţa de
astăzi şi mă tem că aţi luat o hotărâre de care România se va căi în viitor” 151.
Conflictul interior al celui aflat în fruntea ţării i-a cauzat, pare-se, şi moartea.
Elisabeta mărturisea unui trimis al Casei imperiale germane, la funeraliile soţului
ei, că acesta a decedat din cauza „durerosului conflict moral ce-l împiedica să intre
în război alături de Germania”152. La 28 septembrie/11 octombrie 1914, principele
moştenitor Ferdinand a depus jurământul ca rege al României, iar în discursul ţinut
cu această ocazie a promis că va fi „un bun român” 153. Făcându-şi „datoria faţă de
poporul român”, a luat decizia care concorda „cu destinul ţării mele, România”, de
a sprijini decizia Consiliului de Coroană de la Cotroceni, din 14/27 august 1916, de
intrare în război de partea Antantei154. Chema la întregirea operei înaintaşilor,
„închegând pentru totdeauna ceea ce Mihai Viteazul a înfăptuit numai pentru o
clipă: Unirea românilor de pe cele două părţi ale Carpaţilor” 155. Devotamentul lui
Ferdinand şi al reginei Maria pe toată durata războiului 156, renunţările lor,
urmărirea dezideratelor comune, ca şi promisiunile regale făcute ţăranilor, în 1917,
de realizare a reformelor agrară şi electorală, au îndreptat simpatia şi iubirea
populaţiei către dinastie, devenită simbol al românităţii. În această calitate i se
adresa Vasile Goldiş, în numele transilvănenilor, regelui: „Fericiţi suntem noi,
Românii de astăzi, că prin noi istoria săvârşeşte actul măreţ al unirii tuturor
Românilor într-un singur Stat şi preafericiţi suntem că norocul tocmai acum a
destinat Statului român domnirea unui Rege mare, care a înţeles chemarea sfântă a
istoriei şi s-a făcut luceafăr conducător al sufletului românesc. Pentru aceea, Sire,
noi Îţi aducem pământul strămoşilor noştri, dar tot atunci Îţi aducem şi sufletele
tuturor Românilor de azi cari trăiesc în Transilvania, Banat şi Ţara ungurească.
Primeşte cu dragostea cu care Ţi-o aducem, hotărârea de unire a acelor ţări,
primeşte jurământul de fidelitate şi omagiul celor 4 milioane de Români locuitori pe
acel pământ şi întinde asupra lor simţul puternic al Majestăţii Tale” 157.
Dinastia străină îşi fixa adânc, la sfârşitul modernităţii româneşti, rădăcinile
în solul ţării, fiind percepută ca o instituţie politico-identitară naţională prin
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excelenţă. Jocul său cu imaginarul colectiv românesc se încheia prin afirmarea
importanţei monarhiei constituţionale, nu doar pe plan politic, ci şi simbolic.

Les Roumains et la dynastie étrangère:
les avatars d’une image politico-identitaire
(Résumé)
L’abdication de Cuza et l’instauration de la dynastie de Hohenzollern – Sigmaringen au trône
de la Roumanie ont soulevé une série des problèmes politico-identitaires, qu’oun juge utile d’en
connaître.
Comment la dynastie a réussi de transgresser ces multiples crises internes et externes et, en
plus, de consacrer la monarchie constitutionnelle comme une institution graduellement assimilée à
l’identité roumaine? Comment cette ratification s’est produite en l’imaginaire social-politique
roumain? Sans doute, l’institution monarchique a eu un rôle central dans l’histoire moderne de la
Roumanie. La base constitutionnelle de la légitimation de la monarchie de Hohenzollern, sa
justification rituelle l’efficience du règne de Carol I ont contribué à la consolidation du système.

CONSIDERAŢII ASUPRA VIEŢII CULTURALŞTIINŢIFICE A COMUNITĂŢII ROMÂNEŞTI DIN
REGIUNEA CERNĂUŢI (1990–2007) (I)
RODICA IAŢENCU
Comunitatea românească din Regiunea Cernăuţi, alături de cea din regiunile
Transcarpatică şi Odessa1, a intrat, după anul 1989, într-o nouă etapă de afirmare a
identităţii, intereselor şi doleanţelor naţionale. Evenimente importante petrecute în
ultimul deceniu al secolului al XX-lea – căderea Cortinei de Fier şi democratizarea
vieţii social-politice în statele foste comuniste, mişcările de eliberare naţională din
fostele republici sovietice, inclusiv din Ucraina (care a devenit suverană la 16 iulie
1990, iar la 24 august 1991 şi-a anunţat independenţa), dezavuarea pactului
Ribbentrop-Molotov de către majoritatea statelor europene, inclusiv fosta
U.R.S.S.2, extinderea raporturilor, pe diverse planuri, dintre România şi Ucraina şi
1
Zeci de mii de români locuiesc şi în alte zone ale Ucrainei, în regiunile Kirovograd, Herson,
Nicolaev, Doneţk. Structura etnică a populaţiei Ucrainei, conform datelor recensământului efectuat în
decembrie 2001, se prezintă în felul următor: ucrainenii – 77,8%; ruşi – 17,3%; bieloruşi – 0,6%; alte
naţionalităţi, care nu depăşesc fiecare ponderea de 0,5%. Populaţia românească întrunea, în mod
oficial, la 5 decembrie 2001, 409 608 persoane, dintre care 258 619 s-au declarat moldoveni şi 150
989 – români. În Regiunea Cernăuţi (compusă din două municipii – Cernăuţi şi Novodnestrovsk – şi
11 raioane rurale: Putila, Zastavna, Chiţmani, Vijniţa, Chelmeneţ, Hotin, Secureni, Storojineţ,
Hliboca, Noua-Suliţă, Herţa), conform datelor ultimului recensământ (2001), se înregistrau 181 780
români şi moldoveni, adică 19,78% din populaţia regiunii. La recensământul din 1989 s-au înregistrat
184 836 români (cifra îi include şi pe cei care s-au declarat moldoveni), adică 19,65% din populaţia
regiunii. Românii locuiau compact în suburbiile oraşului Cernăuţi (Horecea Urbană, Horecea
Mănăstirii, Caliceanca, Clocucica, Roşa, Roşa Stânca, Ţeţina şi Mănăstirişte) şi în 105 de localităţi
ale regiunii. Cf. Şt. Purici, Consideraţii privind evoluţia comunităţilor româneşti din Ucraina (1990–
2006), în ,,Analele Bucovinei”, XV, nr. 1, 2008, p. 186; Ion Popescu, Constantin Ungureanu, Românii
din Ucraina între trecut şi viitor, vol. I, Românii din Regiunea Cernăuţi (studiu etnodemografic şi
sociolingvistic) (în curs de apariţie).
2
Pactul Ribbentrop-Molotov, care a stat la baza mutilărilor teritoriale suferite de România în
iunie 1940, a fost repudiat, inclusiv de U.R.S.S. (24 decembrie 1989), care a recunoscut că actele din
1939 sunt ,,din punct de vedere juridic, lipsite de temei şi de valabilitate, din momentul semnării lor”,
venind ,,în contradicţie cu suveranitatea şi independenţa unor state terţe”. De asemenea, în dezbaterea
problemelor legate de condamnarea pactului Ribbentrop-Molotov s-au implicat şi S.U.A., cu o
declaraţie categorică de blamare şi repudiere a nefastului act de la 23 august 1939. Nulitatea pactului
a fost subliniată, după anul 1990, şi în Declaraţia de independenţă a celor trei state baltice, Estonia,
Letonia şi Lituania, şi cea a Republicii Moldova (27 august 1991). La 24 iunie 1991 a fost adoptată
Declaraţia Parlamentului României privind Pactul Ribbentrop-Molotov şi consecinţele acestuia
pentru ţara noastră (publicată în ,,Monitorul Oficial”, nr. 136/27 iunie 1991), din care reţinem
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semnarea unui tratat de bază româno-ucrainean (2 iunie 1997)3 etc. – au influenţat
şi evoluţia comunităţii româneşti din Ucraina. Această comunitate naţională
minoritară încearcă să-şi afirme identitatea întru-un stat care, proclamându-şi
independenţa în anul 1991 şi fiind conştient de absenţa unei coeziuni etnoculturale, a promovat o politică îndreptată, adeseori, spre ucrainizarea populaţiei,
inclusiv în zonele în care neucrainenii constituie tradiţional majoritatea populaţiei
şi care s-au bucurat, chiar şi în timpul regimului comunist, de anumite drepturi şi
libertăţi etno-culturale: autorităţile au urmărit ,,reducerea numărului de ore la
radioul şi televiziunea publică în limbile minorităţilor [...], 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.”4.
După anul 1989, demersul elitelor intelectuale româneşti din Ucraina, de
organizare civică şi de redefinire a fenomenului de emancipare, a cunoscut mai
multe etape: la început accentul s-a pus pe revizuirea concepţiilor existente din
perioada sovietică; ulterior, fenomenul de emancipare a căpătat o direcţie
antirusească; odată cu intensificarea discursului naţionalist ucrainean,
intelectualitatea românească a fost nevoită să-şi construiască o politică de rezistenţă
în faţa manipulării, prin valorificarea temelor de civilizaţie şi istorie naţională,
pentru a trezi sentimentul demnităţii identitare în rândul conaţionalilor şi a riposta
în faţa atacurilor denigratoare din presa ucraineană naţionalistă 5. Principalele
domenii care au contribuit la dezvoltarea acţiunii naţional-culturale au fost presa,
şcoala, biserica, organizaţii nonguvernamentale, anumite categorii socioprofesionale, obiectivul principal constând în formarea unei mentalităţi şi atitudini
de rezistenţă în faţa presiunilor şi chiar ameninţărilor din partea unor forţe
extremiste.
următoarele: ,,Parlamentul României condamnă acest pact ca fiind ab iniţio nul şi neavenit. Tot astfel
trebuie considerată şi consecinţa directă a acestor înţelegeri secrete între Hitler şi Stalin”. Aceasta
declaraţie este reiterată la 3 septembrie 1991, în Declaraţia parlamentului cu privire la proclamarea
independenţei Republicii Moldova, şi la 1 decembrie 1991 în Declaraţia parlamentului privind
referendumul din Ucraina (1 noiembrie 1991). Pactul a fost condamnat şi în scrisoarea anexă la
tratatul politic de bază încheiat cu Federaţia Rusă, semnat în 2003. La împlinirea a 65 de ani de la
semnarea pactului sovieto-german, preşedinţia României a făcut o declaraţie publică în care a fost
dezaprobată această înţelegere. Prin Legea nr. 129/14 iulie 1997, Parlamentul României a ratificat
Tratatul cu privire la relaţiile de bună vecinătate şi cooperare dintre România şi Ucraina, semnat la
Constanţa, la 2 iunie 1997.
3
Textul românesc al tratatului în ,,Glasul Bucovinei”. Revistă trimestrială de istorie şi cultură,
Cernăuţi–Bucureşti, IV, nr. 2 (14), 1997, p. 46–55.
4
Şt. Purici, op. cit., p. 187.
5
Ibidem.
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Cadrul legislativ şi instituţional privind minorităţile naţionale din Ucraina
În privinţa cadrului legislativ şi instituţional privind minorităţile naţionale
din Ucraina, stat care a aderat la tratatele internaţionale privind minorităţile, au
fost elaborate mai multe legi şi acte normative: Constituţia, adoptată în 1996
(art. 9, 10, 11, 22, 24, 53 şi 119); Legea privind limbile din R. S. S. Ucraineană,
adoptată de Rada Supremă la 28 octombrie 1989 (art. 3, 6, 8, 25–29 şi 32);
Declaraţia drepturilor minorităţilor naţionale din Ucraina, emisă la 1 noiembrie
1991 (art. 2 şi 3); Legea învăţământului, adoptată în 1991; Legea Ucrainei privind
minorităţile naţionale, adoptată la 25 iunie 1992 (art. 1, 3, 6, 7, 13, 16 şi 17);
Recomandarea parlamentară a Consiliului Europei nr. 1201, din 1993
(art. 7 şi 8); Concluzia nr. 190, elaborată în 1995, referitoare la admiterea Ucrainei
în Consiliul Europei (art. 12, p. V şi VII); Convenţia-cadru cu privire la protecţia
minorităţilor naţionale (art. 5, 6, 10, 12, 13 şi 14); Carta europeană despre limbile
regionale şi minorităţile lingvistice (art. 8, subpunctele A1, B1, C1, D1, E1, H1, J1
şi punctul 2); Tratatul de bază între Ucraina şi România, încheiat la 3 mai 1997
(art. 13)6. Multe dintre reglementările privind regimul juridic al minorităţilor
naţionale se referă la problemele dezvoltării culturale: folosirea limbii materne sau
studierea limbii materne în instituţiile de învăţământ de stat sau prin intermediul
societăţilor culturale naţionale; dezvoltarea tradiţiilor culturale naţionale; folosirea
simbolisticii naţionale; marcarea sărbătorilor naţionale; împărtăşirea convingerilor
religioase proprii; satisfacerea necesităţilor legate de literatură, artă, mijloacelor de
informare publică; crearea instituţiilor culturale şi de învăţământ naţionale; orice
altă activitate care nu contravine legislaţiei în vigoare7.
Coordonarea activităţii privind minorităţile naţionale s-a făcut prin
Ministerul în Problemele Naţionalităţilor şi al Migraţiei (creat la 26 aprilie 1993),
reorganizat în Ministerul în Problemele Naţionalităţilor, Migraţiilor şi Cultelor. În
cadrul acestui minister activează Direcţia pentru Minorităţi Naţionale şi Migraţie şi
Consiliul reprezentanţilor societăţilor obşteşti ale minorităţilor naţionale din
Ucraina. Comisii permanente în problemele relaţiilor interetnice activează în cadrul
Radei Supreme, iar în caz de necesitate şi în componenţa radelor locale. La
Cernăuţi funcţionează, din mai 1999, Consulatul General al României (există şi la
Kiev o secţie consulară, care funcţionează din perioada sovietică, iar la Odessa,
Consulatul General al României funcţionează din aprilie 1995).
În perioada 1994–2002, deputatul Ion Popescu i-a reprezentat pe românii
bucovineni în Parlamentul Ucrainei; în 1994–1998, în Adunarea Parlamentară de
colaborare economică din bazinul Mării Negre; în perioada 2001–2002, în Comisia
6
Eugen Patraş, Minorităţile naţionale din Ucraina şi statutul lor juridic, în ,,Glasul
Bucovinei”, II, nr. 2 (6), 1995, p. 17–18; Ion Popescu, Legislaţia internă şi obligaţiile internaţionale
ale Ucrainei în domeniul învăţământului popoarelor şi minorităţilor naţionale băştinaşe, în ,,Glasul
Bucovinei”, V, 2 (18), 1998, p. 73–74.
7
Eugen Patraş, op. cit., p. 18.
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de monitorizare a Consiliului Europei. În perioada 1998–2002, românii au avut
25 de deputaţi în Consiliul regional Cernăuţi, după 2002 – 18 (Vasile Tărâţeanu,
Simion Gociu, Aurica Bojescu ş. a.). În 2006, de pildă, când au avut loc noi alegeri
locale, românii au fost reprezentaţi de şase deputaţi, aleşi pe listele Partidului
Regiunilor (Ion Popescu, Aurica Bojescu, M. Găiniceru, I. Semeniuc, Vasile
Tărâţeanu şi A. Ţântari). A.C.D.R.-ul (Alianţa creştin-democrată a românilor din
Ucraina) face parte din Uniunea Federativă a Minorităţilor din Europa, iar
preşedintele ei, Constantin Olaru (alături de Arcadie Opaiţ), este membru al
Consiliului consultativ al liderilor societăţilor etnice de pe lângă preşedintele
Ucrainei8.
În pofida existenţei unui cadru instituţional de reglementare a problemelor
minorităţilor naţionale din Ucraina, drepturile acestora sunt, de multe ori, eludate.
Aplicarea sistemului legislativ scoate în evidenţă o serie de inconsecvenţe şi
abuzuri, explicabile prin lipsa unei concepţii clare din partea legislativului şi
promovarea unei politici inconsecvente în practica aplicării prevederilor referitoare
la minorităţile naţionale. În anul 1995, Eugen Patraş identifica şase probleme
referitoare la statutul juridic al minorităţilor naţionale din Ucraina, care trebuiau
reglementate: 1. Reabilitarea colectivă a minorităţilor supuse, în perioada stalinistă,
represiunilor în masă (tătarii din Crimeea, români, polonezi, unguri, germani, greci,
bulgari etc.); 2. Legiferarea autonomiei naţional-teritoriale, proclamată prin
Declaraţia drepturilor naţionalităţilor din Ucraina (art. 3) la 1 noiembrie 1991 şi
cerută de reprezentanţii a peste o sută de societăţi naţional-culturale la primul
Congres al naţionalităţilor din Ucraina, din 16 noiembrie 1991; 3. Garanţii clare,
prevăzute de Constituţie, prin care statul să asigure păstrarea identităţii naţionale şi
să contribuie la dezvoltarea lor economică şi culturală; 4. Adoptarea unei legi
referitoare la întoarcerea organizată în Ucraina a etniilor deportate de regimul
totalitar şi asigurarea unor condiţii decente de existenţă; 5. Retrocedarea completă a
întregului patrimoniu care a aparţinut minorităţilor naţionale; 6. Adoptarea unor
decizii pentru restabilirea colectivă a naţionalităţii pierdute9.
În anul 1999, comunitatea românească din Ucraina a înaintat Ministerelor
Afacerilor Externe ale Ucrainei şi României doleanţele acesteia în domeniile
social-politic, cultural, al învăţământului şi ecologiei. În ceea ce priveşte cererile în
domeniul învăţământului şi al culturii, acestea erau următoarele: redeschiderea
Universităţii româneşti din Cernăuţi, crearea de grupe cu predarea în limba română
în instituţiile de învăţământ mediu şi superior, deschiderea unor şcoli de artă,
asigurarea şcolilor româneşti cu manuale şi literatură necesară în limba maternă,
editarea unor reviste ştiinţifice şi literare şi a unor monografii în limba română,
acordarea de sprijin financiar editurilor, revistelor şi ziarelor de limbă română,

8
9

Ion Popescu, Constantin Ungureanu, op. cit.
Eugen Patraş, op. cit., p. 20.
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deschiderea, la Cernăuţi, a unui un centru cultural românesc şi un centru ştiinţific
de studierea a românismului10 etc.
Învăţământul mediu şi superior
În anul 2000, românii din Regiunea Cernăuţi11 învăţau în 86 de şcoli
româneşti (22 mii elevi) şi 6 mixte (1,8 mii elevi). În 1999–2000, în raionul
Hliboca, au fost deschise două şcoli româneşti, la Corovia şi Poieni-Regat. În anul
2001, funcţionau 87 de şcoli cu predarea în limba română şi 5 mixte –
4 ucraineano-române şi una (la Mămăliga) ucraineano-ruso-română, cu un total de
peste 23 mii de elevi. În 2001–2002, Liceul din Noua Suliţa a devenit mixt, iar în
2002–2003 a fost închisă şcoala românească din Camenca-Hliboca şi au devenit
mixte şcolile din Bahrineşti–Hliboca şi Forosna–Noua Suliţa12.
Conform datelor oficiale ale Secţiei Regionale de Învăţământ, în anul şcolar
2001–2002, în Regiunea Cernăuţi, din cele 62 de şcoli primare (treapta I, clasele I–
IV), cu 3 372 de elevi, 15 şcoli, cu 496 elevi, erau cu predare în limba română; din
120 de şcoli medii incomplete (treapta I–II, clasele I–VIII), cu 16 227 elevi, 22
şcoli (3 253 elevi) erau cu predare în limba română; din totalul de 267 şcoli medii
generale (treapta I–III, clasele I–XI), cu 111 228 elevi, 46 de şcoli
(17 923 elevi) instruiau copiii în limba română. În anul 2002, în 83 de şcoli
(21 672 elevi), din totalul de 449 de şcoli (130 887 de elevi), limba de predare era
română. În regiune mai funcţionau câteva şcoli mixte ucraineano-româneşti: două
de treapta I–II, cu 274 elevi şi şase de treapta I–III, cu 2 660 elevi, iar în satul
Mămăliga (raionul Noua Suliţa) funcţiona o şcoală ucraineano-ruso-românească,
cu 517 elevi13.
Conform datelor ultimului recensământ sovietic din 1989, din populaţia
totală de 940 801 persoane, pentru 721 051 de locuitori ai Regiunii Cernăuţi (cei
care depăşeau vârsta de 15 ani) a fost înregistrat nivelul studiilor: 50 051 aveau
studii superioare, 8 278 – studii superioare incomplete, 101 745 – studii medii de
specialitate. Astfel, la 1 000 de locuitori, în medie pe regiune, aveau studii
superioare 76 persoane, superioare incomplete – 11, medii de specialitate – 141,
medii generale – 315 şi medii incomplete – 19914.
Analizând nivelul de instruire al populaţiei din Regiunea Cernăuţi din punct
de vedere al componenţei naţionale, la fiecare 1 000 de locuitori aveau studii
superioare: ucraineni – 58; ruşi – 179; moldoveni – 31; români – 2 3 ; poloni – 66;
evrei – 254; studii medii incomplete: ucraineni – 10; ruşi – 21; moldoveni – 4;
10

,,Glasul Bucovinei”, VI, nr. 1 (21), 1999, p. 131–132.
La momentul instaurării puterii sovietice (în anii ’40), în Regiunea Cernăuţi funcţionau 114
şcoli cu predarea în limba română, iar imediat după război, 124. Cf. Ion Popescu,
Constantin Ungureanu, op. cit.
12
Ion Popescu, Constantin Ungureanu, op. cit.
13
Ibidem.
14
Ibidem.
11

Rodica Iaţencu

români – 4; poloni – 11; evrei – 23; studii medii speciale: ucraineni –122; ruşi –
201; moldoveni – 72; români – 67; poloni – 130. Numărul persoanelor cu studii
superioare este mai mic în raioanele cu populaţie românească, decât în cele cu
populaţie ucraineană. Mai mult decât atât, în raioanele româneşti este mai scăzut şi
procentul persoanelor cu studii superioare incomplete (aici îi încadrăm şi pe
studenţii de naţionalitate română). Acelaşi tablou poate fi observat şi în domeniul
învăţământului mediu de specialitate. Din analiza datelor statistice se poate vedea
că numărul românilor care au studii superioare incomplete şi medii de specialitate
este mult mai mic în comparaţie cu ucrainenii din Regiunea Cernăuţi. În acelaşi
timp, numărul românilor din regiune care n-au studii medii generale este mult mai
mare faţă de ucraineni15.
Posibilitatea de a efectua studii medii şi superioare în limba maternă ar stopa
fenomenul asimilării românilor. Elitele intelectuale române din zonă studiază
oportunitatea deschiderii unei universităţii multiculturale, cu secţii româneşti
(proiect iniţiat în anul 1998 de guvernul român), acesta fiind considerat un prim pas
în acţiunea de deschidere a Universităţii româneşti la Cernăuţi.
Singura ,,microstructură” românească ce se păstrează la Universitatea
cernăuţeană (Universitatea Naţională ,,Yuiri Fedkovyci”) este Secţia de Filologie
Română de la Catedra de Filologie Română şi Clasică, care include şi secţiile de
filologie clasică, cu limbile latină şi greacă şi de teorie şi istorie a literaturii
universale16. În cadrul acestei secţii funcţionau, în 1999, un doctor habilitat, patru
doctori în filologie, dintre care doi membri de onoare ai Academiei Române:
Grigore C. Bostan17 şi Alexandrina Cernov18. La universitate funcţionează şi un
Colegiu Pedagogic, în cadrul căruia activează şi grupe româneşti.
15

Ibidem.
În cadrul Universităţii funcţionează 16 facultăţi. Din anul 1998 s-a introdus, prin ordin
ministerial, limba de stat (ucraineana) ca disciplină obligatorie în cadrul examenelor de admitere. Cf.
Ibidem.
17
Grigore C. Bostan (4 mai 1940 – 17 noiembrie 2004 ), doctor în filologie, doctor habilitat în
folcloristică; conferenţiar la Catedra de literatură universală şi la cea de filologie română a
Universităţii din Cernăuţi; din 1979 – şef al Catedrei de filologie română şi clasică, titularul cursurilor
de folclor românesc, istoria literaturii române (epoca marilor clasici), teoria literaturii, istoria şi teoria
criticii literare, literatura română în context universal, cultura română şi universală, evoluţia artei
poetice româneşti (sec. XVII–XX); din 1989 profesor universitar; membru de onoare al Academiei
Române (1991), membru al Academiei Şcolii Superioare din Ucraina (1993), membru al ,,Danubian
Academic Society of America” (1993), membru al Academiei Internaţionale ,,Mihai Eminescu”
(Delhi–Bucureşti, 2000). A participat la 63 congrese interne şi internaţionale, a contribuit la fondarea
Arhivei de folclor românesc a Universităţii din Cernăuţi. A publicat peste 500 de scrieri literare
(poezii, proză), circa 750 lucrări în domeniile etnologiei comparate, istoriei literaturii şi culturii
româneşti, opt volume de poezie şi proză (pentru activitatea literară a primit şapte premii). A fost
preşedintele fondator al Societăţii pentru Cultura Românească ,,Mihai Eminescu”. Membru al Uniunii
Scriitorilor din Ucraina, România, Moldova. Pentru lucrările filologice şi de folclor şi pentru
contribuţia sa la mişcarea spirituală a românilor din Regiunea Cernăuţi, a fost decorat, în 2000, cu
Medalia jubiliară ,,M. Eminescu” a României, Medalia jubiliară ,,M. Eminescu” a Republicii
Moldova, Ordinul Naţional al României ,,Serviciul Credincios în Grad de Comandor”. Cf. Gheorghe
16
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Din anul 1998 au început să apară, sub redacţia lui Grigore C. Bostan,
,,Analele ştiinţifice ale Universităţii din Cernăuţi”, Seria ,,Filologie romanică”, în
limbile română, franceză, ucraineană, care publică studii referitoare la civilizaţia
românească din spaţiul carpato-nistrean19. Membrii Secţiei de Filologie română de
la Catedra de Filologie Română şi Clasică a universităţii cernăuţene sunt implicaţi
în proiecte ştiinţifice legate de cercetarea sociolingvistică a funcţionării limbii
române în Ucraina, participă la activităţi culturale, organizează şi participă la
conferinţe ştiinţifice pe probleme legate de limba română şi învăţământ.
Membrii Secţiei de Filologie Română de la Catedra de Filologie Română şi
Clasică a universităţii cernăuţene sunt implicaţi şi în editarea de manuale şcolare 20.
Amintim faptul că de editarea manualelor şcolare se ocupă şi Filiala Editurii Svit,
Redacţia manualelor în limba română pentru şcolile din Ucraina (redactor Ştefan
Broască; aici au apărut lucrări semnate de Alexandrina Cernov, Ilie Luceac,
Gheorghe Jernovei, Natalia Ciuriuc, Vasile Bizovi, Ion Bejenaru), Centrul editorial
Bukrek (condus de Serafima Crigan21), iar în cadrul Institutului de studii
postuniversitare pentru profesori s-a format un grup de autori de manuale de limba
Jernovei, Grigore C. Bostan – un an de la trecerea în ,,Eterna...”, în ,,Glasul Bucovinei”, XII, nr. 4
(48), 2005, p. 201–203.
18
Critic şi istoric literar. Membru de onoare al Academiei Române, din anul 1992. Urmează
Liceul nr. 32 din Bucureşti; Facultatea de Filologie de la Universitatea din Cernăuţi, specialitatea
limba şi literatura rusă (1966). Din 1971 predă la Catedra de Filologie Română a Universităţii din
Cernăuţi. Îşi susţine doctoratul la Chişinău, în 1989, cu lucrarea Probleme de lingvo-stilistică şi
poetică comparată româno-rusă (în baza traducerilor în limba rusă a prozei lui Ion Druţă).
Alexandrina Cernov este membru fondator al Societăţii pentru Cultura Românească ,,Mihai
Eminescu” din Regiunea Cernăuţi (vicepreşedinte în 1989, preşedinte în perioada 1990–1994),
membru fondator al Asociaţiei ştiinţifico-pedagogice republicane ,,Aron Pumnul” şi al Alianţei
Creştin Democrate a Românilor din Ucraina. Sprijină politica de apărare a culturii naţionale româneşti
din nordul Bucovinei. Activitatea ştiinţifică şi publicistică s-a concretizat în elaborarea de studii de
literatură comparată, studii şi articole despre istoria şi cultura Bucovinei, studii lingvo-stilistice în
baza traducerilor din poezia lui Mihai Eminescu în limba ucraineană. Este autor de manuale şcolare
de limba şi literatura romană pentru şcolile româneşti din Ucraina. În 1975 a publicat, în colaborare,
Gramatica comparativă a limbilor română şi rusă. Este, din 1993, redactor-şef al publicaţiei ,,Glasul
Bucovinei”. Revistă trimestrială de istorie şi cultură, Cernăuţi–Bucureşti. În anul 1991 a fost distinsă
cu Premiul Fundaţiei Culturale Române din Bucureşti. Cf. Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, vol. I,
Iaşi, Suceava, Princeps Edit, Biblioteca Bucovinei ,,I. G. Sbiera”, 2004, p. 216. Distinsă, la
20 ianuarie 2004, la propunerea preşedintelui Institutului Cultural Român, acad. Augustin Buzura, cu
Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer, în semn de apreciere pentru contribuţia la
promovarea culturii şi ştiinţei româneşti în afara ţării.
19
Grigore Bostan, Universitatea din Cernăuţi, 1998, în ,,Glasul Bucovinei”, VI, nr. 1 (21),
1999, p. 28.
20
Amintim de lucrarea Pagini alese din literatura română pentru clasa a VIII-a, editată de
Alexandrina Cernov şi Ilie Luceac şi manualele: Citirea, clasa a II-a (Alexandrina Cernov), Limba
română, clasa a II-a (Alexandrina Cernov). Cf. Grigore Bostan, op. cit., p. 29.
21
Serafima Crigan, responsabilă pentru asigurarea şcolilor româneşti cu manuale, este
autoarea unui Abecedar, ,,de o teribilă incompetenţă lingvistică şi metodică”, impus şcolilor
româneşti. Cf. A. C., Şcoala: ignoranţă sau pasivitate?, în ,,Glasul Bucovinei”, IV, 4 (16), 1997,
p. 107.
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şi literatura română şi universală, condus de Evdochia Manoil. Aceste lucrări sunt
utile pentru şcolile româneşti din Ucraina, atâta vreme cât există dificultăţi în
folosirea manualelor aduse din România 22. Lingviştii de la Universitatea din
Cernăuţi au participat şi la proiectul ,,Limba română vorbită în Ucraina”, iniţiat în
decembrie 1999. Acesta s-a realizat în colaborare cu Universitatea Naţională din
Kiev şi Institutul de Romanistică al Universităţii din Leipzig, obiectul de studiu
fiind limba populaţiei românofone vorbită în Regiunea Cernăuţi, Transcarpatia,
Odessa şi în alte regiuni ale Ucrainei23.
În privinţa corpului profesoral, în anul şcolar 1991–1992, acesta cuprindea
603 cadre universitare, dintre care doar 16 erau români (dintre aceştia, cinci ocupau
posturi la Catedra de filologie română şi clasică). Potrivit datelor oficiale,
componenţa naţională a cadrelor didactice de la Universitatea din Cernăuţi era
următoarea: ucraineni – 465 (77,1%); ruşi – 102 (16,9%); moldoveni – 9 (1,4%);
români – 7 (1,1%); bieloruşi – 6 (0,9%); evrei – 5 (0,8%); bulgari – 2 (0,3%);
2 (0,3%) aparţineau altor etnii24. În anul 1999, din cei 700 de cadre didactice

22
Alexandrina Cernov, Salonul internaţional de carte românească de la Cernăuţi (în
continuare se va cita Alexandrina Cernov, Salonul internaţional...), în ,,Glasul Bucovinei”, X,
nr. 3–4 (39–40), 2003, p. 139–140. Revista ,,Glasul Bucovinei” publică numeroase articole referitoare
la lupta pentru limba românească în Bucovina şi predarea limbii şi literaturii române în şcoli, dintre
care amintim pe cele semnate de Ştefan Purici, Statutul limbii române în Bucovina (1775–1861), I, nr.
4, 1994; Vasile Bizovi, Unele aspecte ale funcţionării limbii române în şcolile româneşti din regiunea
Cernăuţi, V, nr. 2 (18), 1998, p. 88–90; Gheorghe Jernovei, Programele şi manualele şcolare ca
factor primordial necesar pentru verificarea eficientă a cunoştinţelor, V, nr. 2 (18), 1998, p. 85–87;
Vasile Bizovi, Predarea limbii şi literaturii române în şcolile din regiunea Cernăuţi, VI, nr. 1 (21),
1999, p. 31–36; Gheorghe Jernovei, Limba română vorbită în Ucraina (proiect internaţional de
investigaţie lingvistică), VII, 3, 2000, p. 62–64 ş.a. Referitor la această problemă a se vedea şi
Gheorghe C. Moldoveanu, Limba română în Bucovina. Statutul socio-cultural şi politic, Iaşi, Editura
A 92, 1998.
23
Acesta a analizat situaţia demografică, lingvistică şi sociolingvistică din fiecare regiune cu
populaţie românofonă compactă din Ucraina, cu scopul de a identifica gradul de vitalitate al
comunităţii româneşti din Ucraina şi al limbii române, disponibilitatea celor chestionaţi (vorbitori de
limbă română) de a se integra în comunitatea vorbitorilor de limbă ucraineană, identificarea gradului
în care cei chestionaţi şi-au păstrat/îşi păstrează identitatea lingvistică. Rezultatele acestei anchete
sociolingvistice au demonstrat faptul că limba română este utilizată într-un procent mare în domeniile
de activitate la care s-a făcut referire în chestionar. Îngrijorător este faptul că în rândul tinerilor se
înregistrează un procent mare de indecişi sau indiferenţi în ceea ce priveşte soarta limbii române în
Ucraina. Cf. Gheorghe Jernovei, Eugen Jernovei, Limba română vorbită în regiunea Odessa, Ucraina
(studiu demografic şi lingvistic), în ,,Glasul Bucovinei”, VIII, nr. 4 (32), 2001, p. 73–87; Felicia
Vrânceanu, Identitatea lingvistică – o problemă de actualitate a zonelor românofone din Ucraina, în
,,Glasul Bucovinei”, VIII, nr. 4 (32), 2001, p. 88–104; Alexandrina Cernov, Românii din nordul
Bucovinei (Ucraina): interferenţe lingvistice şi culturale, în ,,Glasul Bucovinei”, XII, nr. 2 (46),
2005, p. 38; Gheorghe Jernovei, Limba română – concept al sociolingvismului şi glotopoliticii din
Ucraina, în ,,Glasul Bucovinei” VII, nr. 3 (27), 2007, p. 65–77.
24
Eugen Patraş, op. cit., p. 51.
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universitare, doar 18 erau români, dintre care majoritatea erau nevoiţi să-şi susţină
cursurile în limba ucraineană25.
În ultimii ani ponderea studenţilor români s-a redus. Dacă în anul 1991 erau
înregistraţi 434 români (acest număr îi include şi pe cei trecuţi în buletinul de
identitate ca moldoveni), adică 4,3% din numărul total de 9 769 studenţi, iar în anul
1992 ponderea studenţilor români era de 3,9%, în anul 1998 aceasta era de numai
2% (200 de studenţi, din totalul de circa 10 000 de studenţi). O situaţie similară se
înregistra şi la Institutul de Medicină – doar 4 conferenţiari români, din 260, iar
dintre studenţi – numai 1% era de origine română 26.
În anul 2004, la Universitate (Catedra de filologie română şi clasică) studiau
105 studenţi, dintre care 49 la secţia de zi şi 56 la cea fără frecvenţă; doi dintre
studenţii anului V erau înscrişi la masterat, având posibilitatea de a preda la
Universitate; ceilalţi au susţinut teze de licenţă, devenind specialişti cu dreptul de a
preda disciplina respectivă în şcoală şi în liceu; studenţii anului IV susţineau
examene de calificare, în urma cărora aveau dreptul de a preda limba şi literatura
română în clasele a V-a – a IX-a. În anul universitar 2004–2005, ca şi în anul
precedent, existau între 10 şi 25 de locuri la Filologie română, secţia de zi (dintre
care 10 locuri fără plată), iar la secţia fără frecvenţă (cu plată) puteau fi instruiţi
15 studenţi27.
După ce a intrat în vigoare Tratatul de bază dintre Ucraina şi România,
autorităţile erau încredinţate că nu se vor mai ivi probleme privind pregătirea
cadrelor, prin trimiterea tinerilor din nordul Bucovinei la studii în ţară. După anul
1997, o parte a absolvenţilor şcolilor de cultură generală din Regiunea Cernăuţi a
plecat la studii în România28. Necesitatea trimiterii tinerilor români la studii în ţară a
fost contestată de cercurile naţionaliste din Cernăuţi, care au invocat diverse
motive: nerespectarea principiului de paritate (numărul studenţilor români de etnie
ucraineană trimişi la studii în Ucraina este mai mic decât al etnicilor români trimişi
în România, neluându-se în considerare faptul că există o diferenţă între numărul
celor două minorităţi: 61 359 ucraineni şi ruteni în România, conform
recensământului din 2002 şi 413 749 români în Ucraina; existenţa unor cheltuieli
suplimentare (care, însă, sunt suportate de statul român); în Regiunea Cernăuţi
procentul persoanelor cu studii superioare de origine română ar fi mai mare decât
al ucrainenilor; tinerii români care pleacă la studii în mod particular sau prin
intermediul societăţilor ar încălca legea 29 etc.
25

Grigore Bostan, op. cit., p. 26.
Ion Popescu, Constantin Ungureanu, op. cit.
27
Cf. Dumitru Mintencu, În prejma examenelor de admitere. Interviu cu prof. univ. dr.
Grigore C. Bostan, în ,,Concordia”, X, nr. 21 (444), 2004, p. 4.
28
O analiză detaliată asupra acestei probleme în ,,Ţara Fagilor”. Almanah cultural-literar al
românilor nord-bucovineni, Cernăuţi–Târgu-Mureş, 1998, p. 94–97; ,,Arcaşul”, anul VII,
nr. 13 (191), 2002, p. 5.
29
Ion Popescu, Constantin Ungureanu, op. cit.
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Numărul absolvenţilor şcolilor româneşti din Ucraina care, în anii
2000–2002 au devenit studenţi ai instituţiilor superioare de învăţământ din
România şi Moldova, în conformitate cu protocoalele de colaborare
interguvernamentale, atingea, în anul 2000, 35 persoane în România şi 26 în
Republica Moldova, în 2001 – 24 şi, respectiv, 21; în 2002 – 33 şi 1730.
O constantă a activităţii elitei intelectuale româneşti din Regiunea Cernăuţi
este cea legată de implicarea în organizarea şcolii româneşti şi a învăţământului în
limba maternă. Pornind de la ideea că şcoala ,,are nevoie de o discuţie sănătoasă şi
principială despre calitatea învăţământului, despre opţiunile profesorilor, părinţilor,
elevilor, despre obiectivele operaţionale şi calitatea programelor şi manualelor”
(Alexandrina Cernov)31, membrii comunităţii româneşti participă activ la
dezbaterile pe această temă (reflectate în revista ,,Glasul Bucovinei”, la rubrica
Cronica vieţii cernăuţene). De pildă, în anul 1997, ca urmare a elaborării
concepţiei învăţământului naţional pentru minorităţile naţionale, a fost redactat un
Memorandum cu privire la situaţia românilor (moldovenilor) din Ucraina, adresat
preşedinţilor Ucrainei, României şi Republicii Moldova. Acesta este semnat de C.
V. Olaru, preşedintele A.C.D.R., A. V. Constantinovici, preşedintele Societăţii
ştiinţifico-pedagogice republicană „Aron Pumnul”, I. S. Voronca, preşedintele
Societăţii cultural-ecologiste de binefacere şi gospodărească ,,Stejarul”, I. M.
Broască, preşedintele Societăţii Medicale Regionale ,,Isidor Bodea”, V. D.
Tărâţeanu, directorul ziarului ,,Arcaşul”, Alexandrina Cernov, directorul Editurii
,,Alexandru cel Bun”, Şt. M. Broască, directorul ziarului ,,Plai românesc” şi S. S.
Gociu, directorul revistei pentru copii ,,Făgurel” 32.
O altă formă de implicare în dezbaterile pe tema învăţământului românesc
din Ucraina este şi participarea la conferinţe care dezbat problematica
învăţământului minorităţilor naţionale. În perioada 24–26 octombrie 1997 a avut
loc conferinţa Problemele învăţământului comunităţilor naţionale în Ucraina
(organizată de Congresul evreilor din Ucraina şi Ambasada Olandei), la care au
fost prezente delegaţii reprezentând 18 naţionalităţi din Ucraina. Manifestarea a
fost organizată pentru a pune în discuţie proiectul concepţiei învăţământului pentru
minorităţile naţionale, discutat la Seminarul de la Cernăuţi (19–21 mai 1997). Din
partea A.C.D.R. a participat Alexandrina Cernov, care a prezentat un raport
referitor la problemele învăţământului românesc din regiunile Cernăuţi, Odessa şi
Transcarpatia: menţinerea predării în limba română; stoparea tendinţei de
micşorare a numărului orelor de limba şi literatura română; predarea, în teritoriile
respective, a istoriei românilor, a culturii şi civilizaţiei româneşti; lipsa de manuale
şcolare, în special la limba şi literatura română; dotarea tehnică insuficientă. Au
fost prezentate şi documente din partea comunităţilor româneşti din Ucraina,
semnate de Ion Popescu şi preşedinţii unora dintre societăţile româneşti din
30

Ibidem.
,,Glasul Bucovinei”, IV, nr. 4 (16), 1997, p. 98–105.
32
Idem, IV, nr. 3 (15), 1997, p. 94–102.
31
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Regiunea Cernăuţi. La finalul lucrărilor s-a elaborat un document final, Bazele
concepţiei învăţământului în comunităţile naţionale din Ucraina33, care a inclus şi
propunerile înaintate de A.C.D.R.
La 21 martie 1998, la Cernăuţi a avut loc conferinţa Învăţământul în şcolile
cu limba română de predare din Ucraina, organizată de Catedra de filologie
română şi clasică a Universităţii din Cernăuţi, în colaborare cu Societatea
Ştiinţifico-Pedagogică Republicană „Aron Pumnul”, Alianţa creştin-democrată a
românilor din Ucraina şi Societatea pentru Cultură Românească ,,Mihai Eminescu”
din Regiunea Cernăuţi. Aici au fost discutate problemele învăţământului românesc
din Ucraina (au fost susţinute discursuri, comunicări, luări de poziţie de către
Alexandrina Cernov, Grigore Bostan, Gheorghe Jernovei, Ilie Luceac) în contextul
emiterii, de către Ministerul Învăţământului din Ucraina, a Ordonanţei 33, din
3 februarie 1998 şi a Instrucţiunilor anexe, referitoare la introducerea unor
modificări în actele normative care priveau învăţământul în limba minorităţilor
naţionale. Rezoluţia care a fost adoptată la această conferinţă, în care se expuneau
intenţiile ministerului de resort ucrainean de a minimaliza importanţa limbii
române (ca şi a altor limbi), a fost înaintată preşedinţilor României, Republicii
Moldova şi Ucrainei. Deşi nu s-a obţinut anularea ordonanţei ministeriale, lucrările
acestei conferinţe au trasat câteva repere în lupta pentru supravieţuirea
învăţământului naţional românesc în Ucraina 34.
Elita intelectualităţii româneşti, conştientă de faptul soluţionarea acestor
probleme este dificilă şi de lungă durată, şi-a continuat preocupările în acest
domeniu. În mai 1999, Catedra de filologie română şi clasică a Universităţii din
Cernăuţi, în colaborare cu redacţia revistei ,,Glasul Bucovinei” şi Editura
,,Alexandru cel Bun”, a organizat o nouă conferinţă ştiinţifică, Limba română în
şcolile din Ucraina, care a continuat dezbaterea problemelor abordate la conferinţa
anterioară: Alexandrina Cernov – Limba şi literatura română în şcolile din
Ucraina (cuvânt de deschidere); Problemele şi specificul predării limbii şi
literaturii române în şcolile din Ucraina: concepţii şi legi, programe şi manuale;
Grigore C. Bostan – Învăţământul superior în limba română la Cernăuţi: istorie –
contemporaneitate – perspective; Ilie Luceac – Cultivarea vorbirii orale şi scrise
la ciclul primar în şcoala generală: situaţi actuală şi perspective de viitor;
Gheorghe Chivu – Cultivarea limbii române în şcolile româneşti din afara
graniţelor României. Lucrările conferinţei s-au încheiat cu adoptarea unei rezoluţii,
care a formulat câteva obiective prioritare, inclusiv acela al înfiinţării unei
universităţi multiculturale la Cernăuţi35.
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Idem, IV, nr. 4 (16), 1997, p. 98–105.
Idem, V, nr. 2 (18), 1998, p. 91–93.
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Idem, VI, nr. 2 (22), 1999, p. 59–86.
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Problemele învăţământului, ale limbii române, programelor şi manualelor
şcolare36 au fost reactualizate şi în cadrul congreselor intelectualităţii româneşti din
Regiunea Cernăuţi.
Activitatea editorială
În Regiunea Cernăuţi funcţionează trei edituri: ,,Arboroasa”, ,,Svit”
(redactorul editurii, Ştefan Broască) şi ,,Alexandru cel Bun” – director, din 1995,
36

Publicaţia ,,Glasul Bucovinei” tipăreşte, în cadrul rubricii Cronica vieţii cernăuţene,
materiale referitoare la această tematică. În numărul 3 din 1997 al publicaţiei (p. 86–110),
Alexandrina Cernov îşi exprimă opiniile asupra Proiectului concepţiei învăţământului naţional pentru
minorităţile naţionale din Ucraina, cu speranţa că „aceste «concepţii pedagogice» nu vor obţine
formula unui document, în conţinutului căruia este camuflată, subtilă, politică de deznaţionalizare
(vom vorbi româneşte, dar vom gândi ucraineşte), ci copiii din şcolile minorităţilor naţionale vor
învăţa, conform unor concepţii ale învăţământului naţional ucrainean, unic pentru toţi copiii din
Ucraina, şi că aceste şcoli (ale minorităţilor) vor cunoaşte şi respecta Constituţia Ucrainei, Legea cu
privire la minorităţile naţionale din Ucraina şi Tratatul de bază încheiat între România şi Ucraina,
precum şi alte documente şi înţelegeri internaţionale, referitoare la drepturile şi statutul minorităţilor
naţionale”. Referitor la aceeaşi problematică, sunt redate şi Reflecţiile la „Masa rotundă”.
Învăţământul naţional cu privire la elaborarea bazelor de concepţie: învăţământul naţional pentru
minorităţile naţionale în Ucraina şi Memorandumul cu privire la situaţia românilor (moldovenilor)
din Ucraina. Problemele minorităţii româneşti din Ucraina sunt dezbătute şi în nr. 4 din 1997 al
revistei „Glasul Bucovinei” (p. 90–107): Problemele învăţământului comunităţilor naţionale din
Ucraina: între lege şi concepţie, Concepţia şcolii naţionale româneşti în limba maternă a poporului
băştinaş român (moldovenesc) ce locuieşte compact în Ucraina şi un Protest al societăţilor româneşti
din Ucraina, referitor la tentativele oficialităţilor kievene de a limita drepturile minorităţilor naţionale
în domeniul învăţământului. În nr. 2 din 1998, Cronica vieţii cernăuţene (p. 63–93) consemnează
aspecte legate de problemele învăţământului în limba minorităţilor naţionale: Maria Toacă, O fisură
primejdioasă în organismul limbii materne, Ion Popescu, Legislaţia internă şi obligaţiile
internaţionale ale Ucrainei în domeniul învăţământului popoarelor şi minorităţilor naţionale
băştinaşe; Mihai Jar, Instrucţiunile şi ordonanţele Ministerului Învăţământului din Ucraina
referitoare la predarea limbii ucrainene în şcolile cu limba română de predare. Starea reală;
Alexandrina Cernov, Obiectivele şi funcţiile sociale ale şcolii cu limba română de predare din
Ucraina; Ilie Luceac, Pregătirea cadrelor didactice la ciclul primar pentru şcolile cu limba de
predare română din Ucraina (structură, programe, manuale); Gheorghe Jernovei, Programele şi
manualele şcolare ca factor primordial necesar pentru verificarea eficientă a cunoştinţelor; Vasile
Bizovi, Unele aspecte ale funcţionării limbii române în şcolile româneşti din regiunea Cernăuţi;
Rezoluţia Conferinţei ştiinţifico-metodice „Învăţământul în şcolile cu limbă de predare din Ucraina”.
Aceleaşi probleme legate de situaţia învăţământului în limba română din Ucraina sunt tratate şi în nr.
2, 1999 (p. 33–86) şi 4, 2000 (p. 33–60): Alexandrina Cernov, Învăţământul în limba română în
Ucraina. Condiţii, probleme şi perspective, Conferinţa „Limba şi literatura română în şcolile din
Ucraina” (14–15 mai 1999), Cuvânt de deschidere, Problemele şi specificul predării limbii şi
literaturii române în şcolile din Ucraina: concepţii şi legi, programe şi manuale; Grigore Bostan,
Învăţământul superior în limba română la Cernăuţi. Istorie, contemporaneitate, perspective; Ion
Popescu, Cele cinci etape şi cinci condiţii de acordare şi realizare a drepturilor grupurilor etnice:
experienţa şi opţiunea europeană. Sunt prezentate şi o serie de documente: Memorandumul
Congresului intelectualităţii româneşti (inclusiv a conaţionalilor ce se consideră moldoveni) din
regiunea Cernăuţi, Ucraina; Doleanţele populaţiei româneşti din regiunea Cernăuţi (Ucraina) în
domeniul social-economic, al culturii şi învăţământului; Despre introducerea modificărilor la legea
Ucrainei „Cu privire la minorităţile naţionale în Ucraina” (Proiect) ş.a.
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Alexandrina Cernov. Aceasta din urmă are şi un ,,Buletin informativ”, care apare
ca supliment trimestrial al ziarului ,,Arcaşul”, din 12 septembrie 1996. Buletinul
publică Planul editorial pe anii 1996–1998 şi Programul de perspectivă al Editurii
,,Alexandru cel Bun”37. În anul 2006 editura a elaborat un proiect de editare a
dicţionarelor şi a ghidurilor de conversaţie româno-ucrainene, Dicţionarul românucrainean, Dicţionarul ucrainean-român (reproduceri identice ale ediţiilor din anii
1963 şi 1964), apărute în colaborare cu Editura Didactică şi Pedagogică din
Bucureşti. Dintre lucrările publicate la această editură amintim: Ştefan Hostiuc,
Clepsidra reveriei (apărută cu sprijinul Fundaţiei Culturale Române, în anul 1996);
Grigore C. Bostan, Lora Bostan, Pagini de literatură română. Bucovina, regiunea
Cernăuţi, 1775–2000, 2000; Demir Dragnev, Ştefan Purici, Constantin Ungureanu,
Ion Gumenâi, Din istoria ţinutului natal (regiunea Cernăuţi), 2002.
La alte edituri au apărut lucrările: Constantin F. Gherman, Ucrainski hovirky
Pivnycinoy Bukovyny [Graiurile ucrainene din Bucovina de Nord], vol. I, Cernivţi,
Ruta, 1995; Vasile Bizovi, Boianul, Cernăuţi, Casa Editorială Bukrek, 2005;
Nicolae Motrescu, Crasna Bucovinei (1) (publicistică), Cernivtsy, Editura Zoloti
Lytavry, 2006; Alexandrina Cernov, Ilie Luceac, Pagini alese din literatura
română şi universală, Cernăuţi, 2008; Dumitru Covalciuc, Oprişeni, un sat la
răspântiile istoriei, Cernăuţi, Editura Zelena Bucovina, 2008 ş.a.
Lucrări ai căror autori sunt bucovineni din Regiunea Cernăuţi au apărut la
edituri din România sau în colaborare cu acestea: Dumitru Nimigeanu, Însemnările
unui ţăran deportat din Bucovina, Timişoara, Editura de Vest, 1993; Ilie Popescu,
Ion Cozmei, Drumul spre Golgota, Iaşi, Editura Moldova, 1994; Grigore C.
Bostan, Poezia populară românească în spaţiul carpato-nistrean, Iaşi, Editura
Cantes, 1998; Vasile Ilica, Fântâna Albă – o mărturie de sânge. Istorie, amintiri,
mărturii, Oradea, Editura Imprimeriei de Vest, 1999; reeditată în anul 2003; Ilie
Ilisei, Ioan D. Popescu, Dosarele suferinţei, Suceava, Grupul editorial Muşatinii –
Bucovina Viitoare, 1999; Ilie Luceac, Familia Hurmuzaki: între ideal şi realizare
(O istorie a culturii româneşti din Bucovina în cea de-a doua jumătate a secolului
al XIX-lea), Cernăuţi, Timişoara, Editura ,,Alexandru cel Bun”, Editura Augusta,
2000; Ştefan Hostiuc, Scriitorii români din nordul Bucovinei, Bucureşti, Editura
Institutului Cultural Român, 2005.
Unele dintre lucrările apărute în Regiunea Cernăuţi au fost premiate de
Academia Română. Primul premiu acordat de această instituţie a fost premiul
,,Lucian Blaga”, pentru cartea Aniţa Nandriş-Cudla, 20 de ani în Siberia (destin
bucovinean), Bucureşti, Editura Humanitas, 1992 (lucrarea a fost reeditată, sub
titlul Amintiri din viaţă. 20 de ani în Siberia, Ediţie îngrijită de Gheorghe Nandriş,
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Ştefan Hostiuc, Jocul de-a cultura sau cultura ca instituţie? O retrospectivă tematică a
presei româneşti din nordul Bucovinei (II) (în continuare se va cita Ştefan Hostiuc, Jocul de-a
cultura, II), în ,,Glasul Bucovinei”, IV, nr. 1 (13), 1997, p. 25.
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Bucureşti, Editura Humanitas, 2006)38. Premiul literar ,,Mihai Eminescu” a fost
decernat poetului Arcadie Suceveanu, originar din Bucovina, stabilit la Chişinău,
pentru antologia de autor Eterna Danemarcă, apărută în colecţia ,,Poeţi români
contemporani”, Bucureşti, Editura Eminescu, 199539. Premiul ,,Eudoxiu
Hurmuzachi” pe anul 2002 a fost acordat lucrării semnate de Ilie Luceac, Familia
Hurmuzaki: între ideal şi realizare (O istorie a culturii româneşti din Bucovina în
cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea), Cernăuţi, Timişoara, Editura
,,Alexandru cel Bun”, Editura Augusta, 200040.
În Regiunea Cernăuţi s-a afirmat o întreagă pleiadă de poeţi şi scriitori 41,
dintre care îi amintim pe: – Elena Mariţa (născută în 1943), debutează editorial în
anul 1971 (culegerea colectivă Glasuri tinere). În anul 2001 îi apare placheta de
versuri Hotarul de foc, la Editura Augusta din Timişoara42; – Mircea Lutic (născut
la 29 mai 1939), poet, publicist, traducător; a fost secretar general de redacţie
(1967–2003) la ziarul ,,Zorile Bucovinei”; a lucrat şi la ziarul ,,Concordia”; publică
volumele de versuri: Baştina luminii, Ujgorod, Editura Carpaţi, 1973; Fereastră de
veghe, Ujgorod, Editura Carpaţi, 1978; Datul întru fiinţă, Cernăuţi, Editura Prut,
2002; Clipa de graţie, Iaşi, Princeps Edit, 200543 ş.a.; – Ilie T. Zegrea (născut la
3 iunie 1949), a lucrat la redacţiile ziarului regional ,,Zorile Bucovinei” şi a
ziarului raional din Hliboca; din 1977 lucrează la redacţia emisiunilor radiofonice
în limba română a Companiei Regionale de Stat Cernăuţi pentru Radiodifuziune şi
Televiziune, iar din 1999 este şeful acestei redacţii; a debutat cu versuri în 1964, în
presa din Chişinău; publică volume de versuri: Timpul ierbilor, Ujgorod, Editura
Carpaţi, 1977; Navigator în septembrie, Chişinău, Editura Literatura Artistică,
1983; Crinul îngândurat, Ujgorod, Editura Carpaţi, 1986; Oglinda retrovizoare,
Chişinău, Editura Hyperion, 1991; Singurătatea Apocalipsei, Bucureşti, Editura
Eminescu, 1998. Autorul a semnat şi lucrarea Poeţi români contemporani. La
marginea nopţii, ediţie bilingvă româno-ucraineană, Cernăuţi, Editura Mistvo,
200444 ş.a.; – Ştefan Hostiuc (născut la 30 decembrie 1951), poet şi critic literar;
membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova şi din România; membru fondator al
Societăţii pentru Cultură ,,Mihai Eminescu” din Cernăuţi, membru al Societăţii
38

Idem, O ţărancă din nordul Bucovinei premiată de Academia Română, în ,,Glasul
Bucovinei”, I, nr. 3, 1994, p. 172–174.
39
Idem, Un poet bucovinean premiat de Academia Română, în ,,Glasul Bucovinei”, IV,
nr. 4 (16), 1997, p. 108–112.
40
Constantin Ungureanu, Un istoric din nordul Bucovinei premiat de Academia Română, în
,,Glasul Bucovinei”, X, nr. 1–2 (37–38), 2003, p. 145–148.
41
Ştefan Hostiuc, Poezia română postbelică din nordul Bucovinei: generaţii şi paradigme, în
,,Glasul Bucovinei”, I, nr. 3, 1994, p. 87–99; Idem, Scriitorii români din nordul Bucovinei, Bucureşti,
Editura Institutului Cultural Român, 2005.
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Scriitorilor din Bucovina şi al Reuniunii Scriitorilor Români din Cernăuţi;
debutează, în 1996, cu placheta de versuri Clepsidra reveriei, Cernăuţi, Editura
,,Alexandru cel Bun”; a scris volumul Scriitori români din nordul Bucovinei,
Bucureşti, Editura Institutului Cultural Român, 2005 45; – Vasile Tărâţeanu (născut
la 27 septembrie 1945), poet, publicist, membru al Uniunii Scriitorilor din Ucraina,
Republica Moldova şi România, membru corespondent al Academiei AmericanoRomâne de Ştiinţă şi Arte, preşedinte al Fundaţiei Culturale ,,Casa Limbii
Române” din Cernăuţi; preşedinte al senatului Uniunii Interregionale ,,Comunitatea
românească din Ucraina”; fondator şi redactor-şef al unor publicaţii periodice
româneşti din nordul Bucovinei, deputat în Consiliul regional Cernăuţi;
vicepreşedinte al Congresului mondial al spiritualităţii româneşti. A debutat
editorial în 1981: Arpele ploii, Ujgorod, Editura Carpaţi, 1981; Dreptul la linişte,
Ujgorod, Editura Carpaţi, 1984; Linia vieţii, Ujgorod, Editura Carpaţi, 1988;
Teama de înstrăinare, Chişinău, Editura Hyperion, 1990; Litanii, Iaşi, Editura
Bucovina, 1996; Pământ în retragere, Timişoara, Editura Augusta, 1999; Şi ne
izvbăveşte pre noi, Timişoara, Editura Helicon, 1999; Iluzii şi lanţuri, Craiova,
Editura Scrisul Românesc, 2001; Dinafară, Timişoara, Editura Augusta, 2003;
Infern personal, Iaşi, Editura Danaster, 2005; Orizonturi decapitate, Timişoara,
Editura Augusta, 2005; Crucificat pe harta ţării, Bucureşti, Editura Semne, 2005.
A fost inclus cu poezii în peste 15 culegeri colective şi a primit diverse premii la
festivalurile interne şi internaţionale de poezie pentru cărţile editate şi pentru
activitatea desfăşurată în scopul promovării literaturii, limbii şi culturii româneşti
în afara hotarelor actuale ale României46; – Simion Gociu (născut la 1 septembrie
1948), a lucrat în calitate de corespondent al ziarului regional ,,Zorile Bucovinei”;
redactor-şef al ziarului raional ,,Gazeta de Herţa”; redactor-şef al săptămânalului
republican ,,Concordia”; profesor de limba şi literatura română la Şcoala Medie din
comuna Cupca, raionul Hliboca; director adjunct la Şcoala medie din comuna
Molniţa, raionul Herţa; volume de versuri: Sărutul spicelor, Ujgorod, Editura
Carpaţi, 1984; La ţărmure de suflet, Ujgorod, Editura Carpaţi, 1989; Oul
gastronomic, Cernăuţi, Editura ,,Alexandru cel Bun”, 1998; Lacrima toamnei,
Timişoara, Editura Augusta, 1999 ş.a.47; – Vasile Leviţchi (1921–1997), poet,
publicist, traducător, profesor; debutează în anul 1959; a fost preşedinte fondator al
Societăţii ,,Mihai Eminescu” din Cernăuţi (1989); din 1991 se stabileşte la
Chişinău; colaborează la publicaţiile ,,Basarabia”, ,,Contrafort”, ,,Literatura şi
arta”, ,,Flux”, ,,Plai românesc”; laureat al premiilor Uniunii Scriitorilor din
Moldova şi al Societăţii literare ,,Iancu Flondor” din Rădăuţi; volume: Versuri,
Chişinău, 1959; La izvoarelor Siretului, Chişinău, 1966; Mărturisiri în drum,
Ujgorod, 1966; Inima iarăşi..., Chişinău, 1972; Întârziere de-o viaţă, Chişinău,
1982; Se destramă o noapte albă, Chişinău, 1985; Adaos la cartea de vise,
45
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Chişinău, 1989; Cerul încă nesfărâmat, Iaşi, 1996; Punte spre un mal inexistent,
Chişinău, 1997; Multe trec pe dinainte..., Timişoara, 2001 ş.a48. – Ilie Motrescu
(1941–1969), poet, prozator, profesor, publicist, ziarist, folclorist, muzician; s-a
născut la 18 august 1941 la Crasna-Putnei, pe Valea Siretului, în judeţul Storojineţ;
la 26 iulie 1969 este asasinat în padurea Crasnei, de către agenţii sovietici din
Crasna şi Cernăuţi, la indicaţia fostului KGB – Direcţia operativă Cernăuţi;
urmează studiile primare şi medii la Ciudei şi Crasna; în 1964 termină Facultatea
de limba şi literatura română şi cea de Muzică din cadrul Institutului pedagogic
„Aleco Russo” din Bălţi; lucrează apoi ca profesor de limba şi literatura română şi
muzică la Şcoala nr. 4 din Crasna; din aprilie 1967 şi până în 1969 a fost angajat la
Secţia de cultură a ziarului regional ”Zorile Bucovinei”; a colaborat la ziarele
„Satul sovietic” (azi „Meleag natal” – Storojineţ), „Cultura” (Chişinău), „Zorile
Bucovinei” (Cernăuţi); în 1960 a publicat volumul de versuri Cântarea Carpaţilor;
versurile sale au fost tipărite în culegerile comune Glasuri tinere (1971) şi Dintre
sute de catarge (1973); în anul 2001, când Ilie Motrescu ar fi împlinit 60 de ani,
Ion Ţâbuleac, fost coleg şi prieten al poetului, publică volumul Hora vieţii (versuri
şi proză); materiale despre Ilie Motrescu apar în diferite publicaţii din Bucovina; în
anul 2003, la iniţiativa revistei ,,Crasna” şi cu sprijinul financiar al Uniunii
Scriitorilor din România, s-a instalat o placă comemorativă la casa părintească în
care s-a născut şi a creat poetul Ilie Motrescu49.

Presa de limba română din Regiunea Cernăuţi
În perioada începutului anilor ’90, în Regiunea Cernăuţi apărea publicaţia în
limba română, ,,Zorile Bucovinei” (publicaţia a purtat, până în anul 1967, titlul
,,Bucovina sovietică”) şi traduceri în limba română ale originalelor ce apăreau în
ucraineană sau rusă (în Hliboca, Storojineţ şi Noua Suliţă). Astăzi apare un număr
însemnat de publicaţii, tipărite fie în Regiunea Cernăuţi, fie în afara hotarelor ei (la
Bucureşti apare revista trimestrială ,,Glasul Bucovinei”, la Târgu-Mureş,
almanahul ,,Ţara Fagilor” etc.). Unele dintre acestea au o apariţie scurtă, datorată
condiţiilor economice impuse de perioada de tranziţie sau dezinteresului manifestat
de instituţiile statului faţă de sprijinirea publicaţiilor minorităţilor naţionale.
Cea dintâi revistă de cultură românească apărută la Cernăuţi a fost
Almanahul Societăţii pentru Cultura Românească ,,Mihai Eminescu”, care s-a dorit
a fi un anuar, însă proiectul a eşuat. În perioada 1992–1993 (patru numere) a apărut
,,Mioriţa”. Revistă de istorie literară şi folclor, organ al Institutului Obştesc de
Istorie, Restituiri Literare şi Folclorice ,,Dimitrie Onciul”; redactor-şef Dumitru
Covalciuc; redacţia: Florea Şapcă, Victor Olaru, Vasile Bâcu, Gh. Onofriciuc
48
Dicţionarul scriitorilor români din Basarabia. 1812–2006, Chişinău, Editura Prut
Internaţional, 2006, p. 273–274; Arcadie Suceveanu, Cartea de vise, niciodată întreagă, în ,,Glasul
Bucovinei”, III, nr. 3 (11), 1996, p. 85–89; Ştefan Hostiuc, Vasile Leviţchi. Mesaje către celălalt
versant al existenţei, în ,,Glasul Bucovinei”, IV, nr. 4 (16), 1997, p. 3–23.
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(menţionat doar în primul număr), Ilie Suceveanu, Nicolae Topală, Valeriu Zmoşu,
Vasile Izvoran-Cernăuţeanu, Petre Grosu, Valeriu Melion. Revista publică
materiale despre viaţa culturală a românilor, folclor, versuri ale unor poeţi
începători. Numerele doi şi trei ale publicaţiei au fost editate în colaborare cu
Editura ,,Licurici” din Suceava 50.
În Regiunea Cernăuţi este reluată şi tradiţia editării calendarelor şi
almanahurilor. În 1992 apare la Cernăuţi ,,Calendarul poporului pe anul 1993”,
editat de Dumitru Covalciuc şi Adrian Acostăchioaie. Apare la Editura
,,Arboroasa”, dactilografiat şi şapirografiat, sub egida Institutului Obştesc de
Istorie, Restituiri Literare şi Folclorice ,,Dimitrie Onciul”. Include texte despre
sărbătorile bisericeşti, rugăciuni, aniversări bucovinene, dicţionar de mitologie
populară, studii istorice, folclor, poezie51. ,,Calendarul creştin ortodox al românilor
bucovineni”, redactat în colaborare cu protoiereul Adrian Acostăchioaiei, a avut
trei apariţii: 1992–1993, 1994–1995, 1996–1997. A apărut sub coordonarea lui
George Muntean, la Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, sub egida Societăţii pentru Cultura Românească ,,Mihai Eminescu” din
Cernăuţi52.
Seria calendarelor este completată prin apariţia almanahurilor. Almanahul
Societăţii pentru Cultura Românească ,,Mihai Eminescu” apare la Editura
Fundaţiei Culturale Române, în 1993. Coordonatori: Grigore Bostan, Alexandrina
Cernov, Ilie Luceac, Vasile Tărâţeanu, Ilie Zegrea. Sumarul publicaţiei cuprinde
opt rubrici: Bucovina – istorie şi actualitate (în cadrul căreia semnează
Alexandrina Cernov, Vladimir Trebici, Eugen Patraş, Grigore Sandul,
Octavian Sandul, George Muntean, Ştefan Purici), Personalităţi istorice
bucovinene (semnează Ilie Luceac, Marian Olaru, Dragoş Olaru), Istorie şi critică
literară (semnează Gheorghe Haficiuc, Lora Bostan), Artă şi etnografie (semnează
Gheorghe Gorda), Poezie bucovineană (sunt prezentate versuri semnate de Grigore
Bostan, Ştefan Hostiuc, Mircea Lutic, Vasile Tărâţeanu, Ilie Zegrea), Poeţi români
din Basarabia (sunt prezentate versuri semnate de Vasile Leviţchi şi Arcadie
Suceveanu), Poeţi populari (creaţii semnate de Magdalina Morar şi Victoria
Ungureanu), Pagini din creaţia populară bucovineană (prezentarea, fragmentară, a
colecţiei de folclor a lui Valeriu Zmoşu) 53.
Din anul 1992 apare, sub egida Societăţii culturale ,,Arboroasa”, ,,Ţara
Fagilor”. Almanah cultural-literar al românilor nord-bucovineni. Almanahul,
50
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alcătuit de Dumitru Covalciuc la Cernăuţi, a apărut, iniţial, cu sprijinul Uniunii
,,Vatra Românească” (filiala Târgu-Mureş) şi al Editurii Tipomur. Ulterior acesta
se realizează sub auspiciile Fundaţiei Culturale ,,Vasile Netea” din Târgu-Mureş
(preşedinte Dimitrie Poptămaş), iar tiparul este executat la Casa de Editură
,,Mureş”. Volumele din anii 1994 şi 1995 sunt finanţate de Ministerul Culturii din
România şi îngrijite de Biblioteca judeţeană Mureş. Principalele rubrici sunt: File
de istorie, Graiul neamului, Documentar, Genealogie, A treia etnie din Ucraina,
Scrisori din România, Istorie literară, Oameni şi locuri din nordul
Bucovinei/Personalităţi bucovinene, Scriitori bucovineni contemporani, Folclor
bucovinean, Creaţie literară, Restituiri. O secţiune aparte este cea care adună, sub
titlul Golgota neamului românesc, mărturii ale calvarului românilor bucovineni din
veacul trecut, cuprinzând anchete de istorie orală, însemnări, amintiri, povestiri,
evocări, texte din folclorul deportării, care evidenţiază dimensiunea tragediei
românilor aflaţi sub ocupaţie sovietică. În cele 16 tomuri apărute până acum au fost
publicate tabele cu persoanele şi familiile româneşti din Bucovina, deportate şi
persecutate, exterminate în Gulagul sovietic ori refugiate în România în perioada
1940–1953. În această publicaţie, considerată de către Grigore Bostan ,,cel mai
popular periodic din Bucovina [...], o publicaţie care cuprinde toată istoria
zbuciumată a acestui ţinut, durerile, tradiţiile, personalităţile de seamă şi creaţiile
literare ale acestora”54, semnează, printre alţii, Dumitru Covalciuc, Florea Şapcă,
Grigore Bostan, Ion Popescu, Ilie Popescu, Mihai Iacobescu, Ştefan Purici. După
încheierea acestei serii de 16 volume, editorii îşi propun realizarea unui alt proiect,
Cartea neagră a Bucovinei, cuprinzând documente de arhivă şi mărturii orale
privind drama românilor din Regiunea Cernăuţi55.
În anul 1993, Cercul ,,Arboroasa” editează revista de istorie, literatură şi
folclor ,,De la Nistru pân’ la Tisa”, Cernăuţi–Biserica Albă, într-un tiraj de
525 de exemplare, multiplicate la şapirograf. Revista apare cu un singur număr, la
Editura ,,Gruparea de Nord”, sub egida Institutului Obştesc de Istorie, Restituiri
Literare şi Folclorice ,,Dimitrie Onciul”. Colegiul de redacţie: Dumitru Covalciuc
(redactor-şef), Gheorghe Moiş (redactor-şef adjunct), Vasile Izvoran-Cernăuţeanu,
Ion Mihalca, Florea Şapcă. Revista are două secţiuni, care cuprind materiale
dedicate Bucovinei şi Maramureşului istoric 56.
,,Codrul Cosminului”, publicaţie trimestrială de istorie, restituiri literare şi
folclorice a Cercului ,,Arboroasa” şi a Institutului Obştesc de Istorie, Restituiri
Literare şi Folclorice ,,Dimitrie Onciul”, apare din decembrie 1993 până în mai
1997 (12 numere), cu sprijinul revistei ,,Vatra” şi a Editurii ,,Tipomur” din Târgu54
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Mureş; colegiul de redacţie: Dumitru Covalciuc (redactor-şef), Grigore Bostan,
Niculae Băciuţ (devenit ulterior secretar general de redacţie), Cornel Moraru,
Grigore Ploieşteanu (până la numărul 8, 1996), Rodica Puia, Florea Şapcă.
Începând cu numărul 7 din 1995 li se alătură Vasile Bizovi, Dimitrie Poptămaş,
Ioan Suciu, iar caseta redacţională a numărului 9 din 1996 îi include şi pe
Gheorghe Şincan şi Radu Şincan. Materialele, grupate în mai multe secţiuni
(Istorie, Restituiri literare, Folclor, Documente bucovinene), sunt semnate de
Dumitru Covalciuc, Mihai Iacobescu, Pavel Blaj, Florea Şapcă, Ilie Popescu ş. a.
Revista publică, alături de ,,Ţara Fagilor”, pentru prima dată, materiale despre
participanţii la mişcarea de rezistenţă antisovietică 57.
,,Anuarul Liceului «Mihai Eminescu» din Carapciu, Regiunea Cernăuţi,
Ucraina, pe anii şcolari 1991–1992, 1992–1993” apare la Braşov, în 1994, cu
sprijinul Consiliului Judeţean, Inspectoratului de Cultură, Muzeului de Istorie din
Braşov şi al Filialei ,,Iancu Flondor” a Societăţii pentru Cultura şi Literatura
Română în Bucovina. Publicaţia cuprinde o cronică a principalelor evenimente din
viaţa liceului, evocări, tabele nominale ale consiliului de conducere a profesorilor
şi învăţătorilor, ale personalului administrativ, ale elevilor şi absolvenţilor din
ultimele patru promoţii58.
Cu sprijinul Fundaţiei Culturale Române şi prin grija intelectualilor
cernăuţeni59 apare, din anul 1994, publicaţia „Glasul Bucovinei”, concepută ca o
„revistă trimestrială de istorie şi cultură”, condusă de un colectiv de oameni de
ştiinţă din Cernăuţi, Bucureşti, Braşov, Chişinău, Suceava, coordonat de
redactorul-şef Alexandrina Cernov, membră de onoare a Academiei Române. Din
redacţia primului număr al publicaţiei făceau parte: Alexandrina Cernov,
Ştefan Hostiuc, Ilie luceac, Vasile Tărâţeanu (redactor-şef adjunct). Colegiul de
redacţie era format din: Petru Ciobanu (Braşov), Mihai Iordachi (Suceava), Ştefan
Munteanu (Timişoara), Ion Popescu-Sireteanu (Iaşi), acad. Vladimir Trebici
(Bucureşti), Dimitrie Vatamaniuc (Bucureşti).
Publicaţia, călăuzită de ideea cunoaşterii „istoriei Bucovinei şi a perspectivei
ei”, şi-a propus „recuperarea adevărului istoric”, „revalorificarea istoriei culturii
româneşti din teritoriul fostei Bucovine”, prin prezentarea unor studii referitoare la
„cronologia istorică şi politică, activitatea partidelor politice, mărturii istorice,
57
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aspecte de viaţă spirituală religioasă, dicţionare bibliografice, portretele
reprezentanţilor ştiinţei şi culturii româneşti din Bucovina, memorialistică,
demografie, creaţie literară, artă, etnografie şi folclor”.
Recunoscând în „recuperarea adevărului istoric” un demers necesar pentru a
menţine trează conştiinţa de neam, continuând mesajul unei tradiţii („Glasul
Bucovinei” nu este o denumire nouă – un ziar cu acest nume a fost fondat la
Cernăuţi în anul 1918) şi manifestând disponibilităţi pentru „ideea de actualitate”
atât de necesară pentru o publicaţie, revista „Glasul Bucovinei” şi-a conturat
profilul istorico-cultural prin rubricile propuse: Bucovina – procese istorice şi
sociale; Personalităţi istorice şi culturale; Teorie, critică şi istorie literară; Arhiva
Bucovinei; Artă, etnografie, folclor; Aniversări cernăuţene; Dialoguri cu
bucovinenii; Cercetări socio-lingvistice; Cărţi. Reviste etc.
Remarcăm, la rubrica Bucovina – procese istorice şi sociale, studii care
abordează o problematică variată, referitoare la evoluţia provinciei în perioada
austriacă: momentul anexării, evoluţia demografică şi lupta naţională a românilor
bucovineni; aspecte privind istoria culturală a provinciei în perioada austriacă;
evoluţia economică a provinciei în cadrul monarhiei habsburgice; aspecte legate de
istoria interbelică a fostei provincii, evoluţia culturală, problema minorităţilor şi a
celui de al Doilea Război Mondial; probleme actuale legate de istoria
socio-culturală a românilor din Ucraina.
Merită a fi amintită în mod deosebit preocuparea redactorilor revistei de a
realiza o Cronică a vieţii cernăuţene – rubrică ce debutează cu numărul 1 din 1997
– prin care cititorul este informat despre demersurile românilor din nordul
Bucovinei în sensul păstrării şi afirmării identităţii naţionale. În cadrul acestei
rubrici sunt publicate şi materiale referitoare la congresele intelectualităţii
româneşti din Regiunea Cernăuţi.
Rubrica Personalităţi bucovinene evocă figuri de cărturari care s-au remarcat
în viaţa culturală a provinciei. Prin grija Rodicăi Şcraba şi a acad.
N. Corlăteanu sunt evocate, începând cu nr. 3, 1996, câteva dintre personalităţile
care au activat la societatea academică „Junimea”, de la înfiinţarea ei (1878) şi
până la jubileul semicentenar: Zaharia Voronca, Ioan Popovici, Eusebie Stefanelli,
Nicu cav. de Flondor, Claudiu Stefanelli ş.a. În cadrul aceleaşi rubrici, au fost
evocaţi (sub semnătura unor autori precum acad. Ştefan Ştefănescu, Ilie Luceac, M.
Lutic, Radu Economu, Şt. Munteanu, Gh. Giurcă, N. Cârlan, Harieta Mareci)
Dimitrie Onciul, Epaminonda Bucevschi, George Popovici, Teodor Balan, George
Tofan, Dimitrie Marmeliuc, ierarhi bucovineni ş.a.
Studii valoroase, cu o tematică diversă, cuprinde rubrica Teorie, critică şi
istorie literară, în cadrul căreia semnează Mircea A. Diaconu (cu studii referitoare
la mişcarea literară bucovineană interbelică), Dragoş Olaru, D. Vatamaniuc, Dan
Horia Mazilu, Alexandrina Cernov, Vasile Precup, Anatol Neamţu ş.a.
Consecventă ideii de recuperare a adevărului istoric, revista „Glasul
Bucovinei” prezintă, la rubrica Arhiva Bucovinei, documente, scrisori, fragmente
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de jurnal, cu referiri asupra istoriei culturale a Bucovinei. Sunt prezentate scrisori
ce au aparţinut lui Ion Nistor, Dimitrie Onciul, Constantin Hurmuzachi; fragmente
de jurnal (Din arhiva familiei Morariu. Cursul vieţii mele de pr. Constantin
Morariu; Din arhiva familiei Nandriş. Satul nostru Mahala din Bucovina.
Însemnări pentru mai târziu); documente istorice referitoare la perioada austriacă a
Bucovinei (Din corespondenţa familiei Hurmuzachi 1831–1899; Documentele
familiei Hurmuzachi. 1636–1856; o parte a fondului arhivistic al societăţii
,,Junimea”).
Începând cu nr. 1, 1996, revista „Glasul Bucovinei” inaugurează rubrica
Dialoguri cu bucovinenii, prin intermediul căreia Alexandrina Cernov,
Vasile Tărâţeanu, Ilie Luceac intră în dialog cu acad. Vladimir Trebici, acad. Radu
Grigorovici, Radu Economu, Vasile Andru, Adrian Dinu Rachieru, Ştefan
Andronic, Ion Beldeanu ş.a. Problematica interviurilor aduce în actualitate aspecte
legate de fenomenul cultural al Bucovinei de altădată, privitoare la conceptul de
„localism creator”, capcanele provincialismului, conflictul între generaţii şi evocă
nostalgii ale celor pentru care Bucovina a rămas doar „o iluzie”.
Revista „Glasul Bucovinei” îşi grupează studiile şi în cadrul altor rubrici,
care nu au o apariţie constantă şi care abordează o problematică diversă, întregind
profilul cultural al publicaţiei: Artă, folclor, etnografie; Restituiri; Aniversări
cernăuţene; Românii din afara României; Eminesciana – 2000. Poezia. Proză;
Probleme de lingvistică; Pagini de istorie bisericească; Memorii; Cercetări sociolingvistice; Conferinţe. Recenzii etc.
Având deja o tradiţie în prezentarea fenomenului cultural, favorizând
afirmarea unei istoriografii româneşti în regiunea Cernăuţi, revista „Glasul
Bucovinei” rămâne o publicaţie de referinţă în contextul păstrării identităţii
româneşti.
Dintre publicaţiile ştiinţifice care apar în Regiunea Cernăuţi amintim şi
,,Analele ştiinţifice ale Universităţii din Cernăuţi”, Seria ,,Filologie romanică”, care
apare în limbile română, franceză, ucraineană şi publică studii referitoare la
civilizaţia românească din spaţiul carpato-nistrean.
În Regiunea Cernăuţi au apărut şi alte publicaţii (ziare, reviste), pe care le
enumerăm în ordinea apariţiei60: ,,Zorile Bucovinei” (redactor-şef N. Toma; ziarul
este de format mare, 4 pagini; apare din anul 1967) 61; ,,Plai românesc” (apare din
7 octombrie 1990; organ de presă al Societăţii pentru Cultura Românească ,,Mihai
Eminescu” până în iulie 1996; din august 1996 îşi schimbă titulatura în ,,ziar
60
Vasile Tărâţeanu, Răsfoind presa cernăuţeană, în ,,Glasul Bucovinei”, XII, nr. 2 (46),
2005, p. 120–134; Ştefan Hostiuc, Jocul de-a cultura sau cultura ca instituţie? O retrospectivă
tematică a presei româneşti din nordul Bucovinei (I), în ,,Glasul Bucovinei”, III, nr. 3 (11), 1996, p.
31–46; Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, vol. II, Suceava, Princeps Edit, Iaşi, p. 697–707.
61
La 28 mai 2004 apărea nr. 95 al ediţiei româneşti; tirajul total al ediţiilor ucrainene şi
româneşti la acea dată era de 10786 de exemplare. Cf. Ion Popescu, Constantin Ungureanu,
op. cit.

Rodica Iaţencu

independent al comunităţii româneşti din Regiunea Cernăuţi”; redactori: Vasile
Tărâţeanu (1990–1994), Ilie T. Zegrea (nr. 87 din 3 aprilie 1995), Ştefan Broască
(1995–1996); după o apariţie de 12 ani, ziarul şi-a încetat activitatea în 2002) 62;
,,Cuvântul adevărului”, organ al societăţii ,,Golgota” (acesta a apărut, la începutul
anilor ’90, într-un singur număr); ,,Bucovina”. Periodic independent de informare
culturală şi opinie, Rădăuţi–Cernăuţi, septembrie 1990 (a apărut un singur număr);
,,Arcaşul” (publicaţie independentă românească, apărută din 21 iulie 1994; director
fondator Vasile Tărâţeanu; din 1995 apare săptămânal (în prezent, lunar);
12 pagini, cu un tiraj de cinci mii de exemplare; are un supliment trimestrial
,,Buletinul informativ al Editurii «Alexandru cel Bun»”, care apare din
12 septembrie 1996, redactor-şef, Vasile Tărâţeanu 63); ,,Concordia” (cu titulatura
de ,,săptămânal economic şi cultural al românilor din Ucraina”, modificată ulterior:
,,săptămânal socio-politic, economic şi cultural”; redactor-şef Simion Gociu,
redactor-şef adjunct Tudor Andrieş; săptămânal, cu format de revistă, cu un tiraj de
circa 2 200 exemplare; apare din 7 octombrie 1995, ca supliment în limba română
al gazetei ,,Golos Ukrainî”); ,,Făgurel” (publicaţie pentru copii, apărută din 1995,
editată de Societatea ştiinţifico-pedagogică republicană „Aron Pumnul”
din Cernăuţi, Editura Tipomur şi revista ,,Vatra” din Târgu-Mureş)64; ,,Glasul
adevărului” (redactor Petru Grior; apărut în 1996) 65; ,,Septentrion literar” (1999;
fondator: Reuniunea Scriitorilor Români din Cernăuti; colegiul de redacţie: Grigore
C. Bostan, Grigore Crigan, Ilie Tudor Zegrea – redactor-şef, Şefan Hostiuc –
redactor-şef adjunct, Mircea Lutic, Arcadie Suceveanu); ,,Gazeta de Herţa” (1994)
(redactori-şefi: Simion Gociu, urmat de Vasile Bâcu) 66; ,,Ecoul slovei” (publicaţie
editată la Hliboca, de un colegiu de redacţie format din Nicolae Şapcă, Valeriu
Malion, Marina Popescu, Lucica Morar şi Dorin Misichevici) 67; ,,Curierul de
Cernăuţi” (fondat de Vasile Tărâţeanu; apare cu mari întreruperi); ,,Lumea-Svit”68;
,,Junimea”, (ziarul Ligii tineretului român din Cernăuţi, fondat de Vasile Tărâţeanu
în anul 1999; redactor, Liviu Rusu; apare, cu întreruperi, ca supliment al ziarului
,,Arcaşul”); ,,Candela” (periodic apărut în 1999, cu scopul ,,ridicării culturii
spirituale şi a conştiinţei religioase a poporului, propagarea idealurilor creştine,
formarea şi perfecţionarea conştiinţei creştine a tinerilor”) 69; ,,Libertatea
62
Vasile Tărâţeanu, Plaiule, plai răstignit..., în ,,Glasul Bucovinei”, II, nr. 1 (5), 1995,
p. 3–10; Ştefan Purici, Ziarul ,,Plai românesc”: reflector şi propulsor al renaşterii naţionale române
din Ucraina, în ,,Almanahul Societăţii pentru Cultura românească «Mihai Eminescu»”, Cernăuţi,
Editura Fundaţiei Culturale Române, 1993, p. 69–74.
63
Ştefan Hostiuc, Jocul de-a cultura, II, p. 21, 25.
64
Ibidem, p. 24.
65
Ibidem, p. 25.
66
Ibidem.
67
Ibidem.
68
Din septembrie 2001 nu a apărut niciun număr al ziarului „Lumea-Світ”.
69
Vasile I. Schipor, Evenimente şi manifestări culturale consacrate Bucovinei (ianuarie–
decembrie 1999), în ,,Analele Bucovinei”, VII, nr. 1, 2000, p. 274.
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cuvântului” (2003) (redactor-şef adjunct Romeo Crăciun; săptămânal, dublează
parţial ziarul de limbă ucraineană cu acelaşi titlu); ,,Familia”, care apare din 2003
(preşedinte de onoare – Rizzo Franco, redactor-şef Vasile Bâcu)70. La acestea se
adaugă dublajele în limba română ale săptămânalelor oficiale ale administraţiilor şi
Consiliilor raionale din Hliboca (,,Monitorul de Hliboca”), Storojineţ (,,Meleag
natal”) şi Noua Suliţa (,,Cuvântul adevărului”).
Majoritatea dintre aceste publicaţii publică articole referitoare la problemele
vieţii comunităţii româneşti din Regiunea Cernăuţi: informaţii şi corespondenţe ce
reflectă evenimente cu caracter local, manifestări culturale şi politice, materiale
instructive, de cultură generală, materiale informative care valorifică aspecte legate
de evoluţia culturii, literaturii şi istoriei naţionale sau cele privitoare la viaţa şi
activitatea unor personalităţi ale culturii româneşti.

70
În luna martie 2004 apăruse deja nr. 1–2 (9–10) al revistei, de 20 pagini (tirajul – 4 000 de
exemplare). Cf. Ion Popescu, Constantin Ungureanu, op. cit.

Betrachtungen zum kulturell-wissenschaftlichen Leben der
rumänischen Gemeinschaft aus der Czernowitzer Region (1990–2007)
(I)
(Zusammenfassung)*
Die rumänische Gemeinschaft aus der Czernowitzer Region, zusammen mit denen aus der
Transkarpatischen Region und Odessa, hat nach dem Jahr 1989 eine neue Etappe der Durchsetzung
ihrer Identität, ihrer nationalen Interessen und Beschwerden begonnen. Wichtige Ereignisse aus dem
letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts – der Fall des Eisernen Vorhangs und die Demokratisierung
des sozial-politischen Lebens in den ex-kommunistischen Staaten, die nationalen
Befreiungsbewegungen aus den gewesenen sowjetischen Republiken, einschliesslich aus der Ukraine
(die am 16. Juli 1990 souverän und am 24. August 1991 selbstständig geworden ist), die
Missbilligung des Ribbentrop-Molotov Paktes seitens der Mehrheit der europäischen Staaten, auch
seitens der ehemahligen Sowjetunion, die Erweiterung der Verhältnissen zwischen Rumänien und der
Ukraine und die Abschliessung eines rumänisch-ukrainischen Grundvertrags (am 2. Juni 1997) usw. –
beeinflussten auch die Entwicklung der rumänischen Gemeinschaft aus der Ukraine. Diese nationale
Minderheitsgemeinschaft versucht, ihre Identität in einem Staat durchzusetzen, das 1991 seine
Selbstständigkeit proklamierte und, von der Abwesenheit einer etno-kulturellen Zusammenhalt
bewusst, oft eine Politik der Ukrainisierung der Bevölkerung promovierte – auch in den Regionen, wo
die Nichtukrainer eine traditionelle Mehrheit bilden und sich auch während des kommunistischen
Regimes einiger etno-kulturellen Rechten und Freiheiten erfreuten.
Nach dem Jahr 1989 haben die intelektuellen rumänischen Eliten das Vorgang der
bürgerlichen Organisierung und der Umgestaltung des Emazipationsphänomens schrittenweise
begonnen: zuerst wurde die Abänderung der in der sowjetischen Periode bestehenden Anschauungen
vorgenommen; später nahm das Emanzipationsphänomen eine russenfeindliche Richtung; gleichzeitig
mit der Verstärkung des ukrainischen nationalistischen Diskurses, die rumänischen Intelektuellen
wurden gezwungen, sich eine Widerstandspolitik gegen die Manipulation anzueignen, und zwar
Themen aus der nationalen Zivilisation und Geschichte zu verwerten, um das Identitätsgefühl unter
ihren Landsmännern zu erwecken und sich gegen die verleumderischen Angriffe der nationalistischen
ukrainischen Presse zu verteidigen. Die Hauptbereiche, die zur Entwicklung der national-kulturellen
Tätigkeit beitrugen, waren: das Presse-, Schul- und Kirchwesen, die nicht regierungsgebundenen
Organisationen, bestimmte sozial-beruflichen Kathegorien. Das Ziel war die Bildung einer
Widerstandsmentalität und -haltung gegen den Druck und sogar gegen die Drohungen seitens einiger
extremistischen Gruppen.
Nach der Darstellung des gesetzgebenden und institutionellen Rahmen hinsichtlich der
Nationalminderheiten werden von der Verfasserin dieses Artikels die Entwicklung des mittleren und
höheren Unterrichtswesens, die Veröffentlichungen, das rumänische Pressewesen, die kulturellwissenschaftlichen Veranstaltungen und die Kongresse der rumänischen Intelektuellen aus der
Czernowitzer Region präsentiert.

*

Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.

ISTORIE, DEMOGRAFIE, TOPONIMIE, ONOMASTICĂ, STATISTICĂ

IMPORTANŢA CADASTRULUI FRANCISCAN ASUPRA
EVOLUŢIEI SOCIAL-ECONOMICE A BUCOVINEI
CONSTANTIN UNGUREANU
În secolul al XIX-lea, în toate provinciile din Monarhia habsburgică au fost
realizate măsurători cadastrale cu scopul de a îmbunătăţi sistemul de impozitare, de
a cunoaşte mai exact structura terenurilor agricole şi de a preciza rentabilitatea
acestora, de a stabili proprietarii tuturor parcelelor funciare. Primele lucrări
cadastrale s-au realizat încă în prima jumătate a secolului al XVIII-lea în provincia
austriacă Lombardia din nordul Italiei. Administraţia austriacă a efectuat în acest
teritoriu măsurarea cadastrală a tuturor clădirilor şi terenurilor. Lucrările de
măsurare în teren, prin metoda triangulară, s-au realizat în anii 1720–1723 şi au
fost conduse de Johann Jacob Marinoni. Aceste lucrări cadastrale au cuprins
2 387 de localităţi din Lombardia cu o suprafaţă totală de 19 220 km2. Mapele
cadastrale au fost elaborate la scara 1:2 000, iar hărţile generale ale localităţilor – la
scara de 1:8 0001. În baza acestor mape cadastrale, în anul 1729 s-a realizat o hartă
topografică a Lombardiei, care consta din 21 de file, la scara 1:72 000. Realizarea
Cadastrului milanez (Censimente Milanese) a avut o importanţă foarte mare pentru
îmbunătăţirea sistemului de impozitare a caselor şi terenurilor, contribuind la
dezvoltarea economică a Lombardiei.
În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea – prima jumătate a secolului al
XIX-lea, în cea mai mare parte a fostei Monarhii habsburgice au fost realizate trei
reforme de impozitare a proprietăţilor: theresiană, josephină şi franciscană.
Rectificările de impozitare de pe timpul împărătesei Maria Theresa (1740–1780) au
fost elaborate în perioada 1747–1756. Această reformă este cunoscută sub numele
de Cadastrul Theresian. Totuşi, măsurări cadastrale pe teren s-au realizat atunci
doar în Tirol.
Împăratul Joseph al II-lea (1765–1790) a ordonat, la 20 aprilie 1785,
elaborarea unui nou regulament de impozitare a proprietăţilor funciare, care
prevedea în principal lichidarea impozitării diferenţiate a proprietăţilor dominicale
1
Karl Ulbrich, Zeittafel zur historischen Entwicklung der osterreichischen
Katastralvermessung, în 150 Jahre österreichischer Grundkataster, Wien, 1967, p. 170.
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(ale marilor proprietari laici şi ecleziastici) şi rusticale (ale ţăranilor). Potrivit
acestui regulament, impozitul urma să fie perceput în dependenţă de venitul
terenului funciar, dar nu de apartenenţa socială a proprietarului.
Pentru implementarea noului regulament, timp de numai patru ani s-au
realizat, sub supravegherea ofiţerilor şi a altor militari, lucrări de măsurare a
terenurilor pe o suprafaţă de 207 370 km² din Monarhia habsburgică. Hărţile
cadastrale au fost elaborate pentru unităţi administrative mai mici, adică pentru
oraşe şi sate. Totuşi, Cadastrul Josephin a fost valabil doar o perioadă foarte scurtă
de timp, din noiembrie 1789 până în primăvara anului 1790. Noul împărat, Leopold
al II-lea (1790–1792), a sistat regulamentul josephin de impozitare, în principal din
cauza nemulţumirii marilor proprietari laici şi ecleziastici, dar şi din cauza
evenimentelor revoluţionare din Franţa. În majoritatea provinciilor austriece s-a
revenit la metoda veche de impozitare, introdusă pe timpul împărătesei Maria
Theresa. Deşi regulamentul josephin de impozitare practic nu a fost implementat în
practică, hărţile cadastrale elaborate de către militarii austrieci în cea mai mare
parte a teritoriului Monarhiei habsburgice reprezintă o sursă foarte preţioasă pentru
cercetarea realităţilor agricole din acest teritoriu la sfârşitul secolului al XVIII-lea.
La sfârşitul secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea, Monarhia
habsburgică a fost implicată în mai multe războaie napoleoniene, soldate cu imense
pierderi umane şi materiale, dar şi cu rapturi teritoriale. Din cauza costurilor mari
pentru campaniile militare, finanţele statului au fost practic ruinate, iar în anul 1811
a fost atins punctul culminant al crizei financiare. Pentru dezvoltarea economică şi
modernizarea ţării era nevoie de reforme importante în economie şi finanţe.
Colectarea mai eficientă a impozitelor era una dintre condiţiile necesare pentru
relansarea economică.
După încheierea războaielor napoleoniene, în Monarhia habsburgică era
nevoie de reorganizarea sistemului de impozitare a terenurilor şi imobilelor. Pentru
aceasta, însă, era necesar să se realizeze măsurători cadastrale în toate provinciile
austriece. Deja în anul 1810 împăratul Franz I (1792–1835) a dispus înfiinţarea
unei Comisii Aulice, care urma să elaboreze un nou regulament de impozitare şi să
implementeze un nou cadastru. În aceeaşi perioadă a fost înfiinţat un Institut
Topografic şi un Departament astronomico-trigonometric, care trebuiau să
pregătească specialişti şi să coordoneze lucrările de desfăşurare a cadastrului. În
procesul de realizare a planşelor şi mapelor cadastrale, un rol foarte important l-a
avut şi Institutul Litografic din Viena.
La 23 decembrie 1817, împăratul Franz I a emis o patentă imperială, prin
care se ordona efectuarea unor măsurări cadastrale în toate provinciile germane şi
italiene ale monarhiei, cu excepţia teritoriilor aflate sub suzeranitatea Coroanei
maghiare. Acest cadastru este cunoscut drept Cadastrul Franciscan sau Cadastrul
stabil. Pe parcursul efectuării acestui cadastru, măsurătorile pe teren s-au realizat în
baza unei triangulări trigonometrice, ceea ce a permis elaborarea unor planşe şi
hărţi cadastrale mult mai exacte faţă de măsurătorile anterioare. Localităţile de
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impozitare (Steuergemeinden) din perioada josephină au fost preluate ca cele mai
mici unităţi administrative şi au devenit localităţi cadastrale. De regulă, o localitate
cadastrală cuprindea o singură localitate (oraş, târg, sat). Doar în cazul când satele
erau foarte mici, atunci două sau mai multe sate formau o localitate cadastrală.
Scopul implementării Cadastrului Franciscan era de a stabili mai exact mărimea
impozitelor pentru diferite terenuri în legătură cu produsul net al pământului
(Reinertrag), indiferent de poziţia socială a proprietarului. Acest impozit trebuia să
fie stabil pentru o perioadă mai îndelungată, de aici şi denumirea de Cadastrul stabil.
Lucrările de efectuare a noului cadastru au demarat în anul 1817 în Austria
de Jos şi au continuat, cu unele întreruperi, pe parcursul a mai bine de patru
decenii, până în anul 1861. Marea majoritate a planşelor cadastrale au fost
elaborate la scara 1:2 880. Totodată, în zonele montane s-au realizat planşe şi la
scara 1:5 760, iar în unele oraşe mari – şi la scara de 1:1 440 sau chiar 1:720. În
perioada 1817–1861 au fost realizate, în total, măsurători în 30 556 de localităţi
cadastrale cu o suprafaţă de 300 082 km2, care cuprindeau 49 138 140 de parcele.
Costurile realizării acestui cadastru s-au ridicat la 17 583 000 guldeni austrieci. În
total, au fost elaborate 164 375 de planşe cadastrale, marea majoritate la scara 1:2 8802.
Primele măsurători cadastrale s-au efectuat în lunile mai – iunie 1817 în
apropiere de Viena. Tot în vara anului 1817 au demarat aceste măsurători şi în
Küstenland. Până în anul 1830, măsurătorile cadastrale au fost finisate în Austria
de Jos, Austria de Sus, Salzburg, Ştiria, Karintia, Kraina şi Küstenland. În
Dalmaţia, Boemia, Moravia şi Silezia aceste lucrări au demarat în anii 1823–1826,
dar au fost întrerupte în anul 1830 şi reluate peste câţiva ani. În Galiţia şi Bucovina,
măsurătorile cadastrale au început de asemenea la sfârşitul anilor ’20 ai secolului al
XIX-lea, dar apoi au fost întrerupte pentru o perioadă mai îndelungată, şi au fost
finisate abia în anii 1854, respectiv 1856. În sfârşit, în Tirol şi Voralberg aceste
măsurători s-au desfăşurat între anii 1855 şi 1861.
În anii 1831–1833, măsurătorile cadastrale au fost stopate în toate provinciile
austriece din cauza stării precare a finanţelor statului. Din acelaşi motiv, în anul
1831 a fost desfiinţată Direcţia Centrală a Măsurărilor Cadastrale. Această
instituţie a fost redeschisă în anul 1835 şi a activat până în anul 1850. În Galiţia,
măsurătorile cadastrale au fost reluate abia în anul 1844 atât din cauza lipsei
finanţelor, cât şi din cauza epidemiilor de holeră şi a situaţiei instabile datorate
revoltei polonezilor din Rusia. În tabelul de mai jos prezentăm anii desfăşurării
măsurătorilor cadastrale şi rezultate acestora pentru toate provinciile austriece:

2

Robert Messner, Der Franziszeische Grundsteuerkataster, II Teil, în ,,Jahrbuch des Vereines
für Geschichte der Stadt Wien”, vol. 29, 1973, p. 138; Walter Kamenik, Katastralneuvermessung,
historische Kontinuität und zeitgenössische Aspekte, în 150 Jahre österreichischer Grundkataster,
Wien, 1967, p. 83.
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Rezultatele măsurătorilor cadastrale franciscane din provinciile austriece 3
Provincia

Nr. parcele

Nr. planşe
cadastrale

3 159

Anii efectuării
măsurătorilor
1817–1824,
1828

3 462 496

9 983

19 163
22 495
29 291

1 562
2 692
1 051

1823–1830
1820–1825
1855–1861

2 618 844
2 540 984
2 462 107

9 226
12 661
13 927

20 325
7 959

1 738
645

2 616 749
1 685 266

10 930
5 136

12 793

744

2 381 495

6 725

51 953

8 967

9 321 064

32 786

27 375

3 724

6 038 454

17 181

78 493

5 955

15 211 974

40 981

10 450
300 082

319
30 556

1822–1828
1818–1822
1823–1830,
1834–1837
1826–1830,
1837–1843
1824–1830,
1833–1836
1824–1830,
1844–1854
1819–1823,
1854–1856
1817–1861

798 707
49 138 140

4 821
164 357

Suprafaţa
(în km²)

Nr. loc.
cadastrale

19 785

Austria de Jos
Austria de Sus
şi Salzburg
Ştiria
Tirol
cu
Voralberg
Karintia şi Kraina
Küstenland
Dalmaţia
Boemia
Moravia şi Silezia
Galiţia
Bucovina
Total

În acest tabel nu sunt cuprinse provinciile Lombardia şi Veneţia din nordul
Italiei. Aceste teritorii au revenit definitiv Monarhiei habsburgice în anul 1815,
după încheierea războaielor napoleoniene. La acel moment în cea mai mare parte a
acestui teritoriu deja fusese efectuate măsurători cadastrale de către autorităţile
militare franceze. Cadastrul Franciscan a fost introdus şi în aceste provincii, iar
măsurătorile cadastrale au fost finisate mai repede decât în alte teritorii austriece.
Lombardia şi Veneţia au fost definitiv pierdute de către Monarhia habsburgică în
anii ’50–60 ai secolului al XIX-lea, în urma războaielor din nordul Italiei şi cu Prusia.
La 20/31 octombrie 1849 a fost emisă o patentă împărătească, prin care se
ordona introducerea Cadastrului Franciscan şi în teritoriul Monarhiei habsburgice,
aflat sub suzeranitatea Coroanei maghiare. Măsurătorile cadastrale s-au efectuat în
acest teritoriu, inclusiv în Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş, în anii
’50–’60 ai secolului al XIX-lea.
Iniţial, militarii au jucat un rol decisiv în măsurătorile cadastrale, deoarece
lipseau specialiştii civili în acest domeniu. Către anul 1820, în toată Monarhia
habsburgică erau 536 de ofiţeri, subofiţeri şi cadeţi, care coordonau lucrările
cadastrale. Începând cu anul 1818, la Institutul Politehnic din Viena a început să fie
predată specialitatea Geometria practică. Absolvenţii de la această specialitate au
început să-i înlocuiască, treptat, pe militarii implicaţi în măsurătorile cadastrale.
3
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Însă, abia în anii ’60 ai secolului al XIX-lea, coordonarea măsurătorilor cadastrale
a trecut definitiv în seama unor specialişti civili4.
Măsurătorile cadastrale erau efectuate nemijlocit de către geometri militari
sau civili. Aceştia erau secondaţi de un adjunct sau un ajutor. Geometrii elaborau
planşele şi mapele cadastrale pentru fiecare localitate cadastrală, fiind direct
responsabili pentru veridicitatea şi corectitudinea măsurătorilor. Tot geometrii
verificau în teren hotarele fiecărei localităţi cadastrale, împreună cu reprezentanţii
comunelor respective, şi întocmeau o schiţă sau un plan al localităţii, cu descrierea
exactă a hotarelor. În fiecare district era împuternicit un inspector, care controla
lucrările geometrilor şi semna, alături de aceştia, planşele şi mapele cadastrale. În
fiecare provincie austriacă era un director şi unul sau mai mulţi subdirectori
cadastrali, care verificau lucrările realizate de către inspectori.
Pentru Cadastrul Franciscan foarte preţioase sunt planşele cadastrale,
realizate la scara 1:2 880, care reflectau foarte exact situaţia din teren a culturilor
agricole, hotarele parcelelor, a cătunelor şi al localităţilor, aşezarea caselor. Fiecare
parcelă funciară era numerotată, iar terenurile arabile, păşunile, fânaţele, pădurile,
grădinile, livezile, mlaştinile, terenurile neproductive, erau marcate cu o anumită
culoare. Casele din lemn erau colorate cu galben, iar cele din piatră – cu roşu. Erau
marcate de asemenea casele cu mai multe etaje.
Fiecare planşă cadastrală avea un format standard de 20 x 25 ţoli (526,8 x
658,5 mm). Aceste planşe erau reproduse pe pietre litografice speciale. O astfel de
piatră avea 29 de ţoli (76 cm) lungime, 24 de ţoli (63 cm) lăţime şi 3 ţoli
(8 cm) grosime, având o greutate de circa 90 kg. O piatră litografică era utilizată
pentru elaborarea unei singure planşe cadastrale. Potrivit unor calcule, ar fi fost un
necesar de circa 15 739 tone de piatră pentru confecţionarea tuturor pietrelor
litografice, pe care s-au reprodus cele peste 164 mii de planşe cadastrale în toate
provinciile austriece5. Doar confecţionarea şi transportarea acestor pietre litografice
a necesitat importante cheltuieli financiare.
În afară de planşele cadastrale, pentru Cadastrul Franciscan foarte
importante sunt şi mapele cadastrale. Acestea conţin, pentru fiecare localitate
cadastrală, câte un protocol al parcelelor funciare şi de construcţii. Pentru fiecare
parcelă funciară este indicat numărul de ordine, numele proprietarului, mărimea
suprafeţei (în iohi şi clafteri), tipul de proprietate (dominicală sau rusticală), genul
de culturi, precum şi rubrici în care se specifică eventualele modificări survenite
după realizarea măsurărilor cadastrale. Parcelele de construcţii de asemenea erau
numerotate şi indicau numele proprietarului, tipul de construcţie, materialul din
care era construit, suprafaţa terenului construit (în iohi şi clafteri), precum şi
modificările survenite ulterior.

4
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Planşele şi mapele cadastrale sunt cele mai importante surse documentare ale
Cadastrului Franciscan. Cercetarea acestor izvoare ne permite să reconstituim
pentru fiecare localitate foarte exact amplasamentul terenurilor construite şi a celor
funciare, să stabilim proprietarul fiecărei parcele, să calculăm exact câte parcele
funciare sau de construcţii aparţineau unei anumite persoane şi care era suprafaţa
acestora etc. De asemenea, planşele şi mapele cadastrale ne permit să stabilim
exact locul amplasării unor instituţii de interes comun, cum ar fi biserica, şcoala,
cimitirul, anumite aşezăminte de interes cultural sau social, întreprinderi
industriale, aşezarea drumurilor, căilor ferate. Planşele şi mapele cadastrale conţin
denumirea diferitor toponime din fiecare localitate (sat, cătun, râuri, pâraie,
islazuri, lacuri etc.). Protocoalele cadastrale mai conţin informaţii precum
descrierea hotarelor, listele proprietarilor cu indicarea apartenenţei sociale,
structura terenurilor agricole ş. a.
Pe teritoriul Bucovinei, încă înainte de anexarea acestuia de către Austria,
s-au realizat măsurători topografice de către militari austrieci, conduşi de maiorul
von Mieg. În anii 1785–1789, când s-au realizat în toate provinciile austriece hărţi
cadastrale de către militari, astfel de măsurători s-au efectuat şi pe teritoriul
Bucovinei. Hărţile topografice şi cadastrale, realizate de către militarii austriecei în
Bucovina în anii ’70–’90 ai secolului al XVIII-lea reprezintă o sursă documentară
foarte valoroasă pentru aprecierea realităţilor social-economice de atunci în acest
teritoriu.
La începutul stăpânirii austriece, în Bucovina existau mai multe tipuri de
proprietate – domnească, boierească, mănăstirească, răzeşească, a episcopiei, a
mazililor –, ceea ce era caracteristic şi pentru alte zone ale Moldovei. Târgurile
Cernăuţi, Siret şi Suceava, cu actualele suburbii, aparţineau domeniului domnesc.
Un număr mare de sate, mai ales în zona dintre Prut şi Nistru, se afla în stăpânirea
marilor dregători de la curtea domnească şi a altor boieri, care însă locuiau la Iaşi
sau în alte ţinuturi din Moldova. Cele mai multe posesiuni le deţinea domeniul
ecleziastic, care cuprindea peste jumătate din suprafaţa Bucovinei şi era concentrat
mai ales în jurul mănăstirilor din ţinutul Suceava.
Satele răzeşeşti, circa 50 la număr, erau concentrate în partea de nord a
Bucovinei, cele mai multe fiind situate compact în văile râurilor Prut, Ceremuş şi
pe cursul superior al Siretului. Între moşiile răzeşeşti existau puternice legături de
rubedenie. În ţinuturile Câmpulung-Rusesc şi Câmpulung Moldovenesc ţăranii
erau liberi, iar satele din zona Dornei şi Câmpulungului nu aveau proprietari
feudali6.
Structura proprietăţii funciare din această zonă, care avea un caracter
indiscutabil românesc, s-a modificat rapid după anexarea Bucovinei. Încă în
perioada administraţiei militare (1774–1786) a fost desfiinţată vechea Episcopie de
6

Mai detaliat despre situaţia de atunci vezi Constantin Ungureanu, Bucovina în perioada
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la Rădăuţi şi înfiinţată Episcopia Bucovinei, dependentă de Mitropolia sârbească
din Karlowitz. Concomitent, au fost secularizate moşiile episcopale şi mănăstireşti,
din averea cărora, în 1783, a fost creat Fondul bisericesc greco-ortodox al
Bucovinei. Organizarea acestor reforme a permis administrarea mai eficientă a
fostelor moşii ecleziastice şi obţinerea unor profituri mai mari, dar, totodată, a
consemnat o înstrăinare a românilor din Bucovina faţă de cei din Moldova.
În cursul anului 1782, Johann Budinszky a cartografiat 40 de sate din zona
dintre Prut şi Nistru, pentru a se cunoaşte mai exact situaţia social-economică din
acest teritoriu. Era preconizat să fie cartografiate şi alte localităţi din Bucovina, dar
din lipsa finanţării aceste lucrări au fost stopate. În ianuarie 1783, Johann
Budinszky a prezentat lucrarea Descrierea Bucovinei, efectuată pe baza
cartografierii economice a 40 de localităţi, ceea ce constituie o nouă sursă
documentară foarte preţioasă pentru perioada respectivă7.
La sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea,
Bucovina continua să fie una din cele mai sărace provincii austriece, în care
principala ocupaţie a locuitorilor era agricultura, în special creşterea vitelor. Pentru
a favoriza popularea acestui teritoriu, o perioadă îndelungată locuitorii Bucovinei
au fost scutiţi, parţial sau în întregime, de impozite, iar cei veniţi din alte părţi au
obţinut diferite facilităţi fiscale. După încheierea războaielor napoleoniene,
procesul de modernizare a societăţii a avut un impact pozitiv şi asupra Bucovinei.
Aici a început să se diversifice economia, în special agricultura, au apărut primele
fabrici de sticlă, de cherestea, de prelucrare a lemnului, s-a îmbunătăţit reţeaua de
drumuri, s-a dezvoltat infrastructura. Treptat, economia Bucovinei s-a adaptat la
cea a Monarhiei habsburgice, iar procesul de modernizare a societăţii s-a produs
într-un ritm mai rapid decât în restul Moldovei, rămasă sub suzeranitate otomană,
sau faţă de Basarabia, ocupată în 1812 de Rusia ţaristă.
Emiterea, la sfârşitul anului 1817, a ordinului împărătesc de implementare a
Cadastrului Franciscan, a constituit un eveniment important pentru Bucovina, cea
mai estică provincie austriacă. Deja în anul 1819 au demarat în Bucovina lucrările
de triangulare şi de măsurare cadastrală. Aceste lucrări au continuat până în anul
1823, fiind realizate mai multe planşe cadastrale, în special pentru localităţile din
nordul Bucovinei (oraşul Cernăuţi cu împrejurimile, zona dintre Prut şi Nistru şi de
pe valea Ceremuşului). De asemenea, au fost realizate mape cadastrale şi alte
protocoale, adiţionale cadastrului.
În anul 1823, împăratul Franz I a efectuat o vizită în Bucovina, pentru a
cunoaşte mai bine realităţile din acest teritoriu, dar şi pentru a face cunoştinţă
personal cu mersul lucrărilor de cadastrare. Împăratul s-a întâlnit cu căpitanul
ţinutului – Bucovina fiind atunci parte a Galiţiei – şi cu directorul lucrărilor de
cadastrare, care au raportat despre mersul lucrărilor şi au prezentat o parte din
planşele şi mapele cadastrale deja realizate. După efectuarea acestei vizite, lucrările
7

Johann Polek, Die Bukowina zu Anfang des Jahres 1783, Czernowitz, Pardini, p. 63.

Constantin Ungureanu

cadastrale din Bucovina au fost stopate şi au fost continuate în Galiţia (în perioada
1824–1830). În anii 1831–1833, măsurătorile cadastrale au fost stopate în toate
provinciile austriece din cauza stării precare a finanţelor statului. În Galiţia, aceste
măsurători au fost reluate abia peste 14 ani, în 1844, şi au fost finalizate peste alţi
10 ani, în 1854.
Abia la începutul anului 1854, după o întrerupere de 31 de ani, s-a decis
reluarea lucrărilor cadastrale în Bucovina. Deoarece vechile planşe şi mape
cadastrale, realizate în anii 1819–1823, nu mai corespundeau realităţii şi erau
depăşite de timp, s-a decis să fie realizate măsurători cadastrale în toate localităţile
din Bucovina. Aceste măsurători au demarat în primăvara anului 1854 în nordul
Bucovinei şi au continuat în cele din centrul şi sudul provinciei (până la sfârşitul
anului 1856 şi începutul anului 1857). La acel moment, Bucovina era împărţită în
16 districte de impozitare (Cernăuţi oraş, Cernăuţi rural, Câmpulung, Coţmani,
Gura Humorului, Putila, Rădăuţi, Sadagura, Siret, Solca, Storojineţ, Suceava,
Stăneşti/Vaşcăuţi, Vatra Dornei, Vijniţa şi Zastavna) şi cuprindea 319 localităţi
cadastrale, care în cea mai mare parte corespundeau cu suprafaţa unei localităţi. În
perioada următoare, numărul districtelor de impozitare a rămas acelaşi, iar numărul
localităţilor cadastrale a crescut treptat, ajungând la 323, în anul 1876 şi la 328, în
anul 1884. În aceiaşi ani, numărul total al localităţilor din Bucovina a fost de 333,
respectiv 3348.
În perioada 1854–1856 s-au efectuat măsurări cadastrale în Bucovina pe o
suprafaţă de 10 450 km2, fiind realizate 4 821 de planşe cadastrale. Totodată, în
mapele cadastrale au fost consemnate 798 707 parcele, pentru fiecare parcelă fiind
indicată suprafaţa, numele proprietarului şi alte informaţii9.
Planşele şi mapele cadastrale au fost elaborate şi completate în principal de
geometri de etnie germană sau poloneză, care anterior realizaseră astfel de lucrări
în Galiţia. În cea mai mare parte, ei nu cunoşteau sau nu înţelegeau limba română,
astfel că denumirea localităţilor, cătunelor, râurilor, pâraielor, poienilor, bisericilor
etc. a fost transcrisă aşa cum au fost auzită, dar în ortografie germană sau poloneză.
În majoritatea satelor româneşti, dar şi în cele ucrainene, însă, vatra satului sau
centrul satului este indicat în planşele şi mapele cadastrale drept „Ortsried”, deşi
evident locuitorii nu foloseau în uz denumirea germană.
La măsurătorile cadastrale din Galiţia şi Bucovina au participat mulţi
geometri şi adjuncţi, iar costurile acestor lucrări au fost foarte mari pentru acea
perioadă. În Galiţia au activat, anual, circa 300–400 de lucrători cadastrali, iar în
Bucovina, numai în anul 1854, au activat 56 de persoane.

8
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Herzoghtum Bukowina 1884; 19. Verordnung des
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Numărul persoanelor implicate în măsurătorile cadastrale din Galiţia şi Bucovina,
în anii 1844–1848 şi 185410
Personalul
cadastral
Directori
inferior
Inspectori
Geometri
Adjuncţi
Total

1844

1845

1

1

10
148
170
329

10
143
185
339

1846
Galiţia
1

1847

1848

1

1

10
145
181
337

12
160
224
397

12
139
192
344

Galiţia
2
9
114
271
396

1854
Bucovina
–
1
26
29
56

În realitate, la lucrările cadastrale au fost implicate mult mai multe persoane,
care nu sunt indicate în statisticile respective, în special reprezentanţii autorităţilor
locale, dar şi un număr mare de ajutori ai geometrilor. Costurile lucrărilor
cadastrale din Galiţia şi Bucovina sunt redate în tabelul de mai jos:
Costurile lucrărilor cadastrale din Galiţia şi Bucovina,
în perioada 1844–185711
Galiţia
1844 – 154 914
guldeni
1848 – 320 966
guldeni
1854 – 372 657
florini

1845 – 295 867
guldeni
1849 – 308 343
florini
1855 – 353 106
florini

1854 – 32 405
florini

1855 – 30 705
florini

1846 – 285 349
guldeni
1850 – 343 755
florini
1856 – 99 703
florini

1847 – 303 487
guldeni
1851 – 402 078
florini
1857 – 134 660
florini

1856 – 210 155
florini

1857 – 143 884
florini

Bucovina

Cadastrul Franciscan prezintă informaţii valoroase despre structura
terenurilor şi a proprietăţilor din Bucovina în secolul al XIX-lea.
Astfel, potrivit calculelor Comisiei de reglementare a impozitului funciar
(Grundsteuer – Regulirung – Commission), valabil pentru anul 1837, suprafaţa

10
Tafeln zur Statistik der österreichischen Monarchie, 1844 – XVII Jahrgang, Tafel 28; 1845–
1846 – XVIII–XIX Jg., I Teil, Tf. 37; 1847 – XX Jg., I Teil, Tf. 37; 1848 – XXI Jg., I Teil, Tf. 14;
1854 – Neue Folge, Bd. 2, III Heft, Tafel 8.
11
Tafeln zur Statistik der österreichischen Monarchie, 1844 – XVII Jahrgang, Tafel 28; 1845–
1846 – XVIII–XIX Jg., I Teil, Tf. 37; 1847 – XX Jg., I Teil, Tf. 37; 1848 – XXI Jg., I Teil, Tf. 14;
1849–1851 – Neue Folge, I Band, Tafel 29 a); 1854 – N.F., Bd. 2, Tafel 29 a–b; 1855–1857 – N.F.,
Bd. 3, Tf. 29 a–b.
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terenurilor dominicale din Bucovina era de 1 196 890 de iohi, a celor rusticale – de
616 260 de iohi, iar 11 041 de iohi de pământ aparţineau clerului12.
După rezultatele operaţiunilor cadastrale, suprafaţa productivă a Bucovinei
constituia 1 714 158 de iohi, inclusiv 1 108 832 de iohi teren dominical şi
605 326 de iohi teren rustical. Suprafaţa neproductivă era de 98 993 de iohi, dintre
care 40 943 de iohi aparţineau râurilor şi pâraielor, 23 795 de iohi – deşert
(Oedungen), 13 946 iohi – stânci goale, 9 763 iohi – drumuri şi cărări, 4 946 iohi –
teren construit, 2 929 iohi – bălţi, 1 721 iohi – mlaştini şi 945 de iohi – alte
terenuri13.
Către anul 1837, terenurile şi proprietăţile din Bucovina aveau următoarea
structură:
Structura terenurilor şi a proprietăţilor din Bucovina, conform calculelor
Comisiei de reglementare a impozitului funciar pentru anul 183714
Tipul de teren
Arabil
Vii
Grădini cu legume
Grădini cu fructe
Grădini cu hamei
Fânaţe
Păşuni
Stufăriş
Pădure
Total

Total
în iohi
313 553
28
11 408
5 205
6
306 843
248 905
596
827 613
1 714 158

%
18,29
...
0,66
0,30
...
17,90
14,52
0,03
48,28
100

Dominical
%
în iohi
96 742
8,72
11
...
1 964
0,18
1 030
0,09
6
...
84 107
7,58
104 761
9,45
201
0,02
820 010
73,95
1 108 832
100

Rustical
în iohi
%
216 811
35,82
17
...
9 444
1,56
4 175
0,69
–
–
222 737
36,79
144 143
23,81
395
0,06
7 603
1,25
605 326
100

Din aceste date statistice reiese că cea mai mare parte a pădurilor se afla în
proprietate dominicală (a Fondului bisericesc şi a marilor nobili), pe când
majoritatea terenurilor arabile, a grădinilor şi fâneţelor aparţineau proprietarilor
rusticali, adică ţăranilor. Păşunile se împărţeau aproape egal între proprietarii
dominicali şi rusticali. Totodată, terenurile arabile şi grădinile constituiau 19,26%
din totalul terenurilor productive, păşunile şi fânaţele – 32,42%, iar pădurile –
48,32%15. În perioada următoare s-a mărit semnificativ suprafaţa terenurilor arabile
şi nesemnificativ a grădinilor, în schimb s-a diminuat suprafaţa păşunilor şi
fâneţelor. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea a crescut în satele din Bucovina
importanţa prelucrării pământului şi s-a diminuat treptat importanţa creşterii
12

Darstellung der Landwirtschaft und Montan-Industrie des Herzoghtums Bukowina mit
vorzüglicher Rücksicht auf die Jahre 1851 und 1852, în ,,Mitteilungen aus dem Gebiete der Statistik”,
III Jg., I Heft, Wien 1854, p. 14.
13
Ibidem, p. 15.
14
Ibidem, p. 16.
15
Ibidem, p. 16.
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vitelor. Prin aceasta se explică şi micşorarea în special a suprafeţei terenurilor cu
păşuni şi fânaţe.
Suprafaţa terenurilor din Bucovina, în 1855, 1870 şi 1872 (în iohi)16
Anul
cadastrării

Arabil

Fânaţe

Grădini

Păşuni

Păduri

1855
1870
1872

438 041
452 067
499 529

274 826

12 159
13 603
14 086

210 265
198 842
181 550

831 476
823 720
830
278**

277 891*

233 261

Lacuri,
bălţi,
mlaştini
–
–
1 781

Construcţii,
teren
neproductiv
50 050
50 039
55 615

* – inclusiv circa 7 000 iohi pădure; ** – inclusiv 786 536 iohi pădure şi
43 742 iohi teren alpin.
După terminarea măsurărilor cadastrale (în anii 1854–1856) şi elaborarea
planşelor şi mapelor cadastrale, în Bucovina, ca şi în alte provincii austriece, au
continuat alte lucrări legate de finisarea şi implementarea Cadastrului Franciscan.
În primul rând, s-a ţinut cont de reclamaţiile diferitor proprietari, care nu erau de
acord cu rezultatele măsurărilor cadastrale. În acest caz, o comisie specială verifica
încă odată rezultatele măsurărilor cadastrale şi se întocmea un nou protocol, care
era adiţionat la mapa cadastrală respectivă.
Deja în anii ’60 ai secolului al XIX-lea s-au întocmit noi protocoale, care au
inclus schimbările intervenite mai ales la proprietarii parcelelor funciare. Aceste
modificări au fost indicate cu toc roşu în protocoalele parcelelor funciare. În mai
multe localităţi cadastrale s-a modificat şi suprafaţa terenurilor agricole, ceea ce de
asemenea a fost corectat cu toc roşu în mapele respective. Mapele cadastrale din
Bucovina conţin, pentru fiecare localitate cadastrală, date noi privind suprafaţa
parcelelor de construcţii şi a celor funciare pentru anii 1860–1862 şi 1865–1867.
Analiza acestor documente ne permite să apreciem ritmul dezvoltării construcţiilor
în diferite localităţi din Bucovina.
Către sfârşitul anilor ’60 ai secolului al XIX-lea, s-a mărit treptat suprafaţa
terenurilor rusticale, în detrimentul celor dominicale. Atunci terenurile rusticale
constituiau deja 40,3%, cele dominicale – 59%, iar 0,6% aparţineau clerului.
Totodată, peste 90% din păduri continuau să aparţină proprietarilor dominicali, pe
când aproape 60% din păşuni, aproape 2/3 din terenul arabil, peste 3/4 din fânaţe şi
aproape 84% din grădini se aflau în proprietate rusticală, adică a ţăranilor. Aceste
date statistice sunt consemnate în tabelul de mai jos.
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Structura terenurilor şi a proprietăţilor din Bucovina, conform rezultatelor
Cadastrului Franciscan17
Tipul de
teren
Construcţii

Arabil
Fânaţe
Grădini
Păşuni
Păduri
Constr.
neimp.
Neprod.
Total

Tipul de proprietate (suprafaţa în iohi/clafteri)
rustical
clerical neimpozabil
dominical
iohi/clafteri
%
iohi/claft.
%
iohi/clafteri
%
5 424/622 77,18
53/1547
0,76
1 550/530 22,06
292 198/1 433 65,67
7631/371
1,71
145 121/278 32,61
195 830/1 292 76,29 2 783/1 111
1,08
58 087/553 22,63
11 593/397 83,90
130/553
0,94
2 094/266 15,16
120 933/725 59,25
679/1 407
0,33
82 503/1 328 40,42
77 281/1 475
9,16
129/1 163
0,01
766 029/1 295 90,82
10/229
29 268/1 144
732 541/917

12,34
63,59
40,33

54/442
91/934
11 554/1128

65,69
0,20
0,64

18/205
16 662/991
107 2067/646

21,96
36,20
59,03

Total
(iohi/claft.)
7 028/1 099
44 4951/482
256 701/1 356
13 817/1 216
20 4117/260
843 441/733
82/876
46 022/1 469
1816163/1091

La 24 mai 1869, la doi ani după constituirea Monarhiei austro-ungare,
Parlamentul austriac a adoptat o nouă lege privind reglementarea impozitului
funciar. Deoarece în mai multe provincii austriece măsurătorile cadastrare s-au
realizat încă în anii ’20–’30 ai secolului al XIX-lea, rezultatele respective nu mai
corespundeau realităţii. Totodată, la începutul anilor ’70 ai secolului al XIX-lea,
Monarhia austro-ungară a adoptat oficial sistemul metric de măsurare, trecând, de
la măsurarea suprafeţelor în iohi şi clafteri, la cea în hectare.
După adoptarea acestor schimbări, în toate provinciile austriece s-au efectuat
noi măsurători cadastrare sau lucrări de reambulare, s-au întocmit noi planşe şi
mape cadastrale, s-au realizat noi calcule privind produsul net anual al diferitor
tipuri de terenuri. Aceste lucrări de reambulare au continuat mai bine de două
decenii, până aproape la sfârşitul secolului al XIX-lea. Abia la 12 iulie 1896 a fost
adoptată o nouă lege, care întărea rezultatele revizuirilor cadastrale. Peste câţiva
ani, Ministerul Finanţelor de la Viena a publicat datele generale ale acestor
revizuiri cadastrale pentru toate provinciile austriece.
Potrivit datelor respective, în anul 1896 suprafaţa terenurilor impozabile din
Bucovina era de 1 009 415,1 ha, dintre care 44,7% constituiau pădurile, 28,5% –
terenul arabil, 13% – fânaţe, 10,3% – păşuni, 2,5% – teren alpin, 0,8% – grădini,
iar 0,1% – lacuri, bălţi şi mlaştini. Structura terenurilor impozabile pentru diferite
districte este prezentată în tabelul de mai jos.
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Structura terenurilor impozabile din Bucovina, conform rezultatelor reviziilor
Cadastrului funciar (anul 1896)18
Districtul
Cernăuţi
Coţmani
Câmpulung
Rădăuţi
Siret
Storojineţ
Suceava
Vijniţa
Total

arabil
45 583,5
66 142,2
2 345,3
38 750,9
33 271,8
38 196,1
43 082,1
20 812,4
288184,4

28,55

fânaţe
11 447,7
2 702,6
40 397,3
20 340,5
5 339,6
13 711,3
8 755,5
29 063,2
131757,8
13,05

Tipul de teren (în ha)
păşuni
alpin
8 814,8
–
4 503,6
–
283,3 24 358,7 12 863,2
703,3 20 228,1
9 798,4
806,3
4 437,3
–
755,9 12 912,5
–
1 167,5
13 897,3
–
745,5 15 010,3
2 354,7

150 781,0
117 381,9

8 121,3

104 162,7

25 016,3

451 230,4

0,80

10,32

2,48

44,70

grădini
1 933,5
1 725,6

Total
păduri
20 526,5
3 975,2

5 728,8
45 918,8
29 062,5
77 855,6

altele*
162,2
710,9
–
–
–
–
68,9
–
942,1
0,09

88 468,3
79 760,3
231 028,9
207 203,2

49 583,9
111 494,7

96 033,9
145 841,7
1009415,1

* – lacuri, bălţi, mlaştini.
Cele mai mari suprafeţe de terenuri agricole erau situate în nordul Bucovinei,
în special în zona dintre Prut şi Nistru, precum şi în partea de est a districtelor
Rădăuţi, Siret şi Suceava. În acelaşi timp, pădurile erau concentrate în zona
muntoasă a districtelor Câmpulung, Rădăuţi şi Vijniţa, precum şi în zonele
deluroase ale districtelor Storojineţ, Suceava şi Cernăuţi. Terenurile alpine se aflau
exclusiv în districtele Câmpulung, Rădăuţi şi Vijniţa. În Bucovina mai existau
atunci 34 776,5 ha de terenuri scutite de impozite, inclusiv 8 362,7 ha de pământ
neproductiv, 5 138,7 ha de terenuri construite şi 21 275 ha cu alte terenuri
neimpozabile. Suprafaţa totală a Bucovinei19 era atunci de 1 044 191 ha, 57 ari şi
93 m².
Potrivit aceloraşi date statistice, produsul net anual mediu a unui hectar de
grădini din Bucovina era de 9,92 florini, urmat de terenurile arabile (4,01 florini pe
ha), lacuri, bălţi şi mlaştini (2,34 florini), fâneţe (2,21 florini), păşuni
(1,18 florini), păduri (0,75 florini) şi terenurile alpine (numai 0,71 florini pe ha).
Peste media pentru Bucovina se aflau terenurile din districtele Cernăuţi, Coţmani şi
Suceava, unde erau concentrate cele mai mănoase pământuri. La polul opus se
situau districtele Câmpulung, Vijniţa şi partea de vest a districtului Rădăuţi unde,
din cauza reliefului muntos, profitul terenurilor era mai mic. Media anuală a
produsului anual pentru terenurile impozabile din Bucovina era de aproape doi
florini pe hectar (vezi datele din tabelul de mai jos).
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Produsul net anual (Jährlicher Reinertrag) al terenurilor impozabile din Bucovina,
conform rezultatelor reviziilor Cadastrului funciar (în florini pe ha)20
Districtul
Cernăuţi
Coţmani
Câmpulung
Rădăuţi
Siret
Storojineţ
Suceava
Vijniţa
Total

Tipul de teren (calculat pentru un ha)

Total

arabil

fânaţe

grădini

păşuni

alpin

păduri

altele*

5,21
5,22
2,52
3,25
3,34
2,30
4,34
2,62
4,01

4,57
5,44
1,51
2,12
4,24
2,10
3,58
1,27
2,21

11,58
12,16
3,67
7,22
9,21
6,45
11,80
6,65
9,92

2,25
2,67
0,57
1,26
1,69
1,01
1,41
0,80
1,18

–
–
0,64
0,82
–
–
–
0,63
0,71

3,04
3,48
0,41
0,53
2,35
1,00
1,34
0,49
0,75

2,61
2,31
–
–
–
–
2,09
–
2,34

4,47
5,12
0,66
1,31
3,27
1,62
3,03
1,01
1,99

* – lacuri, bălţi, mlaştini.
În prezent, un grup de cercetători de la universităţile din Klagenfurt şi
Innsbruck (Austria), grup din care face parte şi subsemnatul, realizează o
investigaţie detaliată a Cadastrului Franciscan, efectuat şi implementat în secolul
al XIX-lea în provinciile austriece Karintia şi Bucovina. Ambele provincii aveau o
suprafaţă de circa 10 000 km² şi erau locuite de reprezentanţii mai multor
naţionalităţi – germani şi sloveni, în Karintia, români, ucraineni, germani, evrei,
polonezi, maghiari, lipoveni, în Bucovina. Ambele provincii nu şi-au păstrat
integritatea teritorială, fiind dezmembrate în secolul al XX-lea. După Primul
Război Mondial, cea mai mare parte a Karintiei a rămas la Austria, sud-estul
acestei provincii a intrat în componenţa Sloveniei, iar o porţiune mică din sud a
fost cedată Italiei. Nordul Bucovinei a fost ocupat, în vara anului 1940, de către
trupele sovietice şi încorporat în componenţa R. S. S. Ucrainene, din anul 1991 – în
componenţa Ucrainei.
Planşele şi mapele cadastrale ale Cadastrului Franciscan, referitoare la
Bucovina, se păstrează aproape integral la Arhivele Statului din Suceava. De
asemenea, un şir de alte documente, schiţe, hărţi cu referire la acest cadastru se află
la Arhiva de Stat a Regiunii Cernăuţi. Cercetarea detaliată a acestor documente ne
va permite să apreciem mult mai obiectiv evoluţia social-economică a Bucovinei în
secolul al XIX-lea, să stabilim mult mai exact realitatea satului bucovinean din
perioada respectivă, să urmărim cum s-a produs modernizarea economică şi socială
a Bucovinei în general, dar şi a diferitor zone sau chiar localităţi în particular.
Cadastrul Franciscan constituie cea mai veche şi mai completă sursă documentară
privind diferite aspecte ale tuturor localităţilor din Bucovina (amplasarea
terenurilor agricole şi a caselor de locuit, numărul locuitorilor, proprietarii
parcelelor funciare, numărul animalelor domestice, toponimia localităţilor).
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Cercetarea acestuia ar permite o cunoaştere mai bună a trecutului istoric al
Bucovinei în componenţa Monarhiei austro-ungare.

ISTORIE, DEMOGRAFIE, TOPONIMIE, ONOMASTICĂ, STATISTICĂ

Bedeutung des Franziszeischen Katasters für die sozio-ökonomische
Entwicklung der Bukowina
(Zusammenfassung)
Im 19. Jahrhundert wurden in allen Provinzen der Habsburgischen Monarchie
Katastralvermessungen durchgeführt. Das Ziel war, das Steuersystem zu verbessern, die Struktur der
landwirtschaftlichen Gründen genauer zu kennen, die Besitzer aller Grundparzellen festzustellen. Der
Franziszeische Kataster wurde in der Periode 1817–1861 durchgeführt. Damals sind Vermessungen
in 30 556 Katastralgemeinden mit einer Fläche von 300 082 km², die 49 138 140 Grundparzellen
umfassten, verwirklicht. Insgesamt wurden 164 375 Katastralblätter ausgearbeitet, die größte
Mehrheit bei Maßstab 1:2 880.
In der Bukowina sind die Katastralvermessungen im Jahre 1819 angefangen und dauerten bis
zum Jahr 1823. In dieser Periode wurden mehrere Katastralblätter, besonders für die Ortschaften aus
der Nordbukowina, verwirklicht. Aber nach dem Besuch des Kaisers Franz I. in der Bukowina im
Jahre 1823 wurden diese Vermessungsarbeiten gestoppt und sind nur nach 30 Jahren, am Anfang des
Jahres 1854, wiederaufgenommen. Damals gab es in der Bukowina 16 Steuerbezirken, die 319
Katastralgemeinden umfassten. In der Periode 1854–1856 sind die Katastralvermessungen in der
Bukowina auf einer Fläche von 10 450 km² durchgeführt und wurden 4 821 Katastralblätter
ausgearbeitet. Gleichzeitig wurden in den Katastralmappen von Bukowina 798 707 Grundparzellen
hintergelegt. Die Katastralblätter- und Mappen sind die wichtigsten Dokumentarquellen des
Franziszeischen Katasters. Die Katastralblätter widerspiegeln sehr genau die damalige Lage der
Kulturgattungen, die Grenzen der Grundparzellen, der Rieden und Ortschaften, die Baustelle der
Häuser, während die Katastralmappen für jede Katastralgemeinde je ein Grund- und
Bauparzellenprotokoll umfassten. Die Katastralmappen- und Blätter von Bukowina sind im
allgemeinen von Geometern deutscher oder polnischer Nationalität aufgenommen und ausgefüllt. Die
meisten von ihnen beherrschten die rumänische Sprache nicht, deshalb sind die Namen von
Ortschaften, Rieden, Flüssen, Bächen, Kirchen usw. so wie gehört, aber mit deutscher oder polnischer
Ortographie geschrieben.
Nach der Fertigstellung der Vermessungsarbeiten in den Jahren 1854–1856 wurden in der
Bukowina andere, für die Beendigung des Franziszeischen Katasters nötige Arbeiten durchgeführt.
Schon in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts wurden neue Protokollen zusammengestellt, die
besonders die Veränderungen bei den Besitzern der Bau-und Grundparzellen eingeschlossen haben.
Die Untersuchung dieser Dokumenten erlaubt uns, den Rhytmus der Entwicklung der Bauarbeiten in
verschiedenen Ortschaften von Bukowina zu würdigen.
Gegenwärtig unternimmt eine Gruppe von Forschern der Universitäten aus Klagenfurt und
Innsbruck (Österreich), deren Mitglied auch der Unterzeichneter ist, eine detaillierte Forschung des
im 19. Jahrhundert in den österreichischen Provinzen Kärnten und Bukowina durchgeführten
Franziszeischer Katasters. Die detaillierte Forschung dieser Quellen würde uns helfen, die sozioökonomische Entwicklung der Bukowina im 19. Jahrhundert viel sächlicher zu schätzen, die
Wirklichkeit der Bukowiner Dörfer in dieser Periode viel genauer darzustellen, die soziale und
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wirtschaftliche Modernisierung der Bukowina im allgemeinen, aber auch einiger bestimmten
Gegenden oder sogar Ortschaften zu verfolgen. Der Franziszeische Kataster bildet die älteste und
vollständigste Quelle hinsichtlich verschiedener Anblicken aller Ortschaften der Bukowina, deren
Forschung eine bessere Kenntnis der historischen Vergangenheit der Bukowina während der
österreichischen Herrschaftsperiode erlauben würde.

ARHIMANDRITUL FILARET BENDEVSCHI
(1775–1855)
DUMITRU VALENCIUC
Despre cei care au fost ne aducem aminte, mai ales, văzând rodul ostenelilor
lor, urma trecerii lor prin lumea aceasta. Alţii, însă, rămân uitaţi cu numele şi
faptele lor şi numai documente de arhivă mai păstrează în binecuvântată taină
vieţuirea lor. Bucovina este plină de astfel de urme, dar tot mai puţin se ştie despre
cei care au ostenit, fiecare la vremea lui, spre mai binele atât de dorit, în fiecare
timp, al creşterii noastre spirituale şi materiale.
Arhimandritul Filaret Bendevschi este unul dintre aceştia, pe care vremea
i-a acoperit cu uitare, dar ascultarea lui de mai mare al mănăstirilor Dragomirna,
Suceviţa şi Putna, iar mai apoi de ostenitor la Consistoriul Ortodox al Bucovinei a
lăsat amintiri demne de luat în seamă, mai ales acum, la vremuri de schimbare.
Căci a înţelege cum au păstrat cei de ieri simţirea şi limba română în acest colţ de
ţară se constituie într-o cale de urmat pentru cei de astăzi, care se confruntă,
datorită iresponsabilităţii celor care au decis sau decid mersul lucrurilor, cu
aproximativ aceleaşi probleme. Pentru că în vremuri de schimbare s-a născut şi a
trăit arhimandritul Filaret Bendevschi, dar a avut înţelepciunea de a pune la temelia
vieţii sale necăutarea la faţă şi datoria lucrului bine făcut. Aşa cum ştiau să facă
strămoşii săi ardeleni, care au trebuit să-şi părăsească ocina şi să se îndrepte spre
învecinata Moldovă, unde să aibă măcar siguranţa păstrării credinţei strămoşilor.
Pentru că din Ardeal au venit strămoşii săi. Şi astăzi ştim, deşi uneori suntem
lipsiţi de curaj şi demnitate până şi în a mărturisi de ce atâţia români s-au risipit,
de-a lungul vremurilor, de la vatra lor. Istoricul ungur Elek Jakab era nevoit să
accepte, într-o lucrare a sa1, adevărul unei zicale româneşti din Transilvania:
„Aprobata şi compilata l-au spânzurat pe tata”. Draconismul legilor ungureşti în
privinţa românilor nici nu mai este nevoie de amintit, căci râuri de lacrimi
româneşti au adăpat pământul Ardealului, izvor fiindu-le nedreptatea şi împilarea,
dar, mai ales, răpirea dreptului de a crede Dumnezeului strămoşilor, asemenea lor.
Un german, care a cunoscut bine pe români, scria pe la 1774: „Supunerea şi
înlănţuirea românilor este mai mult decât de robi. Mai vine dispreţul ce li se arată
de toate celelalte neamuri ce se află în ţară şi ştiu că n-au aici nici o proprietate, ei
1
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ştiu că puţinul lucru, ce-l stăpânesc de fapt, e în primejdie de a fi smuls în orice
chip de domnii lor, ei văd exemple zilnice că sunt ridicaţi deodată din locurile pe
care le-au curăţit pentru cultură, cu sudoarea frunţii lor şi cu multă osteneală şi
muncă, atunci când se aşteaptă mai puţin la aceasta, dându-li-se o foarte mică
răsplată a muncii şi că ar trebui să zic, de cele mai multe ori fără nici o
despăgubire. Această şerbire din cale afară de aspră, aceste sarcini peste măsură, de
care ei îşi dau seama foarte bine, trebuie neapărat să-i aducă la nepăsare,
nestatornicie şi multe ale însuşiri rele şi să distrugă orice hărnicie” 2.
Când un străin aduce o astfel de mărturie, trebuie să priveşti altfel spre cei
veniţi cu timpul în ţinutul de la răsărit de Carpaţi, dar aşezaţi de cele mai multe ori
în grupuri compacte în apropierea muntelui şi în vecinătatea principalelor drumuri
ce veneau din Ardeal, unde aşteptau, pentru acolo, vremuri mai bune şi unde
nădăjduiau să se întoarcă, spre a priveghea osemintele strămoşilor, spre a-şi naşte
prunci purtători de nădejde pentru vremea când se vor întoarce şi ei în pământ
sfinţit. Iar, dacă trecerea anilor le-a tocit putinţa de a se reîntoarce, dorul spre acele
locuri a rămas. Şi nu este uşor să pui în cuvânt tainica lucrare a chemării
pământului natal!
Din Prundul Bârgăului, un mic negustor, pe nume Bândea, a trebuit să treacă
munţii, iar unul din feciorii lui, Ioan Bândea, a fost paroh în Todireşti, loc unde
avea să treacă la cele veşnice, la 30 septembrie 1798. Avusese o nevastă
răbdătoare, Serafina, născută Nemeş, despre care ştim puţine lucruri. După ce şi-a
îngropat soţul în curtea Bisericii din Todireşti, s-a călugărit, luată fiind sub
ocrotirea fiului mai mare, Vasile. Pomelnicul Mănăstirii Dragomirna, scris de
Filaret Bendevschi, la 1810, o menţiona între cei vii3. Din căsătoria aceasta s-au
născut cinci copii, fiecare cu rostul lui în lume: Vasile, călugărit cu numele de
Filaret; Eudochia, căsătorită întâi cu Ioan Bucevschi din Bălăceana şi, după
moartea acestuia, întâmplată la 2 octombrie 1817, recăsătorită cu Gheorghe
Ţurcan, învăţător din Crasna; Dimitrie, căsătorit cu Maria Suhopan; Grigorie,
director şcolar la Arbore şi apoi la Siret şi mezina Paraschiva, căsătorită cu
Gheorghe Balmoş, paroh în Voloca. Unora, cu vremea, li s-a stins neamul, iar alţii,
nepăsători, nu se mai ostenesc în a-şi căuta rădăcinile.
Vasile Bendevschi vine pe lume în 1775, anul raptului Bucovinei şi singur,
în casa părintească, a deprins rânduiala buchiilor. Se poate să fi trecut şi prin
Şcoala clericală, deschisă de Daniil Vlahovici la Suceava. Cunoaştem azi circulara
din 12/24 mai 1786, îndreptată către protopopii ţinutali de către episcopul Dositei
Herăscul, prin care le cerea: „să aibi purtare de grijă cu umblarea prin protopopiat
a căuta ca să afli, ori din dascăli ori şi din diaconi, cari vor fi în stare şi vor fi având
darurile mai sus zise şi câţi veţi afla şi vor vrea să înveţe cele mai sus arătate ca să
poată fi preoţi, anume ai cu feciori sunt şi unde şed, să înştiinţezi încoace, şi lor să
2
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li spui să fie gata, când le va veni poruncă în scris, ca să miargă la Mitropolia din
Suceavă, ca să înveţe la mai sus zisul ieromonach catichisul şi cele ce sunt de
trebuinţă la cel ce vrea să fie preot”4.
Care va fi fost mersul vieţii lui, nu ştim, dar Ipolit Vorobchievici ştie că
Vasile Bendevschi şi-a depus voturile monahale la Episcopia din Cernăuţi 5, luând
numele de Filaret, însă Dimitrie Dan îl arată cu metania la Putna 6 şi nici mult
ostenitorul părinte Teofilact, „măsura bunului simţ în obştea Putnei”, nu este mai
darnic în informaţii7.
Cert este că, indiferent unde a fost transferat, din poruncă consistorială, a
păstrat o simpatie aparte Mănăstirii Putna şi s-a interesat de bunul mers al
lucrurilor în mănăstire. La Episcopie va fi fost cu ascultarea, dar o anume răceală a
monahilor de la Putna faţă de persoana sa a intervenit numai după numirea sa ca
egumen interimar. De altfel, în Pomelnicul Mănăstirii Dragomirna însemnarea
privitoare la arhimandritul Filaret se încheie astfel: „Şi la maiu 1813, s-au mutat
igumen la mănăstire[a] postrigului său, în Putna”8. Înclin să cred că, după numirea
lui Isaia Baloşescul ca prim asesor consistorial, în 1796, îşi va fi luat din obştea
Putnei un ucenic şi acesta a fost Vasile Bendevschi, călugărit Filaret. Şi-a luat
numele după moşul sau bunicul său, Filaret, cel care apare în Pomelnicul de la
Dragomirna, la morţi, ca „roditel Filareta”.
Ştim că între 1800 şi 1805 a fost hirotonit întru ierodiacon şi, în 1805, întru
ieromonah. De acum cursul vieţii sale este legat de marile mănăstiri care mai
rămăseseră deschise în Bucovina după ocuparea acestui colţ de ţară de către
austrieci.
Nu ştim din care pricină fostul egumen al Putnei, Paisie Ioanovici, a fost
mutat, în 17 martie 1805, la egumenia Dragomirnei, dar, lăsat, pentru o vreme, să
conducă amândouă mănăstirile. Despre acest stareţ aflăm din însemnarea din
stânga sus a tabloului său, păstrat la Mănăstirea Dragomirna: „Însemnare pentru
naştere şi suire la alte stepenii. La anii 1755 la 20 septembrii în ziua sâmbetii s-au
născut. La anii 1765 la 10 ani ai vieţii sale din târgul Soceavii au venit în Sta
Mănăstire Putna. La anii 1768 martii în 27 la 13 ani a viaţii ale s-au îmbracat în
cinul călugăresc. La anii 1771 avgust în 15 s-au hirotonit diacon. La anii 1776
avgust în 6 s-au hirotonit preot. La anii 1796 avgust în 30 s-au făcut igumen la
Mănăstire Putna. Iara la anii 1805 martii în 17 s-au mutat la Mănăstire Dragomirna
igomen. Paisie Ioanovici Igumen Măn. Dragomirna”. Însemnarea pare să fie
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incompletă. Observăm că, deşi pare foarte bogată în amănunte, nu menţionează
nimic despre detaşarea ieromonahului Paisie Ianovici la Suceava. Pomelnicul din
1805 al Mănăstirii Sf. Ioan de la Suceava face câteva precizări: „Ieromonah Paisie
Ioanovici. Acest cuvios părinte au fost slujitori aceşti sf[i]nte beserici 9 ani,
neîncetat, la sf[ân]ta liturghie şi pe urmă iegumen la în ce întâi vestită mănăstire
Putna [spaţiu liber] ani, care este drept frate mai mare după trup iepitropului aceştii
beserici Constantin Ioanovici, ci amâ[n]doi cu sârguinţă au fost spre înpodobire
aceştii sfi[n]te beserici fiind drepţi patrioţ[i] de aice din vechi, care din râvna ce
sufletească au dăruit la facire unui clopot mare la această sf[â]ntă beserică, undi să
află sfi[n]tile moaşti a sf[â]ntului Ioan Novi Suceavschi; au dăruit 100 lei încă
osăbit la Biserica Eţcani, undi să prăznueşti hramul Adormirei Precuratei
Născătoare de D[u]mnezeu iarăşi 100 lei, spre vecinica pomenire şi încă mai
făgăduieşti u[n] rând de veşmi[n]te frumoasă la sf[â]nta biserică Mitropolie,
Ioanovici Iordachi”9.
Era, deci, o figură cunoscută în lumea monahală – şi nu numai – a Bucovinei.
Mai mult, pelerinajul continuu al celor din vechea Moldovă la moaştele Sfântul
Mare Mucenic Ioan îi prilejuise cunoştinţe multe şi cu influenţă în societate.
Reîntors la Putna, mai mult ca sigur, o anume satisfacţie au încercat monahii
ostenitori aici. Bătrânul lor stareţ, ieromonahul Ioasaf, se opuse cu totul înnoirilor
acceptate de episcopul Dosoftei Herăscul şi, într-o scrisoare adresată acestui,
sublinia: „fiindcă tot soborul mi-au arătat că nu pot să fiu la această slujbă, fiind
peste putinţa mea, la care slujbă eu m-am îmbătrânit şi până acum
n-am văzut această rânduială” şi „noi încă nu ştim putea-vom sta locului, cu
aşezările ce s-au făcut, au ba. La care noi încă aşteptăm milă de la înaltele locuri,
cu nişte orânduiri mai spre ceale vechi”. Răzbunarea episcopului Dosoftei nu i-a
atins, căci, la 6 mai 1784, acesta scrie celor trei egumeni, Ioasaf Ştefanovici de la
Putna10, Anton de la Humor şi Inochentie de la Voroneţ, epistolă cu poruncă în
a-şi preciza poziţia în legătură cu participarea lor la lucrările consistoriului.
Procesul-verbal din 24 mai 1784 arată că respectivii stareţi „nicidecum n-au voit să
vină la şederea consistoriului”.
Faptul că ieromonahul Ignatie Ezerschi a acceptat să ocupe locul cuvenit
stareţului de Putna în Consistoriu nu a încântat obştea mănăstirii. Cert este că, spre
sfârşitul anului 1784, unitatea de acţiune a monahilor bucovineni era spartă, prin
intrarea în noul organism de conducere a eparhiei bucovinene a lui Ignatie Ezerschi
şi a ieromonahului Areta Hugarovici, fost la Schitul Mare din Galiţia.

9

Olimpia Mitric, Cartea românească manuscrisă din nordul Moldovei, Bucureşti, Editura
Athos, 1998, p. 262–263.
10
Lista propusă de Părintele Teofilact trebuie refăcută. Ieroschimonahul Partenie va fi rămas
cu supravegherea numai pe timpul lipsei stareţului Ioasaf, plecat după Sfintele Moaşte ale Sf. M. Mc.
Ioan cel Nou în Galiţia, iar Iacob Ştefanovici nu este altcineva decât Iordachi Ştefanovici, protopop
de Cernăuţi, care se va fi aflat în mănăstire din poruncă arhierească.

Arhimandritul Filaret Bendevschi (1775–1855)

Chiar dacă Ignatie Ezerschi a fost numit şi stareţ al Putnei, mai mult a stat în
Cernăuţi, lucru care l-a îndepărtat de obşte. Oficial, a fost stareţ până la decesul
său, întâmplat, cum arată Părintele Teofilact, la 21 iulie 1796. Se pare, însă, că
slăbiciunile trupului l-au împiedicat să administreze corespunzător mănăstirea şi
atunci s-a ales o cale de mijloc: a fost delegat egumenul de la Dragomirna, Isaia
Baloşeşcul şi cu administrarea Mănăstirii Putna, beneficiind de salariul acordat dar
nu şi de beneficiile stăreţiei, pe care le încasa în continuare Ignatie Ezerschi. Însă
nici Isaia Baloşescul nu locuia nici la Dragomirna şi nici la Putna decât numai
ocazional, el fiind numit, încă din 9 decembrie 1784, la Consistoriul episcopal, mai
întâi „scriitor moldovenesc” şi apoi asesor.
Deşi Isaia Baloşescul era stareţ la Dragomirna de la 1 noiembrie 1792,
conducerea efectivă o avea arhimandritul Isaie Gheorghiu, cel care, la 19 mai 1793,
reclama întoarcerea la mănăstire a policandrului de sticlă împrumutat Bisericii „Sf.
Gheorghe” din Suceava cu ocazia aducerii Sfintelor Moaşte ale Sfântului Ioan cel
Nou, deoarece se terminase şi repararea bisericii mănăstirii pe interior 11.
Abia după moartea lui Ignatie, potrivit legilor, s-a putut trece la numirea unui
nou egumen la Putna, atenţia Consistoriului oprindu-se asupra lui Paisie Ioanovici,
acesta fiind numit la 30 august 1796, dar predarea şi preluarea inventarului s-a
făcut numai la 26 noiembrie 179612. Că în obştea Mănăstirii Putna erau oarece
frământări ne-o arată şi scrisoarea lui Calistrat Grigorovici, namesnicul Mănăstirii
Putna, care, dimpreună cu tot soborul, arată că nou-numitul stareţ nu poate să se
instaleze la mănăstire până în primăvara anului următor, deoarece lipsesc chiliile
pentru locuinţă şi cere îngăduinţa ca până atunci să asculte de Paisie Ioanovici, nou
numit egumen la Mănăstirea Dragomirna.
Acesta era, deci, cu metania la Putna şi îşi câştigase simpatia soborului
pentru felul în care gospodărise mănăstirea. Pentru a nu spori tulburările, i se dă un
vicar la Putna, pe ieromonahul Filaret Bendevschi, om harnic, ce câştigase simpatia
lui Isaia Baloşescul, prim-asesor al Consistoriului şi care se interesa îndeaproape de
mersul mănăstirii în care îşi făcuse studiile şi unde depusese voturile monahale, la
1 aprilie 1778. Lui Isaia Baloşeşcul îi scria de la Siret, în 27 septembrie 1807,
Filaret, ieromonahul de la Putna, cum merg treburile la casa şi otpustul iazului din
Siret, despre plata meşterilor şi despre cum merg treburile la vărăria veche de pe
Putnişoara13. Şi Filaret era interesat de mersul lucrurilor, căci, la 26 august 1806,
fusese rugat de Isaia Baloşescul să-i împrumute 200–250 de lei din „Lada obştii”,
pentru a face otpustul iazului de la Târnauca14. Şi banii trebuiau recuperaţi.
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Şi totuşi, credem că tulburările în obştea Mănăstirii Putna au continuat,
cerându-se aducerea efectivă în scaunul de egumen a lui Paisie. Nu va fi fost
mulţumit nici acesta de starea de lucruri pe care o găsise la Dragomirna. Şi, apoi,
Putna era Putna. Nu scrisese, încă din 20 martie 1757, Mitropolitul Iacob că
„Ştefan cel Mare hotărâse ca această mănăstire să fie cea mai întâi, cap tuturor
mănăstirilor pământului Moldovei, singură de sine stătătoare, nicăieri supusă”?
Referindu-se şi la faptul că, încă de la întemeiere, Putna fusese „arhimandrie,
având egumenii ei totdeauna protimisie a fi înaintaţi la stepena arhieriei la sfintele
episcopii a aceştii patrii” şi că au oficiat serviciile divine cu „nabederniţă, cu cruce
pe piept şi cu cârjă arhimandricească”, i-a întărit şi el „acest aşezământ ctitoricesc”,
acordând vrednicului său ucenic Vartolomeu Măzăreanul şi privilegiul de a sluji „şi
cu arhimandricească mitră”.
Şi, apoi, de ce să uităm şi de o oarecare animozitate care a existat între Paisie
şi Isaia Baloşeşcul. Oricum, Consistoriul episcopal se învoieşte cu întoarcerea lui
Paisie la Putna, căci, la 22 martie 1808, Isaia Baloşescul scrie căpeteniilor
soborului mănăstirii ce demersuri trebuiesc întreprinse pentru reîntoarcerea
egumenului, 15 pentru ca a doua zi să le scrie din nou, atrăgându-le atenţia că trebuie
plătită taxa de „ştempel”16. Cererea soborului s-a luat în discuţie repede, căci, la
18 mai 1808, acelaşi Isaia Baloşescul scrie din Mănăstirea Dragomirna lui
Lavrentie Chirilescul, ecleziarhul mănăstirii, să se pregătească pentru primirea
egumenului Paisie Ioanovici.
În urma lui Paisie, la Dragomirna, este numit Filaret Bendevschi, poate chiar
începând cu luna mai 1808. Despre activitatea lui la Dragomirna se însemna în
amintitul pomelnic: „Acesta 5 ani fiind egumen acestii mănăstiri prin a sa silinţă au
reparuit chiliile fraţilor, au alcătuit de iznov cuhne şi pitărie în ctitoriceştile zidiri,
au făcut câteva rânduri de vesminte besericeşti noao i cele vechi le-au reperuit, au
întărit clopotul cel mare, au reperuit policandrul cel mare de cristal, au deschis
paraclisul de la poartă, au scos mănăstirii vecinică milă cu danie pe tot anul 100 lei
d. vel visternic Iordachi Balş. Au scos mănăstirii 3 fălci loc vecinic la heleşteul de
năsip, au prefăcut morile mănăstirii cu 3 pietri noao, au adunat o prisacă de 70 de
stupi, au sădit un pomet roditoriu de 600 pomi în grădina schitului. Şi la maiu 1813
s-au mutat igumen la mănăstirea postrigului său în Putna”17.
Dar, pentru noi, cea mai importantă lucrare a sa a fost întocmirea
Pomelnicului a fericiţilor ctitori a sf[i]nt[ii] Mănăstiri Dragomirnii, lucrare care
păstrează amintirea multora dintre ostenitorii şi binefăcătorii acestui locaş de cult.
Pe pagina de gardă, acest pomelnic are însemnarea: „Acest Pomelnic s-au făcut cu
cheltuiala iscălitului, la anul [1]810. Filaret Bendevschii, igum[en] Dragom[irnii]”.
Din Dragomirna, Filaret Bendevschi, păstra legăturile cu fraţii săi de
călugărie. La 1 ianuarie 1811, îi scrie lui Lavrentie Chirilescul că, din cauza
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războiului dintre turci şi moscali, nu se mai aduce în Moldova nici un fel de marfă
turcească, prietenul său fiind, aşa cum arată documentele păstrate, mare iubitor de
cafea. Îl anunţă că a trimis lădiţa cu sticle la Huta, pentru a fi înlocuite cele sparte,
şi că nici lor nu li s-au mărit lefurile18.
Şi, totuşi, la Putna lucrurile nu mergeau bine, aşa cum ar fi voit Isaia
Baloşescul. Deşi fusese şi el egumen al Dragomirnei, totuşi Isaia dorea un om
gospodar la Putna, iar Filaret, prin munca sa la egumenia Dragomirnei, arăta că
este omul potrivit. Aşa se face că din nou se pune problema înlocuirii lui Paisie
Ioanovici. Era prea comod şi deloc interesat să pornească reparaţiile necesare la
gospodăria mănăstirii. În 17 iunie 1810, Isaia Baloşescul cerea lui Lavrentie
Chirilescul să înceapă reparaţiile la gardul mănăstirii, dar cu multă chibzuială, căci
s-au scumpit şi draniţa şi cuiele. Era aproape hotărâtă schimbarea lui Paisie.
De undeva, din soborul Putnei, unde Filaret era cunoscut ca un om aspru,
s-a ivit o altă propunere: numirea lui Iosif Caraschevici. Vestea aceasta trezeşte din
nou tulburări la Putna, ceea ce îl face pe Lavrentie Chirilescul să se adreseze în
scris lui Isaia Balosescul pentru împiedicarea numirii. Isaia va răspunde, în
27 noiembrie 1812, că se va mai gândi în ceea ce priveşte numirea noului egumen.
Nu ştim din ce pricină egumenul Paisie Ioanovici îi cere lui Lavrentie
Chirilescul, ecleziarhul mănăstirii, o dare de seamă asupra activităţii sale în
Mănăstirea Putna. Acesta, la 3 aprilie 1813, întocmeşte un raport asupra activităţii
sale din 22 mai 1799, când a intrat ca frate în mănăstire şi până la 30 iulie 1808,
când a fost întărit de Consistoriul eparhial ca eclesiarh. Cert este că Filaret
întreţinuse relaţii cordiale cu Lavrentie, eclesiarhul, iar o concurenţă între ei la
ocuparea postului era puţin probabilă. Este posibil ca Paisie să fi dorit să
recomande Consistoriului, ca urmaş al său la Putna, pe eclesiarhul Lavrentie,
cunoscut de obşte şi a cărui numire ar fi fost acceptată de către aceasta.
Dar, în aceeaşi zi, 3 aprilie 1813, Isaie Baloşescul îi scrie lui Lavrentie, între
altele, că deja Filaret a fost decretat de către Consistoriu egumen al Mănăstirii
Putna, rugându-l să aducă acest lucru la cunoştinţa soborului. Interesant este faptul
că Isaia Baloşescul face menţiunea expresă că, în cazul în care soborul mănăstirii
nu va accepta această numire, atunci nici el nu se va mai interesa de reparaţiile de
la mănăstire, lemnul necesar pentru reparaţii îl va da inginerului ţinutal sau, dacă
acestuia nu-i va trebui, îl va vinde19. Schimbările acestea de egumeni, în mod sigur,
nemulţumeau pe unii din sobor şi ar fi interesant să ştim cam ce gândeau monahii
Putnei despre noul egumen.
Fostul egumen de la Putna, Paisie Ioanovici, se reîntoarce pentru a doua oară
la Dragomirna, unde stăreţeşte până în 1819, când este mutat ca proegumen la
Mănăstirea Sfântul Ion de la Suceava, iar, la 13 noiembrie 1822, trece la cele
veşnice. Că era o fire dificilă acest Paisie, ne lasă să înţelegem scrisoarea din
18
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23 aprilie 1813 a lui Isaia Baloşescul adresată lui Lavrentie Chirilescul, prin care
îşi exprima mulţumirea că soborul mănăstirii l-a acceptat pe Filaret ca egumen,
mărturisindu-şi totodată nădejdea că şi soborul Mănăstirii Dragomirna va accepta
hotărârea Consistoriului de numire a lui Paisie ca egumen. Filaret – se mai
precizează aici – este deprins a nu suferi risipa şi este nebiruit de lenevie, aşa că
reparaţiile la mănăstire se vor face20.
Numirea oficială a lui Filaret, potrivit „Protocolului poruncilor”, avea să vină
în 28 august 1813. Se vor fi născând unele neînţelegeri, de data aceasta în
Consistoriul episcopal, unde prietenia dintre Isaia Baloşescul şi Filaret Bendevschi
era cunoscută şi stârnea oarecare animozităţi.
La Putna, Filaret Bendevschi, care cunoştea îndeaproape lucrurile, se apucă
serios de treabă. Desfăşoară ample lucrări de reparaţii la zidul de incintă, pe care îl
întăreşte şi îl acoperă din nou, la fel clopotniţa. Chiliile călugărilor sunt reparate
complet, iar altele vor fi reconstruite. Sigur, aceste reparaţii vor fi costat destul de
mult şi, de aceea, Filaret Bendevschi se îngrijeşte ca socotelile să fie în bună
rânduială. Reuşeşte să obţină aprobarea consistoriului pentru construirea a şase
chilii de piatră la mănăstire21. Se adresează mereu Consistoriului, cu intervenţii
pentru deplasarea la faţa locului a inginerului, dar nu întotdeauna găseşte
înţelegere. Multe din chestiunile legate de aceste reparaţii va trebui să le rezolve
după plecarea sa de la Putna.
Deosebit de grijuliu s-a arătat Filaret Bendevschi cu clopotul numit Buga.
Catastihul de toate scrisorile sfintei mânăstiri Putna, început de „smeritul şi mult
păcătosul Vartolomeiu Măzăreanu Arhimandrit” şi continuat apoi de alţi ostenitori
ai mănăstirii, la fila 125 a, păstrează pentru viitorime o Însemnare pentru clopotul
cel mare numit Buga: „1) Clopotul cel mare a Sfintei Mănăstiri Putnii l-au făcut
fericitul ctitor Ştefan voevoda, din anii 1482; 2) S-au stricat în anii 7268 (1760)
Gen. 5; 3) S-au prefăcut din meşterul Teodor Polianschii ot Lvov, în anii 7269
(1761) iunie, 2; 4) După ce l-au prefăcut trăgându-l la cântar s-au aflat 102 camene,
2 ocă 3 litre; 5) Iar câţi bani s-au cheltuit la prefacerea acestui clopot, arată în sama
igum. Pahomii şi igumenii dintâi; 6) Cu multă silinţă a lui Iacov proin mitropolit, şi
a igum. Pahomii, şi a tot soborul, cu cheltuiala mânăstirii, însă şi cu ajutorul lui
Iacov proin mitropolit; 7) Zapis de la Teodor Palianschii clopotariul ot Lvov, că de
s-a strica clopotul cel mare până în patru ani, să-l facă el cu a lui cheltuială, din anii
7269 (1761) iuni 20.
Iaraşi s-au stricat în anii de la Cr. 1793 carele 25 de ani au zăcut stricat. După
aceea prin silinţa Igumenului Filaret Bendevschii şi cu ajutorul boerilor Ilie Ilschii,
Dimitrachi Costân şi Vasilii Vasilco iarăşi de iznou s-au prefăcut în anii 1818.
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După ce l-au prefăcut, trăgându-l la cântar s-au aflat 1 230 ocă. Mănăs. Put.
20 mart. 843. Sevastian Gheorghiescul. Ecc. Putnii”22.
Aşa cum arată însemnarea stareţului Sevastian Gheorghiescul, timp de 25 de
ani glasul clopotului Buga, mândria Putnei, nu a fost auzit. În 1818, Filaret,
egumenul, ajunge la o înţelegere cu clopotarul Fogoraş23 din Pătrăuţii Sucevei, ca
să retoarne clopotul dăruit în 1484 de către ctitorul mănăstirii. Lucru care s-a făcut,
dar care, peste ani, va fi pricină de multe vorbe. Astfel că, la 11 iulie 1826, egumen
la Putna fiind mai vechea noastră cunoştinţă Iosif Caraschevici, va da lămuriri
Filaret Bendevschi lui Lavrentie Chirilescul, ecleziarhul Mănăstirii Putna:
înţelegerea a fost ca, pe lângă plata returnării clopotului, să i se dea meşterului
ferecătura stratului şi limba clopotului celui vechi. Mai apoi, însă, a intervenit o
altă înţelegere: în locul acestei „ferării”, meşterul primind o brişcă nouă, „fain
ferecată şi cu coşul împletit”24. În amintirea acelor lucruri, Filaret îşi luase un
şurub, provenind de la acest clopot, pe care, însă, încă din 28 septembrie 1824, îl
trimite înapoi la Putna, cerând eclesiarhului ca acesta să se păstreze lângă celelalte
odoare25.
Un alt motiv de contestare a bunei chivernisiri a averii Putnei a fost un tablou
al mitropolitului Antonie, care fusese dus la Cernăuţi, pentru a se face o copie după
el. În acelaşi an, 1824, Filaret scrie la Putna că, nefiind gata, o vreme, tabloul va
rămâne la Cernăuţi26. Cam ştia la ce să se aştepte Filaret Bendevschi, odată cu
numirea sa la Suceviţa, şi, de aceea, la 27 iunie 1821, cerea să i se trimită sămile
bisericeşti pe anii 1817, 1818, 1819 şi 1820 ca să-şi extragă copii.
La Putna, însă, Filaret va face şi câteva donaţii de carte. Astfel, pe un
Tipicon, tipărit la Mănăstirea Neamţ, în 1816, va însemna: „Acest Tipicon este întâi
pe moldoveneşte tipărit, prin multa osârdie a egumenuşului sfintei Monastiri Putna
este aferosit, ca şi el să fie pomenit, 27 februarie 1818”. De asemenea, pe coperta
Mineiului pe luna aprilie, tipărit în 1770, la Atena, regăsim semnătura lui Filaret27.
La 6 august 1820, dona Mănăstirii Putna un Catavasier, tipărit la Buda, în 1818,
făcând însemnarea: „Acest Catavasieriu s-au afierosit sfintei beserici a sf.
Mănăstiri Putnii, prin egumenul Filaret Bendevschii; 6 august 1820”28.
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În sarcina mănăstirii cădea şi şcoala din sat şi, probabil, pentru aceasta se
interesa de un învăţător. Eclesiarhul Mănăstiriri Putna, Lavrentie Chirilescul, se
îmbolnăveşte şi-şi întreabă prietenul, pe Manasie Dracinschi de la Cernăuţi, care-l
sfătuieşte să se arate unui doctor. În această situaţie, Filaret Bendevschi începe să
se intereseze de un învăţător care să fie capabil să preia ostenelile vechiului său
prieten. La 18 februarie 1817, Iosif Cazievici scrie lui Filaret că îi va prezenta un
profesor, dar care, „în prezent, este ocupat cu examenul de ispitire de la şcoala sa”29.
Un zvon stârneşte îngrijorări în obştea Putnei, mai ales după ce, la mănăstire,
ieromonahul Calistru Ianoş primeşte vestea trimisă de ieromonahul
A. Litvinovici din Cernăuţi, care anunţa plecarea episcopului Daniil Vlahovici la
Liov şi apropiata vizită a împăratului în Bucovina. Ceea ce a stârnit nelinişti a fost
vestea că la episcopie s-a primit decretul pentru desfiinţarea Mănăstirii Putna şi
împărţirea călugărilor de aici pe la celelalte mănăstiri, decret respins de
Consistoriu30.
Vremea schimbării sale din egumenia Putnei, se apropia. În 26 martie 1819,
Veniamin Zaharovici, protosincel episcopal, îi comunica lui Ghenadie Platenchi că
în Consistoriu a fost propus ca egumen la Mănăstirea Dragomirna Iosif
Caraschevici, lucru neadevărat, deoarece acolo fusese numit Ignatie Hacman încă
din 1818. A fost însă trimis la Putna, iar arhimandritul Iosif Caraschevici la
Mănăstirea Suceviţa, unde va rămâne doi ani (1819–1820).
Filaret îşi vedea de rosturile lui. În octombrie 1820 era la Arbore, de unde îi
scria lui Lavrentie Chirilescul, la Putna, să-i primească o nepoată, căci aceasta, din
caza lucrului, nu frecventase şcoala decât întâmplător31. Curând, pleca în Moldova,
căci, după câteva săptămâni, la 1 noiembrie 1820, din Brăieşti, îl înştiinţa pe
acelaşi ecleziarh că s-a întors, aducând 80 de vedre de vin pentru sobor, însă vremea
potrivnică îl sileşte să mai rămână la arhimandritul Crupenschi32.
Nu ştim când a trebuit să părăsească stăreţia Putnei, dar Părintele Teofilact
ne informează că, până la 20 decembrie 1820, corespondenţa oficială a venit pe
numele arhimandritului Filaret Bendevschi. Probabil, începând cu 1 ianuarie 1821,
arhimandritul Filaret a trebuit să preia conducerea Mănăstirii Suceviţa.
Plecarea la Suceviţa, cum rezultă din documentele păstrate, nu a fost nici de
bună voie şi nici pe placul arhimandritului. Mai mult decât atât, nici nu-şi luase
toate lucrurile de la Putna, socotind că numirea sa la Suceviţa este una vremelnică.
Nici de sobor nu se prea ataşase. Erau la Suceviţa alte rânduieli, cu multe influenţe
galiţiene, căci aici se stabiliseră mulţi din monahii de la Schitul Mare din Galiţia,
desfiinţat prin Decretul imperial din 1 iulie 1785. Din cei 59 de monahi, trăitori în
29
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schit, la data desfiinţării, sub egumenia lui Isaac Protasevici, 24 s-au stabilit la
Suceviţa, aducând cu ei o cruce ferecată în argint aurit şi pietre scumpe, având în
ea o cutiuţă de argint cu o aşchie din Sfânta Cruce, donată de ţarul Feodor
Alekseievici, în 1630.
Avuseseră dispute, mai ales în privinţa sărbătorilor cu ţinere şi fără ţinere, şi
de aceea din Vicov, în drum spre mănăstire, scrie şi cere, la 4 iunie 1823, lui
Lavrentie să vină la Rădăuţi, deoarece are veşti bune de la Cernăuţi, şi, totodată,
să-i aducă din Biserica veche Tabela sărbătorilor, aşa cum a fost stabilită de
sinodul de la Carlowitz33. De fapt, Mănăstirea Suceviţa era într-o perioadă de
declin, începută încă din vremea când era subordonată Schitului Mare din Galiţia,
căci „el (Schitul Mare – n. n=. trimitea din schit acei călugări la Suceviţa de cari
voia să scape”34. În martie 1786, vieţuiau aici numai 25 de călugări, din care numai
5 ştiau „moldovineşte”. Situaţia nu s-a îmbunătăţit nici sub Ghenadie Platenchi, om
de mare cultură şi, cu atât mai puţin, în vremea nestatornicului Iosif Caraschevici.
La Mănăstirea Suceviţa, Filaret Bendevschi îşi căutase, mai întâi, oameni de
încredere. La 26 februarie 1821, Filaret cere să i se trimită de la Putna pielicelele
de miel, ied, veveriţă, nurcă şi hainele nemţeşti ce se găsesc în cămara sa, pentru că
a luat în slujbă un zaporojan prăpădit şi gol şi trebuie să-l îmbrace35.
Nici predecesorul său în scaunul de egumen al Suceviţei nu se prea grăbea
să-şi mute lucrurile la Putna, pentru că, la 23 august 1821, stareţul Suceviţei,
Filaret, cere ecleziarhului Mănăstirii Putna să trimită două care pentru a transporta
vinul arhimandritului Iosif Caraschevici la Putna, în caz contrar va „năimi” un
căruţaş din Marginea, să facă acest lucru. Cu ocazia aceasta îi cere să-i trimită şi
lucrurile pe care le are la Putna36.
Fusese numit egumen la Putna vechea noastră cunoştinţă, arhimandritul Iosif
Caraschevici, om uşuratic, fără o pregătire monahală deosebită. Este destul de greu
să desluşim locul de baştină al acestui Iosif Caraschevici, destul de iscusit în a-şi
ţese relaţii în lumea clericală de la începutul secolului al XIX-lea. Se pare că era
totuşi din raiaua Hotinului şi câştigase simpatiile episcopului Daniil Vlahovici.
După ce o vreme a fost preot la Biserica „Sf. Nicolae” din Chisălău37, ajunge
la Suceava. Fusese preot la Suceava, semnând, la 25 ianuarie 1792, inventarul
Bisericii „Sf. Dumitru”, cu numele de „Ioan Caraşchievici”. La 10 iulie 1809, în
decretul de numire de către episcopul Daniil Vlahovici a preotului Teodor
Cantemir la Carapciu, se face menţiunea că „după cererea umilită a molitvei sale,
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preotul Ioan Caraschevici, se numeşte Teodor Cantemir vicarius la Carapciu” 38. Îl
aflăm apoi, pe la 1797, ca asistent la Biserica mitropolitană din Suceava, venit aici
prin transfer de la Mănăstirea Suceviţa şi care, după decesul proistosului Anton
Ilievici, în 1811, a ocupat această ascultare. Faptul că afla trecere la episcopul
Daniil Vlahovici arată că nu era un oarecine. Se afla bine şi cu monahii de la Putna,
de vreme ce, din Rădăuţi, îi trimitea lui Lavrentie Chirilescul, eclesiarhul acelei
mănăstiri, lucrarea Viaţa şi întâmplarea baronului Fredrich von der Trenck, în trei
volume39. Probabil se călugărise, după 1792, la Mănăstirea Suceviţa, căci, în anul
1797, îl aflăm în actele Consistoriului, ca asistent la biserica mitropolitană din
Suceava, pe Iosif Caraschevici, care a venit aici din obştea Mănăstirii Suceviţa şi
care, după moartea priorului Anton Ilievici, întâmplată la 1811, deveni aici
proistos.
Ca proistos al asistenţilor, s-a dovedit harnic şi cu iniţiative. Un clopot al
mănăstirii purta inscripţia: „Acest clopot s-au făcut prin sălinţa Cuvioşiei Sale
protoprezviter Iosif Karaschevici, aflându-se slujitori la această sf. biserică
mitropolie din Suceava, unde se află hramul sf-ţilor mucenici Gheorghe purtător de
biruinţă şi Sf. Mucenic Ioan Novi ce se află şi sfintele Lui moaşte şi prin silinţa
epitropilor acestei biserici, Constantin Ioanovici, care cu adunare la creştini au
strâns şi s-au isprăvit cine au dat sunt scrişi la pomelnicul cel mare acestei biserici
anul 1811 mai”40.
Tot el va construi amvonul pentru predică din biserică, în anul 1811, folosind
doi stâlpi de piatră, sculptaţi, din vechiul acoperemânt al baldachinului vechi, sub
care au stat iniţial sfintele moaşte ale Sf. M. Mc. Ioan cel Nou. Poate pe aceste
considerente, în 1812, soborul de la Mănăstirea Putna îi adresa propunerea de a
accepta postul de egumen, propunere pentru care, la 14 noiembrie 1812, adresa
mulţumiri soborului Mănăstirii Putna pentru invitaţia ce i se făcuse41.
Arhimandritului Iosif Caraschevici avea la Suceava o altă oportunitate.
Parohul Ioan Deac, cel care ocupa, din 1798, şi postul de protoprezviter districtual,
dădea semne de boală gravă. Lucrul acesta a făcut, în 1815, să fie înlocuit la
parohie de preotul Nicolai Ieremievici, cu emisul din 21 iunie 1815 al
Consistoriului, ca preot de ajutor.
Din postul de protopop districtual, fusese înlocuit, în anul 1812, ex oficiu, şi
introdus în această funcţie Iosif Caraschevici, priorul asistenţilor. Era o poziţie
foarte bănoasă.
Nu va sta mult nici în această funcţie. Protejat de episcopul Daniil, ca
proistos al asistenţilor, a stat până la 1815, când, profitând de faptul că spiritualul
38
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de la Capela epitemiţilor din Cernăuţi, Melhisedec Lemnic, fost protopop în raiaua
Hotinului, nu era bine văzut de protectorul său, au schimbat posturile unul în locul
celuilalt42.
Arhimandritul Iosif Caraschevici va reveni la Suceviţa, în calitate de egumen,
între 1819 şi 1820, iar apoi, din 1821, va fi egumen la Putna43.
Odată numit la Putna, Iosif Caraschevici rămâne în graţiile lui Daniil
Vlahovici. De altfel, trecând la cele veşnice în 20 august/1 septembrie 1822,
episcopul Daniil Vlahovici, pe când se afla la băi în Dorna, pentru a fi adus la
Dragomirna, unde ceruse să fie înmormântat, Consistoriul dă delegaţie, la
22 august 1822, lui Iosif Caraschevici, care se afla în acel timp la Mihuceni. Acesta
primeşte ordinul consistoriului şi al administraţiei de stat de a merge la Vatra
Dornei, pentru petrecerea decedatului episcop. De acolo îi cere ecleziarhului
Lavrentie să-i trimită veşmintele, până în dimineaţa lui 23 august, la Vicov, prin
ierodiaconul Benedict Pavlicovici, care îl va însoţi la Dorna44.
Odată cu trecerea la cele veşnice a protectorului său, pentru Iosif
Caraschevici încep zile grele, căci, neordonat în purtarea gestiunii mănăstirii, cam
amesteca veniturile proprii cu cele ale obştii. Zvonurile erau zvonuri, şi, pentru a
preîntâmpina oarece surprize, arhimandritul Filaret se adresa, la 23 ianuarie 1823,
vechiului său prieten Lavrentie Chirilescul, anunţându-l că arhimandritul Iosif
Caraschevici se pregăteşte de a pleca la băi, pe banii săi, la Carlowitz, sfătuindu-l
să-i ceară socoteala banilor primiţi de la Consistoriu pentru procurarea de ornate şi
pentru cei destinaţi întreţinerii călugărilor. Totodată, vistiernicii de la lada
mănăstirii erau atenţionaţi asupra datoriei lor de a informa despre situaţia acestor
fonduri Consistoriul episcopal45.
Mai mult, se pare că nu erau destul de clare deconturile trimise de către
egumenul Mănăstirii Putna Consistoriului eparhial şi arhimandritul Filaret
Bendevschi îl atenţionează că nu este clar în ce priveşte banii cuveniţi răposatului
Harabanovici în trimestrul IV/1820 şi 3/1821, precum şi contravaloarea a 5 coli de
ştempel a câte 15 heleri pentru copii de documente şi câte 10 heleri pentru taxa
vidimării46.
Că arhimandritul Iosif Caraschevici avea buzunarele cam largi se va
confirma mai târziu. La 10 ianuarie 1927, soborul Mănăstirii Putna va cere
arhimandritului Ghenadie Platenchi să sesizeze Consistoriul episcopal ca acesta să
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aprobe sechestrarea lucrurilor egumenului Iosif Caraschevici, suspendat din
funcţie, până ce va da seama celor 3 000 de lei cheltuiţi fără ştirea soborului.
Ce se întâmplase la Mănăstirea Putna, sub acest egumen, interesează mai
puţin aici, cert este faptul că, după 7 iulie 1826, nu mai apare ca destinatar al
corespondenţei oficiale, iar, după 1 noiembrie, numele lui dispare cu totul, iar la
Putna este numit, la 20 noiembrie, ca „egumen provizoric”, arhimandritul
Ghenadie Platenchi47.
Petrecând mai mult prin saloanele de la Cernăuţi şi Suceava, grija mănăstirii
cade pe umerii ecleziarhului Lavrentie, iar acesta se îndreaptă, cerând ajutor, către
fostul stareţ, Filaret Bendevschi. Din Suceviţa, la 15 mai 1821, scrie lui Lavrentie
că atunci când va veni inginerul ţinutal, să verifice reparaţiile făcute de Zazulea la
Mănăstirea Suceviţa, îl va duce şi la Putna, dar până atunci să ceară vornicului
satului să pună oamenii datornici să repare zaplazurile mănăstirii 48. Lucru care s-a
întâmplat, dar cu oarece încurcături: inginerul ţinutal, pierzând măsurătorile făcute
la Putna, se adresase lui Filaret, iar acesta, la 13 iulie 1822, făcea cunoscut acest
lucru la Putna, rugându-l pe Lavrentie să le refacă el, iar scrisoarea să o lase la
sesia din Rădăuţi sau la vornicul din Horodnic, care i-o va trimite la Suceviţa49.
Peste câteva săptămâni, la 26 iulie 1822, scrie din nou la Putna, cerând să i se
trimită măsurătorile la Biserica mare50. A fost nevoit să revină cu o scrisoare, la
2 august 1822, prin care cerea lui Lavrentie să măsoare pereţii cerdacului mare al
bisericii şi zidurile din faţă, din capătul cuhniei până la scările beciului şi gârliciul
pivniţei şi să-i trimită măsurătorile la Rădăuţi51.
Tot el începuse şi lucrări de reparaţii la Suceviţa. La 22 februarie 1822, scria
prietenului său din Putna că este bolnav şi că, îndată ce va fi posibil, va merge la
Putna pentru a lua de acolo şindrila52. Şi peste doi ani va continua lucrările, căci, la
28 septembrie 1824, anunţă că trimite argaţii să aducă la Suceviţa draniţa pe care o
are la Putna, pentru a acoperi turnul mănăstirii53.
Grijă avea şi de cărţile de cult în limba română. Pe un exemplar din
Adunarea cazaniilor, tipărită la Viena, în 1793, găsim însemnarea: „Această carte
este a Mănăstirii Suceviţa, cumpărată cu banii din…, la anul 1826, prin
arhimandritul igumen Filaret Bendevschi” 54. Un exemplar din această lucrare
dăruise şi Mănăstirii Putna în 183855. La fel, pe lucrarea Sf. Efrem Sirul, Cuvinte şi
învăţături, tipărită la Mănăstirea Neamţ, vol. II, 1819, va însemna: „A sfintei
Monastiri Suceviţii, anno 1826, fiind egumen arhim[andritul] Filaret Bendevschi”.
47
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Că era omul căruia îi plăcea lucrul bine făcut o dovedeşte şi grija faţă de
cultivarea memoriei înaintaşilor. Dacă la Dragomirna pusese în rânduială
pomelnicul mănăstirii, la Suceviţa pune să se picteze frumosul portret al
mitropolitului Petru Movilă, în 1824: „Acest portret al Preasfinţitului Mitropolit al
Kievului PETR Moghilă Voeivod Moldavschi, fiu al fericitului Prinţip al MoldoVlahiei Simion Moghilă Voievod…, ctitori a Mănăstirii Suceviţii, de pe vecul
orighinal din anii 1630 o făcut acum prin osărdia Arhimandritului Kir Filaret
Bendevschi, igumenul Mănăstirii Suceviţii de iznoavă s-au zugrăvit anul 1824”56.
La fel, va proceda şi în vremea când era deja la Cernăuţi, împreună cu egumenul
Veniamin Burjanovschi (1827–1840), în 1837, când angaja pe pictorul Carl Renner
din Cernăuţi, să picteze portretul episcopului Gheorghe Movilă, după unul mai
vechi, din 1630, care se deteriorase57.
Tot el va ridica crucea de piatră care străjuie şi astăzi la miazăzi de Biserica
„Învierii Domnului”.
Trecerea la cele veşnice a episcopului Daniil Vlahovici stârneşte oarece
tulburări între monahii bucovineni care şi-ar fi dorit să-şi poată alege singuri
episcopul. Se bănuia că va fi numit Isaia Baloşescul. Putnenii erau mulţumiţi că
unul din obştea lor va fi noul ierarh, dar Filaret, bun cunoscător al politicii
imperiale, îi tempera bucuria lui Lavrentie Chirilescul, amintindu-i că va trebui să
fie numit prin decret „al înaltelor locuri”, deoarece, „fără decret, nu face două
parale turceşti”58.
Totuşi, la numai câteva săptămâni de la săvârşirea din viaţă a episcopului
Daniil, Filaret Bendevschi ştie că mitropolitul Veniamin Costachi va veni la
Cernăuţi pentru a hirotoni candidaţii la preoţie. La 31 octombrie, din Rădăuţi îi
comunică la Putna că mitropolitul Veniamin este la Rădăuţi şi că, pentru două zile,
va merge la Putna. Probabil, fiind posibilă o vizită a mitropolitului şi la Suceviţa,
cere să i se trimită ceva peşte şi vânat, aşa cum i s-a făgăduit 59, şi vom vedea că
avea destule astfel de nevoi pentru musafirii care îl cercetau.
Nu ştim dacă din poruncă consistorială sau din proprie iniţiativă se întâlneşte
cu mitropolitul Veniamin Costachi. O însemnare pe manuscrisul Funie întreită
înpotriva minciunofilosofilor bântuitărilor neprihănitei credinţe…60, aflată la
p. 170, păstrează menţiunea: „De la pomenitul mitropolit Veniamin, dăruită mie,
spre pomenire, fiind de însuşi a sa mână scrisă. Filaret Bendevschii arhimandrit”.
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Nu era o noutate faptul că, în multe rânduri, Filaret Bendevschi era cercetat
de vizitatori şi de dincolo de Cordun, astfel că era mai bine informat decât prietenul
său Lavrentie Chirilescul de la Putna. În 1 septembrie 1821, îl informa că turcii
năvălind în Moldova au aşezat pe ecleziarhul Meletie, episcop la Roman iar fostul
episcop, Gherasim Clipa Barbovschi ar fi fost refugiat la Suceava61. Ştirea era
într-adevăr adevărată, căci titularul canonic a fost înlocuit de acest Meletie
Stavropoleos zis Burdujanul, la 12 octombrie 1821, şi care, după o jumătate de an a
fost destituit, ajungând locţiitor de mitropolit între iunie 1848–16 august 1849 şi,
retras la Burdujeni, a şi trecut la cele veşnice, în 1850. Îi dă veşti despre o
cunoştinţă comună, Gherasim Medvig. Acesta, născut în Jucica, în 1768, a fost
călugărit la Mănăstirea Dragomirna, în octombrie 1895, fiind hirotonit, în 6 mai
1798, diacon şi îndată preot. Cu emisul nr. 579, din 30 iulie 1808, a fost numit
asistent la moaştele Sf M. Mc. Ioan Cel Nou de la Suceava, dar, la 16 martie 1810,
părăseşte postul, plecând în Moldova. Se va fi oploşit pe la episcopia Huşilor, pe
lângă Meletie Lefter, nădăjduind, ca şi alţii, la mitra episcopală. La 7 septembrie
1821, Filaret Bendevschi îi comunică lui Lavrentie Chirilescul că la Huşi se
vorbeşte că pe Gherasim Medvig îl vor face turcii episcop 62.
Odată ce numirea lui Isaia Baloşescul devenea tot mai sigură, şi situaţia
vechilor putneni se schimbă. Din Suceviţa, la 7 august 1823, cere ca Lavrentie să
vină la Rădăuţi sau la Suceviţa, deoarece arhimandritul Isaia a primit decretul de
numire ca episcop al Bucovinei şi că va merge la Liov pentru depunerea
jurământului, apoi la Carloviţ pentru hirotonie63. Primind poruncă să meargă la
Cernăuţi, la 29 august 1823, din Vicovu de Sus scrie la Putna lui Lavrentie că
merge la Crasna şi vrea să-l întâlnească la preotul Chiriac Gheorghiescul din
Vicovu de Sus, rugându-l să aducă crucea cea mare de la Dragomirna şi epitrahilul
nacealnicesc, pe care le-a făcut, „dar să nu fie huet”64. Mai mult ca sigur, va fi
prezent în Cernăuţi la instalarea noului episcop, cu care încearcă să pună capăt
dezordinelor de la conducerea mănăstirii lor de suflet, Putna.
Sfătuirile între Filaret Bendevschi şi episcopul Isaia l-au convins pe acesta
din urmă că este necesar să se ocupe postul de vicar general, post prevăzut în
Planul regulativ, din 29 aprilie 1786, dar vacant încă din vremea episcopului
Dositei Herăscul. Este poate bine de amintit faptul că prin Ordinul Consiliului
Aulic de Război nr. 3 469, din 4 iulie 1783, s-a fixat obligaţia Mitropoliei de la
Carlovitz de a da episcopului Bucovinei un ajutor, care, având titlul de vicar
general şi atribuţiuni foarte precis stabilite, exercita un control asupra activităţii
episcopului.
Cel dintâi vicar general al Bucovinei a fost arhimandritul sârb Ghedeon
Nichitici din mănăstirea sârbească Şişastovăţ, care, în aceeaşi lună, s-a prezentat la
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post. Intervine însă numirea lui, în 30 septembrie 1783, ca episcop ortodox al
Sibiului şi în locul său este numit arhimandritul Ion Foldvari, originar din Ardeal.
Acesta, un depravat notoriu, a dispărut fără urmă într-o noapte, fără să i se mai dea
de urmă.
În locul său a fost numit Gherasim Adamovici, dar episcopul Dositei îl
respinse, iar din 1787 s-a stabilit ca din acest post să se plătească un secretar
consistorial. Nici urmaşul lui Dositei Herăscul, Daniil Vlahovici nu s-a grăbit să
propună un arhimandrit de scaun. Se simţea mai bine nesupravegheat în hotărârile sale.
Venirea la cârma eparhiei Cernăuţilor a lui Isaia Baloşescul, gospodăros şi
observator strict al legii, aduce, începând cu ianuarie 1827, numirea ca arhimandrit
de scaun/vicar a lui Filaret Bendevschi, care se mută la Cernăuţi.
Episcopul Isaia, preocupat mai mult acum cu înfiinţarea Institutului
Teologic, care a funcţionat în primul său an de existenţă, 1827, numai cu cinci
studenţi, doi profesori sub conducerea episcopului, a încredinţat purtarea agendelor
administrative arhimandritului Filaret Bendevschi.
Moartea episcopului Isaia, întâmplată în 14 septembrie1834, îl readuce în
prim-plan pe arhimandritul Filaret Bendevschi. Râvneau la scaunul episcopal
profesorii de la Institutul Teologic Eugenie Hacman şi Vladimir Suhopan, precum
şi vicarul arhimandrit Filaret Bendevschi, fiecare încercând să convingă de
valoarea sa. Pârele dintre ei au ajuns să fie cercetate şi de poliţie65. Lupta s-a
încheiat prin numirea lui Eugenie Hacman şi distrugerea valorosului teolog care era
Vladimir Suhopan, nevoit să părăsească Bucovina. Arhimandritul Filaret
Bendevschi rămâne în funcţie, fără însă să fie bine văzut de noul episcop. De
aceea, arhimandritul Filaret Bendevschi se va limita numai la împlinirea
îndatoririlor oficiale, sprijinind iniţiativele episcopului Eugenie, atunci când
acestea erau în folosul obştii româneşti ortodoxe.
Oarece amestec a avut în conflictul dintre episcop şi profesorul Ioan
Calinciuc, în cursul evenimentelor din 1848, dar a preferat să nu intre în nici una
din grupările formate atunci. Vârsta şi boala de care suferea nu-i mai îngăduiau aşa
ceva. Cunoaştem însă că între problemele administrative care îi reveneau găseşte
timp să traducă din limba greacă A celui între sfinţi părintele nostru Vasile cel
Mare, arhiepiscopul Cesareii Capadochiei. Pentru facerea omului”66.
Relatând sfârşitul acestui ostenitor al bisericii bucovinene, Erast Tarangul
nota: „La moartea sa, bunicul meu, Constantin Tarangul, scrie în Octoih: Astăzi
s-au întâmplat o zi foarte cu mâhnire pentru tot neamul soţului meu şi tare jale îmi
e. Luceafărul făcătorilor de bine s-au stâns astăzi, adică în ziua de 31 mai/12 iunie
1855, marţi 10 ceasuri înainte de amiazăzi au repausat Dl Arhimandrit a[l]
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Consistoriului Vasile Filaret Bendevschi în vârsta vieţii de 80 de ani, de lovirea
veninului (Schlagfluss) şi s-au îngropat în Cernăuţi, la 2/14 iunie 855, de Episcopul
Eugenie Hacman, împreună cu 32 [de] preuţi, în ziua de Sf. Ioan de la Suceava”67.
La capătul călătoriei sale pământeşti, arhimandritul Filaret Bendevschi a
putut să spună, cu deplină potrivire în faptă şi cuvânt, asemeni Apostolului Pavel:
„Lupta cea bună am luptat, călătoria am săvârşit, credinţa am păzit; de acum mi
s-a gătit mie cununa dreptăţii, care îmi va da mie Domnul, judecătorul cel drept, în
ziua aceea” (II Timotei, 4,7).
Dacă astăzi românii se bucură de vederea mănăstirilor bucovinene, atunci ar
trebui să nu se uite că unor oameni ca acestora le suntem datori, pentru că ei nu au
căutat ale lor, ci au înmulţit cele ce au primit, pentru dăinuirea în veac a neamului
românesc.
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Archimandrit Filaret Bendevschi (1775–1855)
(Zusammenfassung)
Die Studie Archimandrit Filaret Bendevschi (1775–1855) ist ein Akt der Wiedergabe im
Bereich der Geschichte des Kirchwesens in der Bukowina.
Das Leben und die Tätigkeit von Filaret Bendevschi (1775–1855) in den Klöstern Putna,
Dragomirna und Suczewitza, sowie in Czernowitz, in den ersten Funktionsjahren des Theologischen
Instituts (1827), gehören zu einer älteren moldauischen Tradition, die jahrhundertelang als
„gottergebenes, gelehrtes und aktives Mönchswesen” ihren Ausdruck fand.



Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.

DIN ISTORIA INDUSTRIEI BERII ÎN ROMÂNIA.
FABRICI DE BERE DIN BUCOVINA ŞI BASARABIA
VASILE DIACON
Berea, gulerata licoare care îşi măsoară vârsta în milenii, este atestată în
spaţiul românesc, pentru prima dată, în anul 1362, când este menţionat Iacob
berariul din Cluj1, iar cea de-a doua semnalare aparţine spaţiului moldovenesc,
datează cu 40 de ani mai târziu şi este din 31 octombrie 1402, când voievodul
Alexandru cel Bun dăruia Mănăstirii Moldoviţa, printre alte venituri provenite din
nişte mori obişnuite, şi o „jumătate din altă moară de sladniţă” 2 din Baia, sladniţa
fiind instalaţia de producere a malţului, termenul utilizat pentru materia primă
pentru bere fiind, pentru lungă perioadă de timp, de slad şi nu de malţ.
În Bucovina istorică, încorporată Imperiului Austriac în anul 1775, prima
aşezare care a avut o fabrică de bere a fost târgul Rădăuţi, unde avea să fie pusă în
funcţiune, prin subvenţia Administraţiei Domeniale Rădăuţi, prima fabrică de acest
gen din ţinut, în anul 1789, pe o uliţă care a fost denumită mai târziu Strada
Berăriei. În 1860 i se adăuga o distilerie de spirt care rafina spirtul brut produs în
velniţele existente în împrejurimi, precum cele de la Negostina, Şerbăuţi, Vicşani,
Măreţei şi altele. Cu această fabrică s-au pus bazele industriei băuturilor alcoolice
în Bucovina.
Datorită dificultăţilor de administrare, Ministerul Agriculturii austriac a
arendat fabrica, „Brauerei Radautz”, succesiv, mai multor industriaşi. În 1870,
arendaşul era M. Koflen, iar în 1881, Mechel Rudich. În anul 1890, Ministerul
Agriculturii a vândut fabrica Fondului Bisericesc greco-ortodox, aceasta devenind
„Brauerei des griechisch-ortodoxen Religionfondes”, fiind arendată apoi lui
Michael Rudich & Co. În 1897, Fondul Bisericesc o vinde lui M. Rudich, de la
care trece în mâinile urmaşului său Solomon Rudich, care o va moderniza, în anul
1911, la nivelul tehnologiei epocii şi îi măreşte considerabil capacitatea de la circa
8 000 hl la 20 000 hl de bere anual. În 1907/1908, producţia de bere înregistrată a
fost de 18 509 hl. Până în anul 1918 fabrica se va numi „Erste Bukowinaer
Dampfbrauerei S. Rudich”.
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În timpul Primului Război Mondial, Rădăuţii fiind teatru de război, fabrica a
fost incendiată şi distrusă. În perioada 1918–1919, Erwin, fiul lui Solomon Rudich,
a refăcut clădirile, a reparat utilajele şi a repus fabrica în funcţiune. Dotarea tehnică
a fabricii în anul 1922 era următoarea:
a) pentru producerea forţei motrice: două maşini cu aburi de 120 şi de
150 CP, trei cazane de vapori cu suprafaţa de încălzire de 90 m2, 110 m2 şi
250 m2 şi presiune opt atmosfere, un generator cu curent continuu de 68 kw şi
220 V, opt motoare electrice cu un total de 54 CP;
b) instalaţie pentru prepararea malţului cu o capacitate de 100 vagoane malţ;
c) pentru prepararea mustului: un concasor pentru măcinatul malţului, o
presă pentru malţ, un cazan pentru fiert cu o capacitate de 75 hl, un cazan pentru
bere, două pompe de apă, un filtru pentru apă, o maşină pentru curăţat şi sortat
orzul, o maşină pentru curăţat malţul;
d) pentru fermentare: două bacuri răcitoare cu o capacitate totală de 75 hl, un
aparat de răcit, o pivniţă pentru fermentare, o pivniţă pentru depozitare;
e) pentru răcire: o instalaţie completă cu condensator de 50 CP, pentru
producerea gheţii;
f) pentru îmbuteliere: un aparat de umplut butoaie, un aparat de umplut sticle,
o spălătorie mecanică pentru curăţarea şi spălarea butoaielor, un aparat pentru
ungerea butoaielor cu păcură;
g) dogărie şi fierărie cu fierăstrău circular, maşină de găurit şi alte scule.
Cantitatea de materie primă necesară anual era de 60 de vagoane de orz şi o
jumătate de vagon de hamei, iar combustibilul utilizat anual era de 700 de vagoane
de lemne de foc.
Personalul întrebuinţat a fost de 30 de funcţionari şi 95 de lucrători.
Producţia realizată în anul 1921 a fost de circa 20 000 hl de bere, capacitatea
maximă a producţiei fiind de 60 000 hl de bere anual, capacitate care era
înregistrată şi în anul 1926.
Fabrica dispunea de o linie de garaj şi un parc de vagoane care îi permitea să
expedieze la mari distanţe, cu promptitudine, cantităţile de bere comandate.
Din 1918 şi până la naţionalizare, fabrica va purta numele de „Prima Fabrică
Bucovineană de Bere, Spirt, Rom şi Liqueururi, Rafinărie de Spirt S. Rudich”, şi
era situată pe str. Regele Ferdinand, nr. 3. În anul 1935, datele statistice arătau
astfel: capitalul investit – 33 390 400 lei, forţa motrice – 230 CP, personal de
conducere şi lucrători – 47 de oameni, capacitatea maximă de producţie – 80 000 hl3.
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Fabrici de bere din Bucovina şi Basarabia

Fabrica producea şi malţ. Sortimentele de bere produse erau Lumen, Ideal,
Doppelmalz.
Fabrica a funcţionat neîntrerupt până în anul 1944, când, datorită evacuării
populaţiei din oraş, aceasta a fost închisă.
După naţionalizare s-a numit Fabrica de Spirt, Bere şi Amidon Rădăuţi,
devenită ulterior Întreprinderea de Bere, Amidon şi Ape Minerale Rădăuţi.
A avut în componenţă fabrica de bere de la Solca şi, până în 1990, pe cea de la
Suceava.
În oraşul Siret a existat una dintre vechile fabrici de bere din Bucovina care,
se pare, a fost fondată în anul 1795 şi care a reuşit să supravieţuiască o lungă
perioadă de timp. În 1908 funcţiona sub numele de „Lagerbierbrauerei Julius Beill,
Inh. Ines Beill”, când producea cantitatea de 9 700 hl de bere, iar în 1912 a ajuns la
11 400 hl. În anul 1912 devine „Bierbrauerei Julius Beill”, având ca proprietar pe
Oskar Beill, care a arendat-o lui „Dihm & Chwastek”. A produs 11 749 hl de bere
în 1913, 11 870 hl în 1915 şi 12 250 hl în 1917. Începând cu 1919 devine „Prima
Fabrică Bucovineană de Bere, Julius Beill”.
În anul 1922 fabrica întrebuinţa o maşină stabilă de 12 CP cu un cazan de
30 m2 suprafaţă de încălzire. Ca dotări, aceasta avea: o instalaţie completă pentru
prepararea malţului cu maşină de curăţat şi sortat cerealele şi malţul, un cazan de
fiert dublu, cu o capacitate de 60 hl, pivniţă pentru fermentat, pivniţă pentru
depozitat 2 500 hl, diferite filtre, un aparat de umplut butoaiele, un aparat de
umplut sticlele, un aparat de uns vasele.
Materiile prime utilizate în procesul de fabricaţie au fost de circa 45 vagoane
orz şi 3 000 kg hamei anual, iar combustibilul întrebuinţat anual era de circa
125 vagoane de lemne de foc.
Personalul se compunea din şase funcţionari şi 30 de lucrători.
Producţia înregistrată în 1921 a fost de 12 000 hl bere, producţia maximă
putând atinge circa 30 000 hl anual. Şi în anul 1936 a produs doar 1 200 hl de bere.
După 1945 se va numi Fabrica de Bere „Siret” şi a funcţionat doar până în anul
1950.
Între 1898 şi 1905, în Siret, a mai funcţionat o fabrică de bere: „Brauerei
Josef Kwiatkowsky”.
Pentru Gura Humorului, Georg Geib, în Istoria unui mic oraş4, citându-l pe
Franz Wickenhauser 5, atestă, în anul 1802, la 1 august, existenţa unei fabrici de
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bere, când este menţionat meşterul berar Xaver Niemayer, însă despre această
fabrică nu mai există nicio altă menţiune.
Informaţia vehiculată de către Georg Geib trebuie luată cu rezervă. Este
posibil ca respectiva fabrică de bere să fi existat în Mănăstirea Humorului şi nu în
Gura Humorului, deoarece, în 1802, localitatea Gura Humorului dacă avea douătrei decenii de când se înfiripase, iar Wickenhauser vorbeşte despre „şura fostei
mănăstiri”. Fără dubii, este vorba despre mănăstirea înălţată în 1530, pe valea
Humorului, în jurul căreia s-a întemeiat satul cu acelaşi nume şi care, mai târziu, a
devenit Măstirea Humorului. Wickenhauser precizează că este vorba despre fosta
mănăstire, deoarece, aşa cum se cunoaşte, aceasta a fost desfiinţată de către
autorităţile austriece odată cu celelalte mănăstiri, în anul 1783. Ori, în Gura
Humorului nu a existat niciodată vreo mănăstire.
Citatul din Wickenhauser, care poate lămuri acest aspect, este următorul: „În
timpul războiului cu turcii din 1788, localitatea Humor avea sub administrare
fortificaţii şi baraje de lemn [pălănci], două companii de infanterie dotate cu două
tunuri şi o brutărie de campanie situată în şura fostei mănăstiri. În 1850, în Humor
s-a întemeiat o distilerie (ale cărei cazane au fost fabricate din aramă de Lemberg
de către un căldărar – lucrător în aramă – din Siret), iar în 1802 o fabrică de bere
(lucrător berar Xaver Neimayer începând cu 1 august 1802).
O nouă cazarmă pentru cele două companii militare şi o nouă cârciumă s-au
zidit în anul 1785. Meşteşugurile au înflorit odată cu popularea locului şi a
împrejurimilor, astfel că în 1841 Gura Humorului avea 185 de case şi 1 183 de
locuitori, aproape 40 de meşteşugari cu tot cu ucenici”.
„Popularea locului şi a împrejurimilor”, la care se referă Wickenhauser, a
avut loc, fără dubii, mai ales după anexarea Bucovinei de Austria.
Având în vedere aceste aspecte, putem considera că respectiva fabrică de
bere trebuie să fi fost una de campanie şi să fi produs bere pentru necesităţile
trupelor austriece care erau cantonate în valea Humorului. Odată cu plecarea
Moldova a dispărut din diverse motive cu mult înainte de anul 1770, ca apoi localitatea Gura
Humorului să se înfiripeze imediat după anexarea Bucovinei. Pentru atestarea seliştei de la Gura
Humorului, vezi Documenta Romaniae Historica. A. Moldova, vol. III, (1487–1504), Bucureşti,
1980, p. 160, iar pentru hărţile militare austriece a se vedea Brouillons des Bukowiner Aufname
bestehend in 71 Sectionen, sc. 1:57.600, Viena, 1773–1775 [elaborate probabil de maiorul Buchel]
(ms. la Arhivele Naţionale Bucureşti, cota C VII-2); General Carte von der neuen Geometrischen
Aufnahme; Theils von denen à la vue aufgenohmenen Gegenden zusamengesetzt, zu Ersehung
derjenigen Gräntz linie, welche bey Formirung eines Arrondissements, vor das Allehöchste Interesse
fürzuwählen erfördelich wäre [ms. din 1774 atribuit lui Fr. Von Mieg] (anexă la Daniel Werenka,
Topographie der Bukowina zur Zeit ihrer Erwerbung durch Oesterreich (1774–1785), Czernowitz,
Selbstverlag, 1895); Departament des Kaiser[ich] Königlich[en] General-Staabs, Plans des
Bukowiner Districts, bestehend in 72 Sections welche in denen Jahren 1773, 1774, und 1775, von
einem Departament des Kaiss[erliches] Königliches General Staats geometrisch aufgenomenn
worden, Viena, 1778 [elaborate probabil de maiorul Fr. von Mieg] (ms. la Ahivele Naţionale
Bucureşti, cota C VII-1).
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respectivelor trupe din zonă, nu s-a mai vorbit niciodată de o astfel de fabrică în
zona Humorului.
Una dintre fabricile de bere vestite din România a fost cea de la Solca.
Aceasta a fost înfiinţată în anul 1810 6 în cadrul fostei mănăstiri de călugări,
construită aici de către Tomşa-Vodă între anii 1615 şi 1623, şi desfiinţată ca
mănăstire în anul 1785. Amplasarea fabricii s-a făcut în pivniţele şi anexele
gospodăreşti ale fostei mănăstiri. Cu administrarea fabricii s-a ocupat Fondul
Bisericesc greco-ortodox al Bucovinei, care a arendat-o unor diferiţi comercianţi.
Aceştia s-au îngrijit prea puţin de modernizarea fabricii, care a rămas dotată cu
utilaje de mică productivitate, dacă nu chiar primitive, până după al Doilea Război
Mondial. În acest sens, Cronica Bisericii Tomşa-Vodă consemna că „arendaşii
fabricii nu numai că nu s-au îngrijit de instalaţii şi clădiri, dar au făcut şi distrugeri,
instalând în imediata apropiere a fabricii grajduri de vite, lucru care era nepermis” 7.
De altfel, protocoalele întocmite an de an de către autorităţile bisericeşti care
făceau „vizitaţiile canonice” la biserica din Solca menţionau constant, precum în
anul 1878, că „din cauza porţii de la clopotniţă, care nu se poate încuia duraver,
serveşte (…) şi clădire de gheaţă pentru pivniţele berăriei”8.
În anul 1896, fabrica se numea „Bierbrauerei des griechisch-ortodoxen
Religionsfondes” şi era arendată lui Ferdinand Schaffer & Co. Începând cu 1905,
arendaşul a fost Aron Pressner et Co., care, în 1908, îi dă numele de „BierbrauereiUnternehmung Solka, Aron Prossner jun. & Chaim Zwecker”. Producţia
înregistrată a fost de 8 300 hl în 1913, în 1915 de 10 000 hl şi de doar 100 hl în
anul 1917, dar aceasta din cauza teatrului de război în care era cuprinsă localitatea
Solca. În anul 1918 fabrica se afla în exploatarea aceloraşi arendaşi, dar cu numele
de „Bierbrauerei des Religionsfonds”.
În anul 1922 se preciza că fabrica era dotată rudimentar, fără maşini de forţă
motrice. Ca inventar avea o instalaţie simplă pentru prepararea malţului, o
instalaţie pentru fierbere şi zaharificare, cu o capacitate de 30 hl în 24 de ore, o
pivniţă pentru fermentare pentru 300 hl şi un beci pentru depozitare pentru
1 400 hl. Producţia înregistrată a fost de circa 3 000 hl, deşi ar fi putut produce
până la 10 000 de hl de bere pe an.
Materia primă întrebuinţată anual era de 8–10 vagoane de orz, iar
combustibilul necesar anual fiind de circa 50 de vagoane de lemne.
Personalul întrebuinţat a fost de patru funcţionari şi zece lucrători.

6
Precizăm că Dicţionarul enciclopedic ilustrat, Bucureşti–Chişinău, Editura Cartier, 1999,
p. 1698, sotto voce Solca, afirmă în mod eronat: „Fabrică de bere (cea mai veche din ţară,
c. 1615)”.
7
Arhiva S.C. „SAB Rădăuţi” S.A., Fişa tehnică de prezentare a Fabricii de Bere din oraşul
Solca, jud. Suceava, întocmită de M. Gherman şi Z. Doboş, f. 1.
8
Arhivele Naţionale, Fond Mitropolia Bucovinei, Secţia 6/2, dosar 783, fila 23; Secţia 9/1,
dosar 214, fila 72, pentru anul 1879.
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În 1929, Prener & Co. exploatau „Solca” – Fabrică de Bere s.c.g., iar în anul
1936 apărea cu numele de Fabrica de Bere Solca şi producea 3 000 hl de bere.
Fabrica a fost arendată succesiv lui Iosef Weinreb, Arnold Zwecker şi lui Josef
Margulies9. Ultimul contract de închiriere a intervenit între Fondul Bisericesc
Ortodox Român al Bucovinei de Sud, care era proprietarul fabricii de bere, şi firma
„Solca” – Fabrică de bere, spirt şi lichior Margulies et Comp. s.i.n.c. Închirierea
începea la data de 4 noiembrie 1944, pentru o durată de trei ani. Arendaşul se
angaja să crească producţia de la 4 000 hl în 1944, la 6 000 de hl în al treilea an de
închiriere. Preţul chiriei a fost de 250 000 lei anual, plătibili la începutul fiecărui
an, la care se adăuga o redevenţă de câte 50 lei pentru fiecare hectolitru de bere
produs peste cantitatea anuală de 3 000 hl10. Josef Margulies a menţinut fabrica în
funcţiune până la 20 august 1947, activitatea acesteia fiind apoi întreruptă până în
trimestrul IV al anului 1948. La naţionalizare a devenit Fabrica de Bere
„Constantin Dobrogeanu-Gherea”.
Apa folosită pentru fabricarea berii era adusă din pârâul de munte Solcuţa,
prin tuburi de lemn. Toate muncile în fabrică, indiferent de natura lor, erau
executate manual, chiar şi transportul apei calde pentru spălarea butoaielor de bere
s-a efectuat cu ciubărul cărat de doi oameni pe umeri.
Începând cu data de 1 decembrie 1952, fabrica de bere a trecut sub
administraţia Fabricii de Spirt din Rădăuţi, devenind astfel o secţie de producţie a
acesteia, moment din care încep primele refaceri timide, după cum urmează:
înlocuirea majorităţii conductelor de lemn pentru aducţiunea apei; înlocuirea
utilajelor de la secţia de fierbere a berii prin scoaterea plămăditorului din lemn,
unde amestecarea plămezii se făcea manual, cu un cazan de plămădire metalic
prevăzut cu agitator mecanic; evacuarea borhotului din plămăditor cu transportator
elicoidal, înlocuind evacuarea manuală cu furcă în vagoneţi de unde se transporta
pe o linie decovil la o staţie de distribuire; fierbătorul de must pătrat cu
amestecarea manuală cu lopata a fost înlocuit cu un fierbător sistematic rotund
transferat de la Fabrica de Bere Azuga, prevăzut cu antrenare mecanică; budanele
mici de 20–30 hl au fost înlocuite cu altele de 50–58 hl, mărind capacitatea de
depozitare a secţiei de fermentare secundară.
În locul întunecoasei săli de fierbere, fără tavan, cu acoperişul din lemn
putred şi învelitoare din şindrilă, s-a construit o sală de fierbere cu o înălţime de
trei metri prevăzută cu tavan şi acoperită cu tablă.
S-a construit şi o nouă clădire pentru amplasarea tăvii de răcire la o înălţime
de 4,6 m, având montat în cascadă răcitorul tubular, şi totodată s-au creat condiţii
pentru depozitarea materialelor şi a materiilor prime şi a hameiului.

9

Arhivele Naţionale, Filiala Iaşi, Fond Inspectoratul Industrial al Reg. III, Iaşi, dosar
114/1945, f. 6.
10
Arhiva Ocolului Silvic Solca, dosar contracte pe 1944, filele 257–266.
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În anul 1954 s-a pus în funcţiune un motor Diesel de 30 CP cuplat cu un
generator de 28 kw. Până în anul 1954 curentul electric pentru iluminatul exterior
al fabricii a fost furnizat de uzina oraşului Solca, iar în interior, în pivniţe, se
întrebuinţau lumânări.
Odată cu asigurarea unei centrale electrice proprii s-au creat condiţiile pentru
iluminat precum şi mecanizarea unor operaţiuni care înainte se făceau manual,
situaţie care a condus la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, cât şi la creşterea
capacităţii de producţie de la 10 902 hl în anul 1952, la 12 054 hl în anul 1959.
Până în anul 1956, ca sursă de combustibil s-au utilizat deşeuri de cherestea
şi lemn de foc, după care s-au realizat modificările tehnice care au permis trecerea
pe combustibil lichid (păcură).
Urmează o altă etapă de dezvoltare a producţiei, care se finalizează cu
creşterea capacităţii de bere finită la l6 000 hl/an, începând cu anul 1965.
Frigul natural a fost înlocuit cu cel artificial prin punerea în funcţiune a unei
centrale de frig cu o capacitate instalată de 120 000 Kcal/oră.
Renunţarea la gheaţa naturală ca agent de răcire a permis utilizarea fostelor
pungi de gheaţă ca suprafeţe de producţie, trecându-se în anul 1966 la mărirea
capacităţii de producţie până la 40 000 hl/an. Pentru realizarea acestei producţii
mărite s-a montat un plămăditor şi un cazan nou de fierbere a mustului, cu o
capacitate de 220 hl bere finită pe zi, realizabile în două şarje.
La secţia de fermentare primară s-au scos linurile vechi, din lemn,
confecţionându-se 12 linuri de fermentare din beton armat, placate în exterior cu
faianţă, răcirea asigurându-se cu serpentine de cupru prin care circula apă potabilă
cu alcool, subrăcită.
În secţia fermentare secundară s-au introdus în spaţiile eliberate tancuri de
bere cu capacităţi de la 110–250 hl, menţinându-se în continuare şi o parte din
vechile budane de lemn. Pentru îmbutelierea berii la sticlă s-a montat un tanc din
oţel şi o maşină de spălare sticle orizontală, un bloc îmbuteliere şi capsulare de tip
„Seitz-Rola”, cu o capacitate de 3 000 de sticle pe oră, adusă prin transfer de la
Fabrica de Bere „Griviţa” din Bucureşti.
Aparatul isobarometric de umplere a butoaielor a fost înlocuit cu unul nou,
prevăzut cu două guri de umplere, cu o capacitate de 20 hl/oră, furnizat de o firmă
din Magdeburg (Germania). În acest sector s-au montat o instalaţie nouă de smolire
din Cehoslovacia, o presă hidraulică de confecţionat turte de filtrare în locul celei
manuale şi un filtru de bere nou cu 48 de rame.
Pentru asigurarea apei tehnologice, s-a construit o staţie de captare şi filtrare
a apei pe Pârâul Izvor, care asigură apa potabilă, iar apa industrială necesară
centralei de frig a fost captată din pârâul Solcuţa.
Pentru creşterea cantităţii de bere îmbuteliată, vechea instalaţie de tip „SeitzRola” a fost înlocuită cu una de tip „Nama”, de fabricaţie cehoslovacă, transferată
de la secţia Fabricii de Bere „Rahova” din Constanţa.
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Vechea moară de malţ cu două valţuri a fost înlocuită cu o moară de malţ
austriacă, transferată de la Fabrica de Bere din Timişoara, iar în anul 1981 s-a
montat o moară cu patru valţuri, achiziţionată din Cehoslovacia, cu o capacitate de
două tone pe oră. A fost înlocuită, la secţia de fermentare secundară, o serie de
budane din lemn cu vase metalice. Toate aceste modificări au permis mărirea
capacităţii de producţie a fabricii la 56 000 hl/an.
În februarie 1984 s-a montat o instalaţie nouă de spălat şi îmbuteliat sticle de
tip „Coma”, cu o capacitate de 8 000–9 000 sticle/oră, furnizată de către
,,Tehnofrig” Cluj-Napoca.
Pavilionul administrativ a fost construit în anul 1973. În anul 1983 s-a
înfiinţat aici un micro-muzeu al berii.
După 1990 a fost preluată de către SAB Rădăuţi S.A. şi producea berea Trei
Brazi, pe eticheta căreia stătea scris „Brasajul realizat după legea purităţii din
1516”. Se făcea referire la vestita lege a purităţii berii „Bayrische Reinheitsgebot”,
adoptată în anul 1516, la 23 aprilie, la München, în Bavaria, care permitea
fabricarea berii doar din orz, hamei şi apă potabilă.
Fabrica de Bere din Solca a fost, de-a lungul anilor, un punct de atracţie
pentru turişti şi nu numai. Faptul că toţi cei care soseau în fabrică erau trataţi pe
săturate cu vestita bere, nefiltrată, proaspătă, direct din budane, a ajuns de
notorietate a determinat un număr mare de personalităţi să dorească să vadă
procesul tehnologic şi să deguste la sursă vestita licoare. Cu toţii aveau să utilizeze,
pentru a bea direct din vasele de fermentare, un linguroi mare din lemn, care era
numit de către berarii locului „răpănosul”. I se spunea astfel, datorită faptului că
avea pe el urme de spumă de bere uscată şi lăsa impresia că nu a fost spălat de
multă vreme. În anul 1974, „răpănosul” avea o vechime de 56 de ani. Probabil va fi
fost utilizat încă multă vreme după acest an11.
La Suceava, prima fabrică de bere a fost „Bierbrauerei Georg Meixner
(1862–1890). I-a urmat „Bierbrauerei Moses Schwerberg” (1880) care în 1890 a
devenit „Erste Suczawaer Lagerbierbrauerei Mendel Schwerberg & Leib Breier”,
iar în 1895 apare sub numele de „Erste Suczawaer Lagerbierbrauerei Leib Breier &
Mendel Schwerberg’s Erben” şi produce în 1908 cantitatea de 10 000 hl de bere, an
în care devine „Bierbrauerei Leib Breier & Gebr. Hellmann”, nume sub care apare
şi în 1925.
În 1974 se pune în funcţiune Fabrica de Bere Suceava, devenită ulterior
Întreprinderea de Bere Suceava. Sortimentele de bere produse au fost: Arcaşul,
Balada, Bucovina, Bucegi, Carpaţi, Dragomirna, Rarău, Mestecăniş, Suceava. În
anul 1991, fabrica a devenit S.C. „Bermas” S.A., având o capacitate de

11

Nu puţini dintre oamenii care au vizitat fabrica şi care au avut cunoştinţă de faptul că
urmează să apară o carte despre istoria berii m-au întrebat dacă am scris despre „răpănos”. Ultimul,
cronologic vorbind, a fost universitarul ieşean, prof. dr. Ilie Dan, el însuşi bucovinean şi mare iubitor
al berii de Solca.
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450 000 hl de bere. Noile sortimente de bere au fost: Ariniş, Bermas, Călimani şi
Suceava.
În anul 2001, S.C. „Bermas” S.A. a fost ţinta unor tentative de achiziţionare
de către S.C. „Sil-Prodinvest” S.R.L. din Târgu Ocna, care deţinea pachetele
majoritare de la S.C. „Albrau” S.A. Oneşti şi S.C. „Zimbru” S.A. Iaşi, şi care a
reuşit să preia doar 16,5% din acţiuni12. Poziţia fermă a conducerii societăţii a făcut
ca „Bermas” Suceava să rămână, cel puţin până la această dată, o marcă regională
de bere foarte apreciată.
Având în vedere faptul că producţia de bere13 de dinaintea Primului Război
Mondial, din Bucovina, era de circa 200 000 hl de bere anual, ceea ce reprezenta
25 litri anual de cap de locuitor, pe câtă vreme, în 1921, producţia întregii ţări
(inclusiv noile ţinuturi) era de 968 669 hl, adică echivalentul a 5,7 litri anual pe cap
de locuitor, se poate vedea marea importanţă a acestei industrii pentru Bucovina.
Cantitatea de bere produsă era utilizată pentru consumul intern al Bucovinei, şi
doar o mică parte se expedia în Galiţia şi Vechiul Regat.
Fabricile de bere existente înaintea războiului, având de suferit de pe urma
războiului în aceeaşi măsură ca şi celelalte unităţi productive, s-au refăcut printre
cele dintâi. Situaţia lor se prezenta, în 1921, în mod cu totul favorabil, nemaiavând
a lupta cu concurenţa produselor din Boemia şi câştigând un important debuşeu în
nordul Moldovei şi în Basarabia. În tendinţa către o dezvoltare mai mare, această
ramură industrială a întâlnit un puternic obstacol în criza transporturilor, industria
berii fiind avizată prin natura ei la mari transporturi de combustibil şi materii
prime.
Situaţia industriei berii în Bucovina, în anul 1921, se prezenta în cifre
încurajatoare. Existau în total şase fabrici (trei în Cernăuţi şi câte una în Rădăuţi,
Siret şi Solca) întrebuinţând o forţă motrice de 632 CP şi un personal de
408 salariaţi, din care 340 de lucrători. Producţia acestora a atins, în anul 1921,
cantitatea de 126 000 hl de bere, înregistrând un surplus de circa 350 vagoane de
malţ anual, reprezentând o valoare de circa 58 000 000 lei, capacitatea maximă de
producţie fiind de 292 000 hl de bere, şi un prisos de 800 vagoane de malţ, ceea ce
reprezenta o valoare de circa 140 000 000 lei. Combustibilul total consumat a fost
de 2 025 vagoane de lemne de foc.
12

Vezi Florin Gheţău, Zimbru adulmecă încă o fabrică de bere, în „Ziarul financiar”,
Bucureşti, 10 decembrie 2001; Laurenţiu Ispir, Zimbrul a început atacul la Bermas, în „Ziarul
financiar”, Bucureşti, 10 decembrie 2001; Neculai Roşca, Bermas – regina blondă a Bucovinei, pe
cale de a fi „răpită” de un împărat al berii, în „Obiectiv”, Suceava, 8 ianuarie 2002; Mihaela Mihai,
Bermas în derivă, în idem, 28 ianuarie 2002; Neculai Roşca, În lupta pentru Bermas, interesele nu au
culoare politică, în „Obiectiv”, Suceava, 17 iunie 2002; Alex Livadaru, Moldovenii mai puternici pe
piaţa berii, în „Ziarul financiar”, Bucureşti, nr. 886/05.06.2002; Dan Constantin, Berea „Zimbru” se
revarsă peste Moldova, în „Ziarul de Iaşi”, Iaşi, 07.06.2002; S.C. Bermas S.A. Suceava, în „Obiectiv”,
Suceava, 12 iunie 2002; Comunicat de presă, în „Monitorul de Suceava”, Suceava, 20 mai 2002.
13
Vezi Aurel Râşcanu, Bucovina din punct de vedere industrial, Cernăuţi, 1922, p. 53. Datele
pentru fabricile de bere din Cernăuţi, aferente anului 1921 şi 1922, sunt preluate din aceeaşi sursă.
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Producţia de bere în anul 1919 a României fiind de 497 768 hl, se constată că
cea a Bucovinei reprezenta aproximativ a patra parte din producţia întregii ţări, de
unde se observă marea dezvoltare a industriei berii în Bucovina, în raport cu cea
din restul ţării.
Odată cu ocuparea nordului Bucovinei şi a Basarabiei ca urmare a Notelor
ultimative din 26–27 iunie 1940 ale Guvernului sovietic, în urma cărora România a
fost nevoită să abandoneze aceste teritorii, şi în urma raptului teritorial practicat de
către U.R.S.S. în 1944, România a pierdut un număr mare de fabrici de bere din
diferite localităţi situate în aceste provincii, unele dintre acestea având o tradiţie
remarcabilă în producerea guleratei licori.
În Cernăuţi14, primele fabrici de bere au început să producă în 1862:
„Bierbrauerei Samuel Schätz”, care a funcţionat între 1862 şi 1869, şi
,,Bierbrauerei Josef Goebel”, care a produs bere între 1862 şi 1895, fiind urmate, în
1865, de „Bierbrauerei A. Steiner”, care în 1885 a devenit „Bierbrauerei A. Steiner
& Co.” şi a funcţionat până în anul 1916, când şi-a întrerupt activitatea din cauza
războiului. Producţia de bere înregistrată a fost: 10 000 hl/1892,
24 073 hl/1907, 20 270 hl/1915.
În anul 1922, pentru producerea forţei motrice necesare, „Bierbrauerei A.
Steiner & Co.” utiliza o maşină cu aburi de 20 CP, (având planificată
achiziţionarea încă a unei maşini de aburi), un generator electric de 24 kw şi şapte
motoare electrice, cu un total de 25 CP.
Ca dotare, fabrica avea: o arie pentru încolţirea orzului, putini pentru muiatul
orzului, o cameră de uscat, o maşină de curăţat grânele, o maşină de curăţat malţul,
un elevator, o maşină pentru transportat malţul, o maşină de măcinat malţul, o
instalaţie pentru fiert, un răcitor de bere, o pompă pentru bere, două pompe pentru
apă, o pompă pentru aer, un aparat pentru umplut butoaiele, un aparat pentru
umplut sticlele, un aparat pentru spălat sticlele.
Materile prime necesare erau 25 vagoane de orz şi 2 000 kg de hamei, iar
combustibilul, circa 150 vagoane de lemne anual. Personalul se compunea din
patru funcţionari şi 40 de muncitori.

14
Pentru fabricile de bere bucovinene şi din Basarabia, a se vedea ,,Almanachul special din
Bucovina şi Basarabia pentru industrie şi comerţ”, Satu Mare, Tip. Weisz, 1929, passim, şi Traian
Popescu, Brauerei-Verzeichnis Rumänien, 3. Auflage 1995, Fürth, Essen, Förderergemeinschaft von
Brauerei – Werbemittel – Sammlern e. V., 1995.
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Fabrica de Bere Stein din Cernăuţi. Carte poştală ilustrată, editată de librarul
Simon Gross, în cadrul seriei ,,Gruss aus der Bukowina”

Fabrica nu a lucrat în anul 1921, urmând să-şi reînceapă activitatea în cursul
anului 1922. Materiile prime necesare erau 25 de vagoane de orz şi 2 000 kg de
hamei, iar combustibilul, circa 150 de vagoane de lemne de foc anual. Personalul
se compunea din patru funcţionari şi 40 de muncitori, producţia estimată fiind de
14 000 hl de bere, iar capacitatea maximă era de 38 000 hl anual.
În 1869 şi-a început activitatea „Erste Bukowinaer Dampfbierbrauerei
Schnirch, Rubinstein, M. Zucker & Co.”, care, în 1886, a devenit „Erste
Bukowinaer Dampfbierbrauerei A.G.”, iar în 1895 îşi schimbă numele în „Erste
Bukowinaer Bierbrauerei A.G.” A produs bere în următoarele cantităţi:
57 060 hl/1912; 86 150 hl/1915; 26 750 hl/1917. Imediat după anul 1918 fabrica a
fost numită ,,Prima Fabrică Bucovineană de Bere şi Industria Spirtului «Beresa»
S.A.” şi era situată pe Str. Hotinului, nr. 505–508.
În anul 1922 fabrica avea următoarea dotare:
a) pentru producţia forţei motrice: două maşini cu aburi de 285 CP, patru
cazane de aburi cu suprafaţa totală de încălzire de 370 m2 şi o presiune de opt
atmosfere, 15 motoare electrice de la 1–10 CP (în total 72 CP), un generator pentru
curent continuu de 220 V;
b) pentru prepararea malţului: patru arii pentru încolţirea orzului, cu o
capacitate de opt vagoane, opt vase de ciment pentru înmuiatul orzului (cu o
capacitate de patru vagoane), o uscătorie pentru malţ cu amestecare automată (cu o
capacitate de două vagoane în 24 de ore), o uscătorie pentru malţ cu amestecare
manuală (cu o capacitate de un vagon şi jumătate în 24 de ore), un cuptor al
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uscătoriei, o cameră pentru depozitarea malţului cu o capacitate de 80 vagoane, un
ascensor electric cu un aparat de aspirat, şase elevatoare, o maşină pentru curăţat şi
sortat orzul, o maşină pentru curăţat malţul, două ascensoare;
c) pentru prepararea mustului: un concasor pentru măcinatul malţului (cu o
capacitate de jumătate de vagon în 24 de ore), două cazane răcitoare (cu o
capacitate de 100 hl), două cazane de fier (cu o capacitate totală de 150 hl), două
pompe de apă, un filtru pentru apă;
d) pentru fermentare: trei bacuri răcitoare, un aparat de răcit, 200 putini de
fermentat cu capacităţi cuprinse între 30 şi 40 hl, 150 putini zăcătoare cu capacităţi
cuprinse între 60 şi 100 hl;
e) pentru răcire: o instalaţie pentru producerea temperaturii reci (cu
amoniac), cu o reţea de tuburi de transmitere, un aparat pentru producerea gheţii,
care fabrica 3 000 kg de gheaţă pe zi;
f) pentru îmbuteliere: un aparat de umplut butoaie, un aparat de umplut sticle,
o spălătorie mecanică pentru curăţarea şi spălarea butoaielor, un aparat pentru
revizuirea şi întărirea cercurilor butoaielor, un aparat pentru ungerea butoaielor cu
păcură;
g) dogărie şi fierărie cu diferite maşini şi scule.
Materia primă necesară anual a fost de un vagon şi jumătate de hamei şi
120 vagoane de orz, iar cantitatea de combustibil de care era nevoie se ridica la
circa 800 vagoane de lemne de foc anual.
Personalul întrebuinţat se compunea din 22 funcţionari şi 105 lucrători.
Producţia, la nivelul anului 1921, a fost de 50 000 hl bere şi înregistra un
surplus de 180 vagoane de malţ, capacitatea maximă a producţiei fiind de
120 000 hl de bere.
În anul 1935, datele statistice arătau următoarele: capitalul investit –
120 000 000 lei, forţa motrice – 300 CP, personal de conducere şi lucrători –
83 de oameni, capacitatea maximă de producţie – 80 000 hl, conducerea fiind
asigurată de către Dionys cavaler de Anchauch şi dr. Ion Ghiţescu 15. Fabrica
producea şi malţ.
În 1936 a fabricat 15 000 hl de bere în sortimente ca Jupiter, Porter Englez,
Porter Regală.
În 1870 au fost puse în funcţiune alte două fabrici: „Bierbrauerei L. Baygar”
şi „Bierbrauerei J. Oehlgiesser”, dar care, se pare, au avut o viaţă scurtă, fiind
menţionate în activitate, ambele, în anul 1876.
În 1895 îşi începe activitatea „Bierbrauerei Ronchetti, Reck & Co.”, care în
1902 devine „Bierbrauerei Ferdinand Ronchetti & Co.” Producţia de bere
înregistrată a fost de 15 190 hl în 1908 şi de 15 200 hl în 1910. În anul 1911 devine
„Bürgerliches Brauhaus, Meyer, Goldstein, Grünberger & Bilgrey” până în anul
1913, când a produs 7 612 hl de bere şi când îşi schimbă numele în „Bürgerliches
15

N. Arcadian, op. cit., p. 14. Autorul dă ca dată de înfiinţare a fabricii anul 1858.
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Brauhaus Gebr. Goldstein & Co”. Cantităţile de bere produse ulterior s-au cifrat la
14 945 hl în 1914; 7 612 hl în 1915; 12 370 hl în 1917.
În anul 1921, pentru producerea forţei motrice, fabrica avea o maşină cu
aburi de 45 CP, un cazan de aburi cu suprafaţa de încălzire de 45 m2 şi presiune de
opt atmosfere, un cazan de aburi cu suprafaţa de încălzire de 16 m2 şi presiune de
şase atmosfere. Restul instalaţiilor erau: o arie pentru încolţirea orzului cu patru
despărţituri, o cameră de uscat cu o capacitate de 3 000 kg în 24 ore, o maşină de
tocat, o presă pentru malţ, o putină de dospit (cu o capacitate de 60 hl), un cazan de
fier (de 60 hl), un compresor de aer, o pompă de alimentare cu apă, o pompă pentru
apă, un aparat complet pentru umplut butoaiele, un aparat pentru umplut sticlele, o
maşină pentru uns butoaiele cu păcură, două rezervoare de apă (de 240 hl şi de
40 hl).
Materiile prime utilizate au fost de 60 vagoane de orz şi un vagon de hamei
anual, iar combustibil întrebuinţat anual era de 200 vagoane lemne de foc,
personalul încadrat fiind de 12 funcţionari şi 50 de lucrători. Producţia anului 1921
a fost de 27 000 hl de bere, iar capacitatea maximă de 34 000 hl.
În 1925 aceasta a devenit „Fabrica de Bere Civică” – Wiznitzer & Goldstein,
fiind atestată cu acest nume şi în anul 1935. În 1929 producea berile Mercur,
Regală şi Porter Prior, şi era situată pe Str. Plevnei, nr. 3.
Fabrica de bere de pe Strada Gării, care se numea, în 1921, „Berăria
Populară” şi era în proprietatea fraţilor Iacob şi Josef Wijnitzer, fiind arendată
fraţilor Goldstein, lansa în consumul de masă, la 17 decembrie, aceeaşi bere care
fusese servită la masa regală, cu ocazia vizitei regelui Ferdinand în Bucovina şi
inaugurarea solemnă a Universităţii din Cernăuţi, sub marca „Bere Regală”,
arătând că producătorul acesteia a „beneficiat de distincţia de a furniza bere atât
pentru banchetul regal de la reşedinţă, cât şi la comersul festiv din Casa Germană şi
servind Berea Regală, anume preparată pentru acest scop. Atât înalţilor oaspeţi cât
şi demnitarilor, care au luat parte la prânzul regal, le-a plăcut berea aceasta atât de
mult din cauza gustului delicios şi fin, încât de atunci conducerea berăriei a fost
asaltată de consumatori cu cererea de a pune în consum această calitate
deosebită”16.
Berea era prezentată ca fiind „de o calitate excelentă şi neîntrecută, are
16 grade şi-i foarte gustoasă”, şi se vindea atât din fabrică, cât şi la localurile:
Palatul Naţional, Casa Germană, Casa Polonă, Hotelul Central, Restaurantul din
Gară, Cafeneaua L’Europel, Cafeneaua Grand, Cafeneaua Royal, restaurantele
Ebner din Strada Templului, Schwed, Stach, Michailiuk etc.
În anul 1905 îşi înceta activitatea cea de-a opta fabrică de bere din Cernăuţi:
„Bierbrauerei Josef Proske”. Anul înfiinţării acesteia nu ne este cunoscut.

16

Vezi „Glasul Bucovinei”, Cernăuţi, anul IV (1921), nr. 878/23 decembrie 1921.
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Numărul mare de fabrici de bere şi de localuri unde se bea această licoare în
Cernăuţi, cosmopolitul oraş recunoscut ca fiind Heidelberg-ul României, nu a
descurajat în lumea studenţească pe susţinătorii vinului. Îmi face plăcere să
amintesc de regretatul şi inegalabilul romanist al Universităţii ieşene, prof. univ. dr.
Ştefan Cuciureanu, om foarte cunoscut de boema ieşeană şi împreună cu care,
adeseori, în anii ’70 ai secolului trecut, am „golit” multe, multe sticle de bere, din
cele îmbuteliate la fabrica de bere din Iaşi. Povestind adeseori despre timpurile
studenţiei sale cernăuţene, îndrăgitul profesor ieşean m-a învăţat un catren, pe care
îl ştia din acele vremuri. L-am reţinut, fără a-i cunoaşte paternitatea: „Wein nach
Bier / Trinken wir. / Bier nach Wein / Trink nur ein Schwein”.
În traducere mot á mot, acesta este: „Vin după bere / Bem noi. / Bere după
vin / Bea numai un porc”, iar în traducere liberă, versurile, aşa cum mi-au fost
traduse de către Ştefan Cuciureanu, sunt: „Vin după bere / Este o plăcere. / Bere
după vin / Este un chin”.
Nu este exclus să fie o vorbă de duh spusă la un pahar... de bere de către
studenţii germani şi nu numai, care veneau de la Universitatea din Viena sau poate
din alte centre universitare germane.
Alte fabrici de bere se aflau în localităţi din judeţul Cernăuţi. Astfel, la
Clociucica, funcţiona în 1928 Prima Fabrică de Bere şi Industria Spirtului; în
Lujeni exista Fabrica de Bere „Iacob & Iosif Peritz”, care era în funcţiune în anul
1935; în Vijniţa a existat fabrica „Erste Bukowinaer Bierbrauerei” A.G., care a
funcţionat între 1905 şi 1912.
Şi la Chişinău au existat mai multe fabrici de bere. În 1890 erau trei astfel de
fabrici: „Fabrica de Bere R. Iller”, „Fabrica de Bere Laff” şi „Fabrica de Bere
Rafna”, toate încetându-şi activitatea în acelaşi an 1898. Zece ani mai târziu, în
1908, intră în funcţiune o nouă fabrică pe care o întâlnim, în 1930, cu numele de
Fabrica de Bere „Bohemia” – J. Catz, iar din 1935, cu numele de Fabrica de Bere
„Bohemia” – Dorsin Katz, devenită după 1940 Fabrica de Bere din Chişinău nr. 1.
Între 1928 şi 1935 a funcţionat Fabrica de Bere „Bergschloss” –
M. Chiperwasser, situată pe Str. Munceştilor, nr. 13.
În 1890 îşi începe activitatea „Bierbrauerei Sophie Rapp”, care devine, în
1902, „Bierbrauerei Mathilde Kempe” şi care apare, în 1930, cu numele de Fabrica
de Bere „Rapp” – Crutz Fii[i]. În 1935 era în funcţiune şi se afla situată pe Str. Ion
Inculeţ.
O alta, „Fabrica de Bere Ziegler”, a intrat în funcţiune în 1890, iar în 1902 a
devenit „Fabrica de Bere J. Sprit” şi a produs bere până în anul 1906.
În 1929 era consemnat ca producător de bere Rudich S., cu stabilimentul
situat pe Str. Constantin Brâncoveanu, nr. 3. În acelaşi an era în funcţiune Fabrica
de Bere „Bohemia”, de pe Str. Unirii, nr. 25.
În Bălţi au existat două fabrici de bere: prima a fost pusă în funcţiune în 1906
de către Meyer Brestecico, înregistrată sub numele Fabrica de Bere şi Malţ „Meyer
Brestecico”, situată pe Str. Noul Plan, nr. 24. În anul 1935, datele statistice arată:
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capitalul investit – 3 600 000 lei, forţa motrice – 15 CP, personal de conducere şi
lucrători – opt oameni, capacitatea maximă de producţie – 5 000 hl. Fabrica
funcţiona în 1940. Brestecico deţinea şi la Iaşi o fabrică de bere cu o capacitate de
5 000 hl şi în care investise, în 1935, un capital de 1 400 000 de lei17. Cea de-a
doua, Fabrica de Bere „Abram Dardic” a funcţionat între 1928 şi 1937 şi se afla pe
Str. General Schina, nr. 4.
La Hotin au funcţionat şase fabrici de bere. Prima a fost „Chotinsker
Bierbrauerei”, care a fiinţat între 1870 şi 1896, fiind urmată de „Bierbrauerei
Bukarestsky & Goldenthal”, înfiinţată în 1890, devenită, în 1896, „Bierbrauerei L.
Bukarestsky & Goldenthal’s Nachf”, iar în 1901, „Bierbrauerei L. Bukarestsky”,
nume sub care a funcţionat până în 1915.
Tot în 1890 ia fiinţă „Bierbrauerei Kolpatschek”, care, în 1896, devine
„Bierbrauerei J. Bronstein & M. Kolpatschek”, iar în 1904, „Bierbrauerei
Konstanczi Bronstein” şi funcţionează până în 1915, când şi-a întrerupt activitatea,
probabil, din cauza războiului. În 1929 era cunoscută sub numele de Fabrica
„Colpacci & Bronstein” şi era situată pe Str. Coşbuc, nr. 9.
Fabrica „Bierbrauerei M. Löwenthal”, pusă în funcţiune în 1890, a devenit,
în 1896, „Bierbrauerei Sura Löwenthal”, iar în 1901 „Bierbrauerei S. Weinbaum”
şi a produs până în 1915.
Între 1925 şi 1935 a funcţionat, pe Str. Ştefan cel Mare, nr. 1, o fabrică
numită Fabrica de Bere „N. Peisach & Muller”, care în anul 1935 şi-a schimbat
numele în Fabrica de Bere „Praha”, s.i.n.c.
În Ismail, pe Str. Albinelor, nr. 7, se afla Fabrica de Bere „IUG”, societate în
comandită, iar o a doua fabrică era cea a lui A. Silbermann, P. Gauzner,
I. Gaizner & J. Lachmanovici. Ambele sunt atestate în anii 1928–1935.
În Orhei, a funcţionat „Bierbrauerei” (1898), cunoscută între anii 1925 şi
1928 ca fiind Fabrica de Bere „M. Caţap”, iar între 1929 şi 1936 purta numele de
Fabrica de Bere „Livonia” S.A. În 1936 a produs 1 200 hl de bere. Între anii 1939
şi 1940 era societate în nume colectiv, iar ulterior a devenit Fabrica de Bere din
Orhei. Se afla pe Str. Ivanos, nr. 142.
La Rezina-Târg, între anii 1925 şi 1932 a funcţionat Fabrica de Bere ,,Zelerz
Şlioma”.
În Secureni-Târg, Fabrica de Bere „Fraţii Zisman & Co.” era atestată între
anii 1928 şi 1932.
La Soroca, în 1872, exista, pe Calea Oituz, Fabrica de Bere din Soroca.
Acesteia i-a urmat „Bierbrauerei P. Selzer”, atestată în 1902, care producea în
perioada 1925–1932 sub numele Fabrica de Bere „Fraţii Selţer”.
În Tarutino a funcţionat, între anii 1925 şi 1935, Fabrica de Bere
„Bergguelle”.
17
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N. Arcadian, Industria berei în România, Editura Revistei „Industrie şi comerţ”, 1936,

Vasile Diacon

La Tighina era atestată Fabrica de Bere şi Malţ „Nistru” s.i.n.c., despre care
cunoaştem că a funcţionat între anii 1925 şi 1940.
Cu referire la fabricile de bere din Bucovina, trebuie să amintim faptul că
acestea, la începutul secolului al XX-lea, au avut de înfruntat acerba concurenţă a
berii fabricate în Galiţia, dar şi pe politicienii epocii care doreau cu orice preţ
desfiinţarea „propinaţiei”18, fapt ce ameninţa interesele producătorilor de bere. În
data de 28 mai, stil nou, în legislativul vienez, avea loc o anchetă privind
desfiinţarea acestei instituţii medievale. Dezbaterea care a avut loc nu a dat câştig
de cauză berarilor bucovineni care cereau o subvenţie din partea ţării de patru
coroane pe hectolitru de bere, ceea ce s-ar fi ridicat la suma de 1 500 000 coroane
pe an19. Deputaţii bucovineni români au arătat că desfiinţarea acestei taxe ar duce
la o creştere a consumului de bere şi, implicit, a producţiei, subliniind faptul că nici
concurenţa berii galiţiene nu poate afecta pe producătorii bucovineni, arătând că în
Silezia, şi ea învecinată cu Galiţia, nu există propinaţia şi că fabricile de bere au
prosperat, dar recomandă berarilor autohtoni „să producă bere mai bună decât
acuma, ca să poată evita şi combate cu succes concurenţa Galiţiei” 20.
Pentru a-şi apăra şi promova interesele, fabricile de bere bucovinene, cinci la
număr, s-au asociat în „Uniunea Fabricilor de Bere din Bucovina”. Cele cinci
fabrici care făceau parte, în 1929, din această uniune erau: „Prima fabrică
bucovineană de bere şi industria spirtului S.A. (Beresa)” din Cernăuţi; „Prima
fabrică bucovineană de bere, spirt, rom, lichioruri, rafineria de spirt S. Rudich” din
Rădăuţi; „Fabrica Civică de Bere Wiznitzer & Goldstein” din Cernăuţi; „Prima
Fabrică de Bere Lager, Iulius Beill” din Siret şi Societatea pentru fabricarea berii”
s.c.g.l. din Solca21.
Referitor la preţul berii, în februarie 1929, aceleaşi fabrici precizau că „au
urcat preţurile berii numai cu diferenţa dintre impozitul vechi şi cel actual pe alcool
(înainte, 150 lei la hl, acuma 300 lei la hectolitru), plus impozitul pe consumaţie
mărit, adică 160 de lei la hectolitru mai mult. Preţurile s-au urcat, prin urmare, cu
un leu la criglă (înaite 10 lei, acum 11 lei), şi nu, cum se zvonea, de 2 lei la criglă.

18
Dreptul de propinaţie era monopolul de fabricare şi de desfacere a alcoolului
(Propinationsrecht), care constituia un drept medieval al marii proprietăţi şi a dăinuit în Bucovina
până în anul 1907. Această prevedere fiscală a constituit o veritabilă pârghie în susţinerea aşezării
străinilor în satele bucovinene, în special a evreilor galiţieni, care primeau cu uşurinţă dreptul de a
comercializa băuturi alcoolice în debitele de desfacere (crâşmele) lor. Pentru acest sprijin primit de la
autorităţi, aceşti străini au susţinut întotdeauna interesele guvernamentale în detrimentul românilor
autohtoni, fiind consideraţi „ochiul şi urechea stăpânirii”.
19
În afacerea propinaţiilor, în „Gazeta Bucovinei”, Cernăuţi, anul VII (1906), Ediţie separată
la nr. 13 din 18/31 mai 1906.
20
Ce-i cu propinaţiile?, în „Gazeta Bucovinei”, Cernăuţi, anul VII (1906), nr. 14 din
3 iunie/21 mai 1906.
21
Vezi „Glasul Bucovinei”, Cernăuţi, anul XII (1929), nr. 2 914/31 martie 1929, p. 19.
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Prin urmare, o scumpire efectivă n-a avut loc, ci s-a adaos numai diferenţele la
impozitile urcate”22.
Înainte de a încheia enumerarea localităţilor din spaţiul bucovinean şi
basarabean care au avut (sau au) fabrici de bere, trebuie să precizăm că pentru
oraşul Câmpulung Moldovenesc doar o singură sursă indică faptul că prin anul
1930 Adela şi Iezekiel Polak au avut o fabrică de bere şi se ocupau cu vânzarea
berii en gros23, berea cea mai vândută fiind „Aur”, produsă la Solca, căreia presa
locală îi făcea reclamă24.

22

Idem, nr. 2 888/26 februarie 1929.
Vezi Veronica Bârlădeanu, sub redacţia, Viaţa şi martirul evreilor din CâmpulungBucovina, f. loc, f. a., vol. II, p.613 [Informaţia trebuie preluată cu rezerve, deoarece nu a putut fi
verificată din altă sursă].
24
Vezi „Glasul muntelui”, Câmpulung Moldovenesc, anul I (1934), nr. 54/19 mai 1935.
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Aus der Geschichte der Bierbrauerei in Rumänien. Bierfabriken
aus der Bukowina und Bessarabien
(Zusammenfassung)
Der Philologe und Historiker Vasile Diacon, ein in Stulpicani geborener Bukowiner,
veröffentlichte in den letzten zwei Jahrzehnten einige für die wissenschaftiche Forschung wichtige
Arbeiten: Beiträge zur Geschichte der Nahrungsindustrie. Die Bierbrauerei in Jassy (Jassy, 1988),
Alte Siedlungen entlang des Bukowiner Suha-Flusses. Monographische Seiten (Jassy, 1989), Die
Wiedervereinigung. Bessarabien, Bukowina und Insula Şerpilor in den Parlamentsdebatten
Rumäniens (Jassy, 1992), Ethnographie und Folklore entlang des Bukowiner Suha-Flusses. Bräuche
und Glauben (Jassy, 2002), Die Chroniken des Bukowiner Suha-Flusses, Bd. I–II, Jassy, 2005).
Die in diesem Band des Periodikums „Analele Bucovinei” erscheinenden Studie ist Teil eines
umfangreicheren Forschungsprojektes. Indem der Verfasser Archivdokumente, die Presse der Zeit
und kontextgebundene Quellen recherchiert, präsentiert er eine Geschichte der Bierbrauerei aus zwei
rumänischen kulturellen Räumen: die historische Bukowina und Bessarabien. Diese Geschichte
betrifft eine in der Bukowina 220 Jahre alte, durch Fortschritte und Rückgänge gekennzeichnete
industrielle Tätigkeit und ruft die Stimmung einer längst vergangenen Epoche ins Gedächtnis zurück.
Gleichzeitig werden sehr viele und interessante Informationen dem breiten Publikum angeboten.
Wegen der typographischen Zwänge, die uns die Beschränkung der Seitenanzahl auferlegt, sowie
wegen der höhen Druckpreisen, ist die Redaktion der Zeitschrift „Analele Bukowinei” leider nicht
imstande, die vollständige, vom Verfasser mit Grosszügigkeit angebotene Ikonographie (Werbungen,
damalige Photos usw.) drücken zu lassen.



Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.

TOPONIMIA SATELOR CALAFINDEŞTI, ŞERBĂUŢI
ŞI CĂLINEŞTI
ION POPESCU-SIRETEANU
În vara anului 1984 am făcut o anchetă toponimică în comuna Calafindeşti,
judeţul Suceava (cu satele Calafindeşti, Şerbăuţi şi Călineşti-Cuparencu).
Satul Calafindeşti este aşezat pe patru pâraie: Caciurenii (pe Pârâul
Caciurenilor), Racolţenii (pe Pârâul La Punte), Lazurcenii (pe Pârâul Cucorenilor),
Diaconeştii (pe Pârâul Bordeienilor).
Am lucrat în zilele de 8–15 august la Primăria din satul Calafindeşti, ajutat
fiind de către secretarul Primăriei, Ionică Mocrei, consătean al meu, absolvent al
Facultăţii de Drept din Iaşi, pe care îl cunoşteam din copilărie. După o vreme, am
aflat că Ionică Mocrei al lui Ghiurca, fierarul din Mănăstioara, a decedat. Făcea
naveta de la Siret şi locuia în cartierul Sasca.
Pentru culegerea informaţiilor, am stat de vorbă cu Moloce Teofil, n[ăscut].
1931, 7 clase primare, agent fiscal; Diaconescu Vasile, n. 1932, 7 clase primare,
achizitor la Industria Cărnii Suceava; Lazurcă Severin, n. 1899, 2 clase primare,
agricultor; Herman Vasile, n. 1912, agricultor; Racolţa Grigore, n. 1918, 7 clase
primare, agricultor, director al Căminului Cultural, gestionar. Ştia multe întâmplări
din istoria satului; Diaconescu Adrian, n. 1914, 7 clase primare, agricultor.
Informatorii mei au înţeles de îndată ce mă interesează şi am colaborat cu ei foarte bine.
Pot adăuga că, fiind copil, mergeam cu tata vara la pădurea din Calafindeşti,
intram prin capătul satului dinspre Şerbăuţi, în stânga, şi încărcam de multe ori
craci, dacă nu erau lemne de foc.
Locuitorii satului sunt români, vorbitori de limbă română. Înainte de 1940, au
locuit în sat trei familii de germani, agricultori, şi două familii de evrei, negustori
ca de obicei. Aceştia au plecat din localitate. Locuitorii sunt ortodocşi, dar sunt şi
câţiva baptişti, penticostali sau adventişti (sâmbătari). Ocupaţiile tuturor sunt
agricultura şi creşterea vitelor. Câţiva se ocupă şi cu tâmplăria, dulgheria, rotăria,
fierăria, cojocăria, cărămidăria, sumănăria. Oamenii nu lucrau în alte părţi. Târg se
ţine marţea la Siret, joia la Suceava, vinerea la Rădăuţi. Înainte Siretul era oraşul
cel mai important, dar de o vreme este Rădăuţul aici fiind reşedinţa fostului judeţ şi
fostului raion. Altădată în sat erau şi răzeşi şi clăcaşi. Au fost împroprietăriţi în
1921 şi în 1945. Mazili erau în Botoşeniţa şi Călineşti-Cuparencu. Boier era
armeanul Emanoil Capri, baron. Răzeş este acum cuvânt necunoscut, dar se spune
că în satele vecine erau mazâli ,,oameni mai împuterniciţi” (mai înstăriţi).
Analele Bucovinei, XVI, 1 (32), p. – , Bucureşti, 2009
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Demult, satul era aşezat în locul numit Sălişte. Alţii spun că în Sălişte au
locuit oameni aduşi de boieri la lucru. S-au găsit acolo urme de beciuri de piatră şi
de cărămidă. Primele case ar fi fost la Caciureni (de la numele de familie Cáciur).
Familiile mai vechi în sat sunt Cáciur şi Lazúrcă. Familiile Şerban s-au aşezat între
celelalte familii. Familiile Donisan s-au aşezat la malurile Pârâului Irinii şi apoi
s-au răspândit.
Din sat au plecat familii în Ţibeni şi Dorneşti după ce au plecat de acolo
ungurii, în 1940, în Ungaria.
În 1887 a fost un mare conflict între săteni şi boierul Capri. Au fost
împuşcaţi primarul Gheorghe Lauric al lui Ţurţur şi alţi şase gospodari. Conflictul
a pornit de la toloaca, pe care boierul a vrut s-o ocupe. După conflict, boierul s-a
otrăvit, să scape de pedeapsă. Familia de armeni Capri era din Suceava.
În anii colectivizării agriculturii, mai mulţi ţărani din acest sat au fost
împuşcaţi din cauză că s-au opus măsurilor luate de către comunişti. S-au făcut şi
mai multe arestări.
Se ştie că, la ocuparea de către austrieci a nord-vestului Moldovei, în 1775 şi
mai ales la 1777 – când românii bucovineni au fost obligaţi să jure credinţă
împăratului şi împărăţiei –, mulţi locuitori din apropierea noii graniţe (cordun) au
trecut în Moldova, părăsindu-şi casele şi pământurile. Astfel au rămas multe sate
pustii sau aproape pustii. Aşa s-a întâmplat şi cu satele de pe şoseaua Siret–
Suceava, între care Bălcăuţi–Botoşeniţa–Şerbăuţi–Călineşti. Spre a nu rămâne cu
pământurile nelucrate, proprietarii locurilor, în acord cu autorităţile austriece, au
primit ruteni fugiţi din Galiţia, unde condiţiile de viaţă erau incomparabil mai
grele. Aşa au ajuns în satele de pe noua graniţă cu Moldova (între care şi Cândeşti,
Rogojeşti) numeroşi ruteni galiţieni şi, cu ei, în număr mai mic la început (şi
aşezaţi în târguri) evrei care se ocupau cu producerea rachiului în velniţe şi cu
vânzarea de băuturi numite în Bucovina şi holercă.
În Şerbăuţi a fost preot, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi la începutul
secolului al XX-lea, Eugen Sireteanu, fiu al preotului Ion Sireteanu, care a slujit la
biserica Sf. Onofrei din Mănăstioara timp de 42 de ani (1846–1888). Eugen
Sireteanu a fost implicat în procesul tinerilor teologi din Cernăuţi, care, la 1877 – la
un secol de la asasinarea domnitorului Grigore Ghica –, au trimis în capitala
Moldovei o telegramă de condoleanţe. Autorităţile austriece s-au sesizat, i-au
arestat pe iniţiatori (Ciprian Porumbescu, Constantin Morariu, Eugen Sireteanu,
Zaharie Voronca şi Orest Popescu) şi i-au judecat. Detenţia din această perioadă a
dus la îmbolnăvirea tinerilor şi la moartea lui Ciprian Porumbescu – crimă pe care
românii nu le-o vor ierta niciodată imperialilor austrieci.
După Eugen Sireteanu, preot la Şerbăuţi a fost Petru Popescu, tot din
Mănăstioara, ales de Eugen Sireteanu să-i fie urmaş. Acesta a slujit zeci de ani
biserica din Şerbăuţi, până la pensionare prin anii şaizeci ai secolului al XX-lea.
Era ginerele preotului Vasile Turtureanu din Calafindeşti.
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Informatorii noştri din Şerbăuţi au fost Bohatereţ Vespasian, învăţător
pensionar, născut în 1910, venit din Costeşti, jud. Storojineţ; Ivanciuc Gheorghe,
născut în 1918, în localitate; Hruşcovschi Gheorghe, nnăscut în 1927, tot în
localitate.
Satul vechi a fost pe locul numit Selişte. În urma unui mare incendiu,
oamenii şi-au făcut case în pădure.
S-ar părea că cea mai veche atestare a numelui de sat Şerbăuţi este din anul
1431, 15 iunie, într-un document de la Alexandru cel Bun, prin care pan Cupcici,
mare proprietar de sate şi moşii, face schimburi de proprietăţi şi obţine confirmări.
Între satele schimbate figurează şi Şerbăuţi (Documenta Romaniae Historica. A.
Moldova, I, nr. 103, p. 152–154). Numele în -ăuţi ne aduce aminte de faptul că
acest sufix a înlocuit, în cancelaria moldovenească, sufixul românesc -eşti care se
ataşează la nume de persoane să formeze pluralul sau numele de grup. Nume de
persoane precum Şerba, Şerbea, Şerbu au dus la apariţia pluralului sau numelui de
grup Şerbeşti, aşa cum numele Şerban a dus la apariţia numelui de grup Şerbăneşti.
Fără îndoială că la nume precum Şerba, Şerbea, Şerbu se putea adăuga sufixul
ucrainean -ovţi să se creeze numele Serbovţi, dar chiar în cancelarie a putut fi
înlocuit sufixul românesc -eşti cu sufixul -ovţi de către scribii aduşi de domnie din
Polonia şi Galiţia. Astfel de substituiri s-au făcut în secolul al XIV-lea şi în prima
jumătate a secolului al XV-lea. Aşa s-a întâmplat cu nume precum Şerbăuţi. În alte
cazuri, însă, substituirea a fost cu totul trecătoare, ca în cazul numelui Avereşti,
devenit pentru scurt timp Averăuţi, azi fiind Vereşti. De la numele Bucur s-au creat
în Moldova mai multe nume de sate Bucureşti. Prima atestare a acestui nume este
Bucurăuţi, din anul 1392. Satul, dispărut, a fost pe lângă Zvoriştea. Acesta este
menţionat împreună cu Ciorsaceuţi şi cu Vladimirăuţi, primul dintre ele fiind
explicabil prin numele Ciorsac, menţionat istoric, iar al doilea fiind cunoscut ca
Vlad, Vladimir. Putem conclude că şi Bucurăuţi era Bucureşti, dar cancelaria
domnească l-a deformat, aşa cum a deformat şi multe alte nume moldoveneşti.
În ce priveşte numele de sat Călineşti, este limpede că derivă, cu sufixul
-eşti, de la numele Călin. Despre această localitate s-a scris mult, întrucât din
Călineşti era tatăl lui Eminescu. Putem reţine că, între anii 1962 şi 1968, s-a numit
Arini. La protestele localnicilor, autorităţile au acceptat revenirea la numele vechi.
Informatorii noştri au fost Isăceanu Mircea, învăţător pensionar din Călineşti,
născut în 1920. Al doilea informator a fost Nicolai Cosmei, agricultor, şef de
fermă, născut în 1933, de asemenea localnic. De la ei am aflat că pe teritoriul
satului s-au găsit urne de cenuşă în morminte vechi, cuptoare şi ceramică în
apropierea acestora. În sat a fost preot Inocenţiu Ştefanelli la începutul secolului al
XX-lea; în 1914 a plecat la Suceava. Este înmormântat în Călineşti. A făcut o
şcoală în casa lui Vasile Florea, peste drum de parohiat. A scris o cronică a satului,
care se află la parohiat.
De boierii Cuparencu şi de împărţirea satului între ei nu ne ocupăm. Se ştie
că aceştia sunt din neamul Cupareştilor, cunoscuţi din secolul al XVII-lea.
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Informaţiile din ancheta noastră desfăşurată în 1984 sunt de acum istorice,
pentru că s-au petrecut importante schimbări şi în regimul de proprietate, în sensul
că CAP-urile au fost desfiinţate, s-a revenit în mare măsură la numele vechi în
locul numelui tarla etc.
În cartea Siretul – vatră de istorie şi cultură românească, Iaşi, Editura
Omnia, 1994, p. 209, am arătat că satul Calafindeşti a fost pomenit în uricul din
15 martie 1490, fiind sat cu popă. Ştefan cel Mare confirmă Episcopiei Rădăuţilor
hotarul satului şi biserica aşa cum Alexandru cel Bun le-a donat acestei Episcopii.
Numele satului se explică prin numele unui Pătru Scolofindie/Scolofendie, de la
care s-a format numele de grup (plural) Scalafindeşti şi, prin simplificarea grupului
consonantic Sc-, s-a ajuns la Calafendeşti. Vezi şi N. A. Constantinescu, Dicţionar
onomastic românesc, p. 368, sub Scolopendie.
La 1490, când Domnul întăreşte Episcopiei Rădăuţilor biserica din
Calafendeşti, satul se hotăra cu satele Bălcăuţi, Ivancicăuţi, Părlişeni, Crăiniceşti
(Grăniceşti), Romaneşti, Călineşti, Botoşăniţa. La 1662 mai sunt amintite
toponimele Dumbrăviţa, Heleşteul Ciogolei, Heleşteul Jorghiciul. Peste un secol,
în 1766, într-o hotarnică a Şerbăuţilor, mai apar: Iazul Strâmb, Pârâul Horaiţul,
Poiana. În 1783, sunt amintite toponimele: Cracul Heleşteului (vale), La Muchia
cu trei stejeri, Muchia Grăniceşti (deal), Odaia, Pârâul Horaiţul, Troianul, Valea
Găneasa. În alt document de la 1783, apar următoarele părţi de hotar: Gavan,
Horaiţa, La Cărpiniş, La Dumbrava Hatnuţa, La Iaz, Dealul Horaiţa, Poiana. La
1939, sunt amintite toponimele: Bolovani, Costişa, Gavan, Hătnuţa, Horaiţ, Pârâul
Ungurean, Rede (Rediu?), Podeţe, Sărituri, Şes (ţarini); Casoaia, Ştiubei, Zoaie
(fântâni); Cojoce, Hătnuţa, Podeţe, Sărituri (pâraie); Căsoaia, Coastă, Holb,
Istrateni, Tuchiluş, Ţarinca (dealuri); Humărie, Vulpărie (râpi).
În anul 1594, este menţionat satul Călineşti pe Horaeţa cu loc de moară
întărit lui Dumitru uricar; satul avea biserică închinată Episcopiei Rădăuţilor. Peste
aproape două secole, în 1764, satul este numit Călineşti pe Hatna. În a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea satul a fost împărţit în două, una fiind în
stăpânirea lui Andrei Cuparencu, iar cealaltă în stăpânirea lui Ienachi căpitan.
Aceste două părţi s-au dezvoltat în continuare ca sate diferite şi s-au numit
Călineştii lui Cuparencu şi Călineştii lui Ienachi. La 1799 erau o moară, o velniţă
şi o cârciumă pe/la pârâul Hulubna precum şi un heleşteu şi un pomăt pe/la Hatna.
La 1783 sunt menţionate părţile de hotar Holubna, Scursuri, Troian şi mai multe
fără nume. În Cadastrul Trib. Suceava, secolul al XIX-lea, se menţionează, sub
Călineştii lui Cuparencu, cătunul numit Cotul Călineştilor lui Vasilachi, ţarinile
Hatnuţa, Horduganca, Huta, Livezi, Saina, Sofraneşti (de fapt: Sofroneşti),
Stanişte şi pâraiele Hatnuţa şi Horduganga. La 1939, într-un document de la
Prefectura judeţului Suceava, sunt prezentate împreună satele Călineştii lui
Cuparencu şi Călineştii lui Ienachi, cu cătunul Vasilache; ţarinile Bulgăria,
Burduhanenca, Hatnuţa, Perelisoc, Poiană, Saina, Sălişte, Ţarenca, Ţigănia;
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drumurile: Drumul Stejarului, Drumul Ţigăniei, Drumul Vişinilor; păraie: Cauşii,
Hatnuţa, Holubna, Ocered; pădurile: Cuparencu, Malinescu, Marin, Pârâul Varniţa,
Rodca, Ursulean, Volcinschi; dealurile: Dealul Mic, Saina, Zamca.
Satul Şerbăuţi se învecina, la sfârşitul secolului al XVIII-lea, cu satele
Grăniceşti, Găureni, Călineşti, Calafindeşti şi avea graniţă cu Moldova. Sunt
menţionate următoarele nume topice: Drumul Săpat, Poiana, Troian, (la 1755);
Fântâna Putridă, Obârşia Verichii, Piscul Horaiţului, Pârâul Horaiţ, Pârâul
Hatnuţa, Pârâul Holubna, Pârâul Sofroneştilor, Pârâul Verichii, Poiana, Scursura
Holubna (la 1783); Gavan (fânaţ), Holubna (pădure), Horaiţ (deal), Pârâul
Sofroneşti, Sălişte (câmp) (la 1786); Belţi, Covalovca, Dibritca, Dumbrava, Gavan,
Haideica, Hatnuţa, Holubna, Pe Deal, Reveşte, Sofroneşti, Sălişte (ţărini);
Păduricea, Prisaca, Prisaca Holubna (păduri); Horaiţul (deal), Livezi; Gavan,
Haideica, Hatnuţa, Hliboca, Holubna, Pârâul Cosmei, Pârâul Şandrului, Prisaca,
Reveşte, Sofroneşti (pâraie) (în sec. XIX); Gârla, Lan, Prisaca (părţi ale satului);
Dumbrava, Gavan, Haideica, Hatnuţa, Horaiţa, Pe Deal, Sofroneşti, Sălişte
(ţarini); Hatnuţa, Holubna, Prisaca (pâraie); Holubna, Prisaca (păduri); Chetriş,
Dumbrava, Holubna (dealuri).
Informaţiile istorice privind toponimia acestor sate sunt preluate din Nicolai
Grămadă, Toponimia minoră a Bucovinei, vol. I-II, Bucureşti, Editura Anima, 1996.
În continuare, prezentăm numele topice, în ordine alfabetică. Apartenenţa
acestora la un sat sau altul se stabileşte după prescurtările Cal. = Calafindeşti,
Căl. = Călineşti şi Şerb. = Şerbăuţi. Abrevieri: sin. = sinonim; păr. = pârâu.
Bahna Dumitroai. Cal.
Bălţi. Şerb. Teren agricol în dreapta şoselei Siret–Suceava, în stânga
terenului numit Dâmbu Lung, lângă Cruhleac.
Bérdene (,,spată”). Căli. Deal împădurit, la est de sat.
Biserica Dracului (= Ghitca Ţercva). Căli. Era o carieră de piatră, în care
piatra părea clădită (de aici acest nume).
Brajinóva. De la numele unui proprietar numit Brejan. Căli. Ţine din şosea
până în locul numit între Gârle.
Bulgăria. Căli. Teren agricol. A fost grădinărie la boier. Între şosea–Podul
Máren şi Hatnuţa.
Cabana. Căli. Canton zoopastoral; s-a înfiinţat în 1980, în stânga şoselei
Siret–Suceava, lângă tarlaua Velniţa.
Cantonul Zamostea. Cal. Deal.
Capâtu Parăului Cotu Tomi. Cal.
Capâtu Parăulu la Miron. Cal.
Caramidarie.Cal. Se face cărămidă.
Carari în plan. Cal. Cărare aprobată de primărie.
Caúş. Căli. Vale alungită, în faţa locului numit Gârla Mare.
Centru. Cal. Centrul satului, cu instituţiile de bază.
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Casoaia. Cal. La sud de sat. a fost pe pământ boieresc; o construcţie mare, o
casă de pază.
Casoaia. Cal. Parte de deal expusă mereu la soare.
Caplíţa. Cal. La sud de sat, pe terenul numit Sălişte. A fost o capliţă, o casă.
Sunt şi temelii de piatră, beciuri.
Cărămidăríe. Şerb. Parte din pădure, unde pe vremuri s-au făcut cărămizi
pentru boier şi pentru biserică.
Complex. Căli. Asociaţia Economică intercooperatistă pentru creşterea şi
îngrăşarea tineretului taurin. S-a înfiinţat în 1979, pe şoseaua Siret–Dărmăneşti,
între satele Şerbăuţi şi Călineşti.
Ciúhă. Cal. Loc în care se găseşte pământ de feţuit.
Ciurcáci. Căli. Este un nume pentru un izvor care are apă puţină sau care
doar picură puţin câte puţin.
Clinu lu Andron. Cal. Apelativul clin denumeşte o bucată de pământ în formă
de unghi.
Clinu lui Iácub. Cal.
Clinu la Pod. Cal.
Coastă. Cal. Partea cea mai înaltă a unui deal.
Costişa. Cal. La sud. Sinonim cu Pârlipca (vezi).
Cotu la Podéţâ. Cal. Loc în care drumul îşi schimbă direcţia.
Covaléuca. Şerb. Teren arabil, de la Drumul cu Cireşi până la drumul numit
Hotar. De la numele Covaliu.
Cruhleác. Şerb. Este un teren de formă rotundă, de la cuvântul ucrainean
kruhli = rotund.
Cucoréni. Cal. Parte de sat, de la biserică spre sud-est.
Cimitirul. Căli. Este pe panta de apus a Dealului Cimitirului.
Dealu Cimitirului. Căli. În nordul satului, în vecinătatea satului Şerbăuţi. La
sud de acest deal era livada lui Eminovici.
Dealu Costíşa. Cal. O pantă care coboară de pe Dealu Capliţa.
Dealu Cuconiţâ. Cal. Este în faţa soarelui.
Dealu la Coliba lu Manole. Cal. Numele datează de după plecarea ungurilor
(din Ţibeni, în 1940) de la numele unui paznic, Manole, care şi-a făcut aici o
colibă. Este la vest de sat.
Dealu Horaiţulu. Cal.
Dealu Hatnuţa. Şerb. Deal mai întins, în dreapta şoselei Siret–Suceava, peste
care trece Drumul spre Grăniceşti.
Dealu Holb. Cal. La sud de sat. Are formă semiovală. Au fost alunecări de
teren.
Dealu Horá. Şerb. În stânga şoselei, pe sub pădure; este foarte întins, pe
1 km. Sunt multe case.
Dealu la Istrăteni. Cal. La est de sat. Familia Istrati a dispărut. Ar fi urmaşi
cei din familia lui Filon a lu Brândză. Sin.: Dealu Horaiţului.
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Dealu în Faţa Soarelui. Cal. Sin.: Dealu Cuconiţâ. La vest de sat.
Dealu la Istrăteni. Cal. Sin.: Dealu Horaiţului.
Dealu Selişte. Şerb. Deal în pantă, în terenul Selişte.
Ţaránca. Cal. Cel mai mare deal (504 m), la poalele căruia este aşezat satul.
La est de sat.
Dealu Ţigănia. Căli. S-a numit aşa pentru că aici au locuit ţiganii robi care au
lucrat la ars cărămida. Numele s-a extins şi asupra altor dealuri de deasupra satului.
Dembiţchi. Şerb. Vale în partea dinspre sud a satului Şerbăuţi. Vine de la
numele unui cârciumar polon. A fost până prin anii 1930.
Dâmbu Lung. Şerb. Teren agricol în dreapta şoselei Siret–Şerbăuţi, după
tarlaua Bălţi.
Do Horí (= La Deal). Şerb. Teren agricol, în hotar cu satul Calafindeşti.
Drumu Comunal. Cal.
Drumu cu Cireşi. Şerb. Duce din şoseaua Siret–Suceava peste pârâul
Hatnuţa. Se face legătură cu satul Găureni. Sunt plantaţi cireşi de către Cosovan Leon.
Drumu la Hotar. Căli. Este numit şi Drumu la Cantonu Hotar. Duce, prin
pădure, la Pătrăuţi.
Drumu lu Gamaziliuc (= Gamazliuc). Căli. Pe acest drum mânau Eminovicii
vitele la adăpat.
Drumu lu Radca. Căli. Radca era un mazil, de pe la sfârşitul secolului al XIX-lea.
Drumu Rusesc. Şerb. A fost făcut de armată în Primul Război Mondial;
uneşte satele Şerbăuţi cu Zamostea.
Drumu spre Şerbăuţi. Căli.
Drumu spre Zvoriştea. Căli. Continuă drumul principal din şosea.
Dumbrava. Şerb. Loc arabil. A fost plantat cu stejari. Este spre Găureni şi
Grăniceşti.
Drumu Mihai Cuparencu. Căli. Este denumirea veche care leagă satul
Călineşti Cuparencu de şoseaua Siret–Suceava.
Dibríuca. Şerb. Teren agricol, drept, în dreapta şoselei Calafindeşti–Şerbăuţi.
Ar fi un loc de observaţie şi în legătură cu acest fapt este numele.
Dobândéni. Cal. Partea de sat, între Păr. Irinii şi Drumu Comunal din centru,
la nord de drum.
Fântâna lu Aftodi. Şerb. Pe stânga drumului care duce de la Şerbăuţi la
Grăniceşti. Se foloseşte şi acum.
Fântâna lu Ananie. Şerb. Lângă drumul Şerbăuţi–Grăniceşti. S-au ruinat şi
s-a făcut alta, în 1962.
Fântâna lu Calistrat. Şerb. Pe drumul Şerbăuţi–Grăniceşti. Se foloseşte şi
acum.
Fântâna lu Palamari. Şerb. Pe dreapta drumului care duce de la Şerbăuţi la
Grăniceşti. Se foloseşte şi acum.
Fântâna lu Tanasi Manciuc. Şerb. Pe tarlaua Révişti.
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Gavan. Şerb. Teren de păşune, în hotar cu satul Grăniceşti. Are aspect de
găvan, de covată, de văgăună.
Gavan. Şerb. Deal în terenul Gavan; este deal în pantă, cel mai mare.
Gavanuţ. Şerb. Teren agricol şi fânaţ, cam la jumătatea distanţei dintre
şoseaua Siret–Şerbăuţi şi Siret–Grăniceşti.
Gârla. Şerb. Parte a satului spre Călineşti, la est. Este o vale mică, acum imaş.
Gârla Mică. Căli. În nord-estul satului, cu deschidere spre drumul Călineşti–
Zvorişte.
Hanţâca. Cal. Parte veche a satului, la sud-vest, pe păr. Hanţâca.
Hatnúţa. Şerb. Loc drept pe lângă Păr. Hatnuţa. Fânaţ.
Horaiţ. Cal. Pârâul are acest nume pe teritoriul com. Bălcăuţi şi în aval de
Calafindeşti. Aici poartă numele Sărituri. Se explică prin jocul copiilor, care săreau
cu bota de pe un mal pe altul.
Horaiţ. Şerb. teren arabil mare, în pantă uşoară.
Hulubna (,,păscătoare”). Şerb. Pădure şi păscătoare în partea de est a satului,
lângă vechea frontieră.
Hulubna. Căli. Partea de sat de la Gârla Mare la pădure.
Iazu lu Bocancea. Şerb. Este în grădină la Mihai Bocancea.
Iazu întreprinderii Piscicole Botoşani. Şerb. S-a făcut în 1964. Are 140 ha.
Este şi o casă a paznicului.
Iazu lu Leuciuc. Şerb. (Leuciuc a fost director al şcolii). Iazul nu mai este
folosit.
Iazu lu Pentelei Ieremiciuc. Şerb. Lângă casa lui.
Izvoare. Căli. Loc în care izvorăşte apă, la vest de complex, pe malul Păr.
Hatnuţa, pe linia a 6-a.
Izvor (Norá). Şerb. Lângă Pădurea Prisaca. Este amenajat şi alimentează satul
cu apă.
În Costişă. Cal. Teren cu pământ negru di sălişti, pământ bun, rodnic.
Între Gârle. Căli. Tarla între Selişte şi Prajinova.
Între Poduri. Căli. Este locul în care Păr. Hulubna se varsă în Hatnuţa.
Între Poduri. Căli. Tarla mică între Podu Marin şi Podu de Fier.
Jólab (,,jgheab”). Şerb. Teren agricol şi fânaţ între şoseaua Siret–Suceava şi
Păr. Hatnuţa.
La Bolohani. Cal. Teren la nord-vest de sat. Sin. La Pomăt.
La Caciureni. Cal. Teren la nord, între La Podeţâ şi Pârâu Irinii.
La Câcarazeni. Cal. Teren în nord, între sediul CAP şi Deal.
La Cruce. Şerb. Locul din care pleacă Drumul cu Cireşi. A murit cineva în
acest loc şi a fost/este o cruce.
La Humărie. Cal. Loc la capătul Păr. Cojocii. Se găseşte humă.
La Iaz. Cal. Loc unde se găseşte pământ negru. Sin.: La Şoaşă.
La Ketriş. Cal. Loc pe Dealu Ţaranca.
La Lutărie. Cal. Sin.: La Şoasă.
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Lan. Şerb. A fost lanul boierului Capri. Numele vechi al şoselei Siret–
Suceava; după ce s-a pietruit, s-a numit Şosea. Acum este asfaltată.
Lan. Căli. Teren de păşunat, sub pădure, la sud-est faţă de sat.
La Poarta Ţárni. Cal. Era poartă păzită de jitari. De altfel în toate satele din
Bucovina era poarta ţarnei la ieşirile principale.
La Pietriş. Cal. Vezi La Ketriş.
La Podéţâ. Cal. Partea veche a satului.
La Pomăt. Cal. Denumire mai nouă decât La Bolohani. Sunt bolovani.
La Punti. Cal. Parte de sat, între biserică şi Hanţâca, în sud-vestul Drumului
Comunal Principal.
La Redi. Cal. Teren cu pământ negru di sălişti, pământ bun, rodnic.
Sălişti. Cal. Sin.: La Rédi.
La Stejar. Căli. Teren agricol la sud de sat; era un stejar mare în mijlocul tarlalei.
La Strugári. Cal. La vest de sat. Deal, de la numele de familie Strugari.
La Şoaşă. Cal. Un loc în care se găseşte lut negru. Sin.: În Lutărie. Şoaşă era
poreclă a unui om care a locuit în apropiere. Nu putea spune şasă, spunea şoaşă.
La Vale. Şerb. Loc mai coborât, cu case, în estul satului, spre Călineşti.
La Velniţă. Cal. Grădină la sud de sat.
Linia. Cal. Acest nume este de după Primul Război Mondial. Reprezintă
numele loturilor date oamenilor la reforma din 1921. Acum şi terenurile se numesc
Linia întâi, Linia a doua etc.
Linii, pl. Şerb. Terenuri în formă dreptunghiulară. Sunt cinci linii.
Linii. Căli. Pământ boieresc pentru agricultură. Sunt nouă linii între şosea şi
satul Găureni.
Locu Şcolii. La sud de actualul sediu al primăriei şi la est de şosea.
Lotul Experimental al Staţiunii Experimentale Agricole Suceava. Căli. În Linia
a 3-a.
Lunca Popii. Căli. Teren arabil între confluenţa Hulubnei cu Oceret şi
Drumul spre Călineşti.
Pădurea Bechet. Cal. În nord-estul satului, în hotar cu Botoşeniţa.
Pădurea Cotu Tomii. Cal. La est de sat. A fost pădure comunală; a aparţinut
satului. Este la un colţ.
Pădurea lui Capri. Cal. La sud-est de sat.
Pădurea lu Márin. Căli. În partea de est a satului.
Pădurea Moldovenească. Cal. Pe teritoriul satului Calafindeşti. Era în
proprietatea boierului Capri.
Pădurea Prisaca. Şerb. În continuarea Dealului Prisaca, în stânga şoselei.
Pădurea Tărăşăe. Cal. La nord-est de sat. Este o dumbravă.
Pârâu lu Antepi. Şerb. Sin.: Pârâul Prisaca, Pârâul Bocancea, Pârâul fără nume.
Pârâu Ciurcaci. Căli. Numele este în legătură cu verbul a picura. Are vreo
300 m. Vine de sub Dealul Mala Horá.
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Pârâu Cojoci. Şerb. Aşa se numeşte în Călineşti; se numeşte Dolina în
Şerbăuţi şi se varsă în Hatnuţa.
Pârâu Cojoci. Cal. Are izvoarele în Izlaz, se uneşte cu Hanţâca pe teritoriul
satului Şerbăuţi şi mai departe se numeşte Hatnuţa.
Pârâu Cotu Tómi. Cal. Se uneşte cu Pâr. Cojoci.
Pârâu Dolena. Şerb. Vine din Pădurea Prisaca şi se varsă în Hatnuţa; are 400 m.
Pârâu fără nume. Şerb. Pârâu care străbate satul, trece prin Călineşti, se
varsă în Hatnuţa. Vine din Pădurea Prisaca. În hartă (harta militară cu care am
lucrat) se numeşte Pârâul Bocancea, după numele lui Gh. Bocancea, venit din
Părhăuţi în 1946. S-a căsătorit aici. S-a numit şi Pâr. Lu Antepi sau Pâr. Prisaca.
Pârâul Hanţâca. Cal. În sudul satului. În Şerbăuţi are numele Hatnuţa (unit
cu Pârâul Cojoci).
Pâr. Hanţâca. Şerb. Vine din Calafindeşti şi se varsă în Hanţâca (unit cu
Pârâul Cojoci) pe teritoriul satului Şerbăuţi.
Pârâul Hatnuţa. Şerb. Vine din Calafindeşti, de la Iazuri, străbate toate
terenurile agricole, trece prin Călineşti şi se varsă în Râul Suceava. În Calafindeşti
se numeşte Hanţâca, iar pe teritoriul satului Şerbăuţi se numeşte Hatnuţa.
Pârâul Horduganca. Căli. Vine din Pădurea Hulubna.
Pârâul Hulubna/Hulumna. Şerb., Căli. Are izvor lângă Drumul Rusesc şi
merge printre satul Şerbăuţi şi pădure până în Călineşti, se uneşte cu Pârâul
Ocereţ, care vine tot din Şerbăuţi şi se varsă în Hatnuţa, în locul numit Între Poduri.
Pârâul Irina sau Pârâul Irinii. Cal. De la Câcărazeni, de la Racolţa Spiridon,
se varsă în Sârituri, unit cu Pârâul Podéţâ.
Pârâul la Punti. Cal. Vine de la Cucoreni şi se varsă în Hanţâca.
Pârâul Ocerét (oceret = păpuriş). Căli. Vine de la Şerbăuţi, unde se numeşte
acum Pârâul Bocancea; se varsă în Hatnuţa.
Pârâul Podéţâ. Cal. Se uneşte cu Pârâul Irinii şi se varsă în Sârituri. Vine
din Bahna Dumitroai.
Pârâul Sofroneşti. Şerb. Vine din tarlaua Sofroneşti.
Pârâul Ungureanu. Cal. Vine din vestul satului şi se varsă în Pârâul Podéţâ.
Pârâul Sărituri/Sârituri. Cal. Articulat: Sâriturili. Vezi Horaiţ.
Pi deal la est. Cal.
Pi Dâmb la Tuchiluş. Cal. La sud de sat. Astăzi, numele Tuchiluş nu mai este în sat.
Pietriş. Cal. Ketriş.
Prilipca. Cal. Parte de sat.
Pârlipca. Cal. Informatorul ne spune că acest nume este nemţesc şi că s-a dat
în glumă după războiul din 1941–1945. Acum se foloseşte curent.
Pisti Parău. La nord. Cal.
Platoul Poiana. Căli. Poiana lui Cuparencu, în nord-estul satului; în nord şi
est are pădure, iar la sud Drumul spre Zamostea.
Poarta Ţărni. Cal. Pe Drumu din Centru.
Podu de Fier. Căli. Peste Hatnuţa, pe şosea.
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Podu de Piatră. Şerb. Mai jos de confluenţa Pârâului Sofroneşti cu Pârâul
Hatnuţa. A fost înainte pod de lemn. Este pe Drumul cu Cireşi.
Podu lângă Grigoriciuc. Şerb. Peste Pârâul din Prisacă. Nume vechi.
Podu lângă Bocancea. Şerb. Peste Pârâul fără nume.
Podu lângă Clemente Hreniuc. Şerb. Peste Pârâul fără nume.
Podu lui Mandiuc Visarion. Şerb. Peste Pârâul fără nume.
Podu Márin. Căli. Peste Hulubna, pe şosea.
Poiana Doamnei. Cal. Între Pădurea Capri şi Pădurea Tărăşăl, la nord de
izlaz. Este plantată cu stejari.
Poiana Haidăului. Cal. La sud-est de sat.
Poiana lui Cuparencu. Căli.
Popeşteni. Cal. Parte a satului, de la vest la est, în sud-vest, între Hanţâca şi Pârlipca.
Pórube (,,tăietură”). Căli. Deal împădurit, la est de sat.
Prisaca. Şerb. Deal în stânga şoselei Calafindeşti–Şerbăuţi. Tot Prisaca se
numeşte şi partea de sat de pe acest loc.
Rátuş. Au fost ratuşuri (pl.) (,,han mare la drum principal”) pe teritoriul
satelor Calafindeşti, Bălcăuţi, Gropeni. Erau aproape de velniţe. Astăzi, un loc pe
Drumul European 85, în apropierea satului Bălcăuţi, la intersecţia cu şoseaua spre
Dorneşti, se numeşte Ratuş. Şi acum este loc de popas, cu căsuţe.
Râpa lu Onofrei. Căli. Râpă în partea de sud a satului.
Râpa Pe sub Malá Horá. Căli.
Révişti. Şerb. Teren agricol; era băhnos, reavăn.
Ruptură. Cal. Sin.: La Ruptură. Loc surpat.
Sălişte. Cal. Nume de loc, dar nu se mai ştie că însemna ,,loc unde a fost sat”,
deşi se ştie că acolo a fost vatra veche a satului.
Săritúri. Cal. Se numeşte astfel locul din pârâul unde se mura cânepa
(informaţie de la Gh. Ivanciuc din Şerbăuţi).
Sélişte. Şerb. Teren agricol, în partea de apus a satului, pe dreapta şoselei.
Aici a fost, după tradiţie, satul vechi, incendiat.
Sélişte. Căli. Loc unde a fost sat în trecut, de-a lungul Pârâului Oceret.
Sofroneşti. Şerb. Pe pârâul cu acelaşi nume a fost un cătun, numit astfel după
o femeie Sofronia; oamenii s-au mutat în Şerbăuţi. Azi teren agricol, lângă
Dumbrava, aproape de satul Găureni.
Sub Coastă. Cal.
Şăsu. Cal. Parte nouă a satului, în nord-vest. S-a făcut după 1959.
Tabla. Căli. Tarla între Drumul spre Călineşti şi Pârâu Hulubna.
Tarlaua după Soare. Cal. Nume vechi.
Tcaciúca. Căli. Deal împădurit, la est de sat. De la numele de familie Tcaciuc.
Tei. Căli. Pantă de la Cabană spre Pârâu Hatnuţa. Aici a fost aşezarea
satului Călineşti anterioară celei de la Selişte. A fost o bisericuţă de lemn. Aşezarea
a fost distrusă îndată după 1711. Oamenii s-au aşezat pe văile actualului sat.
Toloaca. Şerb. Acum este teren arabil.
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Toloaca Hulumna. Căli. Loc de păscătoare, în nordul satului, spre Şerbăuţi.
Ţarânca. Cal. Vârf pe Dealul Ţaranca.
Tântirim/Ţintirim. Cal.
Ţântirimu Vitilor. Cal.
Ţventaresci. Şerb. Teren arabil. A fost cimitir la sfârşitul secolului
al XVIII-lea. De la ţvéntar = cimitir.
Uliţa Domnească. Şerb. De la biserică până la Pădurea Hulubna, în partea
satului numită La Deal. Cândva avea oameni mai săraci; numele i s-a dat în râs.
Uliţa de Mijloc (Seredéna). Şerb. Merge prin mijlocul satului până în locul
numit Gârlă.
Uliţa lui Gheorghe Huţan. Căli. A doua pe dreapta.
Uliţa lui Ramer. Căli. A fost un evreu agricultor. Pe locul casei lui a fost
cârciuma lui Vaserman. Este prima pe dreapta în sat.
Uliţa Muciulé. Şerb. Loc băltos de murat cânepa, sub Pădurea Prisaca.
Uliţa Prisaca. Şerb. Prima uliţă la intrarea în sat dinspre Calafindeşti. Este
lângă Pădurea Prisaca.
Uliţa lui Ţapovéţ. Şerb. Merge pe sub Pădurea Prisaca la deal, până la Izvor.
Varniţa. Căli. Platou pe Dealu Ţăgănia. Aici s-a ars cărămida, cu ţigani robi,
pe la mijlocul secolului XIX-lea, pentru castelul Márin, dărâmat în timpul
războiului din 1941–1945. Materialul s-a folosit la alte construcţii. Avea 28 de
încăperi. Pe acest loc s-a construit o cabană zoopastorală, în 1980.
Vatra Satului. Cal.
Velniţa. Căli. Tarla; a fost velniţa lui Máren, proprietar german.
Velniţa. Căli. Tarla în partea de sud a satului. A fost o fabrică de spirt a lui
Máren. Zarcéna. Căli. Pantă a Dealului Berdene.
Zaválne. Căli. Pantă lină până sub Pădurea Berdene.

Die Toponymie der Dörfer Kalafindestie, Scherboutz und Kalinestie
(Zusammenfassung)
Die Studie Toponymie der Dörfer Kalafindestie, Scherboutz und Kalinestie verwertet die
toponymische Untersuchung, die der Verfasser im Sommer des Jahres 1984, in den Dörfern
Calafindeşti, Şerbăuţi şi Călineşti-Cuparencu, die sich im Gebiet des ,,Kordons”, an der Ostgrenze der
historischen Bukowina befinden. Die wertvollen Informationen, die mittels der unmittelbaren
toponymischen Forschung erhalten wurden, werden in dem entsprechenden historischen Kontext
einbezogen. Es werden auch Dokumente aus der mittelalterlichen und modernen Periode dieses
uralten rumänischen Raumes zittiert. Durch ihre Bedeutung gehört die vorliegende Studie zu einer
Reihe von Schriften, die in Zusammenarbeit mit der Redaktion der Zeitschrift „Analele Bucovinei”
erschienen sind. Aus dieser Reihe wurden die Studie Toponymie der Gemeinde Suczewitza (VIII.
Jahrgang, Nr. 1 (16), Januar-Juni 2001, S. 105–150) schon gedruckt. Eine zweite Studie, Toponymie
der Dörfer Dorneşti und Grăniceşti, ist fast abgeschlossen.
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CREDINŢE ŞI PRACTICI MAGICE ÎN BUCOVINA (I)
IULIA BRÂNZĂ
Introducere
Deşi ne aflăm în plină eră tehnologică, magia continuă să determine multe
dintre aspectele vieţii omului modern, cu toate că el nu este întotdeauna conştient
de prezenţa acesteia. Ioan Petru Culianu scria: ,,[...] trăim în continuare într-o lume
unde magia are încă un rol de jucat şi chiar un loc de onoare [...]”1. Acesta arăta că
omul modern are o idee vagă, dacă nu chiar greşită, despre magie. ,,Ideea pe care
omul modern şi-o face despre magie e foarte stranie: el nu vede în magie decât o
îngrămădire rizibilă de reţete şi metode ce ţin de o concepţie primitivă, neştiinţifică
despre natură. Din nefericire, puţinii «specialişti» care îndrăznesc explorarea
acestui domeniu transportă în el, ca singure instrumente ale voiajului lor, aceste
prejudecăţi”2. De aceea, pentru omul modern este o surpriză să descopere că, în
fond, şi organizatorii de distracţii de la televizor, şi responsabilul cu relaţiile
publice, şi agentul de propagandă, şi spionul invizibil, şi omul politic care iese în
prim planul ecranului azuriu sau pe primele pagini de ziar, şi directorul de mijloace
de comunicare în masă, şi agentul de publicitate, şi reprezentantul unor culte
religioase, precum şi bătrâna descântătoare de la ţară operează cu aceleaşi procedee
magice, magia fiind ,,ştiinţa manipulării fantasmelor”. Ori, ,,ca ştiinţă a manipulării
fantasmelor, magia se adresează în primul rând imaginaţiei umane, în care încearcă
să suscite impresii persistente”3.
Unele persoane din spaţiul urban sau rural, afirmând că nu cred în practicile
magice tradiţionale, apelează la practicile creştine (sărută moaşte, icoane făcătoare
de minuni, cred în puterea apei sfinţite). Pe de altă parte, multe dintre persoanele
care nu cred în ,,superstiţiile ţărăneşti”, dar şi pragul bisericii îl calcă rar, se supun
magiei televizorului. Prin ecranul magic al erei tehnologice, omului modern i se
induc în inconştient diferite dorinţe, idei şi moduri de comportare, cu ajutorul unor
mijloace subtile, la care biata vrăjitoare de la ţară nici n-a visat: reclame, cuvinte
1
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cheie, clişee verbale şi alte procedee magice moderne, ceea ce l-a făcut pe Ioan
Petru Culianu să afirme: ,,Pe nedrept istoricii au tras concluzia dispariţiei magiei
odată cu apariţia «ştiinţei cantitative»” 4. Magicianul despre care vorbea Giordano
Bruno în cartea sa De vinculis in genere (Despre legături în general), apărută în
secolul al XVI-lea, nu a dispărut. El şi-a dobândit un chip modern. ,,Magicianul se
ocupă astăzi de relaţii publice, de propagandă, de prospectarea pieţei, de anchete
sociologice, de publicitate, informaţie, contrainformaţie şi dez-informaţie, de
cenzură, de operaţiuni de spionaj şi chiar de criptografie, această ştiinţă fiind, în
veacul al XVI-lea, o ramură a magiei. Această figură-cheie a societăţii actuale nu
reprezintă decât o prelungire a manipulatorului brunian ale cărui principii continuă
să le urmeze, având grijă să le dea o formulă tehnică şi impersonală”5.
Dependenţa omului modern de puterile oculte se manifestă şi prin faptul că a
început să apeleze tot mai des la practicile magiei negre pentru aceleaşi scopuri, pe
care societatea consumistă le încurajează şi i le cultivă: sporirea cu orice preţ a
bogăţiei, o luptă acerbă pentru ascensiunea în planul carierei, o căsătorie reuşită în
sens material şi altele. În spaţiul rural dispar descântătoarele tradiţionale, în schimb
apar vrăjitoarele profesioniste, care nu au nimic de a face cu magia populară
românească. Omul a fost şi rămâne obiectul manipulării prin magie de către
operatorii magici. Unica lui libertate este să aleagă cărei magii preferă să i se
supună: celei tradiţionale, celei moderne, întruchipate de vrăjitoarea profesionistă
şi televizor, sau amândurora în acelaşi timp.
Materialele adunate în timpul cercetărilor din anul acesta (ianuarie, februarie,
martie 2009) demonstrează că practicile magice sunt încă destul de vii în Bucovina.
Informatorii noştri mărturisesc că dispar costumele naţionale, instalaţiile tehnice
populare, nu se mai cultivă de mult cânepa şi inul, în unele localităţi se umblă tot
mai puţin cu plugul şi colinda, în altele de mult nu se mai organizează cetele cu
mascaţi. Dar credinţele şi practicile magice continuă să determine, în mod silenţios,
multe din acţiunile ţăranului modern.
După Lucian Blaga ,,gândirea magică implică totdeauna ideea, fie a unei
substanţe magice, fie a unei puteri magice” 6. Ori ţăranul român continuă să fie
convins că există puteri magice care pot fi manipulate de vrăjitoare în diferite
scopuri. Pot fi trimise în curtea lui în formă de broască, ca să-i aducă boală sau
ghinion în familie. Îi pot lua mana de la vacă, iar vrăjitoarea intră în posesia
laptelui, mulgând o vacă de lemn, osia de la căruţă sau meliţoiul. Cu ajutorul aţei
de la mort, se poate lega cununia rivalei, anula potenţa bărbatului, determina
duşmanul să amuţească la proces sau ,,orbi” ochii poliţistului ca să nu vadă
lucrurile furate. Bătrâna care leagă cuţitele şi foarfecele în ziua de Sfântul Andrei
este convinsă că, în această zi, obiectele respective sunt disponibile de a fi investite
cu puteri magice care, prin legare, împiedică lupul să se atingă de vitele sale.
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Gândesc, de asemenea, magic şi persoanele care ,,nu cred” în vrăji, dar omoară
broasca ce le intră în curte, pentru că o consideră ,,trimisă de vrăjitoare” şi capabilă
să le facă rău. O informatoare foarte religioasă era convinsă că aceea nu-i broască,
,,este cel rău”. Doar câteva persoane din cele intervievate au admis că broasca care
vine în curte s-ar putea să nu fie decât un biet animal rătăcit în căutarea unui loc
umed sau a mâncării.
Pe de o parte, ţăranul beneficiază din plin de realizările tehnologice ale erei
atomului (se uită la televizor, călătoreşte cu maşina şi avionul, vorbeşte la celular şi
găteşte la cuptorul cu microunde), iar pe de altă parte, recurge la procedee magice
străvechi de protecţie a locuinţei, copiilor şi propriei persoane împotriva puterilor
malefice şi a duhurilor rele. Mamele leagă aţă roşie la mânuţele pruncilor şi îi
tratează de deochi stingând cărbuni. Gospodinele îşi descântă vaca bănuită că i s-ar
fi luat mana şi îi leagă fundă roşie la coadă când este gestantă. Înfig furca de tors cu
fuior de cânepă în straturile cu legume, fiind convinse că ea poate influenţa cârtiţa
să nu facă gropi. Cred în puterea magică a teiului, busuiocului şi fânului sfinţit şi
culeg plantele medicinale în anumite zile ale anului. Gospodarii confecţionează
obiecte magice cum ar fi pielicica de nevăstuică şi de şarpe îmbrăcate pe băţ, care
se folosesc în riturile de descântare a animalelor muşcate de aceste animale.
Aruncă grebla şi coasa sau cociorva şi lopata în mijlocul curţii, în speranţa că
acestea vor alunga grindina. Atribuie putere magică culorilor (roşu alungă
deochiul, albul este semnul purităţii şi al frumuseţii). În unele rituri se mizează pe
puterea magică proprie numelui (pruncul bolnav se ,,vinde” peste geam,
schimbându-i-se numele ca să nu-l cunoască boala). De Sfântul Andrei se ung uşile
şi ferestrele casei şi ale grajdului cu usturoi, ca să nu intre în ele duhurile rele, se
săvârşesc acte de divinaţie populară (fetele recurg la diferite tipuri de ,,vrăji” ca săşi afle ursitul, iar nevestele fac ,,calendarul” din coji de ceapă sau pun ramuri de
meri, peri şi pruni la înmugurit, pentru a afla cum vor fi condiţiile meteorologice în
fiecare lună a anului viitor şi cum vor rodi copacii).
Toate acestea sunt reminiscenţe de magie tradiţională. Din ele lipseşte, însă,
lucrul esenţial care a stat la baza magiei: ,,[...] solidaritatea mistică dintre om şi
lumea animală, concepţie magico-religioasă, atestată chiar şi la vânătorii
paleolitici”7. În epoca gândiri magice, omul se simţea indisolubil legat de
elementele naturii şi ale cosmosului. Ţăranul român cultiva o magie a analogiei
care ,,[...] stabileşte o corespondenţă (ca de altfel foarte des în folclorul românesc)
între fiinţa omenească şi elementele cosmice” 8.
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,,În general, magia reprezintă o tehnică de manipulare a «naturii»” 9.
Antropologul britanic James Frazer se întreba: ,,Ce cauze au făcut omenirea, sau
mai degrabă o parte din ea, să părăsească magia ca principiu al credinţei şi practicii
şi s-o înlocuiască cu religia?”10. Cercetând fenomenul la diferite popoare, ajunge la
concluzia că magia a fost abandonată atunci când oamenii au recunoscut pentru
prima dată ,,[...] neputinţa de a manipula după voia lor anumite forţe naturale
despre care credeau până atunci că se află sub controlul lor deplin. Era o
recunoaştere a ignoranţei şi slăbiciunii omeneşti” 11.
Frazer făcea aceste constatări cu mai mult de un secol în urmă, bazându-se pe
realităţile Europei occidentale. Cercetările de la început de mileniu III
demonstrează că, în chiar inima Europei, într-o ţară cum este România, situată în
leagănul Vechii Europe12, în ,,focarul indo-europenilor”, pe care, după multe
dispute, savanţii au convenit să-l localizeze ,,în regiunile de la nordul Mării Negre,
între Carpaţi şi Caucaz”13, practicile magice continuă să dăinuiască. E drept, nu în
forma în care au luat naştere cu milenii în urmă. Istoricul religiilor Ioan Petru
Culianu explica deosebirea conceptului de ,,natură” al omului Renaşterii şi al celui
modern. ,,În gândirea Renaşterii, conceptul de «natură» este mult mai larg decât al
nostru, de vreme ce cuprinde şi tot felul de existenţe noncuantificabile – de la zeii,
eroii şi demonii neoplatonismului până la «fiinţele elementare» ale lui Paracelsus –
despre care nu mai avem nicio idee, cont ţinând de faptul că nu le-am întâlnit şi
observat vreodată. Este sigur că din conceptul nostru de «natură» aceste entităţi au
fost cu grijă expurgate. Dimpotrivă, «natura» din vremea Renaşterii era
suprapopulată cu ele, iar magia se lăuda că trage profit din calităţile lor excepţionale”14.
Acelaşi concept de ,,natură” ,,mult mai larg decât al nostru” îl avea şi ţăranul
român care gândea şi simţea magic. Strămoşul nostru care a alcătuit descântecele şi
practicile divinatorii de Anul Nou dacic (peste care s-a suprapus sărbătoarea
Sfântului Andrei), cel care dădea de grijă copiilor să nu strice cuibul cocorilor şi al
rândunelelor, să nu omoare fluturele când intra noaptea în casă atras de lumina
lămpii pentru că era sufletul unui strămoş decedat, nici broscuţa din izvoarele de
apă dulce pentru că e păcat, strămoşul care arunca firimituri de pască în sus ,,şi
pentru păsările cerului” sau dădea drumul câtorva bucăţele pe apă ,,şi pentru
cormorani”, credinţă al cărui ecou l-am atestat într-o localitate din preajma
munţilor, unde nu-i nici pomeneală de cormorani (comuna Straja, judeţul Suceava),
strămoşul acela chiar trăia în armonie cu natura. Credinţele şi practicile sale
magice erau rezultatul unei filosofii sănătoase despre viaţă, ce îşi avea originea în
religia animistă. Bucuria omului de a trăi era indisolubil legată de respectul pentru
9
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viaţa fluturelui, pentru cuibul rândunelei şi al cocorului, considerate la fel de sfinte
ca şi vatra propriei case. În ziua de Paşte, el ducea la sfinţit, împreună cu pasca
mare, alte două mai mici, numite păscuţa vacii şi păscuţa oii (obiceiul se mai
păstrează în unele localităţi). Acest strămoş se închina plantelor tămăduitoare.
Mătrăguna o numea doamnă şi mamă bună. Se adresa aştrilor zilei şi nopţii cu
Sfântul Soare şi Sfânta Lună. Pentru el, natura era un templu prin care mergea cu
multă evlavie. Omul gândiri magice ştia că natura are puteri invizibile, care sunt
benefice, când le arăţi respect şi bunătate, dar pot deveni malefice dacă îşi baţi joc
de ele. Unii ţăranii români mai cred şi azi că dacă fluieri a batjocură după
cocostârc, el îţi aprinde casa. Sau dacă vorbeşti de rău helgea, ea îţi muşcă calul.
Natura omului care gândea magic era populată de zâne, de caii lui
Sân-Toader prefăcuţi în feciori, de zburători, de strigoi, de moroi, de suflete ale
morţilor care cereau de pomană. Timpul lui era alcătuit din ceasuri bune şi rele.
Spaţiul său era împărţit în locuri sacre, neutre şi bântuite. În cele bântuite, la ceas
rău, de obicei la miezul nopţii, călătorului îi aţineau calea duhurile rele prefăcute în
fecioare, în luminiţe sau în animale. Pentru a coexista cu aceste fiinţe invizibile, el
şi-a creat un arsenal bogat de rituri şi practici magice. Cu ajutorul lor îmbuna
morţii, alunga strigoii, moroii şi duhurile rele. Pe demoni îi ţinea departe de casă cu
usturoi. Morţilor le punea afară o cană cu apă şi o farfurie cu făină. Iar mortul, la
rândul său, îşi anunţa prezenţa lăsând ,,urmuţe” pe făină.
Astăzi, nu prea se ştie de ceasuri rele şi locuri bântuite. Nu pentru că ele
n-ar exista. Iată cum au explicat aceasta doi informatori din satul Falcău, comuna
Brodina: ,,Amu nu sî vedi nimnicî, tăt îi în oameni” (Cârciu Viorica, 89 ani).
,,Înainti sî arăta doar în anumite puncti, unde era accidenti, undi răii erau, ŝeva nu
bun, da’ acuma nu mai e acolo, acuma-i direct în om” (Juravle Vasile, 73 ani).
În satul Falcău, am întâlnit o interdicţie magică care vorbeşte despre
străvechea credinţa în sacralitatea naturii cultivată de strămoşilor noştri. Ne-a fost
comunicată de un învăţător, fiu de pădurar: ,,Asta ştiu de la mama. Ea ne spunea
totdeauna să nu despărţim broaştele primăvara, că o zis că dacă desparţi broaştele,
se despart părinţii. Broaştele, primăvara, când pun ouăle, stau aşa una peste alta, şi
se spune că dacă le desparţi, se despart părinţii” (Popescu Mircea, 54 ani). Omul
gândirii magice considera că între elementele naturii şi viaţa sa de toate zilele
există legături subtile, încărcate de forţe care se influenţează reciproc.
Împerecherea elementelor naturii era la fel de sfântă, ca şi dragostea oamenilor.
Astăzi s-au uitat tocmai prescripţiile ce rezultau din această solidaritate. Au
rămas doar riturile legate de gândirea consumistă a omului modern: de vindecare
de boli, de aducere de bogăţie, de luare a laptelui de la vacile altor săteni, de luare a
soţului altei femei, dacă se poate chiar prin uciderea rivalei, şi altele de felul acesta.
Odinioară, de Sfântul Andrei, femeile legau cuţitele şi foarfecele, pentru ca să nu
mănânce lupul oile. Erau convinse că această practică magică non-violentă îl poate
ţine departe de stână. Acum, la întrebarea: ,,Ce trebuie să faci ca să nu dea lupul la
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oi?”, un ţăran îţi răspunde cu cinismul celui pentru care natura a devenit un obiect
de consum şi ale cărei elemente nu le respectă decât în măsura în care îi aduc profit
material: ,,Să-l împuşti!” Respectul pentru animale se reduce doar la cele
domestice şi numai pentru că ,,îţi dă”. ,,Dacă nu-i dai, nu-ţi dă”, zice ţăranul
modern. N-au rămas decât unele reminiscenţe din solidaritatea mistică dintre om şi
lumea animală pe care o nutreau autorii poeziei magice.
Dispariţia interdicţiilor magice legate de animale şi mediu vorbeşte despre o
schimbare culturală în viaţa omului de la ţară, în contextul în care această
schimbare a afectat întreaga societate umană. Interdicţiile de acest tip erau menite
să ţină în frâu agresivitatea omului faţă de natură. Materialele cercetărilor în teren
în domeniul practicilor magice dovedesc ceea ce ecologii şi psihologii au semnalat
de mult: asistăm la o criză a armoniei dintre om şi elementele naturii şi, în
consecinţă, o criză a armoniei omului cu sine însuşi. Omul modern înţelege prin
natură doar nişte copaci, păsări şi animale, care îi aduc sau nu profit. Între el şi
această natură există un raport mecanic, de consumator şi obiect de consum. Satul
românesc de la începutul mileniului trei nu mai este cel descris, în 1937, de Lucian
Blaga în eseul Geneza metaforei şi sensul culturii. Satul invocat de Blaga era
,,cuibărit de fapt într-o geografie mitologică”15. ,,Mitologia şi metafora alcătuiau
pervazul natural şi de la sine înţeles al satului” 16. El se considera centrul lumii şi se
prelungea în mit, integrându-se unui destin cosmic. Structura sufletească a
săteanului şi cultura lui stăteau ,,sub zodia «copilăriei»” 17. Topografia satului
modern românesc este tot mai puţin plină de locuri mitologice. Multe dintre satele
româneşti de azi amintesc tot mai mult de aşezările din America de Nord, pe care
Blaga le considera ,,ca tip antipodic” al satului elogiat de el: ,,sumbre şi uniforme
aşezări de lucrători şi fermieri, ţinute laolaltă de un interes raţional colectiv, dar
niciodată de magia naivă a unui suflet colectiv”18. ,,Fermierul american, simţinduse alungat la periferia existenţei, e veşnic abătut de nostalgia oraşului, cu gândul la
bogăţie, cu frica de mizerie. Cu Dumnezeul său localizat într-o singură celulă a
creierului, el nu se integrează deschis în cosmos, ci se simte doar chemat să
exploateze «raţional» un fragment al acestuia, sau să-l părăsească în clipa când
fragmentul nu mai rentează”19. Din fericire, nu toate aşezările noastre rurale au ieşit
din vârsta adoptivă a copilăriei. Şi dacă colectivitatea lor nu mai creează, ca
odinioară, mituri şi metafore revelatorii, cel puţin continuă să se hrănească cu cele
lăsate de strămoşi.
Medicină magică. Descântecul
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Poezia magică – o formă de comunicare între trup şi suflet
Medicina modernă îşi trage rădăcinile din medicina populară. Dar
medicinii moderne îi lipseşte tocmai ceea ce pentru medicina magică era esenţial:
credinţa în puterea magică a cuvântului. Ori, în timpurile vechi, această credinţă
înlocuia mulţimea de medicamente cu care astăzi operează ,,ştiinţa cantitativă”.
Strămoşul nostru arhaic, spre deosebire de medicina occidentală care crede că
organismul bolnavului poate fi reparat ca un motor de maşină defect, prin tăiere şi
transplantare a ,,pieselor de schimb”, iar între medic şi pacient domneşte o totală
lipsă de comunicare, ştia că organismul uman este un reflex al cosmosului. Prin
descântec, el căuta să stimuleze rezonanţa dintre ele şi să stimuleze capacitatea de
vindecare a bolnavului, mobilizându-i puterile sufletului. Descântecul era, în fond,
un leac pentru suflet, iar sufletul, prin mijloacele-i specifice, aducea îmbunătăţiri
trupului. Pe de altă parte, credinţa în puterea cuvântului a dat naştere unui fenomen
care aparţine atât medicinii, cât şi artei – poezia magică. Ca formulă magică în
riturile de însănătoşire, descântecul îşi are originea în preistorie, când omul a
devenit conştient de puterea magică a cuvântului. B. P. Hasdeu a remarcat
asemănarea dintre un descântec românesc din Banat (,,Bună seara, mătrăgună,
doamnă şi mamă bună, care umbli cu capetele tale pe ceruri, cu rădăcinile pe sub
pământuri, iar cu poalele pe vânătări şi vânturi; tu care eşti doamna cerurilor şi
viforurilor, tu care eşti doamna florilor, căci înaintea ta se închină şi pe tine te
măresc toate florile; la tine mă rog şi ţie mă închin eu cu coatele goale şi cu
genunchii goi şi cu fruntea plecată până la pământ, ca tu să binevoieşti să aduci
putere, snagă20 şi sănătate, adecă să aduci leac pentru bolnavul acesta N. N. [...]”),
menit să vindece de slăbiciunea generală a corpului şi un descântec pentru aceeaşi
boală din scrierile sanscrite Atharva-Veda (Veda descântecelor şi formulelor
magice) şi Rig-Veda, vechi de cel puţin trei mii de ani21. Aceasta demonstrează că
multe dintre descântecele noastre tradiţionale păstrează structura, poetica şi spiritul
animist al descântecelor indo-europene.
Vechii descântători au înţeles ceea ce gânditorii occidentali au explicat mult
mai târziu în opere lor filosofice: sufletul are întâietate absolută asupra trupului.
Aristotel considera că ,,sufletul nu înţelege niciodată nimic fără fantasme” 22. Însă,
cum explică Ioan Petru Culianu, ,,totul se reduce în fond la o problemă de
comunicare: sufletul şi trupul vorbesc două limbi, nu numai diferite sau chiar
incompatibile între ele, ci inaudibile una alteia. Simţul intern este singurul capabil
să le audă şi să le înţeleagă pe amândouă, având astfel rolul de a traduce, potrivit cu
direcţia mesajului, din una în alta. Dat fiind însă că vocabulele limbajului sufletesc
20
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sunt nişte fantasme, tot ceea ce parvine sufletului din partea trupului – inclusiv
limbajul articulat – va trebui transpus într-o secvenţă fantastică. În plus – mai
trebuie oare spus? –, sufletul are o întâietate absolută asupra trupului. Urmează de
aici că şi fantasma are întâietate absolută asupra cuvântului, că ea precedă în
acelaşi timp articularea şi înţelegerea oricărui mesaj lingvistic. De unde existenţa a
două gramatici distincte, prima cu mult mai puţin importantă decât cea de-a doua: o
gramatică a limbii vorbite şi o gramatică a limbii fantastice. Provenind din suflet, şi
fantastic el însuşi în esenţa sa, intelectul este singurul care se poate bucura de
privilegiul înţelegerii gramaticii fantastice”23.
Descântecul, ca metodă de psihoterapie populară, se adresează sufletului. El
foloseşte ,,gramatica limbii fantastice”. Prin urmare, poezia magică a rezolvat din
zorile omenirii această problemă delicată de comunicare între trup şi suflet.
Descântecul satisface nevoia de comunicare între aceste două elemente ale naturii
umane, prin intermediul raţiunii care se foloseşte de mecanismul imaginilor
poetice. Ca specie a poeziei magice, descântecul tradiţional conţine din abundenţă
imagini poetice datorită folosirii diferitor figuri de stil: metafora, hiperbola,
comparaţia, şiruri de epitete, repetiţia anaforică (repetarea aceluiaşi cuvânt la
începutul mai multor fraze sau părţi de frază), repetiţia sinonimică, figurile
eufonice (care utilizează o succesiune de vocale şi consoane ce conferă armonie),
paronomaziile (reluarea repetată a părţii finale a cuvântului), homeoteleutonul
(figură sonoră care constă într-un joc de cuvinte ce au terminaţii asemănătoare),
onomatopeele, litota (afirmarea unei idei sau a unui sentiment prin negaţie sau prin
atenuare), îndeosebi în formulele finale, şi altele. Prin aceste imagini se insinuează
în psihicul subliminal ideea însănătoşirii, boala este somată să plece, i se indică
chiar şi locul unde să se ducă (,,unde cucoşul negru nu cântă / şi fata cosiţă albă nu
împleteşte”); persoanei respective i se sugerează ideea că rămâne curată, luminată
ca de la Dumnezeu sau de la Maica Domnului lăsată.
René Guénon, unul dintre cei mai de seamă reprezentanţi ai ezoterismului
modern, menţiona că ,,pe ştiinţa ritmului” ,,se bazează toate mijloacele de
comunicare cu stările superioare”24. Din acest motiv cărţile sacre sunt scrise
într-un limbaj ritmat. ,,Şi, de altfel, la origine, poezia nu era deloc această vană
«literatură», cum a devenit printr-o degenerescenţă datorată cursului descendent al
ciclului uman, ea având la începuturi un veritabil caracter sacru. Putem regăsi urme
ale acestei concepţii până în antichitatea occidentală clasică, atunci când poezia era
încă numită «limba zeilor» [...], pentru că «zeii», adică Deva, sunt, ca şi îngerii,
reprezentanţi ai stărilor superioare”25.
Gândindu-ne la culegerea sanscrită de descântece, Atharva-Veda, la care
făcea referire Hasdeu, nu am greşi prea mult dacă am afirma că şi descântecele
româneşti făceau parte, la început, dintr-un corp al poeziei sacre. ,,Pe lângă
23
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nemurire, se spune că învăţătura lui Zalmoxis cuprindea şi o formă înalt preţuită de
medicină psihosomatică bazată pe farmece, al cărei scop era vindecarea sufletului
laolaltă cu corpul. Platon face o relatare vie şi entuziastă a medicinei zalmoxiene în
dialogul Carmides (156d–157c). Această tradiţie medicală a avut aparent o viaţă
lungă: târziu, în secolul al III-lea p. C, 47 de nume dacice de plante medicinale erau
inserate în faimoasa Materia medica a medicului grec Dioscurides şi în De herbis,
atribuit lui Apuleius”26. Ceea ce culegem azi pe ici pe colo prin satele noastre nu
sunt altceva decât nişte reminiscenţe ale poeziei magice zalmoxiene, utilizate de
către ţărancele noastre la nivel domestic, în operaţii de ,,magie inferioară”. Dar
chiar şi aceste rămăşiţe sunt foarte preţioase pentru etnografi şi folclorişti,
deoarece, cu ajutorul lor, se poate reconstitui imaginea unei spiritualităţi
tradiţionale. ,,Magia, vrăjitoria în speţă, este ceea ce mai subzistă ca ultim vestigiu
al tradiţiilor dispărute”27. René Guénon, care atribuia o calitate transcendentă
tradiţiei, considera că folclorul se constituie din elemente aparţinând unei tradiţii
stinse, pe care ultimii reprezentanţi ai acelei forme tradiţionale străvechi aflate pe
cale de a dispărea le-au încredinţat memoriei colective. Ele se află într-un stadiu de
degenerescenţă în raport cu primele, ,,dar acesta este singurul mijloc prin care mai
poate fi salvat ceva”28.
Pentru a ne da seama de bogăţia ideatică a fenomenelor de magie populară
româneasca, o putem raporta la magia cultă occidentală. Din această perspectivă,
vom descoperi în credinţele şi practicile magice româneşti multe din postulatele
magiei cultivate de marii filosofi ai antichităţii şi Renaşterii, ale căror concepţii
sunt în consens cu tradiţia magiei păgâne. Regăsim în ele ecouri ale armoniei
universale pitagoriciene, ale doctrinei simpatiei universale (cosmosul conceput ca
un organism viu, inima lui este soarele; între inima soarelui şi a omului există
legături subtile), a lui Zenon din Cittium, ale omologiei dintre univers şi om a lui
Platon (poporul zice Sfânta Lună şi Sfântul Soare, există interdicţia magică de a nu
arunca gunoiul după asfinţitul soarelui pentru a nu-l supăra; la moartea-nuntă a
ciobanului din Mioriţa participă elementele naturii şi ale cosmosului; într-un
descântec de albeaţă, bolnavul este curăţit de trei surori ale soarelui; descântecul
pentru cârtiţă se face înainte de răsăritul soarelui etc.). Credinţa în vise şi divinaţia
onirică, care este foarte puternică în popor, este explicată de unii informatori cu
argumente (în vise primesc răspunsuri la îndoieli, vorbesc cu morţii de la care obţin
informaţii surprinzătoare, se visează în locuri necunoscute, trăind senzaţia că le
sunt foarte familiare etc.), care ne duc cu gândul la teoria continuităţii pneumei a
lui Cicero (în timpul somnului, sufletul călătoreşte în lumea noetică, de unde află
informaţii despre evenimentele viitoare). Părintele medicinii, Hipocrate, acorda
26
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astrologiei, care era o ramură a magiei, un rol foarte important în tratamentul
bolnavilor (la noi, unele practici magice de facere de dragoste se desfăşoară sub
semnul lunii pline sau la miezul nopţii; unele plante medicinale se culeg într-o zi
anume din an). Chiar şi ideea mulţimii lumilor a lui Giordano Bruno se regăseşte în
gândirea arhaică populară (când eram mică şi am văzut pentru prima dată stelele pe
cer, am întrebat-o pe mama, o ţărancă analfabetă din Basarabia: ,,Ce-s luminile
acelea de sus?” Ea mi-a răspuns că sunt luminile de la ferestrele din cer. Acolo
trăiesc oameni şi, când vine noaptea, îşi aprind şi ei lămpile în case). În basmele,
oraţiile, baladele, descântecele, jocurile de priveghi şi jocurile de copii se regăsesc
reminiscenţe ale limbajelor iniţiatice29. În textele cosmogonice româneşti întâlnim
legende cu substrat bogomilic30, motivul lui Faust (contractul dintre om şi
diavol)31. Nu ne rămâne decât să ne minunăm de cât de profundă şi complexă era
înţelepciunea omului arhaic care a pus bazele plăzmuirilor mitice, metafizicii
populare, magiei şi medicinii magice.
În spaţiul românesc, practicile magice, care implică cete de dansatori
(căluşarii) sau de mascaţi, sau figuri mitologice (zânele, sântoaderii), practicile
divinatorii şi cele de însănătoşire (descântecele) etc., continuă ,,[...] importante
ritualuri şi credinţe păgâne, legate în special de fertilitate şi sănătate” 32.
Descântecul – o specie supusă degradării
Cercetările în teren arată că descântecul îşi păstrează funcţia de altădată, fiind
utilizat în riturile magice de însănătoşire. Am atestat prezenţa fenomenului
descântatului în fiecare localitate vizitată de noi (Straja, Falcău, Arbore, Solca,
Putna, Horodnicu de Jos, Frătăuţii Noi, Dărmăneşti). Informatorii intervievaţi
(agricultori, femei casnice, funcţionare, învăţătoare, profesoare, pensionari) nu
ne-au putut indica o descântătoare ,,specializată”. Textele şi riturile legate de
fenomenul descântatului sau de alte practici magice sunt cunoscute de la mame,
bunice sau de la sătenii din localitate. Când se bănuieşte că pruncul este afectat de
deochi, de speriat sau are ,,plânsuri”, multe femei recurg, dintr-un reflex ancestral,
la ritul descântatului, cel mai răspândit fiind ,,stinsul cărbunilor”, cunoscut de toţi
informatorii noştri, deşi majoritatea nu mai ştiu textul.
În legătură cu aceasta, confirmăm ceea ce au constatat şi alţi cercetători:
descântecul, ca specie a poeziei magice, se află într-un continuu proces de
degradare. Majoritatea informatorilor ne-au spus câte o formă rudimentară de
descântec. Dar textele tradiţionale sunt tot mai mult date uitării. Nu mai există
29
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descântătorii de vocaţie, care ,,furau” meşteşugul şi îl păstrau cu sfinţenie, ca apoi
să-l transmită unui urmaş de sânge sau de suflet. Există o indiferenţă pentru
practicile spirituale în general, şi pentru cea magică în special.
Drept exemplu poate servi cazul lui Vasile Aga, un descântător de vocaţie
din Putna, care a decedat cu câţiva ani în urmă. Decenii la rând, el a salvat
animalele putnenilor muşcate de helge. Pentru aceasta, folosea o pielicică de
nevăstuică, precum şi un text rostit în cadrul acestui rit de însănătoşire. Ritul este şi
acum practicat, pentru că există o anumită categorie de săteni, proprietari de
animale, care mai cred în eficacitatea lui. Deşi vestitul descântător a împărtăşit
descântecul mai multor persoane din localitate, acestea neavând vocaţie şi nefiind
solicitate a-l întrebuinţa des, l-au dat uitării. Vorba unei tinere ţărănci: ,,L-am auzit,
da’ nu-l băga nime’n cap” (Creţan Alina Elena, 30 ani, comuna Putna, judeţul
Suceava). Textul s-a dus în mormânt împreună cu descântătorul. Astăzi, când
helgea muşcă o vacă, sătenii împrumută pielicica de la Păvălucă, feciorul lui Vasile
Aga, iar în locul descântecului tradiţional rostesc Tatăl nostru. Creţan Alina Elena
i-a adus un adevărat elogiu descântătorului de animale Vasile Aga: ,,El ştié de toate
cele. Când avem o vacă umflată, mergem la badea Vasâle. Era mai bun ca doctorul
veterinar. Era de la tata lui învăţat. Şi amu şi feŝiorul lui tot aşa-i ca dânsu’. Da
amu’, na, el era mai în vârstă şi era mai experimentat, ştié mai bine. Era o vacă de
sângera, îl chemai pe doctor, îi dădé injecţie, scăpa, nu scăpa, na. Da’ viné badea
Vasile, o lega, îi dădea stricnină, îi dădea drumu’ la sânge, gata, vaca, după ce
termina cu dânsa, o dădeam la loc, când o mulgeam, mânca. Da’ după doctor,
stăteam şi-o zi două, mă rog, până-şi făŝé efectul antibioticul. Jugăné purcei, de tăti
ŝelea făŝé. Păcat c-o murit”. Aceasta cunoaşte la perfecţie ritualul descântatului
pentru muşcătură de helge, dar textul învăţat de la Vasile Aga nu-l mai ţine minte,
înlocuindu-l, ca şi ceilalţi săteni, cu Tatăl nostru.
Descântecul de helge din Putna îl găsim astăzi doar în cartea Ilenei Creţan,
Putna de altădată: ,,Sus tună, fulgeră / Jos cade negură / Negură pestriţă / Chele de
iagariţă / Iagariţa-i de os / Osu-i de folos”33. Din păcate, autoarea nu menţionează
persoana de la care a fost cules. Dar şi acest text este doar o rămăşiţă din
descântecul tradiţional pentru muşcătura de nevăstuică. Iată cum arată el rostit de
Ileana Vaman, din satul Frumosu (în 2006 aceasta mai trăia), considerată ,,singura
descântătoare de nevăstuici din întreaga Bucovină” 34: ,,Tu, Estriţă Pestriţă! / Ai işât
din buruiane / Şi-ai muşcat pe calu’ Mariii de pchele / Pchelea-i lipchită de carne /
Carnea-i lipchită de os / Osu’ să-i rămâie sănătos! / Şi verinu’ să curgă gios! /Vini
ursu’ din pădure / Şi ne-aduce vreme bună /Dacă descânt calu’ Mariii cu apă
descântată / El îndată se îndreaptă / Tu, Estriţă Pestriţă! / Când ţi-ai face cuib de
33
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verin / În razele soarelui / În vârfu’ Leuşteanului / În vârfu’ Odoleanului / Atunci,
şi nici atunci / Să nu-ţi mai porţi cuib de verin / În pulpă la calu’ Mariii [...] / Nouă
s-o despărţât! / Opt s-o despărţât! / Şapte s-o [despărţât. Şase s-o despărţât. / Cinci
s-o despărţât. / Patru s-o despărţât. / Trei s-o despărţât. / Două s-o despărţât.] / Unu
s-o despărţât! / S-o despărţât o fată mare / Pchice-i cosâţele! / Plângă după dânsele
/ De s-o despărţât o fimeie măritată / Pchice-i ţâţele! / Plângă după dânsele / De s-o
spăriat un bărbat însurat / Pchice-i boaşele! / Plângă după dânsele / Nouă s-o
despărţât! / Opt s-o despărţât. / [Şapte s-o despărţât. / Şase s-o despărţât. / Cinci s-o
despărţât. / Patru s-o despărţât. / Trei s-o despărţât. / Doi s-o despărţât. /] Unu s-o
despărţât”35. Şi această descântătoare de vocaţie a avut problema transmiterii
meşteşugului; fiica mezină n-a vrut să descânte, pentru că îi era ruşine, iar cea mare
nu are vocaţie: rostit de ea descântecul nu are efect.
Pe de altă parte, constatăm că unele persoane îşi compun propriile
descântece, în funcţie de necesităţi. Aşa procedează Maria Cenuşă (78 ani) din
Putna. Fiind solicitată de noi, a simţit o oarecare dificultate în a reda din memorie
descântecul pe care-l compune ad-hoc, când este rugată să ajute la tratarea ,,cu
mijloace băbeşti” a unui animal, dar ne-a mărturisit că, la momentul necesar
,,atunŝia îţi vin în cap”. Menţionăm, însă, că descântecul actual nu mai respectă
structura şi poetica celui tradiţional. El conţine mai puţine metafore sau deloc. Ori,
metafora era un element foarte important pentru omul gândirii magice. Lucian
Blaga afirma că metafora ţine de ordinea structurală a spiritului uman 36 şi ea ,,[...]
s-a iscat deodată cu omul”37. Dar ,,pentru mentalitatea magică, metafora nu mai
este [...] simplă metaforă, ci armă de apărare şi un reflex preventiv” 38. Această
calitate a metaforei se manifestă îndeosebi la populaţiile cu mentalitate tabuizantă,
care evită să numească direct obiectele considerate tabu, spre a ocoli pericolul
comportat de puterea cuvântului. La fel ,,armă de apărare” era metafora în cazul
descântecului. De exemplu, într-un descântec de speriat, pentru a zugrăvi într-un
mod impresionant chipul bolii, se recurge la o metaforă: ,,Ciudosu, / buhosu / cu
dinţii rânjiţi, / pe fereastră o cătat, / spaimă i-a dat39”. În alt descântec, tot de
speriat, pentru minimalizarea bolii, se recurge la metafora unui bătrân caraghios:
,,Pe-o cale, / pe-o cărare / venea un moş bătrân / cu mucii curgând, / luleaua i se
stingea, / el de ciudă plângea”40. Aceeaşi calitate de ,,arme” destinate să lupte cu
boala o aveau şi celelalte figuri de stil. Textele care au supravieţuit în zona noastră
sunt sărace din acest punct de vedere. Sunt departe de poezia magică de altă dată,
când bolnavul era fascinat de frumuseţea imaginilor poetice şi de magia
personificării bolii cu care se dialoga ca de la egal la egal şi a cărei putere se
35
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diminua prin faptul că i se poruncea la modul imperativ (,,Ieşi din vână!”) să
părăsească corpul celui descântat şi să meargă într-un loc concret („Şi te du la
fântână”). Descântecele actuale sunt nişte forme rudimentare ale poeziei magice.
Multe din ele nu mai utilizează nici magia rimei, ritmului sau a diferitelor armonii
sonore. Sunt simple propoziţii ce conţin dorinţa, exprimată la modul conjunctiv
(,,să se ducă”), de a alunga boala, deseori fără a-i indica locul concret, atât de
important în descântecul tradiţional. Descântătorul tradiţional ştia că locul acela nu
era important atât pentru boală cât pentru bolnav. Mai precis, pentru psihicul său
subliminal. Pentru că de fapt poezia magică este o formă străveche de psihoterapie
populară. Ea mobilizează forţele psihice ale bolnavului spre a lupta cu boala, care
deseori este mai mult de natură sufletească decât fizică.
În legătură cu sărăcia stilistică a descântecelor actuale, o întrebare se impune
de la sine: cum de s-a ajuns la un asemenea nivel de degradare a poeziei magice,
inclusiv la dispariţia majorităţii descântecelor tradiţionale din aproape toate zonele
ţării? Ce cauze au determinat această situaţie paradoxală: ţăranul modern recurge la
fenomenul descântatului, dar nu-şi mai compune sau recompune textele după
modelul descântecelor străvechi, ale căror mesaje subliminale erau încifrate în
imagini poetice menite să impresioneze imaginaţia subiectului descântat,
inducându-i ideea plecării şi diminuării bolii până la proporţii minuscule (,,ca un fir
de mac în patru despicat”, ,,ca un fir de mac în opt despicat”, ,,ca un fir de mac în
douăsprezece despicat”)? De ce descântecul de azi nu mai recurge la ,,limbajul
ritmat”, ci se mulţumeşte cu nişte propoziţii seci, care exprimă dorinţa de plecare a
bolii, utilizând doar o simplă paralelă între această dorinţă şi o anumită însuşire a
obiectului cu care se descântă (,,Cât de repede o sărit ciotul din scândură, aşa de
repede să-mi sară şi mie ulciorul din ochi”)? De ce, făcând o comparaţie între
descântecele străvechi şi cele de azi, ai impresia că primele au fost compuse de
nişte poeţi ce aveau simţul poeziei (un simţ înnăscut şi cultivat de credinţele
animiste, pentru care a personifica natura sau boala, a crea analogii între om şi
elementele naturii era un lucru firesc), iar cele de azi sunt alcătuite de persoane
lipsite de spontaneitate imaginativă?
Lucrul acesta îl putem explica prin fenomenul ,,cenzurii imaginarului”, care
s-a manifestat în cultura occidentală după Renaştere. O analiză meticuloasă a
acestui fenomen a efectuat-o reputatul istoric al religiilor, de origine română, Ioan
Petru Culianu, în cartea Eros şi magie în Renaştere. 1484. Cultura păgână a
Renaşterii, care se baza pe un număr de postulate esenţiale pentru sănătatea
spirituală şi ecologică a oamenilor şi a planetei (analogia dintre macrocosm şi
microcosm, simpatia universală etc.) au fost învinse tocmai printr-un şir de acţiuni
de cenzură a imaginarului. Bula papală Summis desiderantes affectibus, emisă la
5 decembrie 1484, a dat semnalul vânătorii de vrăjitoare şi a declanşat, pe termen
lung, un mecanism puternic de represiune a magiei populare. Era, în acelaşi timp,
un avertisment indirect adresat oamenilor culţi care se ocupau cu ştiinţa magiei
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(Galilei, Newton, Kepler etc.). Cei care s-au încăpăţânat să afirme dreptul la viaţă
al magiei au sfârşit în flăcările rugului (Giordano Bruno). Magia implica gândire
animistă şi analogii cu elementele naturii, prin ,,natură” înţelegându-se mult mai
multe lucruri şi entităţi decât cele văzute cu ochiul liber. Magia însemna imaginaţie
şi fantasme prin intermediul cărora se dialoga cu sufletul, precum şi figuri de stil cu
ajutorul cărora se creau aceste imagini. ,,Cultura Renaşterii este o cultură a
fantasticului. Ea acorda o greutate imensă fantasmelor suscitate de simţul intern şi
dezvoltase la extrem facultatea umană de a opera activ asupra fantasmelor şi cu
fantasmele”41. În lupta sa împotriva idolilor, care nu se reducea numai la
iconoclasmul din biserici, ci avea o aplicare mult mai largă, ,,reforma izbuteşte să
producă o cenzură radicală a imaginarului, pentru că fantasmele nu sunt nimic
altceva decât idoli concepuţi de simţul intern”42. Se schimbă şi atitudinea faţă de
natură, fie ea umană, fie natura în sensul larg al cuvântului. ,,Ori, citirea «cărţii
naturii» fusese experienţa fundamentală a Renaşterii. Reforma s-a întrecut în a găsi
mijloace numeroase şi eficiente ca să închidă această carte. De ce? Deoarece,
pentru ea, departe de a fi un factor de apropiere, natura era principala
responsabilă de îndepărtarea dintre Dumnezeu şi om. După multe căutări, Reforma
a aflat, în fine, pe marele vinovat de toate relele existenţei individuale şi sociale:
natura păcătoasă”43. Astfel, s-a schimbat atitudinea omului faţă de natura
înconjurătoare, cât şi faţă de propria natură. El a început să creadă că natura sa se
reduce doar la trup. Concepţia despre o natura umană complexă, al cărei suflet,
legat subtil de puterile magice ale cosmosului, avea puteri formidabile, pe care
străvechii autori ai descântecelor le luau în considerare şi cu care dialogau în
limbajul metaforic al poeziei magice, a fost extirpată din conştiinţa sa. Aşa a
încetat, treptat, comuniunea dintre om şi elementele naturii şi s-a renunţat la
mijlocul cel mai important al dialogului dintre trup şi suflet. Aceasta a dus, în
decursul a mai multor secole, la o schimbare a imaginarului. Nemaiexistând
conştiinţa că fiinţa umană este legată indisolubil de elementele naturii şi ale
cosmosului, nu mai exista nici necesitatea de a crea analogii, personificări,
metafore (comparaţii ascunse) sau alte figuri de stil esenţiale pentru descântecul
tradiţional. Gândirea şi simţirea animistă au creat poezia magică. Lipsa acestei
simţiri a dus la dispariţia descântecului în forma lui tradiţională. Omul de azi
apelează la magia cuvântului, dar şi-a pierdut capacitatea de a crea imagini. Însă,
îndeosebi în fenomenul descântatului, cuvântul fără imagine rămâne un sunet gol.
În spaţiul românesc, practicile spirituale tradiţionale nu au fost persecutate cu
violenţa caracteristică Europei apusene. Până nu de mult, prin satele noastre din
Maramureş şi Bucovina circulau adevărate capodopere ale poeziei magice.
Conţinutul celor câtorva descântece tradiţionale consemnate de noi este axat
pe ideea de alungare a bolii. Se recurge uneori la personificarea ei. Boala nu este
41
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chemată cu numele adevărat – gâlci (inflamaţie a ganglionilor gâtului), oreion
(inflamarea glandelor salivare, situate dedesubtul urechilor, în afara mandibulei) –
ci printr-o metaforă: ,,şopârlă-mârlă”, ,,mârâiană galbenă” etc. Se folosesc
comparaţii: ,,Să rămână curat / Ca de la Dumnezeu dat”. Şi se utilizează procedeul
minimalizării bolii, reducerii ei la dimensiuni minuscule: ,,Ca un şir de mac / În
patru deschicat”. Descântecele sugerează bolnavului ideea vindecării, folosindu-se
obiecte din anturajul domestic. Micul furuncul care apare la rădăcina genelor,
numit în popor ,,ulcior”, este tratat de către o bătrână din satul Falcău în felul
următor: cu un ulcioraş mic (aceasta a precizat că se poate lua orice ulcior pe care îl
ai la îndemână) atinge de nouă ori, în formă de cruce, ochiul afectat, zicând: ,,Eu
nu întorc ulciorul tău, eu întorc ulciorul meu” (Viorica Cârciu, 89 ani, satul Falcău,
comuna Brodina, judeţul Suceava). Se transmite sufletului, adică inconştientului,
ideea că, cu ajutorul acestui ulcior de lut, se ,,întoarce” ,,ulciorul” ochiului. Sufletul
recepţionează şi crede în această informaţie-fantasmă şi îşi mobilizează energiile
pentru realizarea vindecării. Este o rezolvare ingenioasă a ,,problemei de
comunicare” între trup şi suflet. Bolii i se dă un chip, cel al ulciorului. Prin
descântec, i se comunică sufletului, într-o formă poetică, adică prin imagine, prin
fantasmă, ideea că boala este la fel de uşor de ,,întors” aşa cum se întoarce ulciorul
din mâna descântătoarei. În alt descântec, bolii i se dă chip de ,,şopârlă-mârlă”,
care pleacă de la copil, la îndemnul descântătoarei, tot aşa precum o şopârlă se
sperie de piciorul trecătorului şi se face nevăzută.
Ca element al medicinii magice, descântecul este utilizat îndeosebi de către
femei, în vârstă sau mai tinere. Remarcăm faptul că şi unele persoane cu studii
superioare, provenite din medul rural, îl cunosc destul de bine.
Descântec de gâlci44
Iată un descântec de gâlci, comunicat de o profesoară de matematică din
Solca: ,,Când copiii erau bolnavi de gâlci, bătrâna îi descânta. Aşeza copilul pe un
scaun, ea se aşeza în spatele lui, cu ambele mâini îl ţinea de sub bărbie şi descânta.
Îi spunea aşa: «Şopârlă, mârlă, / Ieşi din vână / Şi te du la fântână. / Acol’ ţi-i
masu’, / Acol’ ţi-i popasu’. / Acol’ sî chiei / Acol’ sî răschei. / Ca un ŝir de mac / În
patru deschicat. / Ptiu! Ptiu! Ptiu! / Băiatu’ nostru / Să rămână curat / Ca di la
Dumnezeu dat». Se spune de trei ori.” (Romaniuc Maria, 62 ani, Solca).

Descântec de ,,ulcior” 45
44
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Gâlcă, gâlci, substantiv feminin. Inflamaţie a ganglionilor gâtului.
Furuncul la rădăcina genelor, apărut ca rezultat al unei infecţii.
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Umflătura de la rădăcina genelor, numită în popor ulcior, se tratează
folosindu-se ca obiect de descântec un ulcior de lut. Viorica Cârciu, 89 ani, din
Falcău are la îndemână un ulcioraş-jucărie din care, turnând apă şi suflând în el, se
scot sunete asemănătoare cu trilurile unei păsări. Atinge uşor furunculul cu fundul
vasului, spunând: ,,Eu nu întorc ulciorul tău / Eu întorc ulciorul meu”. Se apasă de
nouă ori, însoţind fiecare atingere cu rostirea descântecului.
Ochiul care se zbate
Acelaşi ulcior se utilizează şi la calmarea ochiului care se zbate. Cu fundul
vasului se apasă pe ochi, de nouă ori, în formă de cruce, spunând: ,,Dacî sî zbati-a
bini, / Sî zbatî. / Dacî sî zbati-a rău / Sî nu zbaţ’”. Sau: ,,Di baţ’ a bini, / Sî baţ’. /
Di baţ’ a rău / Sî nu baţ’” (Viorica Cârciu, 89 ani, Falcău, judeţul Suceava).
Descântatul de ulcior cu gaura de la gard
,,Dacă faci ulcior la ochi, o umflătură, care îi o răceală, sau se spune că
cineva s-a uitat rău la tine şi te-a deocheat, sau te-a tras un curent, atunci te uiţi
printr-o gaură de gard unde o fost o scândură cu ciot. O sărit ciotul şi o rămas
borta. Te uiţi prin bortă de trei ori dimineaţa şi, cu o cârpă curată, speli ochiul cu
agheasmă. În trei dimineţi. Şi ulciorul se pierde. Şi spui: «Cât de repede se usucă
agheasma de pe ochiul meu, aşa de repede să treacă şi ulciorul din ochi». Se mai
spune: «Cât de repede o sărit ciotul din scândură, aşa de repede să-mi sară şi mie
ulciorul din ochi»” (Ecaterina Gâza, 60 ani, Frătăuţii Noi, judeţul Suceava).
Descântatul de deochi. Cine deoache?
Credinţa în deochi este foarte puternică. În gândirea populară, deochiul este
considerat o boală de natură magică: anumite energii malefice afectează
organismul psihofizic al pacientului.
Tradiţia populară spune că au capacitatea de a deochea persoanele ,,întoarse
de la ţâţă” sau cele bolnave de strabism. ,,Ştiţi cine are ochi răi? Care-s întorşi de la
supt. De exemplu, dai piept copilului şi deodată n-ai mai vrut să-i dai, ai vrut să-l
înţărci. Şi pe urmă o trecut o săptămână, două, el plânge, nu mănâncă nimic altceva
şi pe urmă iară îi dai. Aŝela înseamnă că-i întors de la ţâţă. Şi aŝela deoache. Are
puterea de a deochea” (Maria Cenuşă, 78 ani, comuna Putna, judeţul Suceava).
,,Sau persoanele încrucişate, îs persoanele care se uită cu un ochi la făină şi cu unul
la slănină, adică n-au privirea fixă, ci un ochi ori chiar amândoi fug într-o parte.
Acestea sunt persoanele despre care se spune că aduc deochi” (Ecaterina Gâza,
60 ani, comuna Frătăuţii Noi, judeţul Suceava).
Se spune că ,,ochi rău” mai au femeile când au ciclu ori au avut de curând
relaţii intime cu bărbatul. Sunt afectaţi de deochi îndeosebi copiii şi puii de
animale. Deoarece el se produce involuntar de către persoane care, deseori, nici nu
sunt conştiente că au capacitatea de a influenţa negativ anumite fiinţe, aceste
persoane nu sunt învinuite de îmbolnăvire premeditată. Li se recomandă a nu vizita
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prunci, a nu se mira de frumuseţea lor, iar când aceasta totuşi se întâmplă, deochiul
poate fi prevenit prin rostirea expresiei: ,,Ptiu, ptiu, ptiu, să nu fie de deochi!”.
Formula respectivă este valabilă şi când este vorba de un mieluţ, viţel sau alt
animal susceptibil de a fi deocheat.
,,Aveam animale. Şi-o venit o femeie cu un băieţel, da’ se zice că deoache
aceştia care sunt întorşi de la ţâţă. Şi e adevărat c-o venit femeia aceea, era o vecină
de la noi de la deal, şi zâŝi: «Vai, Casandră, ce cârlani frumoşi ai!»
I-o plăcut. Că se zâŝi că n-au voie să le placă un animal, da’ chiar un om, un băiat,
un copchil în special, că-i fac rău. Şi dintr-o dată, cârlanul a mers aşa rotund şi a
început a sări de trei ori în sus, jos şi-o plesnit, şi-o murit. Femeia trebuia să-şi
aducă aminte că este întoarsă de la ţâţă, că deoache. Ne-o pierit cârlanul. Şi ea i-o
spus mamei: «Casandră, eu deochi. N-am voie să mă uit, că fac rău». Sau la
copchii. Aveam o profesoară de biologie. Ea tot la fel, deochea. Am mers la rodină
şi ea spunea: «Nu am voie să mă uit la copii». Şi dacă se uita, mergea în cealaltă
cameră şi spunea ceva în gând, tot cineva o învăţase să spună ceva, să-şi aducă
aminte că deoache, să nu-i facă rău. Îl scuipa, îl scuipa de trei ori” (Floarea
Apostol, 60 ani, comuna Arbore, judeţul Suceava).
Stinsul cărbunilor
Cea mai populară practică magică de alungare a deochiului este stinsul
cărbunilor. Este însoţită de un descântec care diferă de la o localitate la alta, iar în
cadrul aceleiaşi localităţi, chiar de la o persoană la alta. Această practică am
atestat-o în toate aşezările vizitate. Este aplicată la toate felurile de boli, fie de
speriat, deochi sau ,,plânsuri”. Numărul cărbunilor variază de la trei la nouă. Este
obligatoriu să fie fără soţ. Ritul se desfăşoară lângă vatră, loc cu semnificaţie
sacrală. Cărbunii se iau cu cuţitul. ,,Când copilu’ se deoache, plânge, mergi şi aduci
apî neînceputî din fântână. Pui într-o canî şi numeri nouă cărbuni. Îi numeri până la
nouă. Apoi iar de la nouă. Şi-apoi speli băietu’ cu apa aŝeea. Spui: «Cum l-o
diochet, aşé sî să dizdioache». De trei ori. Şi într-un moment îi gata” (Elena Cotos,
69 ani, comuna Straja, judeţul Suceava).
,,Când eram noi mici, să ştiţi că erau descântece. Aveam o bătrână alăturea şi
dacă ne era rău, dacă păţeam ceva, dacă aveam febră sau ceva, mama ne ducea la
Crăcănoaia, o femeie voinică, faină. Scoté din sobă rapid câţiva cărbuni, puné cu
agheasmă în farfuria, tigăiţa aia ce avea acolo, farmà nişte busuioc şi spuné: «Cum
sî pierdi fumu’, cum sî duŝi, cum sî stâng cărbuni iştea, aşa să se stângă boala»”
(Floarea Apostol, 60 ani, comuna Arbore, judeţul Suceava).
,,Când copilu’ sî dioache, merg undeva cu un copil frumos şi sî deoache, ies
frumuşel, merg la fântână. Ies dimineaţa, pân’ nu răsare Sfântu’ Soare, merg şi ieu
o canî di apî din fântână, vin în casî şi ieu cuţâtu’ şi ieu trei cărbuni şi îi dau în
aŝeea: «Aşa sî să ducî rălili di pi copilu’ ńieu / şi di pi pământu’ ista / pi pustii, / în
api, / în cele mai mari nenoroŝiri. / Sî să ducî, / Sî iasî din copilu’ ńieu». Şi fac de
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trei ori cu cuţâtu’ pi apî şi pi urmî îi dau la copilu’ ŝiala sî gusti de trei ori câte o
lecuţî di apî şi îl spăl cu apa ŝeea pi corp. Şi pi urmî o iei şi-o dai pi câine: «Cum nu
rămâne niŝi în cana mé / aşa sî nu rămâie nimicî pi băieţelu’ ńieu»” (Floarea
Irimescu, 77 ani, comuna Arbore, judeţul Suceava).
De la Floarea Irimescu, din comuna Arbore, am înregistrat un descântec ce
aminteşte mai mult de rugăciune decât de descântecul tradiţional. Acest text
însoţeşte ritul magic de alungare a sperieturii cu ajutorul cărbunilor stinşi:
,,Doamni, cât de curat ţî l-am dat, Doamni, aşa lasă-mi-l curat. Scoate dintr-însul
tătî spărietura, tăt răul (Că i-o vrajă ră, calcă copilu’ în ŝiava.) Doamni, lasă-mi-l
curat, cum l-am născut şi cum l-am botezat. Apără-l, Doamne, de urât, di greutăţi,
di tăti jigodiile cari vin pi faţa pământului. Scapă-mi-l, Doamni”.
În alte localităţi, descântecul tradiţional este însoţit şi de rugăciunea Tatăl
nostru: ,,Iei nouă cărbuni şi spui de nouă ori Tatăl nostru. Iei o cană de apă
neîncepută, tot aşa nu vorbeşti cu nimeni, pregăteşti în sobă, fărâmi nouă cărbuni
cam la fel de mari şi îi iei cu lingura. Ţi-i cana alături de gura sobei şi iei cu lingura
câte un cărbune şi îi dai drumu’ în apă şi spui: «Cum se stinge cărbunele, aşa să se
stingă deochiu’». Şi spui Tatăl nostru, şi la următorul cărbune iar, nouă cărbuni şi
de nouă ori Tatăl nostru. Şi îi dai să beie şi îl speli pe faţă. O singură dată faŝi asta
şi-i treŝi” (Alina Elena Creţan, 30 ani, comuna Putna, judeţul Suceava).
Se crede că puterea magică de a îmbolnăvi cu privirea are efect nu numai
asupra copiilor, ci şi asupra persoanelor mature, îndeosebi asupra domnişoarelor şi
femeilor tinere. Se mai crede că faţa este cea mai expusă deochiului. ,,Mi s-a
întâmplat chiar mie. Se zice că deochi a fost, nu ştiu. Eram căsătorită. Aveam
douăzeci de ani. Am fost undeva la fân şi au venit acolo nişte femei, chipurile, la
ajutor. Acuma ce-or fi făcut, nu ştiu, dar soacra mie aşa mi-o spus. Mi-a fost foarte
rău şi soacra mea mi-a stins cărbuni. Parcă şapte cărbuni. Stinşi cu apă
într-un vas. Cu lingura din plită i-a luat. I-a pus în cană, într-o farfurie, ceva de
tablă. Acuma dac-o zis ceva în gândul ei, asta nu ştiu să vă spun. Cărbunele din
plită stins cu apă şi apa respectivă, chiar dacă era şi cu bucăţele de cărbune, am
băut-o. Acuma din ce, nu ştiu, dar mi-am revenit. După stări de greaţă, de dureri de
cap, migrene” (Elizaveta Teleagă, 56 ani, comuna Straja, judeţul Suceava).
Când copilul ,,are plânsuri”
Elena Cotos din comuna Straja ne-a comunicat un descântec însoţit şi de un
ritual cu afumare, învăţat de la bunica sa, Ana Pasailă, în care se foloseşte un smoc
de păr din cojocul tradiţional şi un pic de mămăligă rasă de pe culeşer (făcăleţ):
,,Când copilul avè plânsuri, făŝè nişte lână din cojocul vânăt, aşa di ăsta greu, şi-o
petică. Şi di pi culişeri di aŝela di la mămăligă făŝè şi o punè în ńijloc şi punè pi ié
tot cu părul aŝela şi ardè şi dădè deasupra copchilului. Atâta am prins de la dânsa:
«Mârâiană galbenă, / Culeasî di pi baltî / Mârâianî galbenă / Culeasî di pi baltî, /
Cum ai vinit / Sî ńi-o diochi / Aşa ca sî-ţ treacî»”.
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Practici magice împotriva deochiului la vaci
Medicina populară recurge la diverse mijloace de protecţie a animalelor
împotriva bolilor cauzate de acţiunile magice, cum ar fi deochiul sau ritul de luare
a manei. În cazul vacilor, se crede în puterea magică a aţei de culoare roşie şi a
excrementelor umane. ,,Ca să nu se deoache, primăvara când scoatem vaca la
păscut, prima zi înainte de a o scoate, o aranjăm tăt frumos şi pe urmă mergem la
veceu şi luăm cu o botă de acolo rahat şi o dăm pe unghii la picioare şi nu ţi-o mai
deoache, nu-ţi face la lapte nimic, nu mai are putere să-ţi facă ceva la vacă” (Alina
Elena Creţan, 30, ani, comuna Putna). ,,Bărbatul meu e mort, dar aşa făşè
totdeauna. Şi mă duc odată să văd: «Şi faŝi acolo, măi Ion?» Zâŝi: «Las’ că eu fac
aşa ŝiava şi nu se mai întâmplă nimic cu vaŝile. Apoi am văzut că-i adevărat»”
(Ileana Cenuşă, 74 ani, comuna Putna, judeţul Suceava).
,,Când li-i a făta junŝili, vaŝili îs aşa frumoasî, le pui la coadă o bucăţâcă de
ŝiava roşu ca să n-o deoache. La cai pui în coamă, în coadă, la căpăstru canac roşu.
La coadă îi împleteşti o aţă roşie, din canac iei lână de aceea şi-i pui. Dacă-i un
animal frumos, trebuie să-i pui dacă vrei să-l ai” (Alina Elena Creţan, 30 ani,
comuna Putna, judeţul Suceava).
Luatul somnului şi descântecul de somn
În gândirea populară există credinţa că o persoană, mai ales în vârstă, care
suferă de insomnii, îşi poate aduce somnul printr-un ritual magic însoţit de un
descântec. Întâmplător, el poate lua, însă, somnul unui prunc. Cu acelaşi ritual, dar
cu un text ceva mai elaborat, se întoarce somnul la copiii mici.
,,Când copilu’ vini ŝineva şi-i ié somnu’. Ce sî faŝi şi cum sî ié somnu’ ista?
Sânt oameni bătrâni cari nu pot dormi şi ies afarî şi ieu somnu’. Şi poati la casa
aŝeea iesti un copil mic şi copilu’ sî zbati sî poatî dormi şi nu poati. Atunŝia tu
trebuie să-l iei frumuşel în faşî, sî ieşi afarî cu dânsu’ şi-i spui aşé: «Tu vezi lumina
aŝeea?» Zâŝi: «Da». «Du-ti, îţi încălzăşti mânuţâli şi chiŝioruţâli şi ié-ţi cina şi
hodina şi hai cu mămuca în casî». Şi atunŝi iar ti întorŝi în semn di cruŝi: «Vezi
lumina aŝeea?» «Da». «Du-ti, ié-ţi cina şi hodina şi hai cu mămuca în casî». Şi la
miezu’ nopţii şi la amiazî. Aiestia li faŝi în trei sări la rând şi copilu’ sî linişteşti”
(Floarea Irimescu, 77 ani, comuna Arbore, judeţul Suceava).
Descântătoarea vorbeşte cu înţelegere despre persoanele în vârstă care,
chinuite de insomnii, sunt nevoite să apeleze la un ritual magic spre a-şi dobândi
câteva ore de odihnă. ,,El, săracu’, sî-nvârti în toate chipurile şi nu poate [dormi].
Trebuie să ne gândim şi altfel: cî omu’ bătrân şi matur nu mai poati sî aibî somnu’
ca ŝei tineri. Cî iél, săracu’, sî mutî di pi-un scaun pi-un pat. Nu munŝeşti nimica şi
poati, zâua, dacî-l prindi somnu’, sî culcî. Undi poati sî doarmî şi noaptea? Printre
aiştia aşé, auzăm de la bunica mé, cî ié o murit la nouăzăci şi opt di ani şi aşé
spuné: «Când omu’ bătrân nu poati dormi, iesî aşé în patru ŝelea şi ié somnu’ de la
lumina undi iesti. Cî sara sânt lumini în tăti părţîli. Şi-acolo sânt lumini, şi-acolo,
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şi-aiŝi, şi-aiŝi. Sî uitî acolo şi zâŝi: «Doamni, vezi lumina aŝeea? Trimite-o mie
pentru hodina mé, sî mă pot hodini». Sî-ntoarŝi în altă parti: «Doamne, trimite-mi
hodina noaptea asta sî mă pot hodini». În patru părţi făŝé şi omu’ sî hodiné”
(Floarea Irimescu, 77 ani, comuna Arbore, judeţul Suceava).
Descântatul pentru scoaterea şarpelui
Este o practică de mult dispărută, dar unii oameni de la ţară îşi mai amintesc
de ea. Înghiţirea şarpelui era un lucru real în vremurile când ţăranii şi copiii lor
mergeau des în pădure după ciuperci, fragi sau cu vaca la păscut. În timpul verii,
când era cald, se întâmpla ca un copil sau chiar un matur să adoarmă în pădure, iar
şarpele (este vorba de şerpi mici, probabil pui de şerpi), atras de mirosul fragilor
sau al laptelui, să se apropie şi să intre în gura deschisă a persoanei adormite. După
mişcările din burta persoanei respective, bătrânele experimentate îşi dădeau seama
imediat că este vorba de şarpe. Pentru a-l scoate, recurgeau la un rit însoţit de un
descântec. Informatoarea care ne-a descris ritualul scoaterii şarpelui nu cunoaşte
textul descântecului.
,,Vreau să vă spun în legătură cu şarpele. Avem cred că vârsta de nouă sau
zece ani, când am aflat că chiar la noi, aicea în comună, după mănăstire, în cătunul
Bodârlău, un băiet o înghiţit un şarpe. Am auzit şi eu de la mamă, de la bunici cum
o putut să înghită băietul şarpele, că mergém şi eu în pădure după frăguţe, că atunci
se făcéu frăguţe multe. Şi se spune că băietu’ o mers în pădure, o venit aşa un soare
puternic, el cumva o obosit, s-o moleşit şi s-o culcat. Culcându-se, probabil era cu
gura deschisă, cum dorm o samă de copii, şi un şarpe din pădure o intrat înăuntru, o
intrat în copil. Acuma, cum să vă spun, simptomele copilului care le avé nu le mai
ţin minte, că-i mult de-atunci, dar ştiu că spuné că l-au dus la nişte descântătoare, la
nişte babe, l-au consultat şi au spus că are şarpe înăuntru. Şi bunica mé, care nu
mai este de atâta vreme, o fost de faţă la descântecele care i le-o făcut copilului, că
o avut casă aproape de mănăstire, aproape de cătunul ăsta Bodârlău. O venit de
astea care ştiu să descânte şi-o spus aşa: altă soluţie nu-i decât să-i facă un ceai de
bote de mac copilului, că copiii care beu ceai de bote de mac, adorm aşa adânc. Şi
copilu’ când doarme adânc, doarme cu gura deschisă. Şi atunci o pus un ceaun cu
lapte fiert de-o parte şi-n partea cealaltă o pus un ceaun cu fragi, că şarpele trage şi
la fragi, că copilu’ avé strânsă o pungă de fragi şi punga nu era de-acasă, un vas, ci
era cioplita o scoarţă de pe copac de molid şi încheiată aşa pe margine, şi acolo era
plin de fragi cum o strâns copilu’. Şi şarpele o mirosit şi o venit la fragi şi atunci,
când l-o văzut pe copil cu gura deschisă, o intrat în copil. Şi l-o lăsat pe copil aşa
jos, s-o pus pe lături persoanele respective şi o urmărit. O văzut cum scoate şarpele
capu’ din copil aşa afară, s-o uitat în stânga în dreapta, i-o mirosit şi fragii şi
laptele, şi-o reuşit şi l-o scos. Şi repede o luat copilu’ de jos, l-o scuturat, l-o trezit
din somn. Şi zice că l-o salvat. Ceea ce vă spun eu nu-s poveşti. Bine, n-a fost un
şarpe cum îi şarpele boa aşa. A fost unul din ăştia care mişună prin păduri, prin

Iulia Brânză

şleahuri, prin tufişuri. Şi vedeţi că, câteodată, este adevărat” (Maria Cenuşă, 78 ani,
comuna Putna, judeţul Suceava).
Descântatul vacii cu putregaiul de răchită
,,Unii descântă şi-acuma, da’ să n-audă doctorul veterinar, c-apoi el nu mai ié
bani. Descântă. De exemplu, am descântat şi eu acuma, în anii din urmă. Cum erau
vitele la păscut, una din vaci o scormonit cu piciorul un cuib di zăspi 46. Şî când o
scormonit cuibu’ di zăspi, o zăspe o muşcat-o pe vacă de pulpă. Când o venit acasă,
nu ştiam ce este. «Vai de mine! Vai de mine! Da’ dacă-i şarpe?» Că avem paznic la
vite. Da’ paznicu’ nu se ocupa de fiecare vacă în parte. Ca să spună alt om, era
într-o livadă, cum o scoŝiorât şi-o împrăştiet zăspili aŝelea şi-o muşcat-o o zăspi.
Ei, într-adevăr, i-am făcut nişte ceaiuri de romaniţă 47 cu care am spălat-o, şi-am
afumat-o. Că s-o fost umflat tare şi atunci ne-o spus ŝineva, zâşi: «Trebuie să iei un
putregai de răchită (răchita faŝi putregai) şi s-o afumi tăt împrejurul pulpii şi s-o
descânţi, că s-ar pute să-i treacă». I-am spus aşa: «Dacă-i muşcătură de şarpe, /
Dacă-i muşcătură di altî lighioană / De altceva / Sî să ducî de la dânsa, / Sî să
împrăştie / Sî o liberezî / Sî rămâie curatî ca lacrima / Sî ŝie sănătoasă şi nevătămatî
/ Şi s-o fereascî di toati lighioanele». Că în păduri sânt atâtea lighioane care o pot
ataca. Şi tot aşa făŝém cu mâna, tot o afumam cu un făraş cu răchita asta pusă aşa
deasupra” (Maria Cenuşă, 78 ani, comuna Putna, judeţul Suceava).
Descântatul vacii cu cârpa de şters ouăle încondeiate
Pentru descântatul vacilor se mai foloseşte cârpa cu care se şterg ouăle
încondeiate de Paşte. Gospodinele, care cunosc tradiţia, nu o aruncă, nici nu o
spală, ci o păstrează de leac. ,,Un caz recent acum. Unei cunoştinţe de-a mele i-o
fătat vaca şi i s-o umflat tare tătî pulpa. Şi i-am spus. «Uite, ié putregai de răchită
(că n-o fost la păscut, o stat în grajd) şi ié şi-o descântă cu putregai de răchită şi cu
o cârpă cu care se şterg ouăle încondeiate de la Paşte». Când dai ŝeara jios de pe
ou, cum o fost scris, cu cârpa aŝeea îl şterźi aşa frumos. Şi cârpa aŝeea se păstrează
pentru leacuri. Când afumi văcuţa, trebuie să pui şi cârpa aŝeea şi putregaiul de
răchită şi să ardă împreună pe o leacă de jăratic. Şi asta dă rezultate. Cum se afumă
un mormânt la biserică, aşa sî treŝi roată-mprejur pe sub vacă, cu mâna cu făraşul
pe sub pulpă. De trei ori. Şi tot sî zîŝi din gură: «Sî să ducî, / Sî să-mprăştie». Şî o
dat rezultate foarte buni, de multe ori” (Maria Cenuşă, 78 ani, comuna Putna, judeţul Suceava).
Descântatul animalelor cu pielicica de helge
Helgea (nevăstuica, hermina), mamifer carnivor, cu corpul suplu, lung de
aproape 25 cm, cu blana brună iarna şi alburie vara, este un locatar des întâlnit în
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grajdurile proprietarilor de animale. Una din plăcerile acestui animal este să se
joace cu coama calului, pe care o încâlceşte sau o împleteşte uneori în codiţe.
Calului, la rândul său, îi face plăcere să fie astfel mângâiat de helge. Din cele mai
vechi timpuri, ţăranii au învăţat să conlocuiască în pace cu acest mamifer, pe cât de
mic, pe atât de inteligent. Şi-au format un comportament binevoitor şi tolerant faţă
de el. Iar în cazurile în care, întâmplător (ţăranii sunt siguri că nevăstuica nu are
niciodată intenţia de a muşca animalul, o face numai în cazul când este speriată), le
muşcă vaca sau calul, au la îndemână un rit special de însănătoşire, însoţit de un
descântec, în care rolul principal îl joacă pielicica de helge. Ţăranii sunt atât de
convinşi că anume pielea de helge ajută la tratarea animalului, încât în unele
localităţi (Horodnicu de Jos), ritul se reduce doar la atingerea pulpei vătămate cu
pielicica de helge. ,,Foarte mare putere are cheliŝica de nevăstuică. Când îi muşcat
animalul de nevăstuică, foarte mare putere are asupra lui” (Alina Elena Creţan,
30 ani, comuna Putna, judeţul Suceava).
,,Da, am avut şi noi cazuri. Da’ cum să vă spun, pieliŝica de helge din
comună este şi-acuma. Pieliŝica de helge îi pusă pi-un băţ. Noi avem în grajd vite şi
cal. Şi odată îmi spune bărbatu’ meu: «Mărioară, uite, îi helgea-n grajd». «De unde
ştii? » «Îi tătî coama calului înciotată». Ştiţi , calul avé coama frumoasă, albă. Ea
şi faŝi? Ea sî jioacî cu coama calului. O împleteşte, o zborşeşti, mă rog. Şi-atunci ni
s-o muşcat vaca şi la respectivul am mers şi ni-o împrumutat pieliŝica. Şi-o venit,
numa’ atâta ţin minti, femeia respectivă cu ŝini o venit şi-o descântat, ştiu c-o
trebuit sî toarni într-un vas apă pi pielea aŝeea di helgi şi o leacî di aghiasmî o pus
şi cu apa aŝeea o descântat-o şi o spălat pulpa. Da’ cuvintele nu le pot [spune].
Aŝela care are pieliŝica ştie şi cuvintele. Că dacă n-ai pieliŝica di helge, cât ar faŝi
doctorul tratament şi câte-ar faŝi, nu se vindecă vaca. Numai cu pieliŝica de helge.
O muşcat-o aproape de pulpă. C-aşa muşcă ele. Vaca era aproape de cal. Mai avem
una mai aşa. Pe aŝeea n-o muşcat-o. O muşcat-o pe asta care era aproape. Dacian îl
chema pi cal. Era un cal roşu vişiniu şi coada albă ca zăpada. Foarte frumos era.
Pentru că ié [helgea] cum s-o jucat cu coama calului, vaca ar ŝi dat cu capu’, cu
cornu’ şi atunŝi o deranjat-o. Şi când o deranjezi atunŝia muşcî. Că dacă n-o
deranjează nime’ nu muşcă. Ău, o, cât sî necăjé bărbatu’ ńieu să-i îndrepte coama
încâlcită, împletită şi zborşâtî. Nu mai era dreaptă aşa, în jios cum îs firele de păr
aspre. Tot ce-am auzit în comună, o muşcat vitele. Pe cal nu-l muşcă. Calului îi
plaŝi când sî jioacî cu coama lui. Da’ să ştiţi că tăti aiestea din vechime, tăti sânt
adevărati. Alţii cred, alţii nu cred, dar tăti sânt adevărati” (Maria Cenuşă, 78 ani,
comuna Putna, judeţul Suceava).
,,Noi am folosit chelicica de nevăstuică pentru muşcătura tot a ei la animale,
la cai, la vaci. Şi ne-o muşcat un cal nevăstuica, zisă helgea, la noi în zonă aşa se
spune. Şi am mers la badea Vasile a lui Pavel Aga şi ne-o dat cheliŝica şi am
adus-o apă de la fântână neîncepută şi nu trebuie să vorbeşti cu nimeni în timpul
când faci descântecul. Şi speli cheliŝica aŝeea de 9 ori pe o parte şi de 9 ori pe
ŝealaltă parte. Şi de 9 ori cât o speli pe o parte spui de 9 ori Tatăl nostru. Pe partea
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ŝealaltă, tot aşa. Şi speli cu apa şeea animalul unde-i muşcat şi îi treŝe timp de
câteva zâli, dimineaţa şi sara. Dacă nu, coaŝe, mult mai mult chinuieşti, sparge,
puroi, chinuieşti cu animalul respectiv. La noi o muşcat calu’ şi vaca. L-o muşcat
deodată de gât. Şi dintre chiŝioare, aşa de pieliţă, s-o umflat tare. Vaca o muşcă de
pulpă. La fiecare casă este nevăstuică, dar dacă nu-i deranjată, nu le faŝe nimic.
Dacă ea îi pe dânsul şi îi deranjată, de ciudă, muşcă. După asta observi că ai
nevăstuică în grajd, că împleteşte coama la cai, coada la vacă. O împleteşte ca cum
ai împleti cu mâna. Cum ai împleti cu mâna o coadă, aşa împleteşte ea, în trei, mai
multe [codiţe]. Tătî coama la cal o încâlceşte. Aşa am păţit noi. N-o mai poţi
descâlci. Nu se mai poate descâlci niciodată. Da, o laşi aşa. Dacă vrei s-o
descâlceşti, trebuie s-o tai. Şi când îi treŝi, găseşti doi dinţuŝi, acolo unde l-o
muşcat. Semnul” (Alina Elena Creţan, 30 ani, comuna Putna, judeţul Suceava).
,,Calul, dacă n-are clopot pe lanţ, helgea-i posibil să-l muşte. Sau calul dacă
nu-i liniştit sau vaca dacă-i nervoasă. Ea îi încâlceşte coama sau coada şi dacă vaca
o stinghereşte cu capul, ea o muşcă. Sau calul tot aceeaşi treabă: dacă îl deranjează
şi-i nervos, dă s-o pălească cu piciorul, şi dac-o păleşte cu piciorul, atunci ea îl
muşcă. De asta se umflă, eventual mai mult în partea pulpei, aşa se muşcă.
[Coama] îi încâlcită ca şi cum ar fi încâlcită cu mâna. Şi coada şi coama, ca şi cum
ar încâlci-o cineva tare, tare, ca şi cum ar tapa cineva părul, aşa-i de încâlcită, că
greu îl desfaci, cu toate că-i firul gros la coama calului. Ea vine şi se joacă cu calul,
cu vaca tot aşa la coadă. Şi dacă vaca-i nervoasă, o loveşte. Şi apoi ea se enervează
şi o muşcă, dacă-i stingherită. Sunt helge. Dacă nu-s deranjate nu fac nici ele nimic.
Dar foarte greu se prind. O venit o grămada de lume care ştie că avem. Nu mulţi
cred. Dar dau tratament şi câte două-trei săptămâni şi tot la pielicică ajung” (Maria
Aga, 35 ani, comuna Putna, judeţul Suceava).
De operativitatea cu care se descântă depinde efectul tratamentului. ,,Dacă-i
muşcată de nevăstuică şi imediat ai dat şi-ai spălat-o, ai scăpat. Dacă nu, necăjeşti
mult. Coaŝe şi curge. Da’ dacă ai cheliŝica speli rapid şi gata-i bun” (Ileana
Cenuşă, 74 ani, comuna Putna, judeţul Suceava). ,,Trebuie să faşi repede, nu să laşi
câteva zâle. Atunŝi ai făcut, atunŝi i-o şi trecut. (Alina Elena Creţan, 30 ani,
comuna Putna, judeţul Suceava).
Uneori, nici nu mai este nevoie să reciţi ceva. Important este s-o speli cu
pielicica de helge. ,,Când mă uit pe spate, vaca-i umflată, aşa o umflătură bună
drept pe spate. Zâc: «Şi are vaca? Ău, îi muşcată de helge». S-o dus repede, o scos
o găleată de apă, o luat o ulcică de apă, o spălat cheliŝica, n-o zâs nimic, nici Tatăl
nostru. O spălat vaca de câteva ori, aşa pe spate, şi-o turnat pe urmă aşa
ţr-r-r! Şi sara, vaca, gata, era dezumflată” (Ileana Cenuşă, 74 ani, comuna Putna,
judeţul Suceava).
Uneori, ritul descântatului este însoţit şi de ungerea locului vătămat cu
usturoi, o legumă considerată de medicina magică având puteri apotropaice ieşite
din comun. ,,Atâta o spalam, până spuneam de nouă ori Tatăl nostru. După ce
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spălam, dădeam cu chieliŝica pe umflătură, tăt, tăt. Şi după aceea badea Vasile
m-o mai învăţat că, după ce fac aşa, să fac usturoi, fără sare, pisat aşa mujdei şi să
ung toată umflătura cu usturoi. Şi tot dădea înapoi. Odată ne-o muşcat un cal de
boaşe48 şi tare ne-am temut, ferească Dumnezău. Şi el zâŝe mai fă şi-aşa, încearcă.
Şi-am făcut şi bun o fost, cu usturoi. După ce-am spălat cu chieliŝica şi-am dat cu
chieliŝica tăt aşa, am dat cu usturoi şi tot s-o dezumflat parcă mai repede decât
numa’ cu chieliŝica goală. Era un animal scump şi nu-ţi dă mâna să-l pierzi. La noi
mai muşcă prin pădure şerpele. Tot cu chiele de nevăstuică şi la şerpe. O spus
cineva c-o făcut cu chele de nevăstuică şi-o mărs. De unde chiele di şerpe? Mai
sunt care au, da’ nu dau, că chielea de şerpe îi tare subţirică, tare fină şi s-a rupe
mai repede decât cea de nevăstuică şi nu pre dau. Şi tăticu’ o avut o chiele de şerpe,
l-o belit şi i-o luat chielea tăt, da’ n-o fost atent cu ea şi o mâncat-o şoarecii” (Alina
Elena Creţan, 30 ani, comuna Putna, judeţul Suceava).
Există şi măsuri de prevenire a muşcăturii: ,,Ca să nu muşte helgea calul, se
pune un clopoţel pe lanţ sau la căpăstru. Dar degeaba. Că ea-i pe dânsu’ şi se joacă
cu coama şi dacă o deranjează, muşcă. Poate să aibă clopoţel. Noi în grajd avem
vaca cu clopot. Degeaba. Ea îşi face treaba. Că dacă-i deranjată, muşcă. Şi chiar
dacă n-o deranjează animalele în grajd, dar dacă o deranjezi tu, vezi că vrei s-o
omori, toate animalele în grajd ţi le muşcă. E mai bine să nu intervii. Trebuie s-o
laşi în pace, să nu-i faci nimic” (Alina Elena Creţan, 30 ani, comuna Putna, judeţul
Suceava).
Ţăranii consideră că e bine să tratezi helgea ca pe un animal domestic, să
n-o înjuri: ,,Mai bine să te faci că n-o vezi. Da’ chiar dac-o vezi, eu am văzut prin
ţarnă, la fân, se zâŝe că se transmite, n-ai voie să le zâŝi nimic. Dacă crezi că n-o
poţi prinde, să-i dai pace” (Alina Elena Creţan, 30 ani, comuna Putna, judeţul
Suceava). ,,În grajd, dac-o vezi, să grăieşti frumos cu dânsa: «Ce faşi?» Aşa.
[Informatoarea a folosit un ton gingaş, ca şi când ar fi vorbit cu un copilaş.] Ea
fuge. Să nu-i faŝi nimica, să vrei s-o omori ca pe un şoarec. Că dacă ai vrut s-o
omori, tot atunŝi ţi-o chişcat cal, vacă ce ai în grajd. Noi cai nu mai avem acuma,
da’ avem vaca. Şi vaca are clopoţel la gât şi nu avem deranj cu dânsa. Când intrăm
în grajd nu vedem nevăstuica. Că de ce îi zâŝi helge, da’ o dezmierzi nevăstuică? Îi
zâşi nevăstuică ca să o dezmierzi, ca să nu facă nimica. Dacă ai vrut s-o omori, în
zâua aceea ţi-o muşcat animalele, tăti câte le ai în grajd” (Ileana Cenuşă, 74 ani,
comuna Putna, judeţul Suceava). ,,Dacă spui rău de dânsa prin grajd, răcneşti, o
înjuri, ea se înmânie, se supără şi tot strâcă la animale, le muşcă” (Alina Elena
Creţan, 30 ani, comuna Putna, judeţul Suceava).
Spusele de mai sus ale informatoarelor noastre ne îndreptăţesc să credem că
folosirea pronumelui personal ,,dânsa”, ,,dânsul”, considerat mai politicos decât
,,el”, ,,ea”, cu referire şi la animale nu constituie o greşeală gramaticală. Este o
reminiscenţă a credinţei animiste a strămoşilor noştri, care tratau toate fiinţele şi
48
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plantele cu acelaşi respect manifestat faţă de om. Ea exprimă solidaritatea, care a
mai supravieţuit în unele locuri, cu lumea animală.
În localitatea Putna, pielicica de helge am văzut-o Pavel Aga, fiul lui Vasile
Aga. Este îmbrăcată cu blăniţa înăuntru pe un băţ de brad de draniţă, cioplit pe
măsura helgii. La capăt are o aţă cu care se atârnă în cui. O ţine în cămară, la uscat,
învelită în hârtie. ,,Numai la noi este pielicică. Am avut două, una am dat-o. Asta-i
a doilea. Dar nimenea nu are. Şi lumea nu ştie nimica. Asta a lui [Creţan] Alina ştie
şi să descânte cu apa neîncepută. Se spune totuşi ceva din gură. Eu n-am învăţat că
nu avem interes atunci. Că era socru-meu şi făcea el şi eu ce să fac? Nici el [soţul]
nu ştie să descânte, dar în schimb ştie să taie zâmbre la cal, să jugănească un
purcel. Asta ce-o fost rămas de la socru ştie. Să spargă cu trocariu49. Vaca când se
umflă se sparge cu trocariu ca să nu crape. Trocariu-i un cuţit mare care se bagă
între coaste când se umflă vaca. Sau este ceva de pus în gură şi se unge cu dohot.
Este stigneua. Îi ca un cuţit cu trei colţuri mai lungi şi ascuţite. La cai se foloseşte,
mai mult la zâmbre50, când fac caii zâmbre. Zâmbre, când se umflă gingia, se face
cât dinţii şi nu pot mânca. Şi atunci îi înţeapă cu asta, curge sânge rău, şi se freacă
cu sare bine, ca să nu se infecteze şi atâta-i tot. Nu ştim dacă mai are cineva. Asta
tot de la socru o rămas. Socrul era tare bun vânător de [helge]. Ele sunt foarte
şmechere. Nu ştiu cum le-o prins. Şi Pavel, soţul meu, le mai prinde dar nu ştiu
cum” (Maria Aga, 35 ani, comuna Putna, judeţul Suceava).
Descântec de buricat viţelul
Viţelul se ,,burică”, când vaca fată în picioare şi, nefiind asistată de nimeni,
acesta cade jos. Cordonul ombilical se întinde prea tare, cauzându-i leziuni interne.
Locul respectiv se umflă, adică se ,,burică”. Descântecul de buricat vizează
vindecarea buricului umflat al viţelului. Locul respectiv se unge cu puţin ulei şi se
masează uşor, rostindu-se următorul text: ,,Doamne, ŝini m-o buricat pi mine / Sî sî
ducî pi pustie / Să nu vie asupra mé / Răul asupra źiţălului / Să nu rămâie cu
păcate, / Să nu rămână în afarî, / Să deie Dumnezeu să ŝie bini / Şi Maica
Domnului Precistată să aibă grijă de tăti borheile”51. ,,Îl neteză, îl freca uşor, uşor,
uşor cu ulei. Şi buricu’ aŝeala se trăjé şi sî aşaza înapoi. Viţelul tot sufla. Mama tot
îl neteză şi el aşa făŝé [Imită răsuflarea uşurată a viţelului], îi era îndemână. Şi
atunŝia sî aşazà. Sî strânźé maţul ŝeala aşa şi trăźé. Dar dacă era prea tare tras şi
trăźé şi plămânul, atunŝi nu mai trăié” (Eugenia Teleagă, 65 ani, comuna
Horodnicu de Jos, judeţul Suceava).
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Descântec pentru cârtiţă
În spaţiul rural, persistă credinţa în puterea magică a furcii cu fuior de cânepă
pusă în grindă, pentru a-i ,,da de lucru” helgii, sau înfiptă în straturi, pentru a
determina cârtiţele să nu facă gropi. ,,Cânepă, fuior şi cu fus, numai o dată torŝi,
numai o dată să ŝie pe fus întorcătura. Acolo helgea îşi faŝi cuib, adică sî jioacî; o
pui la grindă. Şî sî mai pune pe straturi în grădină la cârtiţe, că şi cârtiţele tot îs
mamifere de genul ăsta, tot îs fine la blăniţă şi scormonesc. Şi helgea tot
scormoneşte. Eu amu am ciment, da tăt timpul scormonè printre podele. Da’ în
grădină cârtiţa îşi faŝi muşuroaie multi, multi. Ş-apoi pe un băţ de alun, pun roată
cânepă, leg şi pun un fus şi spun: ,,Când vré ca sî se joace / Sî se joace în caierul
meu / În furca mé. / Şi când vin eu / Mâne dimineaţă / Sî nu facî muşuroaie. / Sî
termine cânepa de tors” (Eugenia Teleagă, 65 ani, comuna Horodnicu de Jos,
judeţul Suceava).
,,Da’ sî vedi, sî vedi cum sî sui, pe cuvântu’ ńieu, sî vedi şi cum tragi aşa, sî
vedi dimineaţa tras aşa, smuls din caierul ŝela. Pui o ţâră mai mult şi dacă sî
termină şi plouă şi chică jios, îl legi înapoi. Şi dacă se termină şi bate vântul şi
chică, îl pui din nou. Şi tătî vara ele au de lucru” (Eugenia Teleagă, 65 ani, comuna
Horodnicu de Jos, judeţul Suceava).
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Aberglauben und magische Gebräuche in der Bukowina (I)
(Zusammenfassung)
Die während der Forschungen im Bukowiner Gebiet (Januar, Februar und März 2009)
gesammelten Materialien beweisen, dass die traditionellen magischen Gebräuche in dieser Region
noch lebendig sind. Usere Informationen haben wir von Bauern, Hausfrauen, Beamtinnen,
Lehrerinnen und Rentnerinnen bekommen. Diese berichteten uns, dass die nationalen Volkstrachten
und die bäuerlichen Werkzeuge verloren gehen, Hanf und Flachs nicht mehr angebaut werden, dass in
einigen Ortschaften der Brauch des Neujahrsumgangs mit dem geschmückten Pflug oder die
Weihnachtslieder fast nicht mehr vorkommen und dass in anderen Orten die Scharen von
Maskenträgern überhaupt nicht mehr zu treffen sind. Aber die magischen Überzeugungen und
Gebräuche bestimmen heute noch viele von den Tätigkeiten des einfachen Menschen auf dem Lande.
Die Verfasserin des Artikells stellt fest, dass einerseits, der einfache Mensch sich der Vorteile
des modernen Lebens (Fernseher, Auto fahren, Handy, Mikrowelle) zu erfreuen weisst, und dass
andererseits er noch gewisse traditionelle magische Bräuche verwendet, um sein Haus, seine Familie
oder seine Person gegen böse Geister zu schützen. Er glaubt noch an magische Kräfte, die von einer
Zauberin zu bösen Zwecken verwendet werden können. Diese Kräfte können verschiedene Formen
nehmen, z. B. die Form einer Frosch, der, in einen gewissen Bauernhof geworfen, dort Krankheit oder
Unglück bringen wird. Ähnlicherweise hat eine Zauberin die Kraft, die Milch der Kühen (den Rahm)
„wegzunehmen”, die kirchliche Trauung eines Mädchens zu „vermachen” einen Feind während eines
Prozesses „verstummen” zu machen oder Jemandes Augen zu „blenden”, damit dieser die
gestohlenen Sachen nicht sehen kann. Die Mutter beschwört ihr vermutlich „vom bösen Blick”
getroffene Kind, indem sie glühende Kohlen ausgiesst; der Bauer wirft inmitten seines Hofes die
Harke, die Sense oder die Schaufel, damit der Hagel aufhört; die Farben Rot und Weiss haben
magische Wirkungen: die erste wird gegen den oben erwähnten „bösen Blick” verwendet (Kinder
oder Haustiere tragen machmal einen roten Schnur), die zweite ist ein Symbol der Reinheit und
Schönheit. Einige Rituale beruhen sich auf die magische Kraft des Namens: z. B. wird ein krankes
kleines Kind Jemandem unter einem anderen Vornamen durch ein geöffnetes Fenster symbolisch
„verkauft”, damit es die Krankheit nicht mehr erkennt. Am St. Andreas-Tag (einem wichtigen
christlichen Feiertag) werden die Tür- und Fensterrahmen des Hauses und des Stalls mit Knoblauch
geschmiert, damit die bösen Geister nicht hereintreten. Am selben Tag versuchen die unverheirateten
Mädchen, durch Zaubereien ihren Vorherbestimmten zu kennen und die Frauen versuchen, durch
von ihnen gemachten „Kalender“ das Wetter des kommenden Jahres zu bestimmen: sie legen zwölf
mit Salz bestreuten Zwiebelschalen auf den Ofen (wenn der Salz schmelzt, dann heisst es, in dem
entsprechendem Monat wird es regnen) oder lassen Äste von Äpfel-, Birn- und Pflaumenbäumen in
einem erwärmten Zimmer knospen, um so die Periode zu erfahren, wenn die Bäume ihre Früchte ansetzen.
Alle diese Tätigkeiten sind Überreste der traditionellen Magie. Es fehlt ihnen aber eine
wesentliche Sache, die jener uralten Magie zugrundelag: die dem archaischen Menschen spezifische
mystische Verbindung mit der Umwelt. Die Ergebnisse der Forscher im Bereich der magischen
Gebräuche zeigen das, was die Ökologen und die Psychologen seit langem festgestellt haben: wir sind
Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.

Credinţe şi practici magice în Bucovina (I)
Zeugen einer Krise der Harmonie zwischen dem Menschen und den Naturelementen und, in der
Folge, einer inneren Krise des Menschen selbst. Der moderne Mensch versteht durch Natur einfach
nur Bäume, Vögel und Pflanzen, die ihm Vorteile bringen können oder nicht. Zwischem ihm und der
Natur besteht ein mechanisches Verhältnis, wie das zwischen einem Konsument und einem Konsumgut.
Die Forschungen haben auch festgestellt, dass die Beschwörung ihre ehemalige Funktion noch
nicht verloren hat, d. h. sie wird heute noch als Heilmittel verwendet. Das Phänomen der
Beschwörung haben wir in jeder Ortschaft, die wir besucht haben, getroffen (Straja, Falcău, Arbore,
Solca, Putna, Horodnicu de Jos, Frătăuţii Noi, Dărmăneşti). Unsere Informatoren konnten uns eine
sogenannte Beschwörerin ,,von Beruf” nicht nennen. Die Texte und die Rituale der Beschwörung
oder anderer magischen Bräuche haben sie von ihren Müttern, Grossmüttern oder von verschiedenen
Insassen übernommen. Der meist getroffene Brauch ist der des Ausgiessens der glühenden Kohle, den
alle Informatoren kennen, obwohl die meisten den genauen Text nicht mehr wissen. Das beweist, dass
die Beschwörung als Art der magischen Dichtung allmählich verloren geht. Die meisten Informatoren
sagten uns zumindest eine rudimentäre Form der Beschwörung, aber die traditionellen Texte werden
allmählich vergessen. Es gibt keine Beschwörer mehr, die eine gewisse Neigung dazu haben, die den
Brauch ,,stehlen” und sorgfältig ihren Nachfolgern überlassen wollen. Wir berichten z. B. über den
Fall eines Menschen aus Putna, Vasile Aga, ein im Dorf bekannter und letzter Beschwörer, der die
Haustiere der Bauer oft behandelte, der aber gestorben ist, ohne jemandem seine Kenntnisse weiter zu vermitteln.
Es gibt auch Situationen, in denen die Menschen neue Beschwörungen je nach Bedürfnis
erfinden, diese haben aber jene faszinierende Wirkung auf die kranke Person nicht mehr, sie beachten
die traditionelle Struktur und Poetik, genauso den Rhythmus, den Reim usw. nicht. Das könnte durch
„die Zensur des Imaginären” erklärt werden, die in die westliche Kultur nach der Renaissance
eingedrungen war. Eine ausführliche Analyse dieses Phänomens machte der bekannte rumänische
Religionshistoriker Ioan Petru Culianu, in seinem Buch Magie und Eros in der Renaissance. 1484.
Als Element der magischen Medizin wird die Beschwörung meistens von jüngeren oder älteren
Frauen benutzt. Wir machen noch die Bemerkung, dass es auch ausgebildete Frauen gibt, die sie
ziemlich gut kennen und benutzen. Die Verfasserin stellt auch andere Phänomene der Volksmagie
dar, wie z. B. die Bräuche, die mit den Hauptmomente des meschlichen Lebens, d.h. die Geburt und
die Beerdigung, sowie mit den Pflanzen und Tieren verbunden sind.

ŞTIINŢELE NATURII

GEOLOGIA BAZINULUI SUPERIOR
AL PÂRÂULUI PUTNA (MUNŢII BISTRIŢEI) (V)
OVIDIU BÂTĂ
4. PROBLEME DE CORELARE ŞI BIOZONARE
PALINOSTRATIGRAFICĂ
Corelarea şi, mai ales, biozonarea palinostratigrafică reprezintă o contribuţie
foarte importantă a unui studiu palinologic, întrucât au rol de sinteză şi de
concluzie asupra activităţii de cercetare efectuate în acest scop. O bună corelare şi
biozonare se bazează pe calitatea probelor analizate şi pe materialul palinologic
concret rezultat în urma studiului.
Valoarea conţinutului palinologic a rocilor analizate depinde, în mare
măsură, de condiţiile de sedimentare iniţială a rocilor, de gradul de îngropare a
acestora şi de diageneză a materiei organice conţinute în roci, iar în cazul rocilor
metamorfice de gradul de metamorfism şi de intensitatea fazelor tectonice care au
afectat formaţiunile geologice supuse analizei.
În cazul regiunii studiate – bazinul superior al pârâului Putna (Munţii
Bistriţei) –, formaţiunile geologice au fost afectate atât de un metamorfism intens
cât şi de faze tectonice care au „şters” toate relaţiile de succesiune ale rocilor
sedimentare iniţiale.
Materia organică, reprezentată prin asociaţiile de acritarche, s-a păstrat,
rezistând tuturor acestor evenimente metamorfice şi tectonice, dar nu şi-a păstrat
întru totul caracterul iniţial. Mai întâi, unele palinomorfe au fost puternic colorate,
devenind opace, altele, din contră, au fost decolorate, în ambele cazuri
„responsabil” fiind pH-ul şi temperatura metamorfismului. Prin procedee de
laborator, am eliminat parţial aceste inconveniente de determinare. Fazele
tectonice, mai ales cele dinamice în asociere cu cele de metamorfism, au dus la
modificări importante de dimensiune şi formă a palinomorfelor, au modificat
aspectele morfologice ale acestora. Mai mult, o serie de palinomorfe au fost sparte
sau sfărâmate, pliate, torsionate, ceea ce a creat mari dificultăţi de determinare şi de
alcătuire a asociaţiilor palinologice.
Analele Bucovinei, XVI, 1 (32), p. – , Bucureşti, 2009

Ovidiu Bâtă

Toate aceste impedimente au contribuit la apariţia unor dificultăţi de corelare
şi biozonare palinostratigrafică. La acestea din urmă au contribuit şi lipsa unor
resturi macro- şi microfaunistice (trilobiţi, graptoliţi, conodonte) sau a speciilor tip
pentru anumite nivele biostratigrafice pentru a le putea folosi ca repere în corelare.
Astfel, în corelarea palinostratigrafică ne-am bazat pe asociaţia de cenozonă,
alcătuită din palinomorfe ce însoţesc într-o asociaţie „elementele tip” pentru a le
putea compara cu asociaţii complete din formaţiuni sedimentare clasice. Stabilind
anumite zone biostratigrafice, am putut, în continuare, să facem corelarea, utilizând
zonele cu trilobiţi sau graptoliţi, conodonte şi chitinozoare (numai pentru
formaţiunea superioară Tg4 a grupului Tulgheş). Pentru restul formaţiunilor
analizate ne-am limitat la o corelare bazată numai pe genurile şi speciile de acritarche.
4.1. Grupul Bretila
Este cel mai vechi grup litologic din Carpaţii Orientali şi din regiunea
studiată. Acest grup este alcătuit din micaşisturi retromorfe ± granaţi, gnaise
oculare de tip Rarău, amfibolite şi paragnaisuri. Pentru analize palinologice şi
pentru corelare palinostratigrafică se pretează numai micaşisturile, mai slab
metamorfozate, paragnaisurile şi cimentul gnaiselor oculare de tip Rarău. În primul
ciclu de metamorfism, rocile acestui grup au fost metamorfozate în faciesul
Barrowian, ce aparţine fazei tectonice Dalslandiene (Kräutner, 1980, fide Olaru, 2001).
Asociaţia de acritarche pe care am determinat-o indică o vârstă Rifean
(Cryogenian), asemănătoare şi corelabilă cu cea stabilită pe valea Bistriţei din
Carpaţii Orientali de Oniceanu et al. (1974), Olaru, Oniceanu (1985), Olaru (1991), Olaru (2001).
Din asociaţia stabilită de noi amintim: Leiosphaeridia crassa (Naum.) Jank.,
Leiosphaeridia obsuleta (Naum.) Jank., Stictosphaeridium sinapticuliferum (Tim.)
Mikh. & Jank., Gloeocapsomorpha prisca Tim., Synsphaeridium conglutinatum
Tim., Goryniella callifer Tim., Margominuscula rugosa (Naum.) Jank., Globiferum
deminatum Germ. & Tim., Satka sp., Leiosphaeridia tenuissima Eis.,
Leiosphaeridia ternata (Tim.) Mikh. & Jank. Această asociaţie de palinomorfe,
recoltată din roci a căror vârstă izotopică a fost stabilită la 850 ± 50 m. a.
(Kräutner, 1980), este cea mai veche din Carpaţii Orientali. Se observă că în
asociaţia de palinomorfe domină sferomorfitele de dimensiuni mici, între care
predomină Leiosphaeridele, cu specia cea mai reprezentativă, Leiosphaeridia
crassa (Naum.) Jank., (15–30 µm).
Din punct de vedere palinologic, considerăm că asociaţia de acritarche
stabilită poate fi corelată cu cea provenită din formaţiuni geologice sedimentare din
Platforma Est-Europeană şi Sinecliza baltică, ce aparţin grupului Karatow,
respectiv formaţiunile Podinzerskaya, Inzerskaya şi Miniarskaya, ce sunt cuprinse
în acelaşi interval de vârstă izotopică de 850–630 m. a. Conţinutul palinologic al
acestor formaţiuni este asemănător, din care nu lipsesc speciile tipice de acritarche
reprezentate prin: Leiosphaeridia crassa (Naum.) Jank. (specie dominantă şi aici),
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Leiosphaeridia obsuleta (Naum.) Jank., Leiosphaeridia tenuissima Eis.,
Leiotrichoides typicus Herm., Leiosphaeridia jacutica (Tim.) Mikh. & Jank. şi alte
specii (Jankauskas et. al., 1989).
4.2. Grupul Rebra
A fost divizat de Kräutner et al. (1982) în trei formaţiuni litologice, care, în
ordine stratigrafică, sunt următoarele: formaţiunea gnaisică cu micaşisturi de
Izvorul Roşu (Rb1), formaţiunea carbonatică de Voşlobeni (Rb 2) şi formaţiunea
micaşisturilor cuarţoase de Ineu (Rb3).
În regiunea cercetată de noi este prezentă numai formaţiunea carbonatică
mediană, de Voşlobeni (Rb2), alcătuită din calcare şi dolomite cristaline,
micaşisturi retromorfe şi intercalaţii de amfibolite.
În Carpaţii Orientali, acest grup litologic este mai răspândit decât grupul
Bretila, fiind metamorfozat în ciclul al doilea de metamorfism, de tip Cadomian, ce
corespunde fazei tectonice de tip Baikalian sau Assyntian. Ulterior, rocile acestui
grup au fost afectate de un metamorfism retrograd, de tip Hercinic.
Din punct de vedere al relaţiilor tectonice dintre grupurile Rebra şi Bretila,
acestea nu au fost stabilite. Se ştie însă, încă din studiile anterioare (Bercia et al.,
1976), că grupul Rebra are o poziţie litostratigrafică mai ridicată faţă de grupul
Bretila, astfel încât formaţiunea inferioară a grupului Rebra (Rb 1), cu o grosime
generală de aproximativ 1 000 m, este echivalentă cu partea superioară a grupului Bretila.
Analizele palinologice pe care le-am făcut pe micaşisturile retromorfe, pe
calcarele şi dolomitele cristaline au un conţinut de palinomorfe caracteristic,
reprezentat prin următoarele specii: Leiosphaeridia crassa (Naum.) Jank.,
Leiosphaeridia minutissima (Naum.) Jank., Leiosphaeridia obsuleta (Naum.) Jank.,
Podoliella irregulare (Tim.) Mikh., Stictosphaeridium sinapticuliferum (Tim.)
Mikh. & Jank., Octoedrixium truncatum (Rudav.) Rudavskaya, Granomarginata
notata Naum., Bavlinella faveolata Schep., Margominuscula rugosa (Naum.) Jank.
ş. a. Acest conţinut palinologic, bogat şi caracteristic, ne permite să atribuim
formaţiunii mediane, de Voşlobeni (Rb2), a grupului Rebra, vârsta Vendian.
Pe de altă parte, vârsta izotopică pentru această formaţiune a fost stabilită
pentru intervalul de 650 ± 50 m. a. (Mânzatu et al., 1975; Bercia et al., 1976;
Kräutner, 1980), ceea ce corespunde cu vârsta biostratigrafică stabilită pe baza
asociaţiei de acritarche.
Privind corelarea palinostratigrafică a grupului Rebra, Oniceanu, Olaru
(1977) stabilesc, pe baza asociaţiei de acritarche din micaşisturi biotitice,
paragnaise, cuarţite albe şi negre, metatufuri şi calcare cenuşii slab cuarţoase de pe
pârâul Gaja din zona Vârfului Roşu (partea de est–nord-est a munţilor Rodnei),
vârsta Rifean–Vendian, pentru formaţiunile inferioară şi medie (Rb1 şi Rb2),
echivalentă unei vârste absolute de 800–700 m. a. Asociaţia palinologică stabilită
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este puţin diferită de cea menţionată pentru formaţiunea de Voşlobeni (Rb 2) din
perimetrul analizat. Câteva palinomorfe sunt identice cu asociaţia palinologică
stabilită de noi, între care: Synsphaeridium conglutinatum Kirj., Margominuscula
rugosa (Naum.) Jank., Stictosphaeridium implexum (Tim.) Mikh. & Jank.
Într-o altă lucrare (Olaru, Oniceanu, 1983), este analizată palinologia şi
distribuţia stratigrafică a palinomorfelor în formaţiunea calcaroasă mediană, de
Voşlobeni (Rb2), de pe pârâul Dusoiu din zona Drăgoiasa–Barnar. Asociaţia de
acritarche de aici provine din calcarele şi dolomitele cristaline talcoase, paragnaise
şi micaşisturi cu granaţi. Asociaţia de acritarche este foarte bogată, în ea se
regăsesc o serie de genuri şi specii amintite mai sus, între care amintim:
Stictosphaeridium sinapticuliferum (Tim.) Mikh. & Jank., Stictosphaeridium
implexum (Tim.) Mikh. & Jank., Granomarginata notata Naum., Leiosphaeridia
crassa (Kildinella hyperboreica) (Naum.) Jank., Bavlinella faveolata Schep.,
Leiosphaeridia tenuissima Eis. ş. a. Vârsta acestor formaţiuni este Vendian, ce urcă
până în baza Cambrianului inferior, echivalentă unei vârste absolute de 600 m. a.
Pentru Carpaţii Orientali, referitor la asociaţia tipică de acritarche, pentru
formaţiunea mediană (Rb2), de Voşlobeni, a grupului Rebra, Olaru (2001) citează
un grup de acritarche caracteristice, între care: Podoliella irregulare (Tim.) Mikh.,
Bavlinella faveolata Schep., Octoedrixium truncatum (Rudav.) Rudavskaya,
Stictosphaeridium sinapticuliferum (Tim.) Mikh. & Jank., Granomarginata notata
Naum., Retiforma tolparica Mikh., Leiosphaeridia crassa (Naum.) Jank.,
Leiosphaeridia obsuleta (Naum.) Jank. ş. a., care definesc vârsta Vendian (650 ±
50 m. a.) şi care apar, pe lângă alte specii de acritarche, în toate formaţiunile de vârstă Vendian.
Pe baza acestor asociaţii am putut face corelări palinostratigrafice şi cu alte
regiuni, între care Munţii Sudeţi (Olaru, Gunia, 1987), Munţii Urali de Sud
(Mikhailova, Podkovirov, 1987), Suedia de Sud (Vidal, 1976), regiunea Mării
Baltice (Paškevičiene, 1980), Platforma Est-Europeană (Jankauskas et al., 1989).
Pentru Platforma Est-Europeană şi Litoralul baltic, precizăm că asociaţiile
palinologice – apte pentru corelare cu cele provenite din formaţiunea de Voşlobeni
(Rb2) analizată de noi – analizate de Jankauskas et al. (1989) provin din
orizonturile Drevleanskii, Redlinskii şi Kotlinskii, ce sunt cuprinse în intervalul de
vârste izotopice de 630–570 m. a.
4.3. Grupul Negrişoara
Acest grup litologic este alcătuit din doi termeni litostratigrafici: formaţiunea
de Pinu, în partea inferioară, şi gnaisele porfiroide de Pietrosu, în partea superioară.
Formaţiunea de Pinu, cu o grosime de circa 1 000 m, este alcătuită din
micaşisturi, paragnaise cuarţitice cu biotit, cuarţite negre cu intercalaţii lentiliforme
de roci carbonatice şi gnaise albe feldspatice. Alcătuirea litologică a acestei
formaţiuni şi conţinutul palinologic sunt argumente că această formaţiune are o
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origine sedimentară iniţială. Gnaisele porfiroide de Pietrosu, prin compoziţia
petrografică şi lipsa conţinutului palinologic, atestă originea lor magmatică.
Formaţiunea de Pinu prezintă numeroase secvenţe litologice asemănătoare cu
formaţiunea de Ineu (Rb 3), dar conţine şi secvenţe terigene asemănătoare
formaţiunii blastodetritice (Tg1), respectiv formaţiunii de Căboaia, a grupului
Tulgheş, în care dominante sunt cuarţitele muscovitice, cuarţitele feldspatice,
şisturile clorito-sericitoase cu lentile de roci carbonatice. Aşadar, grupul Negrişoara
se află la limita dintre grupul Rebra (formaţiunea superioară de Ineu, Rb3) – faţă de
care prezintă o discordanţă tectonică (Vodă, 2000) – şi grupul Tulgheş, respectiv
formaţiunea inferioară blastodetritică (Tg1) de Căboaia. Litologic este posibil ca
această limită să fie dată de gnaisele porfiroide de Pietrosu (Athanasiu, 1899;
Savul, Mastacan, 1952; Cocârţă, 1974).
Dacă analizăm conţinutul palinologic, acesta prezintă palinomorfe atât de
vârstă Rifean – Vendian cât şi palinomorfe de vârstă Cambrian inferior.
Între speciile de acritarche de vârstă Rifean amintim: Leiosphaeridia
minutissima (Naum.) Jank., Leiosphaeridia ternata (Tim.) Mikh. & Jank.,
Lophominuscula prima Naum., Margominuscula prima Pych., Margominuscula
rugosa (Naum.) Jank. ş. a.
Alături de acestea, o serie de specii de acritarche acoperă intervalul Rifean –
Vendian, dintre care mai cunoscute sunt: Leiosphaeridia crassa (Naum.) Jank.,
Leiosphaeridia obsuleta (Naum.) Jank., Spumosata prima Naum., Bavlinella
faveolata Schep., Margominuscula tremata Naum. ş. a.
O altă categorie de acritarche sunt caracteristice pentru Vendian, între care
cităm: Brochopsophosphaera simplex Pych., Trachyminuscula microrugosa
Naum., Podoliella irregulare (Tim.) Mikh., Orygmatosphaeridium distributum
Tim., Leiosphaeridia sp. ş. a.
În sfârşit, o altă categorie importantă de acritarche este caracteristică pentru
Cambrianul inferior, între care mai importante sunt: Leiosphaeridia dehisca Pašk.,
Leiosphaeridia pylomifera Pašk., Micrhystridium pallidum Volk., Baltisphaeridium
primarium Jank., Granomarginata squamacea Volk. ş. a.
Foarte interesante şi definitorii pentru vârsta acestei formaţiuni sunt speciile
Botuobia wernadskii (Schep.) Kolosov şi Micrhystridium tornatum Volk. care îşi
încep evoluţia în Vendian şi continuă să fie prezente în asociaţia palinologică din
Cambrian inferior, fiind caracteristice.
Pe baza acestor argumente, considerăm că vârsta stratigrafică a formaţiunii
de Pinu şi inclusiv a grupului Negrişoara este de limită, Vendian–Cambrian
inferior, posibil chiar Cambrian inferior (Olaru, 2002, comunicare orală), având în
vedere procentul de participare a speciilor de acritarche la asociaţia palinologică a
acestui grup litologic.
Asociaţiile palinologice determinate pe roci ale formaţiunii de Pinu, grupul
Negrişoara, plasează această unitate litologică în partea superioară a Vendianului,
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la limita cu Cambrianul inferior. În acest caz, poziţia stratigrafică a grupului
Negrişoara se situează la limita dintre formaţiunile neoproterozoice (Vendian) şi
cele paleozoice (Cambrian inferior). Argumentele sunt confirmate şi de vârsta
radiometrică, de 675 m. a., a gnaiselor porfiroide de Pietrosu (Zincenco et al.,
1996), acestea putând constitui limita dintre formaţiunile neoproterozoice şi cele paleozoice.
Limita litologică, aşa cum am afirmat, între Proterozoic (formaţiunea de
Ineu, Rb3) şi Paleozoic (formaţiunea de Căboaia, Tg1) este posibil să fie dată de
gnaisele porfiroide de Pietrosu, ce marchează o suprafaţă de şariaj prealpin. Pe de
altă parte, argumentele litologice şi stratigrafice sunt confirmate şi de vârsta
izotopică de 675 m. a. stabilită pe probe provenite din gnaisele porfiroide de
Pietrosu (Zincenco, 1994; Zincenco et al., 1996).
În această situaţie de amestec de specii de acritarche, ce conferă asociaţiei
palinologice un caracter mixt, Vendian–Cambrian inferior, de limită
cronostratigrafică, este foarte greu să putem face o corelare palinostratigrafică şi
mai ales o palinozonare. Este foarte dificil de găsit o altă asociaţie palinologică atât
de complexă şi de diversificată precum cea amintită mai sus.
4.4. Grupul Tulgheş
În Carpaţii Orientali şi în regiunea studiată, grupul Tulgheş este cel mai
răspândit dintre formaţiunile metamorfice. Acest grup a fost studiat de numeroşi
cercetători petrografi, structuralişti şi tectonicieni, palinologi şi specialişti în
zăcăminte de minerale utile. Pe baza a numeroase studii, grupul a fost împărţit în
patru unităţi structural-tectonice, reprezentate prin formaţiunea inferioară –
blastodetritică, de Căboaia (Tg1) –, formaţiunea mediană – a cuarţitelor negre, de
Holdiţa (Tg2) –, formaţiunea median-superioară – metavulcanitelor acide, de Leşu
Ursului (Tg3) – şi formaţiunea superioară – filitoasă cuarţitică, de Arşiţa Rea (Tg4).
Aceste formaţiuni cuprind mai mulţi membri, separaţi mai mult pe criterii litologice.
Cea mai bine reprezentată formaţiune în perimetrul studiat este formaţiunea
mediană (Tg2), alcătuită din cuarţite negre şi şisturi grafitoase cu metatufuri bazice
şi intercalaţii calcaroase subordonate.
4.4.1. Formaţiunea blastodetritică, de Căboaia (Tg1)
Constituie termenul inferior al grupului Tulgheş. A fost întâlnită numai
înspre baza forajului structural F14 Cârjoi. Din punct de vedere litologic, este
alcătuită din şisturi cuarţitice sericito-cloritoase, cuarţite verzui feldspatice (roci
cuarţo-feldspatice blastodetritice de tip Toancele). Formaţiunea se află la limita
inferioară a Cambrianului inferior, având în conţinutul palinologic multe specii de
acritarche ce urcă din Vendian şi chiar din Rifean. Între acestea, Leiosphaeridia
crassa (Naum.) Jank., Leiosphaeridia obsuleta (Naum.) Jank., Botuobia wernadskii
(Schep.) Kolosov ş. a.
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Alături de aceste specii, numeroase alte acritarche cambriene sunt prezente,
dintre care amintim: Asteridium tornatum (Volk.) Mocz., Tasmanites tenellus
Volk., Asteridium pallidum (Volk.) Mocz., Micrhystridium brevicornum Jank.,
Teophypolia lacerata Kirj., Fimbriaglomerella minuta (Kirj.) Mocz. & Vidal,
Cymatiosphaera nerisica Jank., Ceratophyton vernicosum Kirj., Vendotaenia sp. ş.
a. Aceste specii sunt argumente importante pentru atribuirea vârstei Cambrian
inferior pentru această formaţiune.
Pentru formaţiunea Tg1 se estimează vârsta izotopică de 550–570 m. a.
(Zincenco, 1994; Zincenco et al., 1996). Pe valea Bistriţei, Olaru (2001)
menţionează o asociaţie palinologică mai bogată de acritarche, pe care o atribuie
tot la Cambrian inferior şi pe care o consideră ca asociaţie de la limita Vendian –
Cambrian inferior, cu un număr mai bogat şi mai diversificat de specii de acritarche
faţă de asociaţia palinologică a formaţiunii de Pinu din grupul Negrişoara.
4.4.2. Formaţiunea cuarţitelor negre, de Holdiţa (Tg2)
Este, aşa cum aminteam mai sus, cea mai reprezentativă în perimetrul studiat
pentru grupul Tulgheş. Formaţiunea se individualizează prin prezenţa dominantă a
tipurilor litologice caracteristice, rocile cu grafit.
Litologic este alcătuită dintr-o succesiune monotonă de cuarţite negre
grafitoase ± lentile de minereu manganifer şi şisturi grafitoase, cu intercalaţii
sporadice de şisturi carbonatice, roci cuarţo-feldspatice. Formaţiunea este tipică
pentru Cambrianul inferior, indiferent unde apare în Carpaţii Orientali, fiind un
reper litologic şi palinologic.
Din punct de vedere palinologic, reprezintă un interval de explozie a
speciilor de acritarche Cambrian inferioare, atât calitativ cât şi cantitativ. În afara
speciilor de acritarche menţionate pentru formaţiunea de Căboaia (Tg1), mult mai
numeroase acum, caracteristice pentru această formaţiune, sunt următoarele:
Globosphaeridium cerinum (Volk.) Mocz., Comasphaeridium brachyspinosum
(Kirj.) Mocz. & Vidal, Micrhystridium villosum Kirj., Leiosphaeridia pylomifera
Pašk., Leiosphaeridia dehisca Pašk., Skiagia ornata (Volk.) Downie,
Lophosphaeridium dubium (Volk.) Mocz., Dictyotidium birvetense Pašk.,
Brestovia annulata Pašk., Leiovalia striatella Pašk., Cymatiosphaera favosa Jank.,
Cymatiosphaera cristata Jank., Tasmanites volkovae Kirj., Teophypolia lacerata Kirj.
Cea mai evidentă explozie evolutivă se poate observa la genurile Asteridium
(= Micrhystridium), Globosphaeridium, Comasphaeridium (= Baltisphaeridium),
Fimbriaglomerella (= Cymatiosphaera) şi Tasmanites (Olaru, 2001, 2002).
Olaru (1991a, 2001, 2002) analizează palinologia şi palinostratigrafia acestei
formaţiuni din Carpaţii Orientali, prezentând concluzii importante de palinozonare
şi biocorelare. Formaţiunea mediană (Tg2) a grupului Tulgheş, cu o tipică asociaţie
de acritarche pentru Cambrianul inferior, poate fi corelată cu litozonele Lontova,
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Dominopol şi Lyubomil din Platforma Est-Europeană (Volkova, 1969, fide Olaru,
2001, 2002) şi posibil cu formaţiunea Mazowsze din Polonia (Moczydłovska,
1991, fide Olaru, 2001, 2002).
4.4.3. Formaţiunea metavulcanitelor acide, de Leşu Ursului (Tg3)
Prezintă acumulări stratiforme de sulfuri metalice. Compoziţia litologică a
acestei formaţiuni este dată de o alternanţă de metavulcanite riolitice cu şisturi
cuarţitice sericito-cloritoase cu porfiroblaste de albit, şisturi grafitoase şi intercalaţii
de cuarţite negre. În perimetrul studiat, formaţiunea Tg3 a fost interceptată de
forajele F12 Obcina Arseneasa şi F14 Cîrjoi. La suprafaţă este reprezentată prin
membrul Moroşan.
Câteva specii de acritarche, provenite din unele probe analizate, ne permit
stabilirea poziţiei median-superioare a Cambrianului (Cambrian mediu-superior).
Din această asociaţie de acritarche, amintim: Cymatiosphaera favosa Jank.,
Alliumella baltica Vanderflit, Lophosphaeridium truncatum Volk., Tasmanites
volkovae Kirj., Ovullum saccatum Jank., Baltisphaeridium pseudofaveolatum
Fridrich, Lophosphaeridium variabile Volk.
Asociaţia de acritarche din formaţiunea Tg3 a grupului Tulgheş ne permite o
corelare cu litozona Vergale din Sinecliza baltică şi Platforma Est-Europeană, de
vârstă Cambrian inferior-mediu, şi orizontul Kibartai, de vârstă Cambrian mediusuperior (Volkova et al., 1979; Jankauskas, Lendzion, 1992, 1994, fide Olaru, 2002).
Pentru o corelare palinostratigrafică a celor trei formaţiuni din perimetrul
studiat, analizate şi descrise mai sus, constatăm că ele se încadrează, după
conţinutul palinologic, la vârsta Cambrian inferior–Cambrian mediu-superior. La
concluzii similare, dar pentru alte sectoare şi regiuni din Carpaţii Orientali, au
ajuns şi alţi autori (Iliescu et al., 1983; Olaru, Gunia, 1988; Olaru, 1991b, 2001,
2002). După vârstele izotopice, acest interval stratigrafic se încadrează în intervalul
570–472 m. a. După conţinutul palinologic, prin compoziţia asociaţiei de
acritarche, Olaru, Gunia (1988), Olaru (1991b, 2001) fac o corelare şi o comparare
cu seria de Niemcza-Kamienec din Munţii Sudeţi (Polonia). Asociaţia palinologică
din perimetrul studiat de noi poate, de asemenea, fi corelată cu cele stabilite de
autorii mai sus menţionaţi.
4.4.4. Formaţiunea filitoasă cuarţitică, de Arşiţa Rea (Tg4)
Aflorează în partea vestică a perimetrului studiat şi este alcătuită dintr-o
succesiune monotonă de şisturi sericito-cloritoase cuarţoase, şisturi cloritosericitoase cu porfiroblaste de albit şi paramorfoze de rutil după ilmenit, cu
intercalaţii subţiri de roci cuarţo-feldspatice şi cuarţite negre. Această formaţiune
încheie succesiunea de formaţiuni litologice ale grupului Tulgheş.
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Conţinutul palinologic, provenit din şisturile clorito-sericitoase cu
porfiroblaste de albit şi paramorfoze de rutil după ilmenit şi din intercalaţiile de
cuarţitele negre, indică o vârstă Ordovician inferior (Tremadocian–Arenigian).
Acritarchele alcătuiesc o asociaţie diversificată, ce cuprinde taxoni din intervalul
Cambrian superior–Arenigian, în care Diacromorfitaele – Acanthodiacrodium
angustum (Downie) Combaz, Acanthodiacrodium snookense, Acanthodiacrodium
lanatum (Downie) Martin – sunt prezente. Alături de aceste specii, un alt grup cu
importanţă biostratigrafică pentru intervalul Tremadocian–Arenigian este dat de
speciile următoare: Poikilofusa squama (Deunff) Martin, Dactylofusa squama
(Deunff) Martin, Lunulidia sp., Leiosphaeridia sp., Leiofusa sp.
În formaţiunile similare din zona Balan, din Carpaţii Orientali, respectiv
formaţiunea Bălan, cu membrul Arama Oltului şi formaţiunea Sândominic, cu
membri Pârâul Crucii şi Başca, din grupul Tulgheş, a fost determinată o asociaţie
de acritarche asemănătoare (Olaru, Apostoae, 2004; Olaru, Apostoae, Apostoae,
2003–2004). Nu lipsesc speciile Dactylofusa squama (Deunff) Combaz,
Acanthodiacrodium angustum (Downie) Combaz, Leiosphaeridia sp.,
Acanthodiacrodium lanatum (Downie) Martin, Vulcanisphaera britannica, toate
caracterizând intervalul Tremadocian–Arenigian inferior. O menţiune specială este
prezenţa speciei Coryphidium bohemicum Vavîrdova, specie tipică pentru
Arenigianul inferior din bazinul Praga (Olaru, 2005, în press.). În aceste
formaţiuni, în afară de acritarche, a fost găsită şi o asociaţie de chitinozoare, din
care nu lipsesc speciile caracteristice pentru Arenigian, ca: Desmochitina bulla
Taug. & Jekh., Conochitina symmetrica Taug. & Jekh., Lagenochitina estonica
(Eis.) ş. a. Această asociaţie de chitinozoare reprezintă încă un argument important
pentru atribuirea formaţiunii superioare (Tg4) a grupului Tulgheş, indiferent de
unitatea tectonică în care se află, la vârsta Ordovician inferior (Tremadocian–Arenigian).
În baza celor două asociaţii importante, de acritarche şi de chitinozoare, se
pot face corelări biostratigrafice şi biozonări prin comparaţie cu biozone pe bază de
trilobiţi, graptoliţi şi conodonte. În urma acţiunii metamorfismului şi a tectonicii
asupra formaţiunilor litologice din Carpaţii Orientali, resturile micro- şi
macrofaunistice nu s-au păstrat. De aceea, pentru corelare ne-am folosit numai de o
comparare între asociaţiile palinologice pe care le-am determinat, cu asociaţiile
palinologice din formaţiunile similare din formaţiunile sedimentare, purtătoare şi
de asociaţii faunistice. S-au putut astfel realiza corelări biostratigrafice cu
Platforma Est-Europeană, din Sinecliza Moscovei şi Provincia baltică.
Intervalul Cambrian inferior–Arenigian, din care provin asociaţiile de
palinomorfe determinate de noi, se poate corela cu biozona cu Cordylodus proavus
(conodonte), de la baza intervalului stratigrafic amintit, şi biozona cu Acerocare
(trilobiţi), care este echivalentă, şi se încheie cu ultima extindere a grupului speciei
Rhabdinopora flabelliformis (graptoliţi), localizată sub biozona cu Adelograptus
tenellus (Martin, 1993, fide Olaru, 2004). Specia tipică de acritarche pentru acest
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interval este Acanthodiacrodium angustum (Downie) Combaz, specie determinată
şi în perimetrul studiat de noi.
Extinderea de corelare se poate face, pe baza aceloraşi argumente, şi cu
regiunea Newfoundland, din Canada, şi Turcia de Sud.
4.5. Formaţiunea de Ţibău
Asupra poziţiei stratigrafice a formaţiunii de Ţibău există unele contradicţii
între petrografi-structuralişti şi stratigrafi. Primii atribuie rocile acestei formaţiuni
grupului Rebra, asociindu-le cu calcarele cristaline şi dolomitele albe, slab cenuşii,
care au în conţinut tremolit, talc etc., din formaţiunea mediană (Rb 2) de Voşlobeni.
În realitate, este vorba de alte roci, cu răspândire mai redusă decât primele,
alcătuite dominant din dolomite cenuşii, închise la culoare, asociate cu filite sau
şisturi filitoase în bază. Acest pachet de roci stă transgresiv peste formaţiunile
grupului Rebra sau peste formaţiunea inferioară (Tg1) a grupului Tulgheş.
Asemenea calcare şi dolomite cristaline, în grosime de 200–250 m au fost analizate
în Munţii Rodnei şi Munţii Bistriţei de Iliescu şi Kräutner (1976), care au admis, pe
criterii palinologice, vârsta Carbonifer inferior.
Alţi autori, detaliind studiile palinologice, au întreprins cercetări în bazinul
Putnei, pe pârâul Hău (Olaru, Oniceanu, 1984) şi pe valea Bistriţei, în sectorul
Ciocăneşti – Cârlibaba (Olaru et al., 1985; Olaru, Oniceanu, 1986). Rezultatele
studiilor acestor autori arată că vârsta formaţiunii de Ţibău este Carbonifer superior.
Reluând studiile cercetătorilor anteriori, am întreprins cercetări palinologice
în bazinul pârâului Hău, afluent de stânga al Putnei. Am analizat palinologic
dolomitele cenuşii-negricioase (recoltate din versantul drept al pârâului Hău), şi am
ajuns la următoarele rezultate:
– Asociaţia de palinomorfe este dominată de specii de spori caracteristici
Westphalianului B (Carbonifer superior). Dintre speciile tipice acestei asociaţii,
cităm: Verrucosisporites papillosum Ibr., Raistrikia superba Ibr., Raistrikia
imbricata Kos., Verrucosisporites verrucosus Loose, Punctatisporites cf.
reticuloides Kos., Reticulatisporites vinculatus Ibr., Triquitrites crassus Kos. ş. a.;
– Unele specii din asociaţia palinologică urcă până în partea finală a
Carboniferului superior (Westphalian C, D şi Stephanian), dintre care cităm:
Verrucosisporites difficilus Pot. & Kr., Granulatisporites granularis Kos.,
Florinites pumicosus (Ibr.) S., W. & B., Punctatisporites verrucifer Kos.,
Lycospora punctata Kos., Lycospora pseudoannulata Kos.
Pe baza acestor noi argumente, coroborate cu cele ale autorilor anteriori
(Olaru, Oniceanu, 1984a) care au făcut studii şi în bazinul văii Putnei, considerăm
că aceste roci ale formaţiunii de Ţibău sunt de vârstă Carbonifer superior.
Privind corelarea palinologică, nu avem studii similare din alte regiuni din
afara teritoriului României, dar în Carpaţii Orientali studiile anterioare (Olaru et al.,
1985; Olaru, Oniceanu, 1986) ajung la concluzii similare pe valea Bistriţei.
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Pe baza vârstei izotopice, Kräutner et al. (1976) menţionează că formaţiunea
de Ţibău din Carpaţii Orientali este asemănătoare cu seria de Kusinsk din Masivul
Rahov (Ucraina), în care sunt prezente şi formaţiuni calcaroase-dolomitice,
identice celor din formaţiunea de Ţibău.
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ŞTIINŢELE NATURII

Geologie des Oberbeckens des Baches Putna (Bistritza-Gebirge) (V)
(Zusammenfassung)
Die Darstellung der palyno-stratigraphischen Wechselbeziehung zwischen verschiedenen
Steingruppen und deren Einbeziehung in einer bestimmten Biozone sind wichtige Beiträge jeder
palynologischen Studie, denn sie bilden die Synthese und gleichzeitig die Schlussfolgerung dieser Art
der Forschungstätigkeit.
Um eine solche Wechselbeziehung hervorzuheben, haben wir uns auf die von uns
festgestellten Vergesellschaftungen beruht, die wir dann mit den kompletten, sich in den klassischen
Schichtgesteinen befindenden Vergesellschaftungen verglichen.
Die Gruppe von Bretila steht in wechselseitiger Beziehung mit den Ablagerungen aus der
Ost-Europäischen Plattform und dem Baltischen Synklinorium, bzw. aus der Karatow-Gruppe (850–
630 Mil. Jahre).
Die Gruppe von Rebra beweist gemeinsame Züge mit Ablagerungen aus dem
Sudetengebirge, dem südlichen Uralgebirge, dem Süd-Schweden, der Ost-Europäischen Plattform
und der Baltischen Küste.
Die Gruppe von Negrişoara wird durch den gemischten Charakter der AcritarchenVergesellschaftungen gekennzeichnet und deswegen ist ihre Einbeziehung in einer gewissen palynostratigraphischen Zone schwierig.
Die Gruppe von Tulgheş steht in palynologischer Wechselbeziehung mit der NiemczaKamienec-Serie (Sudetengebirge, Polen), mit den Ablagerungen aus der Ost-Europäischen Plattform
und der Region des Baltischen Meeres.
Die Gruppe von Ţibău ist wegen ihrem Gehalt an Sporen und Pollen mit den Ablagerungen
aus dem Rahov-Massiv in der Ukraine gleichartig.
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EVALUAREA RISCULUI DE MEDIU
LA IAZUL DE DECANTARE A STERILULUI MINIER
VALEA TĂRNICIOARA – JUDEŢUL SUCEAVA

ANCA IONCE
Una dintre direcţiile principale de acţiune pentru însuşirea şi aplicarea
principiilor dezvoltării durabile în România este şi folosirea celor mai bune
tehnologii disponibile, din punct de vedere economic şi ecologic, introducerea
criteriilor de eco-eficienţă în toate activităţile de producţie. Conceptul de
dezvoltare durabilă, cu aplicabilitate în industria mineritului, se regăseşte în
Declaraţia de la Johannesburg privind dezvoltarea durabilă şi în Planul de
implementare a Summitului mondial privind dezvoltarea durabilă, documente
adoptate la Summitul Naţiunilor Unite privind Dezvoltarea Durabilă
(Johannesburg, 26 august – 6 septembrie 2002).
În Capitolul IV, alin. 46, se afirmă următoarele: ,,Mineritul, extracţia de
minereuri şi de metale sunt importante pentru dezvoltarea economică şi socială a
multor ţări. Minereurile sunt esenţiale pentru traiul modern. Sporirea contribuţiei
mineritului, extracţiei de minereuri şi de metale la dezvoltarea durabilă include
acţiuni la toate nivelurile [...]”.
Mineritul poate fi înţeles în contextul dezvoltării durabile dacă impacturile
negative sunt bine gestionate, iar impactul pozitiv este maximizat şi corect
distribuit.
În judeţul Suceava, ca de altfel în întreaga ţară, ne confruntăm cu existenţa
unor situri miniere cu poluare istorică, majoritatea având activitatea sistată, la care,
făcând o analiză a riscului de mediu, se constată necesitatea realizării urgente a
unor măsuri de limitare a impactului ecologic.
În judeţul Suceava au funcţionat:
Uzina de preparare a sărurilor de mangan Iacobeni, com. Iacobeni, ce a fost
deservită de iazul de decantare steril uzinal Valea Hajului;

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava.
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Uzina de preparare a minereurilor cuprifere şi baritinei Tarniţa, comuna
Ostra, deservită de iazurile de decantare Ostra, Poarta Veche, Valea Tărnicioara şi
Valea Străjii;
Uzina de preparare a minereurilor cuprifere Fundu Moldovei, comuna
Fundu Moldovei, deservită de iazurile de decantare Dealu Negru şi Pârâul Cailor;
Uzina de preparare a sulfului tehnic Călimani, comuna Şaru Dornei;
Uzina de preparare-recristalizare a sării Pârteştii de Jos, comuna Pârteştii
de Jos, ce a fost deservită de halda de şlam situată pe malul drept al pârâului
Soloneţ. Această haldă a fost transferată, în anul 2000, în cadrul unui program de
închidere a unor orizonturi miniere, în subteran, pentru rambleerea golurilor
subterane. În prezent, şlamul este depozitat doar în subteran.
După intrarea în conservare a iazurilor de decantare, efectul poluării poate
dura zeci de ani, în funcţie de compoziţia mineralogică a sterilului depus, natura
reactivilor folosiţi la preparare, dinamica precipitaţiilor, a apelor de suprafaţă,
freatice şi de adâncime.
Evaluarea riscurilor
Riscul de mediu reprezintă, aşa cum este definit de standardul AS/NZS
4360:2001, ,,[...] posibilitatea de materializare a unui eveniment care va induce un
impact asupra anumitor obiective”. De aceea este foarte important ca în activitatea
minieră, un permanent „agresor” al factorilor de mediu dar şi al comunităţii umane,
unde riscul poate fi generat atât de factorii naturali – precipitaţii peste nivelul
normal, de exemplu – dar şi de factorul uman –nesupravegherea corectă a
instalaţiilor cu potenţial de poluare, neluarea măsurilor de utilizare a unor
tehnologii „curate” etc. –, să fie implementat managementul riscului ecologic.
Managementul riscului de mediu facilitează o abordare structurală şi
sistematică a procesului de adoptare a deciziilor în domeniul mediului. Un
principiu important al managementului de mediu este de a căuta îmbunătăţirea
performanţei şi de a reduce nivelul de risc ambiental. Cu toate acestea, un alt
principiu fundamental este că orice îmbunătăţire propusă trebuie să fie
comensurabilă şi eficientă din punct de vedere al costurilor.
Procesul de planificare, aplicare şi verificare a performanţei activităţilor
legate de mediu este relevant numai în măsura în care există un mecanism eficient
de acţiune pe baza acestor proceduri, în vederea îmbunătăţirii activităţii.
Eficacitatea aplicării perfecţionărilor depinde de claritatea obiectivelor, de
identificarea responsabilităţilor manageriale şi de recunoaşterea costurilor şi
beneficiilor corespunzătoare perfecţionărilor care trebuie să fie măsurabile şi
cuantificabile. Au fost dezvoltate mai multe sisteme formale de management al
mediului, sisteme care oferă cadrul unei abordări sistematice a aplicării
perfecţionărilor, odată cu recunoaşterea factorilor de risc ambiental şi a priorităţilor
în atenuarea acestora.
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Etapele procesului de management al riscului, conform SR EN ISO
14001/1997, sunt:
Stabilirea contextului;
Identificarea riscurilor;
Analiza riscurilor;
Evaluarea şi ierarhizarea riscurilor;
Tratarea riscurilor;
Comunicare şi consultare;
Monitorizare şi revizuire.
1. Stabilirea contextului
Uzina de Preparare Tarniţa, din cadrul S.C. MINBUCOVINA S.A. Vatra
Dornei, a avut ca obiect principal de activitate procesarea minereurilor cuprifere
din zăcămintele Leşu Ursului şi a baritinei din cariera Ostra, funcţionând până în
anul 2006, când şi-a sistat activitatea din cauza ineficienţei economice. Obiectivul
este dispus în partea nord-vestică a Munţilor Stânişoarei, pe pârâul Brăteasa, care
este colectat de pârâul Suha, afluent de dreapta al râului Moldova, în extravilanul
localităţii Tarniţa şi la o distanţă circa 1,5 km de zonele locuite (comuna Ostra).
Cantităţile imense de steril rezultat din aceste activităţi au efecte poluante
periculoase. În zonă există patru iazuri de decantare a sterilului care au deservit
U. P. Tarniţa: Poarta Veche, Ostra, Valea Străjii şi Tărnicioara (Valea Tărnicioara).
Cea mai mare parte a sterilului provenit de la flotaţia de minereuri neferoase
a fost depus pe iazul de decantare Valea Tărnicioara. Suprafaţa iazului de decantare
Valea Tărnicioara – care este un iaz de vale – la nivelul digului de steril este de
28,5 ha, volumul de steril existent în depozit fiind de 8 milioane m3. Înălţimea
iazului de decantare este de circa 80 m, unghiul de taluz (mediu) fiind de 14º. Iazul
este prevăzut cu un canal de subtraversare (vizitabil) a apelor pârâului Scăldători
(afluent de stânga al pârâului Tărnicioara) pe sub masivul de steril ce formează
iazul de decantare şi o galerie de deviere şi colectare a pârâului Tărnicioara situată
în amonte de iaz. Galeria de subtraversare a pârâului debuşează într-un canal care
are rol de disipator şi de racord la albia iniţială a pârâului. Apele din galeria
hidrotehnică sunt preluate, printr-un canal de descărcare, până la punctul de racord
cu albia naturală.
Iazul Valea Tărnicioara se încadrează în clasa a II-a de importanţă – iazuri ,,a
căror avariere gravă ar provoca distrugeri mari din punct de vedere social, ecologic
şi economic, sau a căror scoatere din exploatare ar determina încetarea pe termen
lung a activităţii din instalaţiile de preparare”.
Evaluarea riscurilor pentru iazul de decantare Tǎrnicioara se referǎ la poluare
şi la pericolul asupra aşezărilor umane, în cazul producerii de accidente sau avarii,
cu consecinţe catastrofale (ruperea digurilor iazurilor şi deplasarea în masă a
sterilului haldat).
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2. Identificarea riscurilor
Riscurile de mediu care pot apărea în arealul iazului de decantare Valea
Tărnicioara, sunt:
– cedarea galeriei de subtraversare Scăldători, cea mai periculoasă avarie
care se poate întâmpla la acest iaz de decantare, cu urmări catastrofale şi iremediabile;
– ruperi sau străpungeri ale digului principal, ale digurilor de capăt
Tărnicioara şi Scăldători;
– exfiltraţii de ape cu antrenări de steril, ravene (şanţuri), cratere (sufozii cu
antrenări de steril), surpări, alunecări de teren, colmatări la grătarele de protecţie de
la intrările în tunelurile de subtraversare Tărnicioara şi Scăldători, avarii la sonda
inversă.
Efectele negative asupra mediului a sterilului depus în iazul de decantare
Tărnicioara se materializează în următoarele direcţii:
– acţiunea directă asupra solului, în sensul ca suprafeţele ocupate de iazuri
sunt practic compromise, refacerea solului şi implicit a vegetaţiei necesitând
perioade foarte îndelungate, de circa 60–100 ani;
– antrenarea apelor pluviale şi a sterilului de pe taluzurile din aval ale
digurilor de amorsare şi de înălţare, efect resimţit în special în albiile minore ale
pâraielor Tărnicioara, Straja şi Brăteasa;
– asupra solului şi a vegetaţiei (efecte indirecte) prin intermediul apelor
freatice contaminate cu fluidele din iaz şi cu pulberile sedimentabile antrenate de
pe plajele şi digurile acestora;
– corodarea de către apele tehnologice a elementelor din compunerea
infrastructurii de transport şi de evacuare a apelor limpezite;
Poluarea este mult mai activă în timpul funcţionării efective a depozitelor, în
comparaţie cu efectele din perioada de conservare, deoarece după sistarea
activităţii de exploatare, apele din precipitaţii, în curgerea lor prin sedimentele
iazului, au ca efect purificarea în timp a acestora. Însă, după intrarea în conservare,
efectul poluării poate dura zeci de ani, în funcţie de compoziţia mineralogică a
sterilului depus, de natura reactivilor folosiţi la preparare, de dinamica
precipitaţiilor, apelor de suprafaţă, apelor freatice şi de adâncime. De asemenea,
datorită coeziunii scăzute a sterilului depozitat, precum şi a prezenţei apei, se poate
manifesta tendinţa de alunecare, de antrenare şi de sufoziune a materialului din
iazurile de decantare.
În cazul unei avarii catastrofale, la iazul de decantare Tărnicioara se
estimează a fi afectate 120 de gospodării şi operatori economici. La acestea se
adaugă infrastructura de transport, de alimentare cu energie electrică, asigurarea cu
apă potabilă a populaţiei, etc.
Cel mai important impact asupra mediului a sterilului depozitat în iazurile de
decantare îl au eventualele accidente (avarii) catastrofale, datorate fie ruperii
echilibrului digurilor de amorsare şi de înălţare, fie defectării sistemelor de
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evacuare a fluidelor din iaz sau de drenare, pe sub iaz, a cursurilor de apă. Datorită
maselor mari de steril depozitate, precum şi a prezenţei apei, efectele acestor avarii
pot avea consecinţe deosebit de grave asupra aşezărilor umane, infrastructurii de
transport, alimentărilor cu energie electrică, asupra solului, apelor de suprafaţă etc.
Pentru verificarea siguranţei de funcţionare a celor două iazuri, au fost efectuate, în
ultima perioadă, o serie de studii şi expertize de specialitate.
Stabilitatea iazului de decantare Valea Tărnicioara a intrat, începând din
februarie 1999, într-o nouă fază, mai puţin favorabilă. Spre deosebire de iazul
Valea Straja, care a intrat în funcţiune în anul 1988, la iazul Valea Tărnicioara –
care funcţionează aproape continuu din anul 1975 – au apărut o serie de fenomene
(accidente tehnice, avarii). În cei peste 30 ani de funcţionare, iazul Valea
Tărnicioara a avut unele tentative de perturbare a stabilităţii, legate atât de efectul
direct al apei subterane cât şi de sistemul de evacuare al apei limpezite.
Posibilele pericole sunt rezultatul interpretării evenimentelor produse pe
parcursul exploatării iazului, astfel:
1988 – cedarea sondei inverse şi formare de sufozie pe plaja Scăldători
1991 – reactivarea sufoziei pe plaja Scăldători şi apariţia unui crater
(d = 4 m, h = 1,5 m), cu cedarea de sondă inversă pe taluzul de capăt Tărnicioara;
1993 – apariţia unui crater pe taluzul principal;
1995 – reactivarea craterului pe taluzul digului principal;
1997 – apariţia unui crater pe plaja iazului;
1999 – reactivarea craterului pe taluzul principal;
2000 – reactivarea craterului pe taluzul principal, în acelaşi loc;
2001 – sufozie pe digul de capăt Scăldători, în luna iulie;
2002 – datorită ploilor torenţiale (mai – septembrie) au avut loc mai multe
colmatări la grătarele de protecţie de la tunelele de subtraversare Scăldători şi
Tărnicioara (3 mai, 7iunie, şi 4 august). În luna iulie a fost străpuns de două ori
digul de capăt Tărnicioara. În luna iulie s-a blocat sonda inversă;
2005 – furtul porţii de intrare în galeria de deviere Tărnicioara (aprilie);
colmatări puternice la grătarele de protecţie Scăldători şi Tărnicioara generate de
ploi torenţiale (mai, iunie şi august); blocarea sondei inverse cu bucăţi de lemn
introduse intenţionat (iulie).
2006 – distrugerea digului de protecţie de pe pârâul Scăldători, blocarea cu
anrocamente şi material lemnos a grătarului canalului deversor (Foto 1) şi a sondei
inverse, în urma ploilor abundente şi a scurgerilor de pe versanţi (27 iunie).
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Foto 1. Digul de capăt – material lemnos care blochează grătarul deversor.

Foto 2. Acumularea formată în spatele digului de capăt.

Evenimentul din 27 iunie 2006 s-a produs datorită debitului foarte mare al
pârâului Scăldători care, antrenând cantităţi considerabile de material lemnos, de
anrocamente, pietriş şi de material sedimentar de pe versanţi, a blocat grătarul
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deversor şi sonda inversă. S-a format astfel o acumulare de apă în spatele digului
de capăt (Foto 2). Nivelul apei a crescut constant cu aproximativ 50 cm/oră. Exista
astfel pericolul inundării plajei de steril, ruperea echilibrului digului şi alunecarea
masei de steril depusă pe iazul Valea Tărnicioara.
În legătură cu acest accident trebuie precizat că, în perioada 20–26 iunie
2006, s-a efectuat verificarea lunară la iazurile de decantare şi la haldele de steril şi
nu s-au semnalat probleme deosebite. Fapt este că nu se poate anticipa modul de
comportare al acestor depozite în condiţii deosebite – ploi torenţiale cu
amplitudinea celor căzute în data de 27 iunie 2006, când debitele în zona Ostra –
Tarniţa au depăşit 100 l/min.
2008 – ca urmare a ploilor torenţiale din intervalul 23–26 iulie, în zona
Scăldători s-au acumulat circa 100 000 m3 de apă în amonte de baraj, din cauza
blocării cu aluviuni a intrării în galeria de subtraversare a iazului de decantare. În
acest context, în zona barajului de coadă Tărnicioara, acumularea de apă din
precipitaţii a condus la activarea unei sonde inverse inactive de pe plaja iazului şi
totodată a apărut o ravenă adâncă în corpul taluzului principal prin care sunt
exfiltraţii de aproximativ un metru cub pe secundă.
3. Evaluarea şi ierarhizarea riscurilor
Cuantificarea probabilităţii producerii unor evenimente care să determine
accidente ecologice grave pentru amplasamentul analizat, a efectelor şi evaluarea
riscului, conform metodei Zürich, este redată în tabelul de mai jos:
Evaluarea riscului la iazul de decantare Tărnicioara – U.P. Tarniţa, comuna Ostra
Eveniment
Poluarea apelor cu ioni ai metalelor grele (Cu, Pb, Zn) şi
substanţe tensioactive din ape tehnologice uzate şi ape pluviale
Poluarea solului cu compuşi ai metalelor grele (Cu, Pb, Zn) şi
pulberi sedimentabile
Poluarea atmosferei cu emisii de oxizi de sulf, hidrogen
sulfurat, pulberi în suspensie din sterilul iazurilor şi depozitele
de concentrate
Poluarea atmosferei cu emisii de gaze de combustie (monoxid
de carbon, oxizi de sulf, oxizi de azot, pulberi în suspensie,
hidrocarburi)
Poluarea solului şi a apelor cu produse petroliere în zona
centralei termice
Ruperea echilibrului digului şi alunecarea masei de steril
depusă pe iazul Valea Tărnicioara
Scoaterea din funcţiune a sistemului de drenare a pârâului
Scăldători pe sub iazul de decantare Valea Tărnicioara

Probabilitate
ocazional = 4

Efecte
critice = 4

Risc
16

ocazional = 4

critice = 4

16

ocazional = 4

critice = 3

12

rar = 3

neimportant =
2

6

rar = 3

neimportant =
2
catastrofale =
4
catastrofale =
4

6

ocazional = 4
ocazional = 4

16
16
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Valorile mai mici – scara de la 1 la 6, de la practic imposibil la frecvent –
ale probabilităţilor de producere a evenimentelor sunt puse în legătură cu
frecvenţele scăzute ale cauzelor de manifestare a acestora (accidente tehnologice
grave, calamităţi naturale etc.). Efectele asupra mediului ar fi dezastruoase – pe o
scară de la 1 la 4, de la efecte slabe la efecte catastrofale –, prin afectarea
semnificativă a calităţii apelor de suprafaţă, a vegetaţiei şi a aşezărilor umane.
Gravitatea maximă atribuită acestui eveniment pentru iazul Valea Tărnicioara este
în strânsă legătură cu mărimea volumului de steril, precum şi a înălţimii digului. O
eventuală nefuncţionare (înfundare) a sistemului de drenare a pârâului Scăldători –
în situaţia producerii unor precipitaţii abundente sau a cedării canalului de
subtraversare – ar atrage după sine colectarea apelor pluviale pe platforma iazului,
creşterea bruscă a nivelului hidrostatic din masa de steril influenţând în mod
sensibil stabilitatea digurilor iazului.
Starea critică a iazului de decantare Tărnicioara – stare ce s-a accentuat
considerabil ca urmare a ploilor abundente din ultimii ani (mai ales din luna iunie a
anului 2006 şi luna iulie 2008), când lucrările de preluare a apelor în caz de debite
crescute s-au dovedit insuficiente –, precum şi istoricul poluărilor accidentale ca şi
geometria iazului – cu o suprafaţă de circa 30 ha şi o înălţime de aproximativ 80 m
–, au făcut ca realizarea Proiectului tehnic de reabilitare ecologică a iazurilor să
intre în regim de urgenţă.
4. Reabilitarea ecologică a depozitului de steril uzinal
Dacă pentru activităţile industriale prezente sau viitoare este mai uşor să se
prevadă, din punct de vedere legislativ, măsuri clare, concrete de responsabilităţi în
vederea remedierii şi reamenajării terenului pe parcursul şi la încheierea activităţii,
pentru siturile care au fost poluate şi degradate mai demult, aşa numitele poluări
istorice, dificultăţile în stabilirea unor măsuri legislative sunt evidente.
Şi mai evidentă este dificultatea constituirii fondurilor necesare pentru
finanţarea lucrărilor de reabilitare ecologică a acestor situri degradate vechi.
Pentru pregătirea unui proiect adecvat de reabilitare ecologică este necesară,
în primul rând, cunoaşterea aprofundată a stării actuale a sitului respectiv. Această
cunoaştere este rodul unui studiu care se realizează în mai multe etape şi care
trebuie să identifice elementele de bază pentru a stabili în etapele următoare:
– riscurile prezentate pentru oameni şi pentru mediu;
– constrângerile pentru viitoarea utilizare a sitului (ex. condiţii de sol sărace,
pante abrupte, suprafeţele contaminate);
– oportunităţi (aspecte pozitive) pe care le are situl (ex. viaţa sălbatică de
interes ştiinţific sau estetic, structuri geologice de interes ştiinţific, structuri
arheologice de importanţă istorică).

Evaluarea riscului de mediu la iazul de decantare a sterilului minier Valea Tărnicioarei

Principalele aspecte care se urmăresc la reabilitarea ecologică a arealului pe
care se desfăşoară activitatea de preparare a minereurilor neferoase şi nemetalifere,
pe lângă dezafectările sub atentă supraveghere a instalaţiilor care mai pot conţine
materialul supus flotării, reactivi, concentrate etc., sunt cele legate de amenajarea
iazurilor de decantare şi modul de monitorizare postînchidere al acestora.
Iazul de decantare Tărnicioara este un iaz de vale, construit pe două văi: una
a pârâului Tărnicioara, care este deviat printr-o galerie de ocolire a depozitului, şi
una a pârâului Scăldători, care este dirijat, pe sub depozit, printr-o galerie de
subtraversare. Acest fapt conduce la necesitatea realizării unor lucrări mult mai
ample pentru creşterea stabilităţii iazului. Dintre acestea, enumerăm:
– consolidarea accelerată a sterilului prin eliminarea apei din pori, prin
instalarea de drenuri verticale, după o reţea de distribuţie prestabilită;
– executarea de anrocamente cu piatra brută pentru protejarea taluzurilor şi a
structurilor hidraulice în cazul producerii unor viituri mari pe cursurile pâraielor
Scăldători şi Tărnicioara;
– prevenirea antrenării de către apele de viitură a sterilului din iaz şi a
erodării taluzurilor;
– colectarea şi dirijarea controlată în afara perimetrului iazului a apelor
pluviale prin realizarea de canale la baza versanţilor, impermeabilizarea radierului
şanţurilor cu geomembrană;
– realizarea de canale de drenaj a apelor pluviale, armate cu un covor
geocelular pe taluzul Tărnicioara aval şi amonte pentru reducerea eroziunii
hidraulice;
– realizarea, pe pârâul Tărnicioara şi pe pârâul Scăldători, în amonte de iaz, a
două diguri executate din gabioane umplute cu piatră brută pe toată lăţimea văilor,
diguri care vor reţine sedimentele înainte de evacuarea apelor prin canalul de sub
iaz şi prin tunel, reducând abraziunea asupra pereţilor canalului şi galeriei;
– realizarea, pe pârâul Tărnicioara şi pe pârâul Scăldători, în amonte de
barajele din gabioane pentru reţinerea sedimentelor, a două sisteme antiplutitori
pentru reţinerea, în caz de viitură, a trunchiurilor de copaci care pot obtura
evacuarea apelor prin turnurile de evacuare;
– reabilitarea canalului de subtraversare a iazului Tărnicioara, canal afectat în
prezent de eroziunea betonului şi a armăturilor din radier şi, posibil, de drenajul
minier acid.
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Evaluierung des Umweltrisikos bei der Kläranlage für den
Grubenraum im Tărnicioara-Tal – Bezirk Suczawa
(Zusammenfassung)**
Die Umweltverschmutzung und das Risiko der Gesellschaft oder des Naturhaushaltes wegen
der Abbaulagen verschwinden nicht, sobald die Förderungstätigkeit und die Zubereitung der
Mineralstoffe gestoppt werden. Die entsprechenden Lagen bleiben sowohl Umweltverschmutzungsals auch Risikoursprünge. Wenn das nicht in Betracht gezogen wird, führt es gelegentlich zu Unfällen
oder auch Katastrophen, entweder im ökologischen Bereich oder durch einen direkten Impakt auf die
menschlichen Gesellschaften.
Kläranlagen für verschiedene Grubenräume in der Abbauindustrie sind eigentlich bedeutende
Umweltverschmutzungsfaktoren. Durch ihre Dimensionen, Quantität der Abfallprodukte und der
verschmutzenden Stoffe, durch ihre Wirkungen der Umwelt und der Bevölkerung gegenüber sind
solche Kläranlagen wichtige Risikofaktoren.

**

Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.

PROFESORUL DR. TARAS GEORGE SEGHEDIN
(1928–2003)*

SORIN TRELEA
Taras George Seghedin se naşte la data de 8 martie 1928 în oraşul Sibiu, ca
fiu al lui Gheorghe Seghedin (născut în Gura Putilei – Cernăuţi) şi al Mariei
Seghedin (născută în Nepolocăuţi – Cernăuţi). Şcoala primară o face la Gura
Putilei. În anul 1939 reuşeşte la examenul de admitere la Liceul ,,Aron Pumnul”
din Cernăuţi dar, în anul următor, din cauza evenimentelor istorice, familia este
evacuată la Rădăuţi, continuându-şi studiile la Liceul ,,Eudoxiu Hurmuzachi” până
în anul 1941. Prin transferul tatălui, Gheorghe Seghedin, la Vama Bacău – acesta
fiind lucrător vamal –, adolescentul Taras George Seghedin este şi el transferat la
Liceul ,,Ferdinand I” din Bacău. Aici, familia Seghedin locuieşte până în luna
aprilie 1944, când, din cauza războiului, este evacuată la Craiova, apoi la Arad şi,
în final, la Alba Iulia. Aici îşi susţine bacalaureatul, în anul 1947, la Liceul ,,Mihai
Viteazul”.
Perioada studiilor liceale din Alba Iulia se pare că a fost una de mare
efervescenţă pentru viitorul om de ştiinţă Taras George Seghedin. În ziarul local al
vremii răspunde de rubrica ştiinţifică, publicând aproape săptămânal articole de
popularizare a ştiinţei. În cadrul Liceului ,,Mihai Viteazul” funcţiona Societatea
ştiinţifică de fizică-chimie a elevilor, unde participă cu numeroase referate şi
comunicări. De altfel, timp de doi ani (1946–1947) este şi preşedinte al acestei
societăţi. În anul 1947, la Alba Iulia ia fiinţă o revistă a liceelor, numită ,,Gând
tineresc”, la care colaborează cu articole ştiinţifice, fiind şi secretar de redacţie
până în luna iulie 1947, când tatăl său este mutat la Vama din Rădăuţi, împreună cu
familia.
Deşi adolescenţa i-a fost marcată, ca de altfel a tuturor românilor, de
greutăţile războiului şi foametea din 1946, setea de cultură şi de lectură i-a stat la
baza formării deprinderilor ulterioare. Condiţiile precare de viaţă, refugiul, desele
mutări ale familiei au dus la contractarea unui reumatism şi a unei maladii
cardiovasculare, care l-au marcat toată viaţa.

*

Comunicare susţinută la sesiunea ştiinţifică ,,Alma Mater Sucevensis”, Zilele Universităţii
,,Ştefan cel Mare”, Suceava, Secţiunea de istorie modernă şi contemporană, Ediţia a IX-a, 7 martie
2009, pe baza datelor oferite de către doamna Elisabeta Seghedin.
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În Rădăuţi, Taras George Seghedin se pregăteşte pentru admiterea la
Institutul Politehnic Bucureşti – secţia de chimie. Prin reforma învăţământului din
1948 ia fiinţă, la Câmpulung Moldovenesc, Facultatea de Silvicultură (care ulterior
s-a mutat la Braşov) şi, dorind să fie aproape de casă, se înscrie aici, în anul 1948.
La terminarea studiilor îşi susţine licenţa şi obţine diploma cu numărul 78 140 a
Ministerului Învăţământului din Republica Populară Română, în 1953.
Taras George Seghedin este repartizat la Institutul de Proiectări Silvice,
Bucureşti, la Comisia Guvernamentală de Stat, care-l trimite să efectueze amenajări
silvo-pastorale la Ocoalele silvice Rodna (Arad), Caransebeş şi Teregova (din
Banat). Efortul depus pentru amenajarea a peste 14 000 de hectare de pădure,
condiţiile aspre de muncă în teren, îi recidivează afecţiunea cardiacă, obligându-l
să stea internat câteva săptămâni la o clinică de specialitate din Timişoara.
Chemarea Bucovinei este implacabilă şi, la cererea sa, este transferat, în
1955, la Direcţia Silvică Suceava, ca inginer-şef la Ocolul silvic Cârlibaba.
Perioada 1955–1989 a fost cea mai fertilă în ceea ce priveşte activitatea
ştiinţifică, didactică şi de ocrotire şi conservare a ariilor protejate din judeţul
Suceava.
Taras George Seghedin îşi susţine teza de doctorat la 13 iunie 1986, la
Institutul Agronomic ,,Ion Ionescu de la Brad” (Iaşi), cu tema Flora şi vegetaţia
Munţilor Bistriţei, obţinând titlul de doctor în silvicultură la data de 1 decembrie
1986, prin Ordinul nr. 7 544 al Ministerului Educaţiei şi Învăţământului.
Pasiunea pentru mediu, în general, şi pentru ariile ocrotite, în special, îl aduc
în fruntea celor mai efervescenţi militanţi ai ocrotirii naturii din judeţul Suceava.
Astfel, din 1957, Taras George Seghedin este ales preşedinte al Consiliului
Judeţean de Ocrotire a Naturii, poziţie din care a propus înfiinţarea unor noi
rezervaţii naturale. La data de 12 ianuarie 1982 i se conferă titlul de membru titular
al Societăţii de Botanică din Regensburg (Germania), una dintre cele mai vechi
societăţi ştiinţifice de profil din lume. Taras George Seghedin este membru şi
custode onorific al Subcomisiei Monumentelor Naturii, de pe lângă Filialele Iaşi şi
Cluj ale Academiei Române, din anul 1957 până în 2003, când a decedat. La
2 noiembrie 1985 este laureat al premiului ,,Emanoil Teodorescu” al Academiei
Române, pentru volumul Rezervaţii naturale din Bucovina, apărut la Editura SportTurism, Bucureşti, 1983. În anul 1987 se numără printre membrii fondatori ai
Societăţii Inginerilor Francezi din Paris, pe linie de ecologie. La
25 aprilie 1989, Taras George Seghedin devine membru al Asociaţiei Oamenilor de
Ştiinţă din România, care, în 1996, şi-a schimbat titulatura în Academia Oamenilor
de Ştiinţă din România.
Cunoscător a patru limbi străine (franceză, germană, engleză, rusă), Taras
George Seghedin susţine conferinţe pe teme de botanică sistematică şi ecologie la
universităţile din Viena (1985), Freiburg (1985), Cracovia (1987), Camerina
(1996), precum şi la Bonn, Heidelberg, Paris, Strasbourg, Toulouse, Roma,

Prof. dr. Taras George Seghedin (1928–2003)

Padova, Varşovia, Cracovia, Budapesta, Sofia şi Tirana 1. În perioada 1970–1980,
organizează cinci simpozioane de ocrotire a naturii din Bucovina, iar în perioada
22 iulie – 2 august 1972 organizează prima Conferinţă itinerantă de ecologie din
România. La cererea Academiei Române, Taras George Seghedin execută proiectul
pentru înfiinţarea Parcului Naţional al Munţilor Rodnei şi participă la realizarea
proiectului pentru Parcul Naţional al Munţilor Călimani2.
Taras George Seghedin propune şi înfiinţează noi rezervaţii naturale în
Bucovina şi este, timp de peste 40 de ani, custode la Rezervaţia Floristică Ponoare–
Bosanci şi Frumoasa–Moara. La Ponoare–Bosanci construieşte o Casă Laborator,
pe care o înzestrează prin mijloace proprii şi în care a locuit o vreme, împreună cu
familia. Construieşte, prin efort propriu, în Plaiul Todirescu din Rarău, un refugiu
pentru cercetători.
Taras George Seghedin funcţionează ca profesor de dendrologie la Facultatea
de Silvicultură Suceava, în perioada 1989–1998, timp în care format generaţii de
ingineri silvici.
Opera ştiinţifică a prof. dr. Taras George Seghedin cuprinde peste 35 de
lucrări ştiinţifice, sub formă de cărţi şi comunicări, la care se adaugă numeroase
articole scrise în diverse publicaţii locale. Privitor la lucrarea Rezervaţiile naturale
din Bucovina, care i-a adus Premiul ,,Emanoil Teodorescu” al Academiei Române,
botanistul Valeriu Puşcariu, în Cuvânt-înainte, afirmă următoarele: ,,În ansamblul
său, lucrarea rămâne o adevărată sinteză monografică a rezervaţiilor bucovinene,
redactată într-un stil accesibil unui cerc larg de cititori, utilă îndeosebi drumeţilor,
ca şi organizatorilor de activităţi turistice, dar de un covârşitor interes deopotrivă
pentru specialişti, cadre didactice, studenţi şi elevi. Este un merit deosebit al
autorului de a fi reuşit să prezinte o arie atât de largă şi variată de preocupări
privind ocrotirea naturii, într-un limbaj atractiv, cu acces atât de larg”3. Mihai
Bejinaru afirmă, privitor la prof. dr. Taras George Seghedin: ,,Subjugat de natură,
dotat cu pasiune şi pricepere, neobosit şi optimist, plin de vioiciune, a călcat cu
piciorul întreg teritoriul Bucovinei sucevene şi alte meleaguri, devenind un erudit
silvicultor, bun cunoscător al naturii spontane cât şi al celei preluate în cultură.
Împreună cu numeroşi colegi silvicultori, cadre didactice din învăţământul superior
(biologic – geografic – silvic) şi cercetători din institutele centrale şi teritoriale a
stăruit, fără răgaz, în vederea cunoaşterii aprofundate a naturii bucovinene şi, în
mod deosebit, a conservării acesteia sub forma rezervaţiilor naturale, parcurilor

1

Gh. Pavelescu, Taras George Seghedin – În memoriam, în ,,Crai nou”, Suceava,
anul XVI, nr. 4 031, 19 octombrie 2005, p. 3
2
Radu Ichim, Oameni şi fapte în viaţa pădurii din Bucovina (II), în ,,Bucovina forestieră”,
Câmpulung Moldovenesc, anul III, nr. 2, 1995, p. 16.
3
Taras George Seghedin, Rezervaţiile naturale din Bucovina, Bucureşti, Editura
Sport-Turism, 1983, p. 8.
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naţionale şi monumentelor naturii, toate ocrotite de legi aferente, bine concepute şi,
mai ales, corect aplicate”4.
De-a lungul timpului, Taras George Seghedin a colaborat cu Erich Beck5,
căruia i-a transmis informaţii şi cópii sau câte un exemplar din ceea ce se scria şi
apărea despre Bucovina 6.
Marele merit al profesorului Taras George Seghedin îl constituie lupta
permanentă pentru înfiinţarea şi conservarea unor arii de protecţie specială. Nu
există rezervaţie naturală unde să nu-i găsim urmele. Trebuie de remarcat faptul că,
înainte de anul 1989, discuţiile şi atitudinile privitoare la poluare şi ecologie erau
riscante, iar Taras George Seghedin a deranjant autorităţile vremii. Acesta ar
explica, într-o oarecare măsură, pensionarea lui forţată la începutul anului 1989,
fapt care l-a afectat profund, grăbindu-i sfârşitul.
În calitatea noastră de custode al rezervaţiilor floristice Ponoare – Bosanci şi
Frumoasa – Moara, preluată de la distinsul înaintaş, avem privilegiul să ne
considerăm discipol al profesorului Taras George Seghedin, care ne-a transmis, cu
delicateţea ce-l caracteriza, flacăra luptei pentru protecţia mediului, într-o lume pe
care şi-a dorit-o curată şi cinstită.
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comunicări de ocrotirea naturii”, Suceava, vol. III, 1973, p. 5–10 (în colaborare cu
Ştefan Peterfi, P. Brega şi N. Boşcaiu).
Organizarea şi amenajarea teritoriului pe principii ecologice în preocupările factorilor de
conducere locali şi ai instituţiilor interesate, în ,,Studii şi comunicări de ocrotirea
naturii”, Suceava, vol. III, 1973, p.11–20 (în colaborare cu N. Papp, P. Brega,
I. Nemeş).
Prima consfătuire itinerantă de ocrotire a naturii, în ,,Sargeţia”, Series ,,Scientia naturae”,
Deva, vol. X, 1974, p. 303–308 (în colaborare cu I. Nemeş).
Rolul rezervaţiilor naturale în protecţia mediului înconjurător, în ,,Revista pădurilor”,
Bucureşti, nr. 2, 1976, p. 8–10.
Contribuţii la studiul florei din bazinul Barnarului în ,,Studii şi comunicări de ocrotirea
naturii”, Suceava, vol. IV, 1977, p. 149–151.
Cercetări biocenologice în Rezervaţia naturală Lunca Zamostei, în ,,Studii şi comunicări
de ocrotirea naturii”, Suceava, vol. IV, 1977, p. 79–86 (în colaborare cu N. Boşcaiu şi
Al. Filipaşcu).
Contribuţii la studiul brioflorei din Cheile Barnarului, în ,,Studii şi comunicări de ocrotirea
naturii”, Suceava, vol. IV, 1977, p. 139–147 (în colaborare cu Pascal Petrache).
O enclavă de vegetaţie termofilă în comuna Moara – Suceava, în ,,Studii şi comunicări de
ocrotirea naturii”, Suceava, vol. IV, 1977, p. 225–228 (în colaborare cu I. Morariu).
Cercetări sintaxonomice în Rezervaţia Ponoare – Bosanci, în ,,Studii şi comunicări de
ocrotirea naturii”, Suceava, vol. IV, 1977, p. 375–393 (în colaborare cu N. Boşcaiu,
Lucia Lungu).
Parcul Naţional al Munţilor Rodnei, în ,,Ocrotirea naturii şi mediului înconjurător”,
Bucureşti, 1977, vol. 21, nr. 1, p. 13–22.
Un vechi herbar al Bucovinei, în ,,Suceava”. Anuarul Muzeului Judeţean, Fascicola
,,Ştiinţele naturii”, Suceava, vol. V, 1978, p. 107–141.
Istoricul cercetărilor cu privire la vegetaţia munţilor din bazinele Moldovei şi Bistriţei, în
,,Suceava”. Anuarul Muzeului Judeţean, Fascicola ,,Ştiinţele naturii”, Suceava, vol.
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Professor Dr. Taras George Seghedin (1928–2003)
(Zusammenfassung)*
Professor Dr. Taras George Seghedin (1928–2003) widmete sein ganzes Leben den
Studien im Bereich der Botanik und Forstwirtschaft, aber besonders beschäftigte er sich mit
der Gründung und Erhaltung der Naturschutzgebiete aus dem Bezirk Suczawa
(Südbukowina). Alle Natuschutzgebiete aus dem nord-östlichen Teil Rumäniens verdanken
sehr viel diesem Fachmann, der in seinem Leben viele Anhänger ausgebildet hat.

*

Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.

O LUCRARE MONUMENTALĂ:
GORAN FILIPI, ATLASUL LINGVISTIC ISTROROMÂN,
POLA, 2002
ION POPESCU-SIRETEANU

La noi, numai I.-A. Candrea a realizat, singur, un atlas lingvistic, al
Banatului, rămas în manuscris. Câteva hărţi din această dificilă şi interesantă
lucrare au fost, totuşi, publicate şi am înţeles concepţia autorului şi dificultăţile pe
care trebuia să le depăşească.
Astăzi avem pentru un dialect românesc un atlas lingvistic realizat şi publicat
de un singur autor. Este vorba de Atlasul lingvistic istroromân, opera lingvistului
croat Goran Filipi, romanist şi slavist foarte apreciat în mediile de specialitate.
Lucrarea a apărut în anul 2002 în oraşul Pola, din sudul Istriei, autorul fiind
profesor la universitatea din localitate.
Goran Filipi i-a avut alături, în demersul său ştiinţific, pe prof. univ. dr.
August Kovačec de la Universitatea din Zagreb şi pe prof. univ. dr. Petru Neiescu
de la Universitatea „Babeş-Bolyay” din Cluj-Napoca, acesta semnând şi o Prefaţă
în limba română.
În Prefaţa sa (p.11–12), Petru Neiescu spune: „Un lucru este sigur, acceptat
de către toţi cercetătorii serioşi, români sau străini, şi anume că ei vorbesc un
dialect al limbii române, în ciuda unor teorii mai recente care neagă acest lucru,
teorii la baza cărora nu stau argumente ştiinţifice, ci de altă natură”.
Sunt amintiţi cercetătorii acestui dialect, românii Iosif Popovici, Sextil
Puşcariu, Leca Morariu, Traian Cantemir, Emil Petrovici, iar dintre străini Gustav
Weigand, Artur Byhan, Mateo Bartoli, Petar Skok. Dintre contemporani, s-au
ocupat de istroromâni profesorii timişoreni Richard Sârbu şi Vasile Frăţilă, iar de la
Cluj profesorul Petru Neiescu. Dintre croaţi, s-au ocupat profesorii August
Kovačec şi Goran Filipi. Au fost publicate şi monografii monumentale semnate de
Iosif Popovici, Sextil Puşcariu şi August Kovačec.
În prima jumătate a secolului al XX-lea au fost făcute, pe baza metodei pe
care a oferit-o geografia lingvistică, anchete în localităţi istroromâne pentru Atlasul
lingvistic italian şi pentru Atlasul lingvistic român. În a doua jumătate a secolului
trecut au făcut anchete, cu un chestionar de 1 200 de întrebări, Emil Petrovici şi
Petru Neiescu în patru sate istroromâne, dar şi August Kovačec singur. Acesta din
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urma a publicat cartea Descrierea istroromânei actuale (1971) şi un dicţionar
istroromân-croat cu gramatică şi texte (1998), iar Petru Neiescu foloseşte
materialul cules pentru întocmirea unui Dicţionar al dialectului istroromân, care
cuprinde toate cuvintele istroromâne atestate până în prezent, inclusiv cele din
Atlasul lingvistic istroromân.
„Goran Filipi – scrie prof. univ. dr. Petru Neiescu – este deschizător de
drumuri în dialectologia sud-slavă, el fiind primul cercetător de pe teritoriul fostei
Iugoslavii care aplică metoda geografiei lingvistice în studiul graiurilor”. Pentru
Atlasul lingvistic istroromân, el a făcut anchete în 11 localităţi, cu un chestionar de
1 898 de întrebări şi aproximaţie 200 fraze prezentate în note. Sunt incluse în Atlas
două sate cu graiuri croate, unul din proximitatea satului Jeiăni şi altul apropiat de
satele din sudul Muntelui Ucika, amândouă cu graiuri ceacaviene, şi un sat cu grai
românesc din Serbia răsăriteană, pentru comparaţii; aşa „se pot urmări relaţiile
lingvistice croato-istroromâne şi se pot compara graiurile istroromâne cu graiul
unei zone din care se presupune că au pornit în migraţia lor spre vest strămoşii
istroromânilor, sau a unei zone învecinate cu aceasta”.
„Prin publicarea atlasului, dialectologia românească şi cea croată, precum şi
lingvistica generală, se îmbogăţesc cu date noi, teoretice şi practice, notate şi
prezentate cu deosebită competenţă de către autorul lui” (p. 12).
În Cuvânt înainte (p. 19–23), Goran Filipi prezintă detalii în legătură cu
localităţile anchetate, detalii privitoare la chestionar (cele 1 898 de întrebări au fost
grupate în 14 sfere semantice). Chestionarul este trilingv: croat, român, italian.
Sunt prezentate informaţii cu privire la transcriere şi la structura întrebărilor şi a
răspunsurilor.
Autorul a considerat că este necesar să prezinte şi Câteva observaţii asupra
istroromânei actuale (p. 41–49). Reţinem şi noi, în rândurile care urmează, unele
dintre observaţii. Acest idiom este în faza sa ultimă şi se prevede dispariţia sa
într-un viitor nu prea îndepărtat. Valahii au fost menţionaţi în Istria în secolul al
XII-lea; „se pare că istroromânii sunt descendenţi ai valahilor din partea internă a
Dalmaţiei (regiunile Dinara şi Velebit), colonizaţi către sfârşitul secolului al XVlea în insula Krk şi la începutul secolului următor şi în Istria pentru a popula zonele
rămase pustii după epidemiile de ciumă şi malarie din această regiune”. În unele
zone din insula Krk se mai vorbea româneşte la începutul secolului al XIX-lea,
unde un preot a însemnat, la 1819, rugăciunile Tatăl nostru şi Ave Măria în graiul
local. Limba s-a stins în Krk în prima jumătate a secolului al XIX-lea, dar se
păstrează unele toponime şi apelative. Satele istroromâne sunt din ce în ce mai
depopulate. Astfel în Jeiăn erau la începutul anilor 1960 între 450 şi 500 de
vorbitori, iar astăzi, mai sunt 102. Astăzi, numărul total al vorbitorilor de
istroromână este de aproximativ 250 persoane, la care se adaugă cei din zonele
croate învecinate sau cei plecaţi în America. Se constată lipsa folclorului şi a
sentimentului de apartenenţă la trunchiul românesc.
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Anchetele pentru această monumentală lucrare au fost făcute în cursul mai
multor ani, cu eforturi deosebite. Volumul are 780 de pagini şi sunt consemnate
răspunsurile la toate cele 1 898 de întrebări. Într-un alt volum, cu subtitlul Indice,
publicat în anul 2004, Goran Filipi prezintă o listă de Abrevieri şi o lungă Erată
(p. 9–16), urmată de Indicele formelor culese (p. 17–311) şi un Indice de denumiri
ştiinţifice (p. 313–317).
Oricine dintre specialiştii în dialectologie română va fi puternic impresionat
de această mare arhivă a lexicului istroromân întemeiată într-o etapă de precipitată
dispariţie a dialectului prin scăderea dramatică a vorbitorilor acestuia, ca rezultat al
plecării lor definitive în străinătate, căsătoriilor mixte şi pustiirea satelor. Nici
Jeicăn şi Şulmieviţa, sate care mai au un număr apreciabil de locuitori, nu vor
rezista mult: nu mai sunt tineri care să întemeieze familii şi să aibă copii.
Lamentările de tipul „să-i salvăm în ultimul” ceas sunt acum anacronice şi absolut
inutile.
Opera lui Goran Filipi va rămâne peste vremuri o excepţională contribuţie la
cunoaşterea celui mai izolat şi mai redus, ca număr de vorbitori, dintre dialectele
limbii române.

OPINII

ION LUCA. UN CAZ INSOLUBIL AL LITERATURII
ROMÂNE?

NICOLAE CÂRLAN

Pornit, spre sfârşitul lunii ianuarie 1972, de la Vatra Dornei, unde-şi avea
stabilită reşedinţa încă dinainte de război, la Bucureşti, ca să asiste la premiera
absolută a piesei sale Şcoala din Humuleşti – o prelucrare a celebrelor Amintiri din
copilărie de Ion Creangă –, dramaturgul Ion Luca s-a stins din viaţă (năprasnică
„lovitură de teatru”!), la Spitalul Colţea, la două zile după ce gongul Teatrului „Ion
Creangă” vestise debutul spectacolului, adică în ziua de 30 ianuarie, destinată în
calendarul Bisericii Ortodoxe prăznuirii celor Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie şi Ioan.
Va fi participat sau nu autorul la spectacol? N-avem de unde şti. Putem presupune
că mai degrabă nu. Destul că acest final al dramei sale existenţiale poate fi
echivalat cu cel de pe urmă sacrificiu pe care o soartă ingrată i-l hărăzise parcă
anume spre a reliefa (şi) în acest fel identificarea absolută a omului cu arta căreia el
îi sacrificase deja tot ceea ce ţinea de universul vieţii empirice: altar, barou,
catedră, familie. Oricum, o cortină se ridicase pentru a dezvălui publicului
spectator începutul unei reprezentări artistice, în vreme ce, figurativ vorbind, o alta
cădea, marcând finalul unui „spectacol” real – drama unei vieţi consacrate cu
fanatism, s-ar putea zice, unei himere mistuitoare, pe jertfelnicul căreia Ion Luca a
înţeles nu numai să accepte arderea de tot, dar să o şi caute necontenit, cu patimă şi
înfrigurare, apelând, nu o dată, şi la mijloace mai puţin „ortodoxe”, care, însă,
nefiindu-i congenitale, nu i-au procurat, slavă Domnului!, decât rarisime şi
insignifiante rezultate din câte va fi scontat.
Un „diagnostic”, destinat parcă pentru totdeauna să rămână fatidic în situaţia
de faţă, ni se pare a fi acela formulat de Tudor Arghezi, în decembrie 1946, când,
referindu-se, într-o tabletă, la „cazul Ion Luca”, psalmistul de la Mărţişor aprecia,
în stilu-i caracteristic, că „prezenţa în literatura dramatică a d-lui Ion Luca tulbură
crocodilii confortabil instalaţi”. Au trecut de atunci peste 50 de ani şi verdictul
arghezian rămâne, din păcate, neschimbat, căci stări de absurdă inerţie, comodităţi
stupide, orgolii şi interese vermiculare etc., etc. fac, în continuare, ca ignoratul şi
ostracizatul nostru dramaturg să rămână, cum observa, în 1983, Valeriu Anania,
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„un necunoscut”, chiar dacă ilustru şi, tocmai din această pricină, un (ne)caz care
se perpetuează, deşi, în vremea din urmă, vreo trei apariţii editoriale – datorate
unor edituri din Bacău (Corgal Press) şi Bucureşti (Floare albastră) – par începutul
infirmării „axiomei” argheziene. Par, fiindcă ecourile critice, puţine, s-au vădit, şi
de data aceasta, mai degrabă anemice, superficiale, fortuite, consemnative sau/şi de
complezenţă faţă de editori, deşi ediţia critică de teatru religios. Salba reginei, era
de aşteptat să facă valuri nu numai în lumea criticii de specialitate. Cât despre
teatre, acestea nu se arată dispuse să-l joace, pentru că, dramaturgia lui Ion Luca,
solicită eforturi nu dintre cele comune din partea interpreţilor şi nici nu se
caracterizează prin aderenţă la orientările (a se citi: modele) estetice de moment.
Două spectacole ale Teatrului din Bacău, montate după 1989 – cu piesele Javra
pământului şi Salba reginei, în viziuni regizorale inadecvate, străine nu numai de
ceea ce ar fi prezumat autorul dar, într-un anume fel, şi de cerinţele intrinseci
substanţei dramatice a textelor, ca recuperări de pe platforma achiziţiilor moderne
în domeniul artei regizorale –, pot fi reţinute mai degrabă ca nişte... eşecuri
notabile. Nici spectacolele cu comedia Morişca, de la Naţionalul bucureştean –
datorate diligenţelor lăudabile ale actorului George Motoi – sau de la teatrul
băcăuan nu s-au soldat cu consecinţe mai îmbietoare pentru promovarea moştenirii
dramaturgice, ample şi diverse, a lui Ion Luca.
Din perspectivă muzeistică, lucrurile se prezintă într-o ipostază la fel de
aproximativă. Casa din Vatra Dornei, unde dramaturgul a locuit şi a creat vreme de
peste trei decenii şi unde m-am tot străduit să organizez un aşezământ muzeistic, a
fost, până la urmă, vândută, de edilii de după 1989, celui de pe urmă chiriaş, un
fost ofiţer de Securitate cu îndelungată şi „eroică” misiune de luptă în urbe şi zona
adiacentă. Ne mulţumim (?) cu un succedaneu: o expoziţie permanentă într-o
încăpere oferită ad-hoc, cu generozitate, de Biblioteca Municipală „Gh. T.
Kirileanu”. Per ansamblu şi în detaliu – o imagine lamentabilă, în pofida unor
eforturi, cu caracter localist, de a impune valenţele artistice ale unei creaţii
valoroase, al cărei loc gol în peisajul literaturii române se vede şi deranjează
totodată. Pe mai toată lumea. Nu însă şi pe cine ar trebui.
Să fie vorba despre un destin paradoxal, dacă nu de-a dreptul aberant, care
face ca producţia artistică a unui dramaturg prolific şi viguros, ,,vitalist” – cum
l-a caracterizat Petru Comarnescu, într-un studiu de referinţă, subliniind factura
shakespeareană a creaţiei sale – să rămână acoperită de uitare şi indiferenţă, tocmai
într-o literatură ca a noastră, în contextul căreia dramaturgia este o soră ceva mai
sărăcuţă în raport cu celelalte domenii ale creaţiei literare? Dar cine este, la urma
urmelor – ne întrebăm, şi răspundem, pentru a nu ştiu câta oară –, acest Ion Luca
pentru care s-a făcut şi, iată, continuă să se mai facă, din an în Paşte, atâta caz de
către combatanţi pe baricade ale luptelor sortite parcă definitiv să fie încununate de
laurii... gloriei perdante? Ce merite neştiute sau mai puţin cunoscute îi sunt de
atribuit spre a face necesară recuperarea şi înscrierea sa într-un circuit de valori
spirituale de anvergură naţională? Propunem, în cele ce urmează, o imagine bio-
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bibliografică, valorificând informaţii de sorginte livrescă şi arhivistică, menite să
aproximeze măcar, dacă nu să impună, nişte explicaţii vis-à-vis de astfel de întrebări.
Ion Luca s-a născut la 7 decembrie 1894, în oraşul Roman, în familia unui
meşter croitor – angajat civil în regimentul de artilerie din localitate –, pe nume
Emanoil Luca, mama sa numindu-se Emilia. Părinţii, de naţionalitate română şi
religie ortodoxă, erau originari din zona Moineştiului (satul Mănzăneşti, comuna
Poduri, judeţul Bacău). După doi ani de învăţământ preşcolar („şcoala
froebeliană”) şi primele două clase primare, urmate la Roman, îşi continuă
învăţătura la Bacău (tatăl fiind transferat la un regiment de aici) până în clasa a
doua de liceu (Liceul ,,Ferdinand”), după care, retrăgându-se, este înscris în anul
întâi la Seminarul Teologic „Veniamin Costache” din Iaşi, pe care-l absolvă în anul
1915, echivalându-şi, concomitent, sfătuit de Constantin Stere – unul dintre
profesorii săi de marcă, altul fiind Iorgu Iordan care-l şi reţine în Memoriile sale –,
studiile teologice cu cele ale liceului modern şi clasic, adjudecându-şi totodată şi
diploma de absolvent al Şcolii Normale de Învăţători. Imediat accede în
învăţământul superior, urmând, simultan, Dreptul, la Iaşi, şi Teologia, la Bucureşti.
În timpul războiului (1916–1918) este mobilizat la o companie sanitară, în spatele
frontului, cu care, în retragere, ajunge până la Odessa şi Nicolaev. După război, îşi
încheie studiile universitare în mod strălucit, susţinând, rapid, şi două doctorate: în
Telogie (15 noiembrie 1920), cu menţiunea Magna cum laude, şi în Drept (4 iulie
1921), „cu patru bile albe şi una roşie”. Între anii 1919 şi 1922 este profesor şi
diacon, căsătorit fiind cu Tecla (Dorina), fiica preotului Alexandru Apostol, paroh
la Catedrala din Bacău. După conflicte tăioase cu superiorii ecleziastici, soldate cu
două procese la dicasteria de la Episcopia Romanului, se retrage din diaconie (fără
a fi fost caterisit) şi se consacră numai învăţământului şi avocaturii, aceasta din
urmă neaducându-i spectaculoase beneficii pecuniare. Este profesor, un an şi
director, la Şcoala Normală de Băieţi, iar din anul 1922, profesor definitiv, cu o
prestaţie memorabilă, de religie şi cunoştinţe juridice, la Şcoala Normală de Fete
din Bacău. Cu dispensă de ore de la ministerul de resort, se ocupă, o vreme, de
viaţa religioasă din şcoli, fiind trimis şi într-o călătorie prin Europa – Ungaria,
Austria, Germania, Franţa, Elveţia, Italia – pentru a se documenta asupra
organizării şi activităţilor specifice bibliotecilor şcolare.
Între anii 1922 şi 1927, profesorul Ion Luca a publicat opt eseuri, tezele de
doctorat, conferinţe publice, între care Creştinism şi bolşevism îi va fi procurat,
după anul 1948, zile şi, mai cu seamă, nopţi grele, pline de angoase. A mai scris şi
poezii de a căror soartă nu s-a mai interesat niciodată. Şi bine a făcut! În politică sa implicat prin Partidul Poporului (al mareşalului Averescu) şi a ajuns, nu pentru
multă vreme, deputat, calitate în care s-a preocupat şi de organizarea unei biblioteci
pentru uzul parlamentarilor.
În Bacău a desfăşurat o intensă şi uneori „originală” activitate culturalartistică şi obştească, deranjând habitudinile comode şi inerţia provincială a urbei.
Toate acestea, până şi-a descoperit vocaţia şi talentul pe care i le hărăziseră
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Parcele, de dramaturg, de care va fi acaparat până la asumarea de sacrificii greu,
pentru mulţi, de conceput, ca să nu mai vorbim de acceptarea/asumarea lor.
Intrat, aşadar, în graţiile şi mrejele zeiţei Thalia, Ion Luca debutează scenic
în stagiunea 1933–1934, la Teatrul Naţional din Bucureşti, cu piesa Iuda – Salba
reginei, în ediţia din anul 1947 –, prelucrată de George Ciprian, după oarecari
peripeţii (v. Nicolae Cârlan, Ion Luca sau viaţa ca o dramă, Bacău, Editura Corgal
Press, 2004, p. 36–39). Spectacolul a fost încununat de un succes triumfal,
autorului fiindu-i conferit Marele Premiu al stagiunii Teatrului Naţional, eveniment
ce avea să se reediteze în anul 1940, la acelaşi teatru, în cauză fiind de data aceasta
drama, cu subiect de asemenea religios, Femeia cezarului. În stagiunea imediat
următoare, tot Naţionalul bucureştean îi pune în scenă drama în versuri Icarii de pe
Argeş, primită de legionari, aflaţi atunci la putere, cu atitudini contradictorii: Icarii
lui Luca fiind asimilaţi cu un soi de Arhangheli autohtoni, drama ar fi marşat în
spiritul doctrinei verzi, deranja însă până la iritare desacralizarea, demitizarea,
abordarea frust realistă – „manevră masonică”, desigur! –, din perspectivă
dramaturgică, a substanţei din cunoscuta baladă Mănăstirea Argeşului, care
încorporează unul dintre cele patru mituri fundamentale – pe cel referitor la jertfa
creaţiei – din cultura română.
Peste un an, în stagiunea 1942–1943, Ion Luca va contabiliza o nouă
izbândă, de data aceasta la Iaşi, cu premiera absolută a piesei Rachieriţa, unul
dintre ecourile spectacolului implicându-l pe G. Călinescu, care, aşa cum ne
încredinţa faimosul actor Miluţă Gheorghiu, ar fi conchis că „D-l Ion Luca nu
trebuie să fie şi Caragiale. Stă în picioare singur”. Să nu omitem însă faptul că,
anterior, în stagiunea 1936–1937, dramaturgul nostru strălucise – presa băcăuană a
momentului reţine evenimentul fără urmă de echivoc – şi pe scena Teatrului
Naţional din Cluj, aflat atunci sub directoratul lui Victor Papilian, realizând astfel
ceea ce în urbea sa avea să se numească „Triunghiul teatral naţional Ion Luca”.
Urmează, în primăvara lui 1944, refugiul la Craiova, unde scrie ultimele două acte
din comedia Neliniştea doamnei, terminată la „16 ianuarie 1945”.
Întors din refugiu, după ce-şi (re)aşează familia la Bacău, în casa găsită
vraişte, Ion Luca se stabileşte o vreme în Bucureşti, funcţionând, graţie
recomandărilor lui Lucreţiu Pătrăşcanu, la Ministerul Învăţământului, cu misiunea
de a scrie teatru. Vreme de câţiva ani îi sunt jucate, la Teatrul Naţional, Femeia
cezarului, aflată deja în repertoriul permanent al Teatrului Naţional (în reluare,
1946–1947) şi Năframa iubitei (1946–1947), apoi, în premieră absolută, Delta
blestemată (la Teatrul Nostru, 1946–1947) şi Ciocanul fermecat (la Teatrul
Armatei, 1946–1947). Incluse şi ele în repertorii şi intrate în lucru, la Teatrul
Naţional şi la Teatrul Armatei, piesele Dumitra şi, respectiv, Leana vrăjitoarea,
sunt scoase din repetiţii iar autorul forţat să plece din Capitală – Lucreţiu
Pătrăşcanu căzuse în dizgraţie şi fusese arestat, ceea ce Luca avea să afle abia mai
târziu. Face un scurt popas (o haltă) la Bacău – numit fiind ca profesor gimnazial,
la o şcoală de cartier, pe o catedră eteroclită, pe care n-o onorează –, pentru a
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reveni la Vatra Dornei, unde-şi avea stabilită „tabăra de creaţie” încă dinainte de
război şi unde, din 15 septembrie 1941, locuia, ca şi chiriaş cu acte în regulă, într-o
viluţă, pe strada Parcului, nr. 35/37. Va preda, până la sorocul pensionării –
sfârşitul anului 1954 –, „abecedar rusesc la clasa a IV-a”, cum notează cu
amărăciune într-un memoriu, la Şcoala nr. 1 din oraş. Concomitent se preocupă cu
o tenacitate îndârjită de revenirea sa în teatru, obţinând, cu mari străduinţe, să-i fie
reprezentate unele piese la teatre din provincie, în spectacole efemere, care nu
depăşesc limitele unei stagiuni. Aşa se întâmplă cu Morişca, la Reşiţa (1954–
1955), la Botoşani (1961–1962), la Bucureşti – Teatrul „Barbu Delavrancea”
(1966–1967) şi la Ploieşti (1971–1972); cu Alb şi negru, la Bârlad (1967–1968); cu
Cele patru Marii, la Bacău (1961–1962); cu Şcoala din Humuleşti, la Teatrul „Ion
Creangă” din Capitală (1971–1972). Singură, reprezentarea piesei Rachieriţa, la
Teatrul din Arad (1967–1968) a întrunit condiţii calitativ-artistice acceptabile spre
a fi selectată pentru un turneu în Capitală, oferindu-i autorului bucurii şi satisfacţii
în măsură să-i trezească nostalgia vremurilor din trecutul în care strălucise pe
riviera Dâmboviţei cu Iuda şi cu Femeia cezarului, când ajunsese, cum am văzut,
de două ori, şi laureat al Marelui Premiu al Teatrului Naţional pentru dramaturgie
originală, ca şi cu Năframa iubitei, în stagiunea 1946–1947, reprezentată tot la
Teatrul Naţional.
Editorialistic, Ion Luca intră în literatura română aproape concomitent cu
debutul scenic, cu două dintre piesele de rezistenţă ale creaţiei sale, Alb şi negru şi
Icarii de pe Argeş, ambele publicate, la Editura Cartea Românească, în anii 1933
şi, respectiv, 1934. Curios, cel puţin curios, cronica literară ignoră evenimentul,
deşi o voce nouă, cu personalitate distinctă, puternică, bine marcată şi convingător
articulată intră în concertul dramaturgiei româneşti. Este însă vocea unui provincial
total necunoscut şi pe deasupra sărac, fără nici un fel de sprijin şi relaţii în lumea
literară, care nu ştie şi nici nu este interesat să-şi facă ceea ce astăzi se cheamă
lobby, altfel spus, reclama necesară unei lansări de succes, el fiind încrezător doar
în valoarea operei sale şi considerând-o mai mult decât suficientă spre a pătrunde şi
a se impune, ipso facto, printre valorile perene ale literaturii române. În orice caz,
nu de o soartă mai generoasă se vor bucura şi celelalte piese publicate de Ion Luca
la edituri prestigioase (Femeia, fiica bărbatului şi Javra pământului s-au tipărit
numai la Bacău, în anii 1938 şi, respectiv, 1942): Alb şi negru, Editura Cartea
Românească, 1933; Rachieriţa, Editura Cartea Românească, 1934; Amon-Ra, ediţia
a III-a, Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, 1943; Femeia cezarului
(Evdochia), Casa Şcoalelor, 1943; Morişca, Casa Şcoalelor, 1943; Năframa iubitei
(colecţia „Scriitorii români contemporani”), Fundaţia Regele Mihai I, 1944; Salba
reginei (colecţia „Scriitorii români contemporani”), Fundaţia Regală pentru
Literatură şi Artă, 1947, în afară de ultima dintre acestea, apreciată de Al. Piru
(„Nu s-ar putea spune că drama d-lui Ion Luca nu este bine articulată”), în
„Naţiunea” (nr. 442, 15 septembrie, 1947), dar catalogată de Nina Cassian, cu
„argumente” extranee unui demers propriu exegezei literare şi, bineînţeles, fără
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probele de rigoare, drept „o piesă huliganică” (!), „o fiolă cu otravă obscurantistă”,
„demoralizantă şi falsă”, care, „fără a sluji literatura, incită la ura de rasă şi viciază
judecata limpede a cititorului” (v. „Rampa”, 28 septembrie 1947). „Edictul” de
renegare a lui Ion Luca din viaţa literar-teatrală era, iată, şi publicat! Mai trebuia
doar contextul potrivit, care, de altfel, n-avea să întârzie prea mult, pentru a deveni
fapt împlinit, ceea ce s-a şi întâmplat pe la începutul anului 1949 (v. Nicolae
Cârlan, Centenar Ion Luca, în „Bucovina literară”, anul IV, nr. 5 (44), 1994, p. 28).
După oarecari tatonări şi amânări penibile pentru publicarea comediei Morişca, la
Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, şi în urma unui asalt cu memorii adresate
unor foruri culturale şi chiar politice de cel mai înalt rang – inclusiv „Tovarăşului
Gh. Gheorghiu Dej, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc
Român” –, Ion Luca îşi vede cinci piese (Amon-Ra, Rachieriţa, Morişca, Pelina,
Apele-n jug, ultimele două „de actualitate”) publicate la Editura pentru Literatură
(1963), într-un volum sub îngrijirea competentă a lui Valeriu Rîpeanu, care, într-o
prefaţă remarcabilă, relevă, în special originalitatea scriitorului în domeniul
teatrului istoric căruia, observă prefaţatorul, „îi conferă o nouă dimensiune, şi
anume cea tragică” (s. n. – N. C.), autorul manifestând „o adevărată predilecţie
pentru ciocnirile violente, iscate din întâlnirea unor firi aprige. Teatrul lui Ion Luca
este un teatru al marilor frământări, al pasiunilor nestăvilite. Bun meşteşugar,
autorul ştie să creeze din aceste înfruntări violente momente autentice de teatru. Ion
Luca construieşte cu îndemânare deosebită scene patetice, eroii săi, ca şi
personajele lui Davilla, îşi exprimă caracterul tumultuos prin tirade fastuoase, dar
care creează situaţii dramatice”. Dintre multele piese propuse editurii pentru
(re)publicare – între acestea, şi cele de inspiraţie religioasă! –, vor mai vedea
lumina tiparului, în anul 1968, într-un volum, ale cărei prerogative editorialistice
sun aşezate sub auspiciile... anonimatului, încă şase specimene: Cele patru Marii,
Icarii de pe Argeş, Chiajna, Alb şi negru, Cuza-Vodă, Leana vrăjitoarea, volum
care, dacă ar fi lipsit ultima piesă, ar fi avut şansa de a-l reprezenta onorabil pe Ion
Luca autor de teatru istoric autentic, inspirat din realităţile autohtone, explorate şi
relevante din perspectivă preponderent tragică.
Postumitatea lui Ion Luca, de aproape patru decenii, nu se soldează nici ea cu
un bilanţ fără prihană. Dimpotrivă. Cele câteva spectacole cu piesele Morişca la
Teatrul Naţional din Bucureşti (1990–1991, datorat lui George Motoi) şi la cel din
Bacău (1992–1993), Femeia cezarului (1997–1998) şi Javra pământului (1994–
1995) tot la Teatrul din Bacău, o ediţie critică cu piesele Amon-Ra, Rachieriţa şi
Alb şi negru (Bucureşti, Editura Minerva, 1976, îngrijită de Sanda AnghelescuMagoş), o secvenţă monografică amplă dedicată de Carol Isac în cartea sa
Permanenţe în dramaturgie (Iaşi, Editura Junimea, 1982), un capitol substanţial,
vreo 45 de pagini, conferit de Valeriu Anania în cartea sa de amintiri literare
Rotonda plopilor aprinşi, (Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1983), o
antologie fragmentară a scrierilor eseistice (texte depăşite de multă vreme) ale lui
Ion Luca (Jertfa care creează, Bacău, Editura „Deşteptarea”, 1994), realizată
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inoportun de Marin Cosmescu-Delasabar, o încercare de monografie documentară
(Ion Luca, o jertfă creatoare, Bacău Editura „Grigore Tăbăcaru”, 2000), încropită
superficial de acelaşi Marin Cosmescu-Delasabar, o monografie biografică (Ion
Luca sau viaţa ca o dramă, Bacău, Direcţia pentru Cultură şi Editura Corgal Pres,
2004) şi două ediţii critice (Salba reginei. Teatru religios, cu piesele Salba reginei,
Femeia cezarului şi Năframa iubitei, Bacău, Editura Corgal Press, 2005 şi Când
ţipă animalul, teatru inedit, conţinând piesele Când ţipă animalul şi Neliniştea
doamnei, Bucureşti, Editura Floare albastră, 2007), realizate de Nicolae Cârlan,
valorificarea muzeografică de la Vatra Dornei (un succedaneu), sărbătorirea
dramaturgului la centenar, în anul 2004 – după ce revista „Ateneu” anticipase
evenimentul cu un deceniu în urmă, la a 90-a aniversare a dramaturgului –, de către
cele trei judeţe moldave (Neamţ, Bacău şi Suceava) de care, prin biografie, Ion
Luca este indisolubil legat, iată (cam) întreaga paletă a contribuţiilor menite mai
mult să întreţină, vag, neuitarea decât să impună, în literatura română, la locul şi în
dimensionarea cuvenite, o operă amplă, originală şi semnificativă, cu reale virtuţi
axiologice care nu pot fi ignorate fără a fi nevoiţi să (mai) bifăm o rubrică, cel
puţin jenantă, la capitolul „pierderi nejustificate” (sau poate că „pierderi
planificate”?) în istoria literaturii române. Pentru aceasta este necesar să se producă
cel puţin două categorii de fapte cultural-ştiinţifice, fundamentale: teatrele să-i
joace, în transpuneri regizorale adecvate la obiect, piesele de maximă rezistenţă din
vasta sa creaţie dramaturgică (Amon-Ra, Salba reginei, Femeia cezarului, Năframa
iubitei, Cele patru Marii, Icarii de pe Argeş, Alb şi negru, Rachieriţa, Chiajna,
Cuza Vodă, Morişca, Femeia, fiica bărbatului, Neliniştea doamnei, Javra
pământului, Când ţipă animalul), iar o editură specializată – Editura Academiei,
spre exemplu – să patroneze realizarea unei ediţii critice de referinţă (cu ecourile
critice de rigoare, înregistrate de-a lungul timpului), conţinând cel puţin aceste
piese. Este, desigur, un efort nu dintre cele facile sau comode, dar care trebuie
asumat cu profesionalism şi responsabilitate spre beneficiul necesar al integralităţii
peisajului literar românesc, în diversitatea şi varietatea sa. Va avea oare Ion Luca,
şi, odată cu el, literatura dramaturgică românească, şansa unei astfel de împliniri, în
fond de firească normalitate? S-ar soluţiona, în fine, un „caz” – cum i-a zis Radu
Stanca încă din anul 1945 – care, de atâta amar de vreme, pare diagnosticat ca fiind
sortit să rămână insolubil, spre paguba, la fel de inacceptabilă, atât a dramaturgului
cât şi, mai cu seamă, a literaturii române.
Cât despre recuperarea muzeistică, printr-o casă memorială, aceasta se arată
acum, după înstrăinarea, cu acte în regulă (!?), a fostei locuinţe din Vatra Dornei a
dramaturgului, de domeniul imaginarului S. F. Doar o statuie a lui Ion Luca,
amplasată la locul potrivit, în parcul staţiunii, ar mai putea salva totuşi cuviincios
conştiinţa urbei care şi-l revendică, nu fără mândrie şi orgoliu, pe dramaturg ca
exponent al spiritualităţii dornene. Aserţiunea noastră nu trebuie luată, desigur, ca o
provocare, ci ca un îndemn, adresat municipalităţii pentru a identifica în regim de
urgenţă soluţia financiară normală pentru înfăptuirea unui act de dreptate râvnit de
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toată lumea. Nu de alta, dar nu serveşte nimănui ca imaginea cu care Valeriu
Anania este nevoit să-şi încheie capitolul dedicat lui Ion Luca, în cartea Rotonda
plopilor aprinşi (op. cit., p. 225–226), să se perpetueze la nesfârşit: „Înainte de a
scrie acest capitol, am fost anume la Vatra Dornei, după treizeci de ani, şi am văzut
mormântul lui Ion Luca, înghesuit în cimitir, fără o floare, fără lacrima unei
lumânări, cu piatra încă neisprăvită. Am revăzut şi vilişoara în care a locuit, pe
strada Parcului, acum pitită printre edificii impunătoare, şi nu am aflat în ea o casă
memorială. Am colindat parcul, vastul, frumosul parc al băilor, şi am descoperit în
el statuile lui George Enescu, Ciprian Porumbescu, Mihail Kogălniceanu, Costache
Negri, I. L. Caragiale, Alecu Russo, dar nu am dat peste un bust al lui Ion Luca.
Nici la Bacău nu e unul. Îl caut pe Ion Luca pretutindeni şi nu-l găsesc decât în
amărâtele mele amintiri”.

DOCUMENTAR

CONTRIBUŢII LA CERCETAREA MONOGRAFICĂ
A LOCALITĂŢILOR DIN BUCOVINA:
FILIMON RUSU, MONOGRAFIA ORAŞULUI RĂDĂUŢI
RODICA IAŢENCU

Preocupările legate de întocmirea unor monografii ale localităţilor din
Bucovina datează din secolul al XIX-lea, perioadă în care apar câteva articole,
studii şi lucrări sub semnătura lui Franz Adolf Wickenhauser (Die deutschen
Ansiedlung in Luka und Kiperestie, în ,,Czernowitzer Zeitung”, 1881), Simion
Florea Marian (Poiana Negri, în ,,Revista politică”, Suceava, 1886), Wilhelm
Schmidt (Das Dörfchen Meretzei in der Bukowina, în ,,Mitteilungender k. k.
Zentralkommission für Kunst und Historische Denkmale”, Wien, 1891), Vasile
Tomiuc (Istoria satului Milişăuţi şi ruinele descoperite ale locuinţei ispravnicului,
în ,,Gazeta Bucovinei”, 1893; Istoria bisericii şi a satului Arbura, în ,,Gazeta
Bucovinei”, 1893), Johann Polek (Radautz, în ,,Bukowiner Bote”, Czernowitz,
1898; Karlsberg, în ,,Bukowiner Bote”, 1899), Karl Adolf Romstorfer (Die
deutsche Kolonie und das Bauernhaus in Karlsberg, în ,,Wiener
Landwirtschaftliche Zeitung”, 1899), H. Rump (Dorna-Kandreny, în
,,Czernowitzer Zeitung”, 1900), Neumann Wender (Solka, în ,,Bukowiner Post”,
1901), Raimund Friedrich Kaindl (Czernowitz, în ,,Wiener Zeitung”, 1908 şi
,,Deutsche Arbeit”, Prag, 1915–1916), Victor Prelicz (Geschichte der Stadt Sereth
und ihre Alterthümer – Istoria oraşului Siret, Siret, 1886), Emanoil Grigorovitza
(Târgul Storojineţului, Cernăuţi, 1897), Dimitrie Dan (Straja şi locuitorii ei. Studiu
istoric, etnografic şi folcloric, Cernăuţi, 1897; Mănăstirea şi comuna Putna,
Bucureşti, 1905), Johann Polek (Die maghyarische Ansiedlungen Andrasfalva,
Hadikfalva und Joseffalva in der Bukowina – Coloniile maghiare Ţibeni, Dorneşti
şi Măneuţi, Czernowitz, 1899), Constantin Morariu (Binele nostru obştesc.
Monografia culturală a comunei Pătrăuţi pe Suceava, Cernăuţi, 1908), Zaharie
Voronca (Mihalcea şi neamurile care au stăpânit-o, Cernăuţi, 1912)1 .
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În perioada interbelică, preocupările de cercetare monografică sunt
continuate şi extinse asupra localităţilor Siret, Burdujeni, Suceava, Bori, Soloneţ,
Lisaura, Vatra Dornei, Valea Seacă. Astfel, apar lucrări semnate de Simion Reli,
Oraşul Siret în vremuri de demult, Cernăuţi, 1927; Alfred Klug, Die Besiedlung
von Bori, Czernowitz, 1935; Elena Găinaru Costache, Monografia comunei
Burdujeni, Bucureşti, 1936; T. Cristureanu, Suceava, Bucureşti, 1937; Constantin
Milici, Monografia comunei Soloneţ din punct de vedere geografic şi istoric,
Bucureşti, 1937; Valerian Doboş-Boca, Din trecutul Sucevei, Cernăuţi, 1938;
Gheorghe Mihuţă, Costin Lucian, Monografia satului Lisaura, Suceava, 1939; Ioan
Simionescu, Vatra Dornei, Bucureşti, 1939; D. Timu, Monografia comunei ValeaSeacă, judeţul Câmpulung, Câmpulung Moldovenesc, 1939. De asemenea,
periodicele din Bucovina publică studii monografice consacrate localităţilor: Gura
Humorului, Vatra Dornei, Suceava, Bordina, Dumbrava, Augustendorf,
Fürstenthal, Bori, întocmite de Arthur Gorovei, Rudolf Gassauer, M. Januszewski,
Georg Geib, Alfred Kohlruss, August Nibio, Alfred Klug2.
Un rol important în cercetarea monografică l-a avut, în perioada interbelică,
Institutul Social Român (1921–1948), fondat în 1921 de către Dimitrie Gusti, a
cărui activitate s-a extins şi asupra Bucovinei3 . Din anul 1939 aici a funcţionat
Regionala Cernăuţi a acestui Institut, destinată cercetării ştiinţifice sociale din zona
istorică a Bucovinei; director – Romulus Cândea; preşedinte – Constantin Narly;
secretar general – Leon Ţopa4 . Planul de lucru al Institutului de la Cernăuţi
cuprindea, pe anul 1939/1940, efectuarea de cercetări monografice în zona
Humorului, urmărindu-se situaţia demografică şi economică rurală, bugetul
ţăranilor, viaţa colectivă în cadrul satului, sistematizarea dovezilor monografice
culese şi publicarea lor, crearea unei arhive bibliografice care să cuprindă toate
lucrările referitoare la situaţia socială, istorică şi prezentă din această regiune,
organizarea unui ciclu de conferinţe publice şi înfiinţarea unei biblioteci accesibile
nu numai specialiştilor în domeniu5.
Cercetarea monografică a localităţilor Bucovinei istorice a continuat şi după
anul 1944, perioadă în care au apărut o serie de studii şi monografii dedicate
localităţilor Bucovinei istorice, care se alătură apariţiilor istoriografice din
perioadele anterioare6.
O parte dintre studiile monografice dedicate localităţilor Bucovinei au rămas
în manuscris sau sunt în curs de apariţie. Dintre acestea, amintim lucrările semnate
2
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de: Ilie M. Nepit, Monografia comunei Petriceni, judeţul Storojineţ; Ifigenia Hârşu,
Monografia comunei Ropcea, judeţul Storojineţ; Leopold Loy, Monografia
comunei Bănila pe Ceremuş, judeţul Storojineţ; Maria Alexa, Monografia satului
Mihuceni, judeţul Storojineţ; Ion Caragea, Monografia comunei Pătrăuţii de Jos,
judeţul Storojineţ; Orest Draghinda, Monografia satului Buda, judeţul Cernăuţi;
Alexa Croială, Monografia comunei Mahala, judeţul Cernăuţi; Nicolae Pentelescu,
Satul Voloca pe Derelui, judeţul Cernăuţi. Schiţă monografică, 1982–1985
(manuscris dactilografiat); Teodor V. Rusu, Însemnări monografice ale comunei
Tereblecea, 1446–1944; Teodor Balan, Oraşul Gura Humorului şi alte localităţi
din Bucovina, Gura Humorului, f. a. (manuscris dactilografiat); Gheorghe Solcan,
Monografia folclorică a satului Frasin; Aura Clopotari, Monografia satului
Drăgoieşti (Suceava); Nicolae Şorea, Monografia satului Iaslovăţ–Suceava (Iaşi)7 ş. a.
La Direcţia Judeţeană Suceava a Arhivelor Naţionale, Colecţia de
Manuscrise, Fond 146/52, se află lucrarea Monografia oraşului Rădăuţi din
vremurile cele mai îndepărtate până în 1944* , alcătuită de Filimon Rusu (1882–
1957). Acesta a funcţionat ca învăţător la Cajvana, districtul Gura Humorului; în
1919 s-a transferat la Sinăuţii de Jos, districtul Siret, fiind numit director în 1920;
din anul 1934 a profesat la Rădăuţi, ca învăţător şi director la Şcoala de Băieţi
nr. 3. În această perioadă a activat şi ca preşedinte al Asociaţiei judeţene a
învăţătorilor (1933–1945) şi vicepreşedinte al Asociaţiei regionale a învăţătorilor –
Cernăuţi (1933–1939). Învăţătorul bucovinean este autorul unor lucrări, majoritatea
rămase în manuscris, care prezintă interes pentru istoria socială, genealogie, istoria
învăţământului din Bucovina, istoria presei, istoria literară, literatură, folcloristică, sociologie.
Dintre lucrările publicate amintim: Monografia târgului Mihăileni, în
,,Moldova literară”, Mihăileni, anul VI, nr. 7–8, 1932; Geografia judeţului Rădăuţi,
manual pentru clasa a II-a primară, elaborat în colaborare cu Constantin
Ungureanu, publicat în 1942. Filimon Rusu este şi autorul manualului de Istoria
românilor pentru clasa a VI-a şi al Istorioarelor pentru copii, cuprinzând
prelucrări după scriitorul german E. T. A. Hoffman (în colaborare cu Silvestru
Danielescu) – lucrări rămase în manuscris. Împreună cu învăţătoarea Victoria
Gavrilescu, a elaborat Monografia judeţului Rădăuţi, lucrare ce s-a pierdut în
timpul evacuării din martie 1944. Învăţătorul bucovinean a avut şi preocupări de
folclor, publicând material folcloric şi articole în revistele de specialitate din
România şi colaborând la realizarea colecţiei de folclor întocmită de Mathias
Friedwagner, Rumänische Volkslieder aus der Bukowina. Liebeslieder, Würzburg,
Konrad Triellisch Verlag, 19408. Cea mai importantă lucrare a învăţătorului
7

Ibidem, p. 266.
Mulţumim, pe această cale, domnului Vasile I. Schipor pentru amabilitatea cu care ne-a pus
la dispoziţie acest manuscris.
8
Despre viaţa şi activitatea lui Filimon Rusu vezi Vasile I. Schipor, Filimon Rusu (1882–
1957), istoric, memorialist, culegător de folclor şi publicist, în ,,Analele Bucovinei”, Bucureşti, XIII,
nr. 1, 2006, p. 15–36.
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Filimon Rusu este Amintiri. Oameni şi locuri din Ţara Fagilor, elaborată în
perioada 1955–1957. Manuscrisul acestei lucrări, depus de fiul învăţătorului,
Dragoş Rusu, m. o. al Academiei Române, la D.J.A.N.S., unde se păstrează în
Colecţia de Manuscrise, Fond nr. 146/53, a fost publicat de Vasile I. Schipor, la
125 de ani de la naştere şi 50 de ani de la moartea învăţătorului bucovinean, în
periodicul ,,Analele Bucovinei”9. Acest proiect a fost continuat prin depunerea
lucrării Amintiri. Oameni şi locuri din Ţara Fagilor, la Editura Academiei
Române, la împlinirea a 100 de ani de la înfiinţarea Reuniunii învăţătorilor români
din districtul Rădăuţi (1 martie 1908), al cărei preşedinte a fost o vreme şi
învăţătorul Filimon Rusu, Cuvânt înainte de D. Vatamaniuc, Ediţie îngrijită, studiu
introductiv, note şi comentarii, tabel cronologic de Vasile I. Schipor, Indice de
nume de Rodica Iaţencu.
O altă lucrare aparţinând lui Filimon Rusu, aflată în manuscris, este
Monografia oraşului Rădăuţi din vremurile cele mai îndepărtate până în 1944,
partea I (până acum Rădăuţiului i-au fost închinate câteva lucrări: Franz
Wiszniowski, Radautz die deutscheste Stadt des Buchenlandes, Waiblingen, 1966;
Pompiliu Voiculeţ-Lemeny, Mic îndreptar turistic. Rădăuţi, Bucureşti, Editura
Stadion, 1970; Dragoş Luchian, Rădăuţi, vatră românească de tradiţii şi înfăptuiri
socialiste, Bucureşti, Editura Litera, 1982). Filimon Rusu a fost cooptat în
colectivul condus de Victoria Gavrilescu, însărcinat de către Prefectura judeţului
Rădăuţi, prin Circulara nr. 3030/10 aprilie 1943, cu realizarea unei monografii a
judeţului, învăţătorul bucovinean fiind răspunzător şi de întocmirea monografiei
oraşului Rădăuţi (Circulara nr. 3176/16 aprilie 1943). Izbucnirea celui de al Doilea
Război Mondial a împiedicat publicarea lucrării, iar manuscrisele referitoare la
monografia judeţului s-au pierdut în evacuarea din martie 1944. La reîntoarcerea
din evacuare, în toamna anului 1945, Filimon Rusu a regăsit o parte din
manuscrisul oraşului, pe care l-a refăcut (1945–1955), completându-l acolo unde a
crezut că era nevoie. Aşa cum afirmă autorul, ,,pe lângă tratări de interes general,
am dat şi amănunte – câte poate avea un oraş din provincie – de o importanţă
neînsemnată în aparenţă şi, totuşi, cercetătorilor de mai târziu lipsindu-le chiar
amănuntele, se vor zbate în zadar pentru a li se da de urmă. De aceea am trecut
peste dictonul nomina odiosa, călăuzindu-mă de alt dicton: omul sfinţeşte locul.
Cred că, într-o măsură oarecare, mi-am ajuns scopul” (p. II). Pe baza unei
bibliografii de specialitate, autorul şi-a structurat materialul în următoarele
capitole, precedate de o Introducere: I. Situaţia geografică; II a. Istoricul oraşului;
b. Episcopia; III a. Locuitori, ocupaţiuni; b. Superstiţii, credinţe, obiceiuri, folclor;
IV a. Diregătorii; b. Administraţia; c. Primăria; d. Alte oficii de utilitate publică;
V. Starea culturală. a. Biserica. b. Şcoala. c. Muzeul. d. Personalităţi, publicaţii,
societăţi; VI. Starea socială şi economică. a. Starea socială. b. Starea economică.
9
Vezi Vasile I. Schipor, Filimon Rusu, Amintiri. Oameni şi locuri din Ţara Fagilor, în
,,Analele Bucovinei”, XIV, nr. 1, 2007, p. 253–295; XIV, nr. 2, 2007, p. 691–731 (în colaborare cu
Rodica Iaţencu); XV, nr. 1, 2008, p. 281–312 (în colaborare cu Rodica Iaţencu).
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c. Herghelia. d. Industria. e. Comerţul; VII. Oamenii trecutului; VIII a. Evoluţia
satelor. b. Note istorice. c. Domnitorii în mod cronologic.
Din primul capitol, Situaţia geografică, reţin atenţia informaţiile privitoare la
istoricului dezvoltării administrative a oraşului, context în care autorul aduce
informaţii despre căile de comunicaţie ale oraşului Rădăuţi, prezentând
nomenclatura oficială a acestora, dar şi numirile intrate în memoria colectivă. În
capitolul al II-lea, a. Istoricul oraşului; b. Episcopia, autorul tratează diferite
perioade ale istoriei oraşului, demonstrând importanţa acestei aşezări încă din
perioada medievală. În acest sens sunt prezentate documente din perioada
medievală, evenimente politice şi sociale, vizite ale unor personalităţi marcante ale
timpului (generalul Enzenberg, împăratul Iosif al II-lea, Rudolf de Habsburg,
mitropoliţii: Silvestru Morariu Andrievici, Vladimir de Repta, Nectarie Cotlarciuc,
Visarion Puiu; Nicolae Iorga, generalul Iacob Zadik, miniştrii Ion Nistor,
Constantin Angelescu, Pană; guvernatorii Bucovinei: generalul Calotescu şi
generalul C. Dragalina; regele Ferdinand I şi regina Maria, regele
Carol al II-lea ş. a.); un subcapitol aparte este destinat prezentării episcopiei, cu
cele 50 de sate aflate sub ascultarea acesteia (a căror nume sunt redate şi în limba
slavonă) şi a moşiilor aflate în întreţinere; lista ierarhilor care au ocupat scaunul
episcopal (unii dintre aceştia ajungând mitropoliţi ai Moldovei); activitatea
culturală desfăşurată în cadrul acestei instituţii monahale. Din capitolul al III-lea,
Locuitorii, cu subcapitolele Figuri de români, Chipuri de germani, Chipuri de
evrei, Chipuri de lipoveni, Superstiţii, credinţe, obiceiuri, folclor, reţin atenţia
informaţiile privitoare la familiile cu tradiţie veche: Botezat, Buculei, Colibaba,
Hâncu, Larionescu, Lungoci, Rotar, Rusu, Simota, Scântei, Şindilar, Vlonga,
Ungureanu sau la familiile a căror spiţă genealogică s-a stins: Balan, Bostan,
Burgheli, Ciuntuleac, Făcăleţ, Florinca, Frasin, Ianovici, Lupu, Maleş, Savin,
Scânteuţă, Vatamanescu. În cadrul aceluiaşi capitol, Filimon Rusu prezintă două
tabele cu numele soldaţilor căzuţi în Primul şi în al Doilea Război Mondial. De
asemenea, sunt prezentate poezii populare şi elemente din credinţa populară, despre
care autorul afirmă că sunt aceleaşi ca în orice localitate a Bucovinei. În capitolul
al IV-lea autorul prezintă date legate de diregătorii şi administraţia oraşului şi
despre edificiile de utilitate publică, cum ar fi primăria (este redată lista primarilor,
până în anul 1944), judecătoria, poliţia, legiunea de jandarmi, administraţia
financiară, poşta, serviciul sanitar, spitalul, casa naţională a asigurărilor sociale,
camera de agricultură, banca naţională – sucursala Rădăuţi, serviciul silvic, penitenciarul.
Capitolul al V-lea, Starea culturală, cuprinde subcapitolele: Biserica (cu
istoricul episcopiei şi a celorlalte parohii din oraş), Şcoala (istoricul organizării
învăţământului şi a instituţiilor de învăţământ – licee, şcoli, gimnazii, ateliere,
internate, cămine; lista cu inspectorii şcolari ai judeţului Rădăuţi), Muzeul şi
Personalităţi, publicaţii şi societăţi.
Informaţii despre economia oraşului, industrie, comerţ, istoricul hergheliei,
evoluţia socială sunt prezentate în capitolul al VI-lea, Starea socială şi economică.
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Convins că ,,amintirea unor persoane ale trecutului, care prin munca lor au
contribuit la progresul acestui neam” (p. 130), trebuie să însoţească orice demers
despre istoricul localităţii, Filimon Rusu prezintă, în capitolul al VII-lea, Oamenii
trecutului.
Ultimul capitol al lucrării tratează Evoluţia satelor, pe baza documentelor din
secolul al XVI-lea, prezintă câteva Note istorice despre întemeietorii Moldovei şi
Domnitorii în mod cronologic.
Pentru cercetarea ştiinţifică actuală, manuscrisul învăţătorului bucovinean
Filimon Rusu, referitor la monografia oraşului Rădăuţi, oferă câteva informaţii
valoroase legate de istoria socială şi culturală a localităţii. Aducerea în circuitul
ştiinţific a lucrării Monografia oraşului Rădăuţi din vremurile cele mai îndepărtate
până în 1944, partea I, este un act de recuperare a memoriei bucovineanului
Filimon Rusu, învăţător cu o bogată activitate pe tărâm cultural şi, totodată, o sursă
de informare pentru viitoarele cercetări monografice.
Am selectat, din textul lui Filimon Rusu, câteva fragmente, relevante pentru
istoria socială şi culturală a localităţii, preluate din capitolele: I. Situaţia
geografică; II. a. Istoricul oraşului; III. Locuitori, ocupaţiuni; Supersitiţii, credinţe,
obiceiuri; Folclor. IV. b. Administraţia; V. Starea culturală. b. Şcoala. Facem
precizarea că am respectat structura manuscrisului, stabilită de Filimon Rusu,
intervenind în text doar pentru a corecta, acolo unde a fost nevoie, ortografia şi
punctuaţia, după normele stabilite de Academia Română.
Cap. I
Situaţia geografică
[…] Întreg teritoriul Rădăuţiului cuprinde 27,62 km p[ătraţi] (2 762 ha), iar
oraşul propriu zis are 5,5 km p[ătraţi] (550 ha), pe care sunt 3 900 clădiri, însă prin
distrugerea dintr-al Doilea Război Mondial (1941–1944), au fost reduse la
3 600, cu o densitate de 1 840 locuitori pe km p[ătrat].
Totalitatea locuitorilor, împărţită la întreg teritoriul de 27,62 km p[ătraţi],
revine fiecărui km p[ătrat] câte 28 locuitori.
Totalitatea străzilor şi a drumurilor cuprinde 73 ha, iar apele 19 ha. […] Cele
198 străzi ce străbat oraşul nu sunt trasate după un sistem regulat, ci întortocheate,
aşa ca şi în oricare localitate veche. Noul cartier, numit Obor, care a luat fiinţă după
anul 1921, are străzi largi şi regulate.
Căile de comunicaţie ce leagă oraşul cu satele vecine se întâlnesc toate în
centrul oraşului, adică în Piaţa Unirii.
Cea mai principală este Str. Regele Ferdinand, numită până în 1918 Str.
Domnească, care porneşte din Piaţa Unirii spre Dorneşti, a doua e Str. Regina
Maria; ea pare ca o prelungire a celei dintâi şi care trece spre Frătăuţi.
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A treia stradă din cele principale este Str. Bogdan Vodă, care porneşte din
Piaţa Unirii, pe lângă biserica cu acelaşi nume, ajungând în direcţia
Vadu-Vlădichii, spre şoseaua judeţeană Bădeuţi–Burla.
A patra stradă, Ştefan cel Mare, pornind tot din centrul Pieţii, luând direcţia
Marginea.
A cincea e Str. Putnei, care porneşte tot din Piaţa Unirii, luând direcţia spre
Horodnicul de Jos sau de Sus.
Str. Ion Creangă, pornind dintr-un colţ al Pieţii, are diverse legături cu mai
multe străzi din partea nordică a oraşului.
Tot aşa, Str. I. G. Duca, din alt colţ al Pieţei, face legătura cu alte străzi din
partea estică a oraşului, ca şi Str. Iancu Flondor, având aceeaşi direcţie.
Colţ cu Piaţa Unirii din Str. Regele Ferdinand, o arteră destul de însemnată,
numită Str. Colonel Gheorghiu, după numele primului soldat român ce a venit în
localitate printre catanele austriece în 1918, pe dinaintea Liceului ,,Eudoxiu
Hurmuzachi” şi cazarma Cuza-Vodă, face legătura cu şoseaua judeţeană Bădeuţi–
Burla. Această stradă se zice că ar fi cea mai veche, căci pe aici aveau episcopii
drumul principal spre Vadu-Vlădichii şi mai departe spre Suceava.
Altă arteră ce pleacă din Piaţa Unirii e Str. Dr. Iancu Nistor, numită şi Str.
Volovăţului, făcând legătura oraşului cu acest sat a lui Dragoş.
Un drum, sau mai bine zis o potecă, ce lega Rădăuţiul cu Transilvania încă
de pe la anul 1390, ducea pe valea Sucevei, la Lucina, apoi pe valea Cârlibaba la
Sighet, precum şi la Bistriţa şi Rodna. În vremea aceea pe aici se făcea negoţul
între Moldova de nord şi Transilvania. Călătoria se făcea mai ales călare. În
prezent, fiind căile de comunicaţie mai dezvoltate, această potecă nu mai are
importanţa ce o avea.
Astfel, toate aceste căi de comunicaţie, ajutate de calea ferată ce vine de la
Dorneşti şi trece spre Seletin, pusă în exploatare din 1889, a deschis noi
perspective pentru înflorirea oraşului, care a luat şi un avânt puternic comercial.
Pe la 1887, când s-a făcut proiectul planului căii ferate, primăria s-a opus ca
această linie să treacă prin centrul oraşului. Oamenii induceau felurite motive, care
societăţii întreprinderii nu i se păreau serioase. Între altele era şi întrebuinţarea
şoselei Rădăuţi–Dorneşti ca traseu al liniei ferate, ceea ce era un motiv destul de
serios, că prin aceasta devenea şoseaua mai îngustă şi deci mai anevoios
practicabilă. Se mai inducea şi motivul că s-ar speria copiii din somn prin huruitul
trenului şi că e o primejdie atât pentru oameni, cât şi pentru animale.
Atunci societatea a recurs la un mijloc (truc) care se părea destul de serios şi
acceptabil şi anume: a încheiat cu primăria un contract sau o convenţia, în care se
stipula că pentru înlăturarea oricărui pericol, trenul va trece prin oraş cu o viteză ce
nu întrece pe cea a unui car cu boi, iar un funcţionar va suna mereu dintr-un clopot,
pe tot parcursul traseului oraşului. Mai erau orăşenii încântaţi de faptul că se
prevăzuseră în plan 5 staţiuni, în care aveau să facă opriri trenurile de persoane, şi
anume: Gara mare, la marginea sud-vestică a oraşului; Gara mică, în centrul
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oraşului; halta Tribunalului (lângă tribunalul vechi); halta Plop, la marginea estică
a oraşului şi halta Băi, în apropiere de râul Suceava. […]
Din cele 5 staţiuni, treptat s-au desfiinţat aproape toate, afară de Gara Mare,
şi anume Halta Băi [a fost] desfiinţată în 1914, Halta Plop [a fost] desfiinţată în
1945, Halta Tribunalului s-a desfiinţat în 1914, Gara Mică, din Piaţa Unirii, [a fost]
desfiinţată în 1948, dar după o jumătate de an s-a redeschis, la cererea stăruitoare a
orăşenilor. În 1912 s-a înfiinţat o altă gară Rădăuţi–Ferestrău, cu o ramificaţie de
circa 1 km, pentru ferestrăul unui consorţiu Blându–Balan, ce luase fiinţă, dar care
n-a funcţionat decât până la începutul războiului mondial din 1914, iar în clădirile
acestuia se află azi şcoala de brigadieri silvici, desfiinţată şi aceasta în anul 1944.
Din punct de vedere edilitar, sub stăpânirea austriacă nu i s-a prea dat atenţie,
căci în afară de puţinele trotuare numai din centrul oraşului, toate cartierele aveau
aspectul unui sat, dar şi acela fără supravegherea vigilentă a conducătorilor, adică
străzi nepietruite, fără şanţuri pentru scurgerea apelor, cu locuri virane pline de
bălării, băltoace cu apă stătătoare; în însuşi centrul oraşului era piaţa publică, cât şi
oborul de vite. Toate acestea au dispărut după 1920.
Începând cu anul 1921, când a intrat în vigoare Legea agrară, prin
expropriere din pământurile Fondului religionar, locuitorii (agricultorii,
funcţionarii) au fost împroprietăriţi şi astfel a început a se forma prin clădiri un nou
cartier, numit Obor. Primarul oraşului din acea vreme a avut grijă şi de alte
rânduieli ale oraşului, adică:
Din 1923 s-a mutat oborul de vite din Piaţa Unirii în partea sudică a oraşului.
Astfel a luat naştere a treia grădină publică (cea din Piaţa Unirii), pe lângă cele
două existente de mai înainte, adică grădina din spatele gării mici şi în faţa bisericii
Bogdan-Vodă şi grădina de tir, din partea vestică a oraşului (Str. Ştefan cel Mare).
Prin îngrijirea şi buna gospodărire a primarului Gh. Trufin, centrul oraşului a
început a se pava în 1934–1935, dar numai într-o mică proporţie în raport cu
extinderea localităţii.
În colţurile şi locurile virane din centru s-au făcut grădiniţe de flori, aşa că
înfăţişarea oraşului a început a căpăta repede aspectul unui oraş modern.
În timpul din urmă, în 1941, s-au lărgit şi unele străzi […].
La colţul străzii Putnei, unde până în 1944 au fost clădiri cu felurite prăvălii
şi care au fost distruse de un incendiu, Sfatul Popular al oraşului a făcut pe acel loc
devenit viran, o grădină publică. Astfel a luat fiinţă a 4-a grădină publică
Configuraţia Rădăuţiului de la primele aşezări a fost cu totul alta de cum se
prezintă azi. […] Primele aşezări ale satului Radomir (Rădăuţi) au fost pe malul
stâng al Topliţei, mai ales în partea nord-vestică. […]
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În perioada a III-a a dezvoltării oraşului10, administraţia oraşului a împărţit
oraşul în trei sectoare: 1. Centru, care cuprinde partea sud-vestică; 2. Plop, partea
sud-estică şi 3. Greco-orientali (Griechen, după tip german), în partea nordică, ceea
ce înseamnă partea locuită de români în masă compactă. Dezvoltându-se comerţul
în această perioadă, centrul a fost ocupat de oficialităţi şi comercianţă, iar românii,
ca agricultori, se extindeau pe la periferii, ca loc mai potrivit pentru agricultură şi
creşterea vitelor (câmpul şi toloaca).
În perioada a IV-a, administraţia locală a împărţit oraşul în trei sectoare, fără
numiri speciale.
Sectorul I cuprinde toată partea sudică a oraşului, având ca linie de
demarcaţie partea stângă a liniei ferate, de la intrarea în oraş spre Dorneşti.
Sectorul II cuprinde partea dreaptă a liniei ferate dinspre Dorneşti, până în
Piaţa Unirii (Piaţa Republicii), apoi toată partea dreaptă a drumului Frătăuţi
(Regina Maria), deci partea nord-estică a oraşului.
Sectorul III cuprinde partea nord-vestică a oraşului, începând din Piaţa
Unirii, între partea dreaptă a liniei ferate şi partea stângă a drumului spre Frătăuţi.
Înainte de nomenclatura oficială a străzilor şi a sectoarelor, populaţia, pentru
orientarea ei, a dat felurite numiri părţilor din sectoarele oraşului după numele sau
porecla unor locuitori sau după alte semne cunoscute în localitate. Aceste numiri
nu vor putea fi schimbate niciodată de oficialităţi, ele fiind specifice locurilor.
Astfel, în sectorul I, între Str. Călugărilor şi a Heleşteelor, se numeşte ,,la
heleştee”, numire rămasă încă de pe timpul heleşteelor episcopeşti, reconstruite de
primărie în 1950. La vest de Str. Heleşteelor se zicea ,,la Apust”, numire după
pârâul ce izvorăşte din ochiurile de acolo. Partea stângă a Străzii Colonel
Gheorghiu, între Str. Garnizoanei şi Str. Scruntari, se cheamă ,,gura scruntului”,
după numirea câmpului. Spre sud de biserica ort[odoxă] rom[ână] (f[osta]
episcopie), este cartierul nou. Partea din jurul hergheliei şi, în special Str. Bogdan
Vodă se numeşte ,,între meri”, numire după aleea de pomi roditori din acea parte.
Urmează partea numită ,,la luncă”. Întreg cartierul nou se mai numeşte şi ,,pe lan”,
numire după lanurile fostei episcopii, apoi ale Fondului religionar, numite şi lanuri
împărăteşti, cu ,,subdiviziunile” cirec, pod-verde şi obor. Sectorul 2. În partea
estică a oraşului, între Str. Berestiei şi Papetăriei, se zice Beresta, cu părţile ,,la
papir”, numire după Fabrica de hârtie ce a fost acolo şi ,,la zodieru”, după porecla
unui locuitor (Popescu). Între Str. Iazului, Str. Mândrilă şi Str. Papetăriei, se
numeşte ,,curechişte”, după cultura de varză. În jurul Străzii Coşbuc este ,,colţul
Co[s]tenilor”, după numele Costea, cu subdiviziunile ,,la colacul de secară”, ,,la
10

Autorul vorbeşte de existenţa a patru etape de dezvoltare administrativă a
Rădăuţiului: prima se referă la perioada de până la ocupaţia austriacă; a doua cuprinde
perioada 1774–1820, când Rădăuţiul a fost ridicat la rangul de târg; următoarea perioadă
este 1820–1920, când a avut loc marea împroprietărire; perioada a patra este cea de după
anul 1920.
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turtă” şi ,,la căpiţă”. În jurul Străzii Botezat este ,,cotul Botezătenilor”. Între Str.
Şcolii Noi, în jurul Străzii Olarilor, este cotul ,,la căţelu” (porecla familiei Olinici).
În jurul străzii Sf. Mihail este cotul Mihăieştilor (după Mihai Rusşindilar), cu
subdiviziunile ,,la gura strâmbă” şi ,,la capră”. Între Str. Colibaba, Sf. Ioan şi
Bejan, este colţul Bejănerilor. Între Str. Bejan, Str. Laterală, până peste Str. Mică şi
imaş, este cotul broscarilor, cu subdiviziunile ,,la împăratul broaştelor” (bălţi unde
cântă mereu broaştele). De-a lungul Străzii Bejan, pe lângă Str. Lungă şi
Str. Colibaba, este cotul Colibăbenilor, cu subdiviziunile Pârsnaur, Cioric şi
Cadanoaia. Între Str. Reg[ina] Maria, începutul Străzii Bejan, până la Str. Laterală
şi islaz este cotul postăvarilor, după postăvarii germani care pe vremuri, 1760, au
fost colonizaţi pe o parte a islazului, care nu s-au menţinut mult timp, însă numele
le-a rămas.
Sectorul 5. Partea între Str. Ştefan cel Mare, Str. Sf. Maria, Str. Putnei
(Voitinel), până la pod şi în jurul Grădinii de Tir, este cotul Topliţei, cu
subdiviziunile ,,la pulberărie” (fost depozit de muniţiuni), ,,la ţigani”, după felul
locuitorilor care sunt lăutari, ,,la Furniceni” (după familia Furnică), toţi fierari, ,,la
Zeisel”, după porecla unui locuitor. Între Str. Sf. Maria şi Str. Putnei, până la şcoala
de brigadieri silvici, este cotul Valea Seacă, numit după gârla de acolo. Spre răsărit
de la şcoala de brigadieri până la marginea de vest a islazului comunal, între Str.
Putnei şi Str. Iosif, este cotul Jalcău, numit după pădurea care a fost odinioară
acolo şi din care sunt încă rămăşiţe sub poalele Osoiului, numite după felul
copacilor, luncile de stejar sau Pădurice. Între străzile Putnei–Iosif–Agronomilor–
Pitei şi Sf. Treime, în jurul străzii Clopotelor, se zice ,,la Văcăreni”, numire după
familia Văcăreanu, cu subdiviziunile ,,la Talchiş” şi ,,la Ismană”, amândouă
porecle a două familii. Cotul între străzile Pitei–Agronomilor–Rotariu–Podurilor
este al Halusenilor (după familia Halus). Între Str. Rotariu–Sf. Treime–Pitei, se
zice cotul Rotărenilor, cu subdiviziunile ,,la Cotac” şi ,,la moşu Grigorie”. Între Str.
Frătăuţi, în jurul străzilor Stelei şi Florilor, este cotul Facoveienilor, cunoscut şi sub
numirea ,,la bun peşte”, după un locuitor care se ocupa cu negoţul de peşte. Între
Străzile Frătăuţi–Agronomilor–Poduri şi Florilor, este cotul Mărculenilor, cu
subdiviziunile ,,la Bostan”, ,,la Bacău”, ,,la Bocaneţ”. În jurul străzilor Hanului şi
Sucevei este cotul Curelarilor, după familia Curelar, zis şi cotul lui Fusa, după
poreclă […].
Cap. II
a) Istoricul oraşului
[…] Din nenumăratele popasuri şi vizite în scurgerea vremii a acestei
localităţi, de persoane marcante ale timpului, însemnăm următoarele: generalul
Enzenberg vizitează Rădăuţiul şi, în special, pe episcopul Dositei Herescu, în 1781;
în 14 iunie 1783, Rădăuţiul a fost vizitat de împăratul austriac Iosif al II-lea. Franz
Iosef a vizitat Rădăuţiul în vara anului 1848; pe atunci încă nu era împărat, ci
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arhiduce.
A fost găzduit în clădirea de lângă biserica din
Str. Bogdan-Vodă, închiriată hergheliei (azi Casa Naţională, nr. 8). […] Împăratul
Franz Iosef I vizitează Rădăuţiul în 22 octombrie 1851, apoi în 1 iulie 1855 şi, în
fine, în 17 septembrie 1880, când Consiliul comunal a dat o cerere pentru întregirea
liceului. […] Atunci împăratul a fost încartiruit la Casa nr. 3 din Str. Eudoxiu
Hurmuzachi. Desigur că făceau parte din suită o mulţime de demnitari. În
18 noiembrie 1880 [vizitează oraşul] mitropolitul Silvestru Morariu Andrievici. În
11 iulie 1887 – episcopul rom[ano] cat[olic] din Lvov, Severin de Moravschi.
În 9 şi 10 iulie 1887, oraşul e vizitat de prinţul de Coroană, Rudolf de Habsburg
[…], fiind încartiruit la direcţiunea hergheliei, plecând apoi cu trăsurile acesteia la
Suceviţa şi Putna, apoi la Cârlibaba. În 28 mai 1897, oraşul primeşte vizita
vicarului general dr. Vasile de Repta, mitropolitul Vladimir de mai târziu.
În 17 august 1898, vizitează oraşul episcopul rom[ano] cat[olic] dr. Iosef Weber. În
aprilie 1905, vizitează oraşul N. Iorga, pentru cercetarea monumentelor istorice. În
2 septembrie 1908 – mitropolitul Vladimir de Repta. În 28 august 1919 – prof.
Nicolae Iorga, generalul Zadic, ministrul dr. Iancu Nistor. În 11 mai 1920, regele
Ferdinand I şi reg[ina] Maria, vizitând prima oară Bucovina, trec de la Suceviţa
prin Rădăuţi, unde se opresc la orele 9 seara, urmându-şi drumul cu trenul spre
Cernăuţi. Tot în 1920 – episcopul de la Cluj, Nicolae Ioan. În
26 septembrie 1925 – mitropolitul Nectarie. În aprilie 1926 – domniţa Ileana.
În 23 octombrie 1927 – mitropolitul Nectarie Cotlarciuc, cu ocazia sfinţirii temeliei
catedralei. În mai 1932, George Enescu a dat un concert la Rădăuţi. În octombrie
1935, cu ocazia manevrelor regale, oraşul este vizitat de regele Carol al II-lea,
însoţit fiind de Anton de Habsburg, soţul domniţei Ileana şi de A.S.R. Prinţul
Mihai, care mai vizitează oraşul în 17 iunie 1936 şi apoi în 16 iunie 1939.
În 9 iunie 1934, [vizitează oraşul] binecunoscutul şi apreciatul prof. univ.
Leca Morariu. În 10 octombrie 1935 – un general, şef al misiunii franceze. În 1936,
Rădăuţiul e vizitat de mitropolitul Ghermanos al Sardelelor şi Dorotei al Leodiciei,
trimişi de patriarhul ecumenic Veniamin I. În 14 septembrie 1936 [vizitează oraşul]
mitropolitul Visarion al Bucovinei. În 25 aprilie 1937 – dr. C. Angelescu,
min[istrul] Instruc[ţiunii]. În 17 august 1938 – Gurie, mitropolitul Basarabiei.
În 25 mai 1939 – N. Zigre, min[istrul] Cult[urii] şi Artelor. În 1 decembrie 1940 şi
9 iunie 1943 – mitropolitul Tit al Bucovinei. În 3 aprilie 1942 – generalul
Calotescu, guvernatorul Bucovinei. În 21 mai 1942 – mitropolitul Tit, cu ocazia
sfinţirii bisericii din Str. R[egele] Ferdinand. În 7 mai 1942 – miniştrii italieni, cu
min[istrul] Italiei, R. Bova Scoppa, însoţiţi de generalul Calotescu, guvernatorul
Bucovinei. În 1942 – doamna mareşal Maria Antonescu. În 2 august 1942 – Pană,
ministrul Agriculturii. În 17 noiembrie 1942 – S. Rust, ministrul german al
Educ[aţiei] Naţ[ionale]. În 4 mai 1943 – Andrea Casulo, nunţiu apostolic, cu
guvernatorul Bucovinei, general Corneliu Dragalina. În 12 august 1943 –
min[istrul] german Hanzen, general de Cavalerie, însoţit de guvernatorul
[Bucovinei], general Corneliu Dragalina. […]
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Cap. III
Locuitorii
[…] Fiind în centrul oraşului străzile mai largi şi mai bine îngrijite de edili şi
clădirile sunt după un plan aranjate, în majoritatea cazurilor, de zid. La periferii,
însă, gospodăriile sunt făcute din material lemnos, iar românii nu ţin seama de
aranjarea caselor cu faţa către stradă, ci le pun cu faţa spre răsărit sau miazăzi.
Edilii oraşului nu-şi prea bat capul cu aceştia pentru un aranjament sistematic, iar ei
preferă să le pună cu faţa spre răsărit sau miazăzi, ştiind că din aceste părţi au mai
mult soare şi nici vânturile de răsărit şi miazăzi nu sunt aşa de reci.
Familii cu tradiţie veche sunt: Botezat, Buculei, Colibaba, Hâncu,
Larionescu, Lungoci, Rotar, Rusu, Simota, Scântei, Şindilar, Vlonga, Ungureanu.
Familii vechi stinse: Balan, Bostan, Burgheli, Ciuntuleac, Făcăleţ, Florinca, Frasin,
Ianevici, Lupu, Maleş, Savin, Scânteuţă, Vatamanescu.
Numele soldaţilor căzuţi în războiul mondial din 1914–1918:
1. Acazai Filaret
25. Olenici Ambros
2. Bejan Constantin
26. Olenici Petru
3. Buculei Haralambie
27. Opariuc Dimitrie
4. Calancea Gheorghe
28. Pitar Leonti
5. Colibaba Ilarion
29. Popadiuc Grigorie
6. Colibaba Nicanor
30. Popescu Panaite
7. Colibaba Petrea
31. Popescu Samuil
8. Curelar Ştefan
32. Popovici Nicolai
9. Halus Ambros
33. Rezuş Iordachi
10. Halus Eugen
34. Rezuş Nicolai
11. Halus Nicolai
35. Rotariu Samson
12. Halus Petrea
36. Rotariu Teodor
13. Hâncu Alexandru
37. Rusşindilariu Constantin
14. Hâncu Dumitru
38. Rusşindilariu Ioan
15. Hâncu Ioan
39. Rusu Ştefan
16. Hâncu Simion
40. Sinculeţ Ilie
17. Ianovici Octavian
41. Sinculeţ Ioan
18. Larionescu Aftin
42. Sinculeţ Serafim
19. Macovei Cristofor
43. Simota Ilie
20. Macovei Iordachi
44. Şindilariu Ioan
21. Marţincu Andri
45. Tofănel Ioan
22. Marţincu Dimitrie
46. Trufin Emanuil
23. Mironiuc Gheorghe
47. Trufin Gavril
24. Mironiuc Entimie
48. Ungureanu Vasile
Total: 48, invalizi 43
Soldaţi căzuţi în al Doilea Război Mondial, 1942–1944:
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1. Bărbuţă George
2. Bejan Traian
3. Botezat Petru a Iosup
4. Botezat Petru a Iftenie
5. Breabăn Petru
6. Broască Petru
7. Broască Mihai
8. Calancea Eugen
9. Colibaba Ambrozie
10. Costea George
11. Costea Ilie
12. Dreniuc Aurel
13. Galan Vasile
14. Halus Isidor
15. Hâncu Isidor

16. Jacotă Dumitru
17. Mafteian Grigori
18. Mironescu George
19. Mironiuc George
20. Medvig Eugen
21. Nichiforiuc Vasile
22. Percec Virgil
23. Rezuş Vasile
24. Rezuş Nicodim a Serafim
25. Rusşindilar Ipolit
26. Simota George
27. Simota Traian
28. Şindilar Dumitru
29. Tofanel George
30. Trufin C-tin a Petru
31. Ungureanu George

Total: 31, invalizi 31
La parohiatele celorlalte confesiuni nu se găsesc date asupra soldaţilor
[căzuţi] în cele două războaie. […]
Superstiţii, credinţe, obiceiuri, folclor
Evenimente de ordin cosmic vor mai fi fost, afară de cutremurele de pământ
din 1472, care au zdruncinat biserica de la mănăstirea Neamţ, zidită în 1392 de
Ştefan I, [a]cela din 1672, când s-au dărâmat trei turnuri de la ruinele cetăţii
Suceava, apoi cele din 1692 şi 1739, când au deteriorat zidurile dimprejurul
mănăstirii Putna, cât şi cel din 1839.
Alte fenomene cosmice cunoscute de locuitori sunt: cutremurul de pământ
din octombrie 1908 şi cel din noiembrie 1940, apoi ploaia de cenuşă (lavă) din
martie 1928, eclipsa (întuniciune) de soare au fost în august 1914, eclipsă de lună
în august 1943; cometa (stea cu coadă) din anul 1908, care s-a arătat la apus, un
semn că în partea aceea a pământului va muri un împărat.
Poporul crede că toate aceste fenomene ale naturii sunt semne trimise de
Dumnezeu, în urma cărora se întâmplă boli sau secetă mare şi războaie.
Superstiţiile şi credinţele sunt aceleaşi ca în orice localitate a Bucovinei: să
nu fugăreşti nevăstuica de lângă casă sau oriunde ai vedea-o, că muşcă vaca de
uger şi se umflă. Marţia nu se lucrează, pentru că capie oile. Vinerea nu se zoleşte,
fiindcă Sf. Vinere îţi opăreşte copiii. În ziua de Filipi să nu lucrezi că te mănâncă
lupii. De Sf. Andrei, superstiţii ca în tot locul în Bucovina. În anul Bobotezii se
leagă pomii cu o legătură de paie pentru rod. Spre Anul Nou vorbesc animalele;
dacă le auzi, mori. Spre ziua de Sf. Paşti, ard bani; arunci un semn în direcţia aceea
şi ei ard mai departe, până ce te apropii de locul unde ard. De-i dezgropi, mori. Ţi
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se zbate geana stângă, semn rău, cea dreaptă, veste bună. Mâncărime în palma
stângă, capeţi bani, în dreapta, dai bani. Dacă lucrezi în ziua de Trifu (Trifon),
paserile îţi mănâncă semănăturile. Când se arată cărăbuşii, e bine de semănat
porumb. Dacă sunt mulţi, porumb va fi din belşug. Dacă picioarele dinainte sunt
mai păroase, porumbul se va semăna devreme. Dacă cele mijlocii sunt păroase,
porumbul se seamănă la mijlocul lui mai. Dacă cele din urmă sunt păroase, se poate
semăna şi până la finea lui mai.
La învălitul pânzei pe sul, se pun câteva pene de găină sau gâscă şi atunci
ţesutul merge uşor, ca perna. Când se înveleşte, de vine om harnic, în casă merge
cu spor la ţesut, de vine unul leneş, se ţese greu.
Cu procesiunea ies la câmp atunci când e nevoie, dacă e secetă, pentru ca să
dăruiască Dumnezeu ploaie, iar când timpul e ploios, ca să mai înceteze ploile. La
rom[ano]-cat[olici], în 15 august, de Sf. Maria, tot pentru acelaşi scop ca şi la
ort[odocşi]. Ei susţin că obiceiul e luat de la români.
La catolici, obiceiuri: mortul, la scoaterea din casă, e închinat (ridicat) în
prag de trei ori, ca şi la români; unii ţin postul după sistemul ortodocşilor.
Procesiuni: în joia verde şi de Sf. Marie, pentru semănături; apoi, trei zile
înainte de Înălţarea Domnului, pentru înălţarea sufletească şi roadele pământului.
Hramuri fac unii, după obiceiul vechi, de Sf. Nicolai (6 decembrie).
Cu un fast deosebit se fac petreceri restrânse între rude şi prieteni, la zilele
onomastice. Sărbătoritului i se ţintuieşte la poartă, înspre ziua lui, un vârf de brad
ridicat pe o prăjină şi împodobit cu flori şi steguleţe. Vin apoi rudele şi cunoscuţii
şi-l felicită, iar sărbătoritul are grijă să-i înveselească până a doua zi.
Jocurile s-au făcut multă vreme pe toloacă, ca şi în oricare sat. Abia acum
câţiva ani, cu balurile de la târg, s-au apropiat de sală şi fac baluri domneşti.
Celelalte obiceiuri la nunţi, cumetrii, la sărbătorile de iarnă sau la clăcile de
toamnă, sunt la fel ca în oricare sat din Bucovina.
O latură asupra căreia trebuie să insistăm este poezia populară. Ea nu şi-a
ştirbit nimic din caracterul său iniţial, deşi populaţia băştinaşă a fost invadată de
felurite neamuri venite aici, fie ca funcţionari, comercianţi sau meseriaşi, ci a
rămas cu horele, strigăturile şi chiuiturile, ca şi în alte localităţi.
Vom cita câteva exemple: ,,Hai la joc / Mâncau-ai foc”. Altul răspunde:
,,Mâncau-ar copiii tăi / Câte-o cupă de scântei / Hai la joc picioare moi / Să sară
scântei din voi. / Eu vă joc să va-ndreptaţi / Voi mai tare vă strâmbaţi”. ,,Haideţi
fete la caline / Că la joc nu vă ia nime. / Cine dracu v-a lua / Sânteţi multe ca iarba /
Şi bătrâne ca mama” (auzită de la D. Tofanel). ,,Uite lelea ce mai sare, / Nu ştiu
acasă ce mai are! / Are-o capră şi-o mânzată / Ş-o căţea de horn legată” (auzită de
la Colibaba). ,,Frunză verde foaie lată, / De-i nevastă ori de-i fată, / Cum s-aşează-n
Rădăuţi / Îşi găseşte şi drăguţi. / Nici bărbaţii nu-s mai sfinţi, / Că ei ştiu de la
părinţi, / Că viaţa-i cam sucită, / Ş-aşteaptă bine trăită. / Asta-i viaţa de la târg, /
Da’ la sate-i mai cu tâlc. /Cât n-o fost lumea fudulă / Şi casa era sătulă. / Da de
când îi pe domnie / Şi în casă-i sărăcie”. Un alt cântec care denotă vechimea lui din
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timpul dinaintea răpirii Bucovinei, prin faptul că vorbeşte de vornic din mai multe
sate, sistem de administraţie ce în Bucovina sub austrieci nu era: ,,Vornicul din
şapte sate / La săraci nu faci dreptate, / Bogaţii cu pungile / Au mâncat dreptăţile /
Şi-au strâmbat uliţele” (auzită de la Grigore Botezat).
Cap. IV
b) Administraţia
[…] Aceşti conducători politici şi administrativi ai judeţului, cu reşedinţa la
Rădăuţi şi cu titlul de conducători administrativi, căpitani şi, în urmă, prefecţi, unii
cu merite, iar alţii cu titluri, s-a perindat în forma următoare, bineînţeles şi ea cu
aproximaţie: administrator Mihai Pitei, 1855–1866; administrator Franz
Kropatschek, 1866–1870; căpitan Orest Renei de Hârşeni, 1871–1872; 1973–1880;
căpitan Keschmann Anton, 1881–1890; căpitan Rottenburg, 1891–1898; căpitan
Iul. Patak, 1898–1906; căpitan dr. Prokopowicz, 1906–1918. După unire: av. f.
căpitan în Gura Humorului, Nicanor Macovei, 1918; Macievschi Ilie, 1918–1923;
Brăilean Ştefan, 1923, girent; av. Eman. Băncescu, 1923–1926; av. dr. Claus,
martie 1926; Ioan Neguţiu, girent, 1927; av. dr. Claus, admin., 1928, a doua oară;
prof. Ilie Vişan, polit., 1928; Slăvescu, 1929; Sion, 1930–1931; prof. Ilie Vişan,
1931–1933, a doua oară; av. Eman. Băncescu, 1933–1938, a doua oară; av. dr. Eg.
Patac, 1938; col. Laur. Nicolau, 1938–1940; preş. jud. Nicu Sulcină, 1940; lt. col.
Ionescu, 1941; lt. col. Gh. Benţiu, 1941 – martie 1944. […]
Lista celor induşi de la această dată, deşi nu poate fi completă şi în ordine
precisă, aşa cum s-au succedat în fruntea primăriei, atât în timpul administraţiei
militare austriece (1774–1786), cât şi în cel anexat la Galiţia (1786–1849), precum
şi până la organizarea administrativă din 1868, totuşi e un indiciu pentru viitorii
cercetători: administraţia militară: 1774–1786; administraţia galiţiană: 1786–1848;
Pintilei Buculei: 1788; Macovei, pe la 1862–1866; Larionescu Ion, pe la 1870–
1872; Larionescu Arhim, pe la 1873; Iarychevschi, pe la 1874; Ilasciuc, pe la 1878;
Hahn; Appel Johann; Marin Adolf, pe la 1884, 1887; Maior Hübsch, pe la 1887–
1888; dr. Kipper, pe la 1889; Far. Decani Albert; av. dr. Brunstein, pe la 1903;
Zucovschi Cazimir, pe la 1908–1915; av. dr. Victor Iliuţ: 1915–1917; dir. L. Mohr,
1917–1918. De la Unire: dir. şc. Gh. Popadiuc, 1918–1927; inst. Petre Teleagă,
1927–1928; med. dr. Ion Corciovei, 1930; Orest Rusşindilar, 1930–1931; Petre
Teleagă, a doua oară, 1931–1933; Gheroghe Trufin, 1933–1938; învăţ. Şt.
Leontovici, 1938; preş[edinte] Trib[unal] Isidor Cârdei, 1938–1939; Orest
Rusşindilar, 1939; av. Eman. Băncescu, 1940; inst. Vlad Popovici, 1941; av. Virgil
Poleacu, 1941–1942; dir. lic. Valer Torouţ, 1942–1943; av. Simion Cloşca, 1943 –
mart[ie] 1944.
Nu ne îndoim de cinstea şi bunul simţ gospodăresc al celor străini de neamul
românesc. Aşadar, primăria, această instituţie este printre primele organizaţii
administrative locale care au în grija lor bunurile comunale din îndepărtate vremi
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ale omenirii. În prezent, 1948, primăria dispune de mai multe edificii, proprietatea
ei, pe lângă 426 ha islaz, încă 35 ha în rezervă proprie, cu inventar mort şi viu. Tot
proprietatea primăriei a fost şi cazarma din Str. Col. Gheorghiu, zidită în 1879
pentru un batalion austriac al Regimentului 22, adus de la Suceava în 1875 şi care a
existat până la 1918. Actualul local al primăriei este clădit în 1910. În prezent
primăria este condusă de avocatul Simion Cloşca, ajutat de 17 funcţionari, apoi alţi
21 oameni personal inferior, cu un buget de lei 14 000 000. […]
Cap. V
Starea culturală
b) Şcoala
[…] Oraşul Rădăuţi a avut ca prim inspector şcolar pe Iosef Wolf. Probabil
că de la 1869–1874, autorităţile şcolare au fost în căutarea unui inspector şcolar
care să cunoască şi limba română, urmând ca în acel timp districtul să fie girat de
un inspector şcolar de la Cernăuţi sau Suceava, sau poate a rămas sub administraţia
consistoriului, protoiereul girând postul de inspector, cum a fost cazul şi la
Câmpulung. […] De la Wolf încoace, toţi inspectorii şcolari ai judeţului Rădăuţi au
fost români, deşi unii dintre ei, mai ales imediaţii urmaşi ai lui Wolf, probabil să nu
supere pe milostivii lor atotputernici, iscăleau în aşa fel că doar numai după origine
de ştiai că-s români, altfel nu se prea împiedicau de limba română, dar, totuşi,
presupunem, aveau sentimente româneşti. Şirul lor cronologic, credem, va servi
documentul de mai târziu: 1. Iosef Wolf, 1874–1882; 2. Zoppa Bacil, 1882–1885
(adică răzeşul Ţopa Vasile); 3. Z. Majeran, 1885–1904 (adică Zaharia Maiereanu);
4. P. Pitei, 1904–1912; 4. Vlad Dorimedont, 1912–1917 – au fost inspectori peste
amândouă judeţele, Rădăuţi şi Siret, cu sediul la Rădăuţi.
Din 1912, inspectori naţionali: Vlad Dorimedont, pentru români; Johann
Chodakworski, pentru germani şi Iakubowicz, pentru ruteni şi huţani (conducerea
inspectoratului o avea, însă, inspectorul român). Inspectorii naţionali au funcţionat
numai până la 1914, când a izbucnit Primul Război Mondial: Braha Titus, 1917,
Andrucovici Ioan, 1918 – giranţi; Teofil Reus, 1918–1919; Teleagă Dumitru,
1919–1923; Gherman Onofrei, 1924–1926; Samuil Ioneţ, 1926; Teleagă Dumitru,
1926 (a doua oară); Gherman Onofrei, a doua oară, 1927–1928; Popovici Vladimir,
1928–1929; Cireadă Dionisie, 1929–1931; Boghian Atanasie, 1931; Tcaciuc
Vasile, 1932–1933; Bejan Nicu, 1933–1936; Nimigean Toader, 1936–1938;
Cârmaci Gheorghe, 1938; Bejan Nicu, a doua oară, 1939; Lungu Orest, 1939;
Nimigean Toader, 1939–1942, a doua oară. În 1941, Inspectoratul şcolar judeţean a
fost desfiinţat, numindu-se inspectori pe plăşi, Rădăuţiul aparţinând plăşii Putna.
Astfel, Dim. Bondar e numit în plasa Siret, Emilian Volcinschi în plasa Putna şi
Filip Procopov în plasa Seletin […].

GAZETARUL CONSTANTIN HURMUZACHI
LIVIU PAPUC
Figura lui Constantin Hurmuzachi (1811–1869), chiar dacă nu ignorată pe
deplin de către posteritate, rămâne încă să fie pusă în adevărata, reala lumină a
faptelor unui veritabil patriot paşoptist, unionist, om al cetăţii şi ferment cultural. Pe
undeva, soarta sa a fost aceea a mai tuturor metecilor, a celor care au fost nevoiţi
să-şi împlinească menirea în alte spaţii decât în matricea părintească. Bucovinean la
origine şi trăitor mai mult în Moldova, pe vremea când cele două entităţi româneşti
stăteau sub sceptre diferite, a ajuns să fie apreciat, cu discreţie, de noii compatrioţi
şi aproape ignorat de cei ai originii. În ansamblu, numele i-a fost pomenit – fără
accent apăsat – ori de câte ori a fost vorba de marile fapte ale giganţilor români ai
mijlocului de secol al XIX-lea, dar încă nimeni nu i-a închinat monografia cuvenită.
Cu o singură, onorabilă abordare, destul de recentă, aceea a dr. Ilie Luceac de la
Cernăuţi, care îi dedică un amplu capitol în lucrarea sa Familia Hurmuzaki: între
ideal şi realizare (Editura „Alexandru cel Bun” Cernăuţi şi Editura „Augusta”
Timişoara, 2000). Temeinicul istoric şi profesor cernăuţean s-a lovit însă, inevitabil,
de greutatea cercetărilor în condiţiile efortului de depăşire a unor graniţe artificial
lăcătuite de autorităţile de moment. (Nu este de ignorat nici lucrarea lui Petru
Rusşindilar, Hurmuzăcheştii în viaţa culturală şi politică a Bucovinei, Iaşi, Editura
„Glasul Bucovinei”, 1995, care are un capitol dedicat lui Constantin).
Chiar dacă principala sa operă, broşura Dezvoltarea drepturilor Principatelor
Moldo-române în urma Tractatului de Paris din 30 Martie 1856, scrisă în
colaborare cu Ioan Maiorescu şi apărută la Bruxelles şi Bucureşti, în 1857 1, s-a
bucurat de atenţie din partea istoricilor şi a cercetătorilor, a rămas aproape cu totul
ignorată activitatea sa de gazetar, deşi unele informaţii au circulat de-a lungul
timpului. Este acesta un aspect al activităţii proteicului Constantin Hurmuzachi,
care a ştiut să apeleze la această formă de propagandă atunci când vremurile o
cereau, aspect pe care ni l-am propus a-l scoate la lumină.
Încă din studenţia vieneză (1832–1836), pe lângă cercetări în arhivele la care
avea acces şi graţie unor relaţii personale – preocupare la care avea să-l îndemne şi
pe fratele său mai mic, Eudoxiu – tânărul Constantin este notat şi ca autor al unor


Biblioteca Centrală Universitară ,,Mihai Eminescu” Iaşi.
În: Acte şi Documente relative la Istoria Renascerei Romaniei, publicate de Ghenadie
Petrescu, Dimitrie A. Sturdza şi Dimitrie C. Sturdza, vol. III, Bucureşti, 1899, p. 179–259 (în limbile
română şi franceză).
1
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articole politice („vreo 20”2) care demascau abuzurile domnitorului Mihail Sturdza.
Din păcate, încă nimeni nu s-a preocupat să descopere acele „producţii” juvenile
din gazeta „Allgemeine Zeitung” din capitala Austriei.
Un alt capitol, de această dată bine ilustrat şi păstrat între copertele unor
publicaţii memorabile, se deschide în 1840, când, ca urmare a vieţuirii sale mai
îndelungate prin Basarabia, îi pune pe tavă lui Mihail Kogălniceanu (cunoştinţă mai
veche, din 1834) un bogat material artistic şi arhivistic, care urma să-şi găsească
locul în „Dacia literară” şi în cele două volume din „Arhiva Românească”, din 1840
şi 1845, toate „cadourile” fiind întâmpinate cum se cuvine şi anunţate din vreme
(vezi ANEXE).
Contribuţiile lui Constantin Hurmuzachi la publicaţiile lui Mihail
Kogălniceanu se remarcă nu numai prin furnizarea de documente, ci şi prin
comentarii pertinente. Poezia lui C. Stamati, Gafiţa blăstămată de părinţi, care
apare în „Dacia literară”, este însoţită de o scurtă prezentare a manifestărilor literare
ale autorului, cât şi de relevarea unor caracteristici ale scrisului acestuia: „Cea mai
de căpetenie însuşire a poeziilor d-sale este naţionalitatea lor. Muza
d-lui Stamati fiind patriotică, iubeşte a culege sujeturile sale din istoria patriei şi a
cânta obiceiuri şi întâmplări naţionale. [...] Şi stilul d. Stamati este naţional, căci ne
arată ca într-o oglindă geniul şi idiotismurile limbii noastre” (vezi ANEXE).
Odată cu noutăţile despre C. Stamati3, C. Hurmuzachi îi trimite lui
M. Kogălniceanu mai multe documente româneşti vechi, descoperite prin arhive
străine, care îl îndeamnă pe moldovean să le pună la dispoziţia publicului, dat fiind
că erau de mare interes pentru cauza naţională. Într-o scrisoare din 1 aprilie 1840,
acesta din urmă recunoaşte rolul lui Hurmuzachi în apariţia revistei „Arhiva
Românească”: „Cetirea răvaşului dumilorvoastre mi-au insuflat o nouă idee, adică
proiectul unui jurnal menit numai pentru publicarea vechilor documente
româneşti”4. Referitor la contribuţia bucovineanului în această direcţie, N. Iorga
spunea mai târziu: „Acestui frate al marelui adunător al izvoarelor străine privitoare
la istoria noastră, acestui al doilea Hurmuzachi, al cărui rol în progresul studiilor
istorice la români n-a fost niciodată recunoscut până acum, i se datoreşte o bună
parte a volumului”5.
Ceea ce ni se pare relevant este faptul că, în afara descoperirii, copierii şi
punerii în circulaţie a documentelor respective, C. Hurmuzachi le însoţeşte de
informaţii colaterale, de precizări utile. Unele lapidare, de genul: „Originalul, ştirb
2
Mihai Popescu, Din viaţa de student a lui Constantin Hurmuzachi la Viena, în „Revista
Arhivelor”, vol. III/1, nr. 6–8, 1936–1937, p. 153.
3
În treacăt fie spus, C. Stamati îi era rudă prin alianţă, fratele poetul basarabean fiind căsătorit
cu Eufrosina Petrino, sora cumnatului său Petrache Petrino.
4
Publicată de Emil Diaconescu în „Cronica”, anul I, nr. 20, 25 iunie 1966, p. 7.
5
N. Iorga, Despre adunarea şi tipărirea izvoarelor relative la istoria românilor. Despre
contactele acestea benefice, vezi şi: Liviu Papuc, M. Kogălniceanu, C. Hurmuzachi şi istoria, în
„Convorbiri literare”, XCII, nr. 11, noiembrie 1986, p. 4.
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în margine, se află în muzeul din Odesa. Cât a fost cu putinţă, am adăogit cuvintele
ce lipsesc. C. H.”; „Tălmăcirea aceasta se află la Odesa, unde s-a prescris din
cuvânt în cuvânt”, sau altele mai ample, care sunt de găsit în ANEXE şi care
dovedesc faptul că boierul bucovinean nu a efectuat o simplă operaţiune mecanică
de copiere şi de transmitere de informaţii, ci se revelează ca un cercetător atent al
documentelor, un cunoscător şi un înzestrat cu datele personale necesare unui
adevărat istoric.
Un alt capitol, situat la nu mare distanţă, cuprinde contribuţia lui Constantin
Hurmuzachi la apariţia gazetei „Bucovina” (Cernăuţi, 1848–1850), condusă de
fraţii săi. Nu este de conceput ca o bună parte a informaţiilor aflate acolo cu privire
la pulsul social-politic din capitala Moldovei, în care se afla şi el atunci, să nu-i
aparţină. Din păcate, semnătura sa nu figurează sub nici una din notele informative,
lucru lesne de înţeles, în condiţiile în care gazeta era hotărât anti-Mihail Sturdza. O
informaţie, greu de verificat, îi atribuie şi prima încercare bibliografică din istoria
noastră, articolul Jurnalistica din Moldova (în nr. 31 din 1849), în care, după
enumerarea celor 13 titluri de „foi” apărute între 1829 şi 1849 (de la „Albina
Românească” până la „L’Enseignementa/Învăţătură”), se apleacă într-o analiză
pertinentă asupra ultimei publicaţii, căreia-i relevă dedesubturile nesănătoase.
După încă un salt în timp, în 1856, îl aflăm pe Constantin Hurmuzachi
combatant, alături de mai vechiul tovarăş M. Kogălniceanu, la „Stéoa Dunării”,
gazeta unionistă, la care contribuie cu două articole, ca de obicei semnate cu
numele întreg, Un renegat al Unirii Principatelor, o superbă diatribă împotriva
separatistului N. Istrati, şi O faimă tristă despre libertatea presei şi despre Banca
Moldovei. Aici, în aceste articole de mai largă respiraţie (de văzut în ANEXE), se
relevă pe deplin talentul argumentativ al bucovineanului, sprijinit pe o solidă
cultură clasică, cu buna stăpânire a regulilor retoricii.
În anul următor, ca urmare a intensei activităţi depuse în vederea alegerilor
pentru Divanul ad-hoc al Moldovei, şi ca membru al Comitetului Central al Unirii,
îl găsim pe Constantin Hurmuzachi în calitate de redactor al „Buletinului şedinţelor
Adunării ad-hoc a Moldovei”, unde, chiar din primul număr, pentru a oferi
argumente istorice în sprijinul dreptului Principatelor la autodeterminare, dă
publicităţii patru tratate din vechime dintre domnitori şi sultanii Porţii Otomane, în
traduceri noi şi însoţite de comentarii pertinente (vezi ANEXE). În paginile
următoare ale „Buletinului” se află Articolele Tratatului din 30 martie şi
Protocoalele Congresului de Paris relative la Principatele Române de la Dunăre,
bine cunoscute şi folosite anterior de deputatul bucovinean.
Ultimele manifestări prin presă ale combativului boier, de care avem
cunoştinţă, sunt cele cuprinse în gazeta „Constituţionariul”, de la sfârşitul anului
18586, în care Constantin Hurmuzachi îi face propagandă electorală prinţului
6
„Constituţionariul”, „jurnalu politicu”, apare de trei ori pe săptămână, în patru pagini, între
10 noiembrie şi 31 decembrie 1858 (22 de numere), cu două suplimente în limba franceză („Le
Constitutionel”, nr. 1, din 20 noiembrie, şi nr. 2, din 11 decembrie).
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Grigorie Sturdza, intrând, de această dată, în conflict cu Mihail Kogălniceanu şi
„Stéoa Dunării”. Opinia generală a istoricilor asupra acestei opţiuni în alegerea
candidatului, în perspectiva alegerilor care urmau să-i dea câştig de cauză lui
Alexandru Ioan Cuza, este negativă, incriminatoare, dar există elemente care să
susţină poziţia bucovineanului. Discuţia necesitând un spaţiu mai amplu, ne
rezervăm pentru o altă ocazie clarificarea punctelor de vedere. Aici ţinem să facem
doar o precizare. Deşi părerea unanimă este că gazeta a fost o emanaţie a lui C.
Hurmuzachi, ca „redactor anşef şi gerant respunzătoriu” figurează la început
Grigore Balş (pentru ca de la nr. 13, din 8 decembrie, să treacă în sarcina lui N.
Aslan), iar în nr. 6, din 21 noiembrie 1858, este făcută publică echipa redacţională,
în care există intrarea: „Colaboratori binevoitori ce iscălesc: vornic C. Hurmuzachi,
post. D. Cornea”. Într-adevăr, după cum am văzut şi din celelalte articole sau note,
cât de mici, bucovineanul obişnuia să-şi asume pe deplin răspunderea celor scrise
prin semnătura în clar.
Lectura colaborărilor publicistice ale boierului patriot ne înfăţişează un spirit
luminat, stăpân pe convingerile sale, provenite din studii şi meditaţie îndelungă –
lucru dovedit şi de broşura scrisă în colaborare cu Ioan Maiorescu, bazată pe o
cercetare aprofundată a surselor, care este pusă în evidenţă şi de numeroasele
lucrări aflate în biblioteca personală, pe care a lăsat-o ca donaţie actualei Biblioteci
Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iaşi, împănate de sublinierile sale cu
„condeiul de plumb roşu”, după cum mărturiseşte într-o scrisoare7. Talentul său
oratoric a fost pus în evidenţă şi folosit din plin de contemporanii săi şi prin
cuvântările pe care le-a ţinut în cadrul Divanului ad-hoc, dar acesta este un alt
aspect, care urmează a fi scos la iveală.
O precizare se impune: mai toate notele şi articolele lui Constantin
Hurmuzachi au rămas „îngropate” în publicaţiile vremii, unele greu de găsit în ziua
de astăzi, scrise în semi-chirilice, ceea ce ne-a îndemnat să le redăm acum
circulaţiei. Doar Candidatura prinţului... a apărut şi în broşură, Iaşi, 1858, 12 p., iar
Un renegat al Unirii Principatelor, des citat de exegeţi, a fost inclus în vol. III din
Acte şi Documente relative la Istoria Renascerei României, publicate de Ghenadie
Petrescu, Dimitrie A. Sturdza şi Dimitrie C. Sturdza, Bucureşti, 1899, p. 663–667.

ANEXE
I.
[Mihail Kogălniceanu]: Dumnialui Constantin de Hurmuzachi din Bucovina,
adresându-ne această elegie frumoasă, ne-au împărtăşit şi următoarea înştiinţare

7
Vezi, în acest sens, comunicarea noastră Rolul activ al unei biblioteci: „Donaţiunea Const.
Hurmuzachi”, apărută în vol. Biblioteca universitară, între tradiţie şi devenire, BCU Iaşi, 1988,
p. 99–112, reluată în Liviu Papuc, Frânturi de cultură bucovineană, Iaşi, Editura Safir, 1997, p. 63–75.
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asupra Scrierilor autorului ei, d. Cavalerul C. Stamati. Noi ne grăbim a reproduce
şi una şi alta.
„Nu sunt la îndoială, ne zice d. Hurmuzachi, că publicul cititor, care încă cu plăcere
păstrează în a sa aducere aminte răsunetul frumoasei poezii Străjerul taberei –
poezie care s-a primit cu entuziastică aclamaţie – numai cu părere de rău priveşte
tăcerea unui poet al cărui deosebit talent a deşteptat în noi cele mai frumoase
nădejdi. Nu sunt la îndoială, zic, că cei mai mulţi nu pot ascunde mirarea lor că
muza D-sale Cavalerului Stamati nu mai dă nici un semn de viaţă – nu mai cântă.
Ar greşi însă acela care ar crede că scumpul nostru compatriot din Basarabia ar fi
îngropat şi ar fi lăsat să ruginească talentul său, cel mai frumos dar al firii.
Dimpotrivă, luând aminte adevărul cuvintelor vestitului poet:
Ingenium, longa rubigine laesum,
Torpet, et est multe, quam fuit ante, minus etc.
(Ovid. Trist. V. 12. v. 21).
D-lui Cavalerul Stamati a închinat muzelor cea mai mare şi mai frumoasă parte a
vieţii sale, îndeletnicindu-se cu feliurite compuneri atât poetice, cât [şi] prozaice [=
prozastice] vrednice de publicare. Talentul d-lui Stamati, îmbrăţoşând mai toate
ramurile poeziei, cu deosebirea poeziei dramatice, a produs multe ode, cântece,
elegii, sonete, multe fabule şi satire în versuri şi în proză, câteva balade şi
romansuri, şi în sfârşit o poemă comică intitulată Ciubăr Vodă. Pe lângă aceste
poezii originale, suntem îndatoriţi d-sale şi pentru mai multe traduceri şi imitaţii din
Lamartine, Chateaubriand, Byron şi din cei mai buni autori ruseşti. Cea mai de
căpetenie însuşire a poeziilor d-sale este naţionalitatea lor. Muza d-lui Stamati fiind
patriotică, iubeşte a culege sujeturile sale din istoria patriei şi a cânta obiceiuri şi
întâmplări naţionale. Una din cele mai noi şi mai frumoase poezii este aceea prin
care patriotismul d-sale a urat mântuitoarele prefaceri politice, care fac epocă în
istoria Moldaviei. Şi stilul d. Stamati este naţional, căci ne arată ca într-o oglindă
geniul şi idiotismurile limbii noastre. Păcat numai că ortografia, sau mai bine
zicând cacografia cea veche, n-a făcut încă loc obşteşte primitei ortografii de acum,
care este mai simplă şi mai raţională.
Binevenită trebuie dar să fie tuturor iubitorilor de literatură arătarea că d. Stamati
pregăteşte publicarea Scrierilor sale, care în scurtă vreme vor ieşi la lumină în trei
tomuri”. C. Hurmuzachi.
La această mulţămitoare înştiinţare, noi n-avem altă nimică de adăugit, fără numai
că ortografia s-a îndreptat din Gafiţa.
[Notă, cu completările lui M. Kogălniceanu, la poezia Gafiţa blăstămată de părinţi, dedicată de C.
Stamati d-lui C. de Hurmuzachi, în „Dacia literară”, 1840, p. 197–199.]

Liviu Papuc

II.
[Mihail Kogălniceanu]: Noi suntem mai mult decât norociţi că putem da cetitorilor
noştri o scriere care, afară de numele ce poartă, este în el însuşi un cap d’operă de
elocvenţie, şi singurul cuvânt din limba noastră care să poată fi comparat cu
compunerile lui Bossuet. Noi suntem datori cu darea la lumină a acestui odor d. C.
Hurmuzachi din Bucovina, care cu o râvnă, cu un patriotism vrednic de pilduit, se
îndeletniceşte cu descoperirea documenturilor ce se ating de patria sa. Aşa, afară
de acest cuvânt, noi am priimit încă de la dumnialui lista hârtiilor ce se află în
Arhiva Moldovii dusă în Galiţia sub Sobieţchi de către Mitropolitul Dosoftei, şi
care arhivă se află astăzi în Biblioteca prin//ţului Radziwill, la Jolkiev. Noi
nădăjduim că dumialui nu se va mulţumi în aceste trimiteri şi că va îmbogăţi multe
din coloanele Arhivei Româneşti cu producturile descoperirilor dumisale, vrednice
de toată lauda.
Înainte de a publica acest cuvânt, noi lăsăm pre d. Hurmuzachi să ne spuie însuşi
cum şi unde l-a găsit şi ce socotinţă are despre dânsul:
Socotinţa mea este, ne zice d-lui într-o carte din 5 aprilie, că cuvântului acestui
Domn se cuvine cu toată dreptatea onorul publicării, i se cuvine zic cea mai mare
lăţire pentru că uneşte toate însuşirile care se pot cere de la un necrolog. Pe lângă
acest merit, mai are încă şi meritul naţionalităţii, şi trebuie să fie foaiei d-tale cu
atâta mai mult bine venit. Cumcă cuvântul acest nu este product al unui scriitor nou,
nu poate tăgădui nime. Dar a crede că se trage tocma din vremea slăvitului Voevod,
sau s-ar fi rostit chiar la îngroparea lui, nu mă pot îndupleca nicidecum, mai ales că
manuscriptul în care se află cuvântul acesta este scris de o singură mână şi//
cuprinde şi multe lucruri noi 8. Părerea mea se întăreşte şi de paragraful cuvântului
ce începe cu „Ştiţi, auzitorilor, că de mai multe ori cei temători de Dumnezeu”
ş.c.... pe care-l recomand d-tale, spre deosebită luare aminte, măcar că locul acesta
nu este aşa de lămurit încât să depărteze toată îndoiala.
Ce se atinge de locul naşterii manuscriptului acestuia, nu este îndoială că se trage
din Moldova şi, după cum am aflat, din Mitropolie. Eu însă l-am găsit la d.
Cavalerul Costachi Stamati.
C. Hurmuzachi
După aceste, orice alte noi ipoteze ar fi de prisos; lăsăm cetitorilor noştri
facultatea de a preţui după cuviinţă acest monument al elocvenţei, iar filologilor
noştri, nobila sarcină de a afla numele necunoscutului nostru Bossuet.
[„Arhiva Românească”, tomul I, Iaşi, 1840, p. 34–36 – preambul la Cuvânt de îngropare vechiului
Ştefan V. V. Domnul Moldaviei, ce s-au numit MARE pentru marile vrednicii şi vitejii ale sale.]
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Adică: 1) Cuvânt al unui ţăran cătră boieri, 2) Cuvânt pentru răbdare, 3) Corespondenţie între
doi străini asupra obiceiurilor româneşti, şi alte documente ce vin până la 1770.
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III.
[M. Kogălniceanu]: Toate acele documente de care d. Spatarul Sion ne vorbeşte,
le-am primit prin bunătatea d-lui C. Hurmuzachi, carele în adevăr este netrudit întru
aflarea a orice acte interesante pentru Istoria şi literatura naţională. Până acum am
primit de la d-lui mai multe teancuri de documenturi, unele mai scumpe decât
altele, care toate se vor publica prin Arhivă.
[Ibidem, p. 138.]

IV.
Condica Mănăstirii Solca
[M. Kogălniceanu]: Acest manuscris, de care am vorbit mai sus şi care ni s-a
împărtăşit de cătră d. C. Hurmuzachi împreună cu alte două asemenea condici ale
mănăstirilor Voroneţul şi Sf. Ilie din Suceava, este de o mare importanţă pentru
Istoria naţională, de vreme ce....
[Ibidem, p. 361.]

V.
[M. Kogălniceanu]: În muzeul de la Odessa se află mai multe teancuri de hrisoave
ale domnilor Moldovei şi atingătoare de istoria ei. D. C. Hurmuzachi, scoţând copie
de pe cele mai interesante, a binevoit a le trimite redacţiei Arhivei, care le va
împărtăşi cititorilor săi, în tomul al doilea.
[Ibidem, p. 376 şi ultima.]

VI.
Pecetea înfăţoşează cap de bou şi un vultur cu o cruce în plisc, şi anul 1753; apoi
urmează iscălitura lui Constandin Cehan Racoviţă V. V. mr. şi după aceasta altă
iscălitură: Noi Constandin Voevoda, iarăşi manu propria. La sfârşit se vede
iscălitura următoare: procit vel Logofăt mr.
Originalul, bine păstrat, se află în muzeul din Odesa. Copia aceasta glăsuieşte din
cuvânt în cuvânt întocmai ca şi originalul. Ce vra să zică cuvintele care se văd
îndată după titlu la început, n-am putut descurca, pentru aceasta le-am prescris
întocmai cum le cuprinde originalul.
Odesa, în 13 septembrie 1840. C. Hurmuzachi.
[„Arhiva Românească”, sub redacţia lui M. Kogălniceanu, tomul II, Iaşi, 1845, p. 227.]

VII.
Originalul, ştirb în margine, se află în muzeul din Odesa. Cât a fost cu putinţă, am
adăogit cuvintele ce lipsesc. C. H.
[Ibidem, p. 230.]

VIII.
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Tălmăcirea aceasta se află la Odesa, unde s-a prescris din cuvânt în cuvânt.
[Ibidem, p. 270.]

IX.
După aceasta urmează titlul de sus, însă nu în limba grecească, ci în cea
slavonească, scris cu slove mari aurite, şi apoi însăşi iscălitura Domnului: Ion
Constantin Duca Voevoda.
Acest hrisov original înfăţoşează o scrisoare foarte frumoasă, şi împodobită cu
multe figuri aurite. Îndată după titlu, de la început se află o pasere neagră cu aripele
întinse şi cu două capete, ţiind într-un plisc o cruce, iar în celalalt plisc o potcoavă.
Pe pieptul pajurii este bourul Moldabiei. Lungimea hrisovului este de trei palme, iar
lăţimea de două palme şi trei degete. Documentul acesta, care asemine se află în
muzeul de Odesa, este lipit pe o stofă de matase roşie şi destul de bine păstrat.
Prescris la 12 sept. 1840 de C. Hurmuzachi
[Ibidem, p. 274.]

X.
Urmează iscălitura, care nu s-a putut descurca.
Tot în această privire este şi o altă scrisoare patriarhicească pe pergament, cu data
de 9 sept. 1760, care are acelaşi înţeles, însă mai pre larg, cu o introducţie teologică
şi dogmatică.
Afară de aceste documenturi româneşti şi greceşti, se află în muzeul din Odesa încă
zece documenturi turceşti, cu următoarele însemnări ale cuprinsului lor:
1. Ferman pentru slobozirea supuşilor austrieni, ca să poată cumpăra saftian,
bumbac, piei şi ceară, plătind şi vama hotărâtă pentru Ardeal să treacă.
2. Ferman pentru 12.000 kile popuşoi să se dea voie ca să vândă nemţilor,
însă kile de ale Ţarigradului.
3. [Text în greceşte].//
4. [Text în greceşte].
5. [Text în greceşte].
6. [Text în greceşte], 1141, pentru datoria tatarilor pentru locul de două
ceasuri ce stăpânesc din Moldova, din partea hanului, după Fermanul
împărătesc.
[Ibidem, p. 277–278.]

XI.
Un renegat al Unirii Principatelor
Astă iarnă, când ne veni trista ştire despre rezultatul conferinţelor de la
Constantinopol în cauza principatelor, cine alerga zi şi noapte, din casă în casă, şi
„aţâţa în contra turcilor”? D. Nicolai Istrati.
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Cine striga mai tare în contra tendinţei Porţii de a călca driturile strămoşeşti şi a
preface Principatele în paşalâcuri? D. N. Istrati.
Cine provoca întruniri şi adunări numeroase, cine perora mai tare, cine juca rol de
tribun al poporului, de baş-agitator? D. N. Istrati.
Cine şi-a stricat mai mult pieptul îndemnând la o manifestare generală a indignaţiei
publice, la o protestare energică în contra protocolului conferinţelor de la
Constantinopol din 11 februarie? D. N. Istrati.
Cine chema pe toţi in corpore la curte spre „a sili” pe Domnitor ca să subscrie
împreună protestul? D. N. Istrati.
Cine striga în gura mare: „dacă Vodă nu va voi să subscrie împreună cu noi
protestul, să mergem la Mitropolie şi să protestăm”? D. N. Istrati.
Cine a subscris, cu litere mari, protestul din 18 februarie, în contra protocolului
conferinţelor de la Constantinopol din 11 februarie? D. N. Istrati.
Cine a cerut între altele şi Unirea Principatelor? Şi – d. N. Istrati.
Da! Şi d. N. Istrati a cerut Unirea Principatelor!
Dovadă protestul subscris de d-lui, protestul acela curajos, acela energic, acela
patriotic, care face onoare atât aceluia ce l-a compus, cât şi acelora ce l-au subscris
şi care, între altele, cuprinde şi următoarele cuvinte:
„Aceste declaraţii, făcute într-un chip atât de solemn în faţa universului, a fost
pentru români piatra credinţei în mijlocul viforurilor şi al nenorocirilor de pe urmă
şi temelia speranţelor celor mai scumpe, că la viitoarea pace, iubita noastră patrie
nu numai va păstra ceea ce-a avut, dar încă va dobândi tot ce-i mai trebuie, pentru
ca să poată împlini misia ce de către providenţă şi interesul Europei i s-a pus la
gurile Dunării, adică Unirea Principatelor”.
Cu toate acestea, tot d. N. Istrati, ca un bun comediant carele, prin îndătinata sa
schimbare de roluri, au ajuns la o virtuozitate atât de rară, încât a întrecut chiar şi
Metamorfozele lui Ovid, astăzi ni se înfăţoşează sub mască ultra-turcească, ca
stegar al neunirii Principatelor şi – risum teneatis amici – ca apărător al privilegiilor
strămoşeşti, între care, secoli întregi, a figurat şi răposata sclavie, după care mai toţi
partizanii neunirii şi astăzi încă oftează; ni se înfăţoşează zic ca apărător al
„suzeranităţii Porţii”, ba chiar şi al însuşi „Imperiului Otoman”, pe care numai aceia
l-au putut ataca care, ca dumnealui, au fost în stare de a se face de bună voie crainic
public, citind în biserică la Sf. Spiridon buletinul biruinţei ruseşti din Asia.
Vai de Imperiul Otoman, dacă soarta lui ar atârna de la apărarea ce-i promite un
cameleon, un Proteu politic ca d. N. Istrati, sau Nepărtinitorul, carele, neputând
dispune nici de talent, nici de cunoştinţe ordinare, necum de cunoştinţe publice,
îndoapă pe cititorii săi cu greţoasele lepădături, culese din cele mai dispreţuite foi
străine – din foile inspirate de inamicii cauzei românilor.
Noi am plânge soarta Turciei, dacă ea, care singură a putut susţine la Dunăre o luptă
glorioasă cu giganticul colos de la Nord, astăzi, după încheierea păcii, ar fi redusă la
trista necesitate de a aştepta apărarea driturilor sale de la o mână de oameni,
compusă din cunoscuţi inamici ai ei. Da, din cunoscuţi inamici ai ei zicem; căci
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cine nu ştie că mai toţi amicii politici ai „Nepărtinitorului” au fost, toată viaţa lor,
sateliţi ai consulilor ruseşti, partizani şi scutelnici declaraţi ai Rusiei, instrumente
ale politicii ei, şi arătau cu degetul pe acei care cutezau a „vorbi” măcar de
suzeranitatea Porţii? Cine nu ştie că tocmai aceia care se zic astăzi apărători ai
suzeranităţii, în timpul ocupaţiei ruseşti au renegat Turcia întru atâta încât
ascundeau chiar şi Nişanurile turceşti, pe când chiar şi d. Kotzebue purta încă pe al
său? Întocmai ca emancipaţii care, nedeprinşi a trăi fără stăpân, umblă căutându-şi
nou stăpân, to[ţi] aceşti apărători ai „Imperiului otoman”, poate pentru că
n-avem încă consul rusesc în Moldova, năzuiesc astăzi la alt stăpân, unde neunirea
Principatelor află simpatii încurajatoare.
Ş-apoi încă mai are d. N. Istrati curajul de a se servi de un argument perfid al
jurnalelor de Viena şi a reprezenta ideea unirii Principatelor ca o intrigă rusească,
când toată lumea ştie că autorul acestei idei măreţe în lumea diplomatică este alesul
Franţei, Imperatorul Napoleon al III-lea, a căruia rară înţelepciune şi tărie de voinţă
au ştiut a înălţa acea bine-cuvântată ţară la cel întâi rang între staturile Europei, au
dictat pacea dorită şi au contribuit la răsturnarea protectoratului uzurpat şi la
asigurarea driturilor noastre, mai mult decât celelalte Puteri împreună.
Chiar şi acei care, ca d. N. Istrati, nu cunosc altă limbă decât acea română, se pot
încredinţa din „colecţia protocoalelor conferinţelor de la Viena”, traduse de
d. Codrescu, şi anume din protocolul VI, că reprezentantul generoasei Francii,
domnul Burkenei, a propus încă la conferinţele din Viena, în 26 martie 1855,
Unirea Principatelor sub un prinţ din una din familiile domnitoare ale Europei şi a
dezvăluit această idee de mântuire într-o expunere plină de lumină şi de adâncă
pătrundere politică – expunere demnă de marele renume al acestui bărbat de stat
(vezi Anexa la protocolul nr. 6).
Dacă autorul Cvestiei zilei în Moldova ar fi citit şi protocoalele conferinţelor de la
Paris, şi anume protocolul nr. 6 din 8 martie a.c., ar fi mai văzut: 1) că şi la Paris
unirea Principatelor s-a propus şi s-a apărat cu căldură tot de către reprezentanţii
mărinimoasei Francii, 2) că unirea s-a adoptat şi de către iluştrii reprezentanţi ai
Angliei, Rusiei şi Sardiniei, precum mai târziu şi de către reprezentantul Prusiei,
care au dat românilor atâtea dovezi de bunăvoinţă, şi 3) că plenipotentul Austriei, d.
contele Buol, n-a putut altmintrelea împiedica proclamarea hotărârii majorităţii
favorabile Unirii, decât prin adoptarea ei condiţionată. Iată cuvintele lui proprii:
„Mai târziu, şi când se va fi constituit în Principate o instituţie care ar putea fi
considerată ca un organ legitim al dorinţelor ţării, se va putea proceda la unirea
îmbelor provincii cu deplină cunoştinţă a lucrurilor”.
De cunoştea d. N. Istrati aceste protocoale, ne-ar fi scutit de ridicula întrebare:
„Unde anume am putea vedea documentul doveditor, că occidentul este într-adevăr
dispozat a transforma poziţia noastră politică?”.
Spre mai mare încredinţare, noi mai cităm câteva fragmente din protocolul şedinţei
din 8 martie. Iacă-le: „Dumnealui întâiul plenipotenţiar al Franţiei este de socotinţă
că unirea îmbelor Principate răspunde la nevoile descoperite prin cercetări
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pătrunzătoare, că congresul ar trebui să o admită şi să o proclame”, şi mai departe:
„Unirea Principatelor, fiind fără contrazicere un element de tărie şi de prosperitate,
răspunde la obiectul propus îngrijirii congresului”.
Din aceste toate, şi orbii pot vedea: a) că stăruinţa pentru unirea Principatelor,
departe de a fi necompatibilă cu respectul şi recunoştinţa cuvenită Puterilor
occidentale, mai ales este un omagiu ce datorăm mărinimoasei majorităţi a Puterilor
reprezentate la congresul din Paris; b) că nu acei ce doresc unirea Principatelor
pretind a modifica tratatul de pace, ci, din contra, tocmai aceia care, prin opunerea
lor la hotărârea majorităţii congresului şi prin năzuirea lor numai la una din Puterile
aliate, zădărnicesc scopul rezbelului şi spiritul tratatului, care a fost şi este
desfiinţarea a orice protectorat exclusiv, a orice amestecare în trebile din lăuntru ale
principatelor; c) că cererea unirii principatelor nu este o purtare manifestă în contra
curţii suzerane, după cum declamă d. Istrati, nu stă nicicum în contrazicere cu
suzeranitatea Porţii, căci „suzeranitatea” nu este „suveranitate”.
Congresul de la Paris, acest areopag compus de corifeii diplomaţiei europene, de
bărbaţi îmbătrâniţi în studiile şi practica politicii şi a dritului gintelor, niciodată n-ar
fi propus unirea principatelor, dacă aceasta ar fi o călcare a suzeranităţii Porţii; căci
scopul rezbelului a fost apărarea, iar nu surparea driturilor Porţii.
Dacă capitulaţiile – aşa se numeau toate tratatele între Turcia şi Puterile creştine –
nu sunt litere moarte, nu sunt hârtii răsuflate, dacă dritul ginţilor nu este o crudă
minciună, principatele au fost şi sunt „suverane”, şi, prin urmare, pot încheia – după
cum avem atâtea exemple – atât cu Puteri străine, cât şi între sine, tot felul de
tratate: aşadar şi tratatul pentru unirea acestor două state.
Altă dată, vom trata despre această materie mai pe larg şi vom dovedi, cu istoria şi
dritul ginţilor în mână, că prin recunoaşterea suzeranităţii şi chiar prin plata unui
tribut, necum „unui peşcheş”, cum se numeşte acea dare în capitulaţii, „nu se pierde
suveranitatea”.
Astă dată, vom mai întreb încă pe d. Istrati: cum poate apăra d-lui şi Nepărtinitorul
„suzeranitatea Porţii”, când Jurnalul de Constantinopol, nr. 714 din 14/26 iunie
a.c., jurnal subvenţionat de guvernul turcesc, chiar şi prin concurenţa principatelor,
pretinde că Poarta otomană nu este „suzerană”, ci Suverană a Moldovei şi Valahiei?
Nepărtinitorilor! Citiţi acel jurnal şi schimbaţi-vă programul. Sau spuneţi-ne şi nouă
cum se potriveşte programul d-voastră cu următorul fragment din suscitatul articol?
„Este necontestabil că Hatihumaiumurile date Principatelor sunt mărturii
nerecuzabile ale Suveranităţii, şi nu ale Suzeranităţii Porţii asupra acestor ţări”.
Tot acel jurnal se arată nemulţumit cu tratatul de pace de la Paris, pentru că n-a
recunoscut „Suveranitatea” Porţii asupra „Principatelor”, adăugând că articolul
atingător de aceste ţări ar fi trebuit a se scrie în modul următor:
„Sub garanţia Puterilor, protectoratul uzurpat al Rusiei asupra Valahiei şi Moldovei
este surpat, şi înalta Poartă intră iară în Suveranele sale drituri asupra acestor două
provincii ale Imperiului otoman, care se vor administra de acum potrivit cu
Hatihumaiumurile octroaiate prin Sultani”. Sapienti pauca.
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Ne rezervăm dreptul de a supune doctrina Jurnalului de Constantinopol, cât şi
„cvestia zilei”, unui examen pătrunzător şi conştiincios.
C. Hurmuzachi
[„Stéoa Dunărei”, anul II, nr. 41, 3 iulie 1856, p. 2–4 (162–164).]

XII.
O faimă tristă despre libertatea presei şi despre Banca Moldovei
Între măreţele legaturi ce anul de pe urmă al domniei lui Grigore Ghica a lăsat
Moldovei – legaturi înscrise cu litere de aur în inimile noastre şi în cartea vieţii
neamului românesc – numărăm, cu drept cuvânt: „Emanciparea sclavilor, curajoasa
înălţare a de trei ori sântului stindard al Unirii Principatelor, Emanciparea
cuvântului, şi Banca Moldovei”.
Fiecare din aceste legaturi, scumpe românilor, este un monument strălucit al
patriotismului lui Grigorie Ghica – „monumentum aere perennius” – carele va
spune şi celor mai târzie generaţii că acest Domn nu numai a avut plecări generoase
şi liberale, dar le-a şi pus în lucrare, când a putut, iar mai ales după ce tratatul de
pace de la Paris i-a dezlegat mâinile şi i-a însemnat cărarea politicii sale.
Tot românul bine cugetător a anticipat, în cugetul său, fericirile ce Moldova poate
aştepta de la aceste binefaceri naţionale, care ne asigură cea mai repede dezvoltare
şi propăşire morală şi materială.
Dar pe când moldovenii dovedesc în faptă – prin înţeleaptă şi moderată
întrebuinţare a libertăţii presei – că ei merită această binecuvântare, şi sunt pătrunşi
de nemăsurabila ei folosinţă, deodată s-a lăţit trista faimă că această lumină
cerească, în întunericul crizei de faţă, ar fi în pericol de a se desfiinţa.
Şi pe când d. Nuland, concesionarul Băncii Moldovei, „ne încredinţează că acest
aşezământ – aşteptat cu atâta nerăbdare de toată ţara, pentru că este menit a preface
faţa ei agricolă, industrială şi comercială, va putea începe lucrările sale pe la
începutul lui august, şi că dobânda pentru împrumuturi ipotecare se va putea reduce
la 6½, deodată s-a lăţit vorba că şi existenţa Băncii ar fi în pericol!
Noi nu putem da crezare acestor faime atât de triste: pentru că desfiinţarea libertăţii
Presei ar fi desfiinţarea unei condiţii sine qua non a liberei şi deplinei rostiri a
dorinţelor ţării; iar desfiinţarea Băncii ar fi desfiinţarea celei mai tari garanţii a
prosperităţii materiale a ţării, ar fi o crudă prelungire a nevoilor şi suferinţelor ţării.
Surparea libertăţii presei şi a Băncii Moldovei ar fi şi o călcare vederată a driturilor
ţării, a autonomiei noastre, o călcare manifestă chiar şi a tratatului de la Paris. Da, şi
a tratatului de la Paris! Spre a înlătura toată îndoiala reproducem aici textul acelui
tratat: „Art. 22. Principatele Valahiei şi al Moldovei vor continua a se folosi, sub
suzeranitatea Porţii şi sub garanţia Puterilor contractante, de privilegiile şi
imunităţile lor”.
„Nici un fel de deosebit drit de amestec în trebile lor din lăuntru nu va putea avea fiinţă”.
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Art. 23. Înalta Poartă se „îndatoreşte a conserva acelor Principate o administraţie
neatârnată (indépendante) şi naţională, precum şi deplina libertate de cult, de
legislaţie, de comerţ şi de navigaţie!”. Chiar cuvintele: „vor continua” şi „Poarta se
îndatoreşte a conserva” etc. arată că congresul a recunoscut cum că Principatele au
avut şi mai înainte dritul deplinei libertăţi a legislaţiei, dritul unei administraţii
independente: pentru că numai driturile ce au fiinţă se pot „conserva”, se pot „continua”.
Dacă Înalta Poartă s-a îndatorit a ne „conserva independenţa administraţiei şi
deplina libertate a legislaţiei”, cine, şi cu ce drit, mai poate desfiinţa legiuirea presei
şi Banca Moldovei – două aşezăminte atât de binefăcătoare, care s-au votat de
Divanul general, singurul organ legislativ ce am avut în epoca de faţă, şi s-au întărit
de către depozitarul suveranităţii ţării?
Acelora ce ar voi să conteste competenţa legislativă a Divanului ad hoc le vom
aduce aminte că mai alaltăieri încă Înalta Poartă, prin scrisoarea ministerială, a
respins cu asprime mărginirea puterii legislative, cerută în tânguirea dumnilorsale
asupra lucrărilor acelui Divan.
Iar acelora care pretind că lucrările Divanului ad hoc au nevoie de încuviinţarea
Porţii, le vom zice curat: că dd-lor sau nu ştiu ce înseamnă cuvintele „administraţie
independentă”, „deplină libertate de legislaţie”, adică „autonomie”, sau se răscoală
în contra tratatului de pace de la Paris.
Cine nu înţelege că administraţia n-ar fi „independentă”, dacă legiuirile ţării ar avea
nevoie de încuviinţarea Porţii?
Nu uite dumnealor că încă la conferinţele din Viena toate Puterile, aşadar şi Turcia,
au adoptat, ca întâie bază şi garanţie a păcii, principiul următor:
„Că în privirea Principatelor, nici una din stipulaţiunile vechilor tratate dintre Rusia
şi Poarta otomană să nu mai aibă putere lucrătoare, nici să se restabileze prin
tratatul de pace, care trebuie să deie o deplină şi întreagă îndestulare nu numai
driturilor puterii suzerane, ci şi driturilor Principatelor, precum şi intereselor
generale ale Europei”.
Aşadar faimosul Adaos la Regulamentul Organic, care supusese încuviinţării Porţii,
dar totodată şi încuviinţării Rusiei, prefacerile ce s-ar introduce în regulamentele
organice, de mult au răposat, împreună cu tratatele vechi dintre Rusia şi Turcia.
Şi cine nu ştie că prin acel adaos superfin Protectorul deduce Suzeranului un drit ce
nici unul din ei nu l-au avut, nici l-au putut avea fără voia noastră; îl deduce numai
pentru ca să se poată folosi Rusia de el, Rusia singură? Au doară Domnul Mihail
Sturza cu încuviinţarea Porţii a introdus în miliţia ţării regulamentul militar al
Rusiei? Cu încuviinţarea Porţii a fost supus învăţătura unei dări simţitoare, şi au
alungat din şcoli limba naţională? Şi câte altele!
Ş-apoi, mai este încă de luat aminte, că chiar acel adaos fatal, care nici există în
originalul regulamentului organic, se atinge numai de „modificările” ce s-au
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introdus în această Charta Magna9 a claselor privilegiate, iar nu şi de alte legiuiri, şi
că ea nici se mai poate pune în lucrare, pentru că vorbeşte de încuviinţarea „îmbelor Curţi”.
Prin desfiinţarea tratatelor ruso-turceşti şi a stipulaţiunilor cuprinse în ele despre
Moldova şi Valahia, aceste Principate, care de jure n-au încetat niciodată a fi Staturi
suverane, n-au pierdut nici un atom al suveranităţii lor, au recâştigat şi de facto
vechile şi neprescriptibilele lor drituri. Din mormântul tratatelor ruseşti au ieşit, ca
un fenix din cenuşă, palladiul existenţei noastre naţionale şi politice – tratatele
Principatelor cu Turcia în toată întregimea şi strălucirea lor.
Aceste tratate, care, după dritul ginţilor, nici s-au putut vreodată modifica prin
tratatele ruso-turceşti, pentru că aceste de pe urmă nu s-au subscris, nu s-au acceptat
şi de către Principatele suverane, şi pentru că principiul legilor pacta inter duos,
tertio non possunt nocere10 are deplină şi necontestabilă validitate şi în dritul
ginţilor – aceste trataturi, zicem, departe de a da Porţii dritul confirmării sau
lepădării unui act legislativ, sunt mai ales cele mai nerecuzabile testimonii ale
nemărginitei autonomii ce şi-au stipulat şi totdeauna au şi „exercitat” Principatele.
Adevărul acesta se poate cunoaşte din toate legiuirile acestor ţări.
Deschideţi analele legislaţiei noastre şi veţi vedea că nici una din legiuirile câte au
văzut lumina, înaintea încheierii tratatului de la Adrianopol (1829), n-a fost supusă
încuviinţări Porţii. Nici codica lui Vasile Vodă, nici codica lui Matei Basarab, nici
codica lui Ipsilanti, nici codica lui Caragea, nici codica lui Calimah, nici codica lui
Ioan Sturza Vodă, precum şi nici unul din soborniceştile hrisoave; cu un cuvânt,
nici unul din actele legislaţiei Principatelor n-a căpătat puterea sa de la Poartă.
Aceasta este cea mai mare dovadă a autonomiei, a suveranităţii Principatelor.
Şi tocmai acuma – când s-au surpat tratatele ruso-turceşti, şi cu ele toate clausulele
contrare vechilor drituri ale Principatelor; când tratatul de la Paris ne-a asigurat
independenţa administraţiei, deplina libertate a legislaţiei şi neamestecarea în
trebile din lăuntru – tocmai acum să fie nevoie de dezlegări şi încuviinţări, acum să
fie driturile noastre un sunet deşert, o crudă minciună?
După această excursiune repede, dar neapărată, în domeniul dritului public al
Principatelor, să ne întoarcem iară la „Banca Moldovei”.
Desfiinţarea hrisovului băncii ar fi şi o insultă făcută Germaniei întregi, iar mai ales
Prusiei, care a luat sub scutul său această întreprindere comercială, dându-i şi
asistenţa consulatului său general.
Pe lângă aceasta, ea ar fi şi o călcare a unui drept civil, câştigat de Domnul Nulandt
prin contract formal.
Şi care ar putea fi cauza unei măsuri atât de contrarie drepturilor ţării?
Cine a putut pretinde desfiinţarea celui mai dorit aşezământ? Răspundă însuşi
adversarii noştri.
9
Mai bine: charta magna servitutum – ca antifrază a constituţii engleze ce se numeşte – magna
charta libertatum, adică cartea libertăţilor (R.).
10
Alcătuirile între doi nu pot vătăma un al treilea (R.).
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Nu putem da crezare tristelor faime ce s-au răspândit, o zicem încă o dată: căci
uciderea libertăţii presei şi ruperea hrisovului Băncii ar produce cea mai mare
nemulţumire, cea mai dureroasă turburare a spiritelor, şi ar provoca cea mai
energică protestare, da!, cea mai energică şi unanimă protestare. //
Numai aceia care ar voi să ne întărâte în contra Turciei, să tulbure liniştea, să
împiedice deşertarea ţării de oşti străine, să împiedice deplina şi libera rostire a
dorinţelor noastre, numai inamicii autonomiei şi înfloririi ţării sunt în stare de a da
Înaltei Porţi consilii atât de perfide şi funeste. Numai amicii întunericului şi
cămătarii, care storc măduva ţării, iar astăzi se văd în ajunul pieirii urâtului lor
privilegiu au putut pretinde desfiinţarea libertăţii presei şi a Băncii.
Dar, spre fericirea noastră, soarta Moldovei nu atârnă de la asemenea oameni, şi
triumful calomniei nu ţine mult.
Noi credem că Înalta Poartă va cunoaşte foarte curând ascunsele motive ale
negrelor calomnii cu care i s-au umplut auzul şi va respecta cu sfinţenie driturile
Principatelor – drituri vechi ca şi istoria existenţei noastre politice.
Ar fi trist şi neauzit lucru să pierdem ceva din moştenirea strămoşească tocmai
acum, când Europa întreagă, prin tratat solemn, a luat-o sub generosul scut al
garanţiei sale.
Chiar recunoştinţa ce Turcia datorează mărinimoaselor Puteri, care cu pierdere
ireparabilă de atâta sânge nobil şi cu nenumărabile sacrificii materiale, a scăpat-o
din vederat pericol, ne dă dreapta speranţă că Înalta Poartă va respinge şi va
înfrunta nelegiuita doctrină a Jurnalului de Constantinopol din 26 iunie a.c. – o
doctrină atât de contrarie adevărului, istoriei, driturilor noastre, şi chiar şi credinţei
cuvenite Tratatului de la Paris.
Noi nu putem ascunde nespusa şi unanima indignare ce infama doctrină a acelui
jurnal a deşteptat în inima fiecărui român.
Înalta Poartă nu poate scăpa din vedere că cea mai mică călcare a driturilor
Principatelor, precum şi neîmplinirea legitimelor noastre dorinţe ar fi cel mai direct
mijloc de a împinge aceste ţări iarăşi în braţele deschise ale Rusiei, care nu o dată
le-au scăpat de aplicarea urâtei doctrine a Jurnalului de Constantinopol.
Ş-apoi mai este de luat aminte că colosul nordic a ieşit din gigantica sa luptă cu cea
mai mare parte a Europei încă destul de mare şi tare ca să poată împiedica orice
răşluire a driturilor noastre sau înrădăcinarea unei alte influenţe străine, atât de
contrarie scopului îndelungatului rezbel şi chiar literei şi spiritului tratatului de pace.
Cine este aşa scurt de vedere ca să nu poată pretinde că Rusia care, încă la
Conferinţele de la Viena, a declarat: „înregistraţi tot mai multe, şi mai multe, şi
niciodată mai puţine drituri pentru Principate”, nu va şti a se folosi de
nemulţumirile ce ar produce cea mai mică călcare a drepturilor noastre? Şi cine nu
ştie că chiar şi acei mai înverşunaţi adversari ai Rusiei astăzi se bucură că această
Putere a rămas încă tot cea mai mare Putere din Europa, şi va fi în stare de a
întrepune nerezistibilul său Veto la orice abatere de la tratatul de pace? Nu numai
indivizii, ci şi staturile au amoare proprie şi o şi consultează. Pentru aceasta cu
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drept cuvânt putem zice Europei în ajunul reorganizării Principatelor: Videant
Consules ne quid respublica detrimenti capiat (Deschidă-şi consulii ochii, ca nu
cumva binele obştesc să pată vreo daună).
Nu uite Europa că Rusia numai atuncea nu va mai putea recâştiga influenţa ce a
avut în Principate, când acestea vor reintra în deplina stăpânire a neprescriptibilelor
drituri ce li se cuvin în puterea vechilor capitulaţii, numai atunci când driturile lor
vor fi respectate cu sânţenie, numai atunci când interesele lor nu se vor sacrifica
politicii altor Puteri vecine, numai atuncea când neamestecarea în trebile din lăuntru
va fi un adevăr.
Nu, nu putem da crezare tristelor faime ce s-au lăţit, o mai zicem încă o dată; pentru
că nici credem că ar putea exista un român carele ar fi în stare de a da mână de ajutor
la călcarea în picioare a autonomiei noastre – la un sacrilegiu atât de urâcios.
Românul îşi iubeşte patria, o iubeşte cu credinţă şi înfocare.
Se înşală dar aceia ce-l cred capabil de a concede cuiva de bună voie driturile
iubitei sale patrii.
El, carele varsă lacrămi de câte ori aude cântând o doină – acest suspin duios al
mumei sale, acest cântec dureros al mormintelor gloriei strămoşeşti, acest dor lung
al neamului – el ar fi în stare de a suferi cu nepăsare răpirea zestrei mumei sale,
răpirea moştenirii strămoşeşti?
El, carele s-aruncă în nouri, de câte ori aude cântând o horă – acest simbol
fermecător al Unirii şi al înfrăţirii – el, carele au ştiut a conserva cu admirabilă
pietate, limba, credinţa, datinile, ba chiar şi viciile strămoşilor, el ar putea suferi
surparea autonomiei, pe care nu i-au putut-o răpi nici timpurile celei mai crude
barbarii, nici armele nerezistibile ale osmanilor?
Niciodată! El ştie că autonomia a fost scutul şi acoperământul naţionalităţii sale.
Pentru aceasta suntem şi convinşi că tot moldoveanul, mic şi mare, bătrân şi tânăr,
bogat şi sărac, de la un capăt al ţării până la celălalt, toţi într-un cuget şi într-un glas
vor striga: „Nu, nu, de o mie de ori nu!”. „Nu dăm paladiul naţionalităţii noastre, nu
suferim călcarea autonomiei”.
Noi nu ne înşelăm. Au nu sunt moldovenii tot aceia care astă iarnă au subscris
protestul din 18 februarie, acel admirabil act de curaj şi patriotism care înălţat în
stima Europei?
Şi cine nu ştie că acel protest, sprijinit şi de curajosul memorial al lui Grigorie
Ghica, au scăpat moştenirea strămoşească de răşluirile ce decretase conferinţele de
la Constantinopole?
Văzut-am pe moldoveni în acele momente grele şi solemne, şi de atunci m-am
convins că românul merită viaţă naţională şi politică, pentru că el are vie conştiinţă
a drepturilor iubitei sale ţări, şi are şi curajul de a le apăra cu energie.
Nimeni n-a descris mai frumos şi mai adevărat acel spectacol măreţ ce înfăţoşau
moldovenii astă iarnă în zilele de durere naţională – spectaculum Diis dignum,
spectacol demn de zei – decât Grigorie Ghica în scrisoarea sa către contele
Walewski din 17/29 februarie.
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Noi ne luăm libertatea de a reproduce câteva fragmente din acel act, care va forma
una din cele mai strălucite pagini ale anului de pe urmă al Domniei acestui nobil
apărător al driturilor ţării, şi va închide gurile acelora ce nu se ruşinează a-i denega
cea mai frumoasă „virtute românească: patriotismul”.
Iată-le: „Către Domnia-Ta, ministrul trebilor din afară a Franciei şi prezident al
congresului, se cuvine să adresez în cuget curat expresiunea francă a dorinţelor,
speranţelor şi temerilor ţării, a căreia ocârmuire îmi este încredinţată. Vă
mărturisesc dar fără înconjur că la venirea ştirii despre rezultatul Conferinţelor din
Constantinopol din 11 februarie, în privinţa principatelor, simţământul general şi
unanim al Moldovei a fost simţământul de totală dezînşelare şi de o adâncă
întristare. Expresiunea acestui simţământ naţional a fost cu toată vivacitatea lui, pre
cât liniştită, pre atâta şi demnă. Toată ţara înfăţoşa o singură partidă, o singură
opinie, o singură inimă. Toţi s-au îndesat în jurul guvernului, în care privesc
organul natural al ţării. Toţi au venit să mă roage ca să le fiu interpretul lor la
congresul european, carele este cea de pe urmă instanţă unde soarta noastră are a se
decide. Am înţeles acest simţământ, de care şi eu sunt pătruns, şi din mulţimea
întâmpinărilor, ce protocolul Conferinţelor de la Constantinopol provoacă în
spiritele noastre, am adunat în fugă cele mai însemnătoare... Ţara întemeiază toată
speranţa sa în promisiunile solemne şi de atâtea ori repeţite ale Europei. Ea
întemeiază toată încrederea sa pe înţelepciunea luminată şi pe înalta dreptate a
congresului. Ea nu se îndoieşte că neprescriptibilele sale drituri vor fi apărate de
congres şi menţinute sub auspiciile tutelare ale Europei”.
Nu credem dar că într-un popul carele a meritat un testimoniu atât de strălucit,
s-ar afla cineva care ar putea da mână de ajutor la sfărmarea autonomiei ţării. Dar
dacă, spre nefericirea noastră, şi spre ruşinea neamului românesc, s-ar afla un
asemenea om atât de puţin credincios patriei sale, fiţi bine încredinţaţi că unul ca
acela va fi întâmpinat de ura ţării şi de indignarea lumii întregi, şi istoria îl va judeca!
Dar noi nu dăm crezare tristelor faime despre pericolul ce ar ameninţa autonomia
noastră, o mai zicem încă o dată, căci avem speranţă în Dumnezeul părinţilor noştri,
carele nu o dată ne-a scăpat de atâtea suferinţe şi nefericiri. Cu ajutorul lui şi sub
scutul mărinimoasei majorităţi a Puterilor ce ne voiesc binele, la care apelăm şi
vom apela, nu vom pierde nimică din moştenirea strămoşească. Însă, nici
Dumnezeu, nici Europa nu ne vor ajuta, dacă şi noi nu ne vom împlini sânta noastră
datorie – dacă vom tăcea, dacă nu vom protesta toţi într-o inimă şi într-un glas. De
vom tăcea, adversarii noştri iară vor zice că nu o voim, pentru că de am fi voit-o am
fi cerut-o, şi vor aplica fatalele principii că acel ce tace, consimte, şi volenti non fit
injuria (voitorului nu se face strâmbătate). Purtarea noastră să fie dar demnă de o
naţiune, demnă de gravitatea momentului, demnă de înalta bine-voinţă a generoasei
majorităţi a Congresului european. Vom protesta, da!, vom protesta cu toată energia
ce ne insuflă iubirea de Patrie şi pietatea către moştenirea strămoşească; însă
totodată vom păzi şi cea mai strictă legalitate, cea mai mare ordine şi cea mai
adâncă linişte – acea linişte impozantă, ce ne inspiră conştiinţa dreptăţii sântei
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noastre cauze, nemărginita noastră încredere în înţelepciunea şi generozitatea
marilor Puteri amice cauzei românilor – şi nobilele simpatii ale Europei civilizate.
Deviza noastră să fie dar: „Autonomia, legalitatea, liniştea publică”, dar totodată şi
sublimele cuvinte ale marelui poet: Si fractus illabatur orbis, impavidum ferient
ruinae (Dacă frânt s-ar risipi globul, neînspăimântaţi ne-ar lovi ruinele lui).
C. Hurmuzachi
[„Stéoa Dunărei”, anul II, nr. 42 şi 44, 5 şi 10 iulie 1856, p. 2–3 (166–167) şi p. 4 (176).]

XIII.
S-a tradus din nou, după textul publicat în 1819 de Dionisie Fotino în Istoria tis
palai Dachias, Tomul III, pag. 369 şi urm.
[„Buletinul şedinţelor Adunării ad-hoc a Moldovei”, nr. 1, 1 octombrie 1857, p. 1.]

XIV.
S-a tradus din nou, după textul publicat în anul 1806 de Tunusli în Istoria tis
Vlahias, pag. 128, şi în anul 1819 de Dionisie Fotino, carele (în mai sus citata sa
carte, tomul III, pag. 372) arată chiar şi izvorul din care l-a scos la lumină; izvor
carele nu lasă nici umbră de îndoială despre autenticitatea acestui document atât de
însemnător pentru Principatul României. Mai sus numitul autor ne încredinţează că
el a aflat textele ambelor tratate ale României într-o cărticică ce i-a dat-o răposatul
boier Alexandru Văcărescu, al căruia părinte, demnul de stimătoare memorie
Marele Ban Ioan Văcărescu, în timpul petrecerii sale în Constantinopole, prin
cheltuieli însemnătoare a izbutit a căpăta întocmai copii de pe ele din codicile
împărăteşti (chiutucuri).
După această nouă şi exactă traducere, făcută de bărbaţi competenţi, se cuvine dar a
îndrepta şi textele publicate până acum, care, deşi traduse tot din cărţile lui Tunusli
şi Fotino, singurele izvoare cunoscute până acum în privinţa textelor, înfăţişează
mai multe greşeli şi neexactitudine foarte însemnătoare. Spre exemplu, atragem
luarea aminte a lectorilor asupra art. 1 al Capitulaţiei din 1460, în care, prin o
licenţă adevărat poetică a d. Wilkinson (în Tableau historique de la Moldavie et de
la Valachie, pag. 18 a ediţiei franceze din 1821), orbeşte reprodusă de alţi scriitori,
s-au introdus mai multe cuvinte, care nu se află nici la Tunusli, nici la Fotino, şi
care, alterând sensul, dau idei greşite despre relaţiile internaţionale ale
Principatelor.
Nota redactorului Buletinului Divanului Ad-Hoc, C. Hurmuzachi
[„Buletinul şedinţelor Adunării ad-hoc a Moldovei”, nr. 1, 1 octombrie 1857, p. 1.]

XV.
După scrierea Logofătului Neculai Costin, intitulată: „Tratatele vechi, ce au avut
Moldova cu Poarta Otomană” şi după alţi scriitori atât indigeni, cât şi străini.
[„Buletinul şedinţelor Adunării ad-hoc a Moldovei”, nr. 1, 1 octombrie 1857, p. 1.]
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XVI.
După o copie scoasă din arhivele Regatului Poloniei de răposatul şambelan Balş, pe
când acesta se afla la Varşavia pe lângă regele Poniatowski.
Unii au atribuit acest tratat lui Petru Rareş, însă fără cuvânt: 1-iu pentru că, după
încredinţarea ce aflăm în istoricii indigeni (Ureche, Cantemir, Neculai Costin),
Petru Rareş a preferit a părăsi tronul, decât să primească prefacerile tratatului lui
Bogdan, cerute de Sultanul Soliman; 2-lea pentru că Sultanul Soliman, după
venirea sa în Moldova, a întărit fără vreo prefacere tratatul lui Bogdan din 1511
(vezi mai sus citata scriere a Log. Neculai Costin); 3-lea pentru că mai jos citatele
cuvinte din monografia lui Neculai Costin despre tratatele Moldovei cu Poarta
Otomană, nu lasă nici o îndoială cum că prefacerea Art. 9 al capitulaţiei lui Bogdan,
precum se vede în tratatul de faţă, adică sporirea sumei de 4 000 galb. la 10 000
galb. Şi desfiinţarea dării de şoimi şi de iepe, a urmat tocmai în epoca lui Vasilie
Lupul, şi anume în anul întâi al Domniei lui (1634).
Iată cuvintele lui Neculai Costin: „Vasilie Vodă, după ce a făcut tot binele ce i-a
trecut prin mână, socotea că n-a făcut nimică, dacă n-ar isprăvi să câştige şi să aibă
norodul iarăşi privilegiile, dreptăţile şi pravilele sale cele vechi ş.c.l. Drept aceea a
trimis din partea ţării la Ţarigrad din cei mai aleşi ai neamului, ca să se tânguiască
Sultanului pentru strâmbătăţile şi asupririle ce trage norodul, şi pentru relele urmări
ce s-au făcut în ţară în contra aşezămintelor legate. Mehmet al IV-lea, ce împărăţea
atunce, a ascultat tânguirile solilor şi ş-a făcut o datorie de a nu schimba nimica, ci
mai ales de a păzi întocmai toate legăturile întărite de cei mai înainte împăraţi,
întărindu-le şi el însuşi cu hatişerif. Numai la puntul al 9 a făcut schimbare (după
cum mai sus s-a arătat). Toate aceste a umplut de glorie pe Domnul Vasilie.
Nota redactorului Buletinului Adunării ad-hoc, C. Hurmuzachi
[„Buletinul şedinţelor Adunării ad-hoc a Moldovei”, nr. 1, 1 octombrie 1857, p. 2.]

XVII.
Legea electorală
Între legile organice sau constitutive ale unui stat constituţional, legea electorală
este fără îndoială una din cele mai importante.
Cercetarea acestei chestiuni a ocupat spiritele celor mai mari publicişti.
Dar, ca în toate lucrările omeneşti, aşa şi în chestiunea de faţă, rezultatul celor mai
serioase şi mai adânci studii ne înfăţoşează cele mai opuse păreri.
Este o dogmă fundamentală a dreptului public, că corpul legislativ trebuie să
reprezinte tot poporul şi că reprezentarea trebuie să fie deplină, adică să cuprindă
toate elementele, toate interesele lui.
Dar aplicarea acestor principii a întâmpinat totdeauna cele mai mari greutăţi.
Teoria n-a putu încă dezlega cu succes nici problemele următoare:
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Cum să se organizeze sistemul electoral, ca din alegeri să iasă numai adevăraţi
reprezentanţi ai poporului, iar nu înşelători sau linguşitori ai lui; nu instrumente ale
ambiţiilor sau intereselor egoiste ale diferitelor partizi?
Care sunt măsurile cele mai nimerite spre a împăca interese de multe ori opuse şi
spre a împiedica precumpănirea unuia din ele asupra celorlalte, care nu sunt mai
puţin îndreptăţite?
Cum se poate împiedica coruperea alegătorilor şi nelegiuita înrâurire asupra alegerilor?
Cu toată diversitatea părerilor, toţi însă se unesc a cere ca condiţii neapărate vârsta
legiuită, nemărginirea în exerciţiul drepturilor civile, nume bun etc.; toţi recunosc şi
neapărata nevoie de a încredinţa dreptul electoral acelor clase ale societăţii în care
s-ar afla mai multă cultură morală şi intelectuală, mai mare neatârnare, cu un cuvânt
acelora care înfăţoşează mai multe garanţii. Unul din cei mai mari publicişti –
Burke – zice: „Adevărata reprezentare a unui stat cere ca atât capacitatea, cât şi
proprietatea să fie reprezentate”.
Pentru aceasta, cele mai multe legislaţii au luat ca condiţie neapărată a exerciţiului
drepturilor electorale şi o garanţie materială, averea supusă contribuţiei, sau cu alte
cuvinte un cens.
Censul este sau un venit anual, în sumă hotărâtă, sau o sumă de contribuţii publice
în privire către avere.
Apărătorii censului zic, cu bun cuvânt, că acela ce este chemat a delibera şi a vota
asupra celor mai mari interese ale Statului, trebuie să afle un interes în prosperitatea
Statului. Ei mai zic încă că acela care poate pierde mult este mai puţin favorabil
unei mişcări nemăsurate decât acela care nu numai nu are ce pierde, ci de multe ori
poate câştiga mult din răsturnări politice.
Un publicist renumit zice: „că aceste consideraţii sunt aşa de mari, încât nici un stat
care nu voieşte a se baza pe principiul revoluţiei, nu le poate scăpa din vedere”.
Sunt publicişti care propun şi laudă sufragiul universal, adică exerciţiul drepturilor
electorale, fără privire către avere, care prin urmare nu se cere nici de la alegători,
nici de la deputaţi.
Dar numărul acestor publicişti este foarte mic, iar sistemul lor, a căruia adoptare
presupune un grad de cultură morală foarte înaltă, se află astăzi în aplicaţie numai
în patria necontenitelor revoluţii şi experimente politice – în Franţa – unde chiar şi
cea dintâi adunare naţională din secolul trecut decretase un cens, deşi foarte mic.
Din contra, toate celelalte state constituţionale din Europa, ba chiar şi cele mai
multe din Statele Unite din America au adoptat sistemul censului.
În patria adevăratei libertăţi – în Anglia – ale cărei aşezăminte au servit altor state
de model la introducerea sistemului reprezentativ, legea electorală cere, pe lângă
alte condiţii, de la alegătorii din comitate (ţinuturi) o proprietate sau o posesiune
(arendă) de pământ, care aduce pe an cel puţin un venit curat de 10 lire sterline (20
galbeni), iar de la alegătorii din oraşe stăpânirea cu titlu de proprietate sau numai cu
titlu de chirie a unei case, a unui magazin sau a unei dughene, pe care proprietarul
primeşte pe an 10 lire, sau locatorul primeşte 10 lire sterline (20 galbeni) chirie.
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În Franţa, constituţia din 1814 cerea de la alegători nu numai avere, ci chiar
bogăţie.
Numai acela care plătea pe an 300 de franci contribuţie directă, putea fi alegător.
Prin legea din 1831, censul acesta s-a redus la 200 de franci.
Dar măsura aceasta n-a înlăturat reprezentarea plutocratică, ci numai a suit numărul
alegătorilor de la 80 la 174 de mii, număr care, comparat cu numărul total al
locuitorilor (mai bine de 30 de milioane de suflete) permitea numai o reprezentare
foarte restrânsă.
În Germania, până la 1848 baza reprezentării era proprietatea de pământ şi numai
proprietarii cei mari aveau dreptul de a alege direct pe deputaţi.
În anul 1848 se introdusese şi acolo sufragiul universal. Dar acesta fiind o plantă
străină, n-a putut prinde rădăcină.
Astăzi în toate statele din Germania domneşte iar sistemul censului.
Din mulţimea legilor electorale, astăzi în vigoare, mai toate supun censului atât pe
alegători, cât şi pe eligibili.
Altele, precum spre exemplu aceea din Prusia, cer numai de la alegători un cens.
Altele iar cer de la alegători şi de la eligibili unul şi acelaşi cens. Aşa spre exemplu
în Belgia.
Altele cer de la eligibili mai mare cens decât de la alegători. Aşa spre exemplu în
Anglia, unde se cere de la deputaţii ţinutaşi un venit curat de 600 lire (1 200
galbeni), iar de la deputaţii oraşelor un venit curat de 300 lire (600 galbeni).
Aşa şi în Franţa, unde, după constituţia din 1814, censul deputaţilor era de
1 000 de franci, reduşi în anul 1831 la 500 de franci în contribuţii directe.
Altele, în sfârşit, supun pe deputaţi unui cens mai mic decât pe alegători, sau îl
scutesc cu totul de cens, cu cuvânt că deputatul se califică îndestul prin alegerea
făcută în persoana lui şi prin urmare nu are nevoie de altă calificare.
Acesta este sistemul cel mai nou, recomandat de publiciştii cei mai renumiţi.
Sistemul acesta este adoptat în Prusia unde, după cum mai sus am arătat, nu se cere
de la deputat nici un fel de cens.
Sistemul acesta mai nou s-a adoptat şi prin convenţia din 7/19 august 1858.
Legea electorală pentru Principatele Unite cere de la deputat un venit de 400 galbeni.
Venitul acesta poate proveni din orişice izvor, aşadar şi din sineturi necontestate, şi
din exerciţiul unei ştiinţe sau profesii liberale.
Dispoziţia aceasta este un omagiu făcut clasei inteligente, care şi fără a avea
proprietate nemişcătoare, poate fi de mare folos ţării şi pentru aceasta s-a şi
favorizat prin această măsură.
După ce am premis o repede revistă a legilor electorale în genere, spre a înlesni
cunoştinţa spiritului, care a putut predomni la facerea legii electorale a Principatelor
Unite, ne rezervăm dreptul de a pune înaintea ochilor lectorilor foaiei noastre întrunul din numerii viitori, câteva observaţii atât asupra legii lectorale, cât şi asupra
instrucţiilor guvernului provizoriu.
C. Hurmuzachi
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[„Constituţionariul”, anul I, nr. 2, 12 noiembrie 1858, p. 1–2.]

XVIII.
Poftiţi fiind din partea a unui număr de alegători foarte onorabili a publica
răspunsul ce fac Stelei asupra articolului din foaia nr. 79, ne grăbim a îndestula
cererea dumilorsale.
Onoratei redacţii a Constituţionariului!
În nr. 79 al Stelei Dunării vedem un articol, carele combate candidatura la domnie a
prinţului Grigorie Sturdza.
Noi aflăm de cuviinţă de a-i face întâmpinarea următoare.
Numita foaie zice că mai multe persoane i-ar fi făcut luare aminte „că ea ar trebui
să se rostească şi în contra candidaturii prinţului Grigorie Sturdza”.
Care sunt acele persoane, la a cărora opinie Steaua Dunării ţine aşa de mult?
Am dori şi noi să le cunoaştem, spre a putea cerceta valoarea morală şi politică a
unor opinii, cărora, până şi o foaie ca Steaua se închină!
Până atunci, ne place a crede că acele persoane sunt din micul număr al acelora
care, întocmai ca şi numita foaie, ştiind prea bine că candidatura dorită de ei va fi
respinsă de către majoritatea alegătorilor, n-au curajul de a-l scoate la iveală, ci, din
contra, îl clocesc la întuneric, cu speranţă că prin aţâţarea luptei patimilor, vor putea
pescui în apă tulbure.
Steaua Dunării mai zice că candidatura prinţului Grigorie Sturdza ar fi periculoasă
pentru noile noastre instituţii.
Noi, şi cu noi majoritatea ţării, din contra, aflăm în însuşirile personale ale prinţului
Grigorie Sturdza cele mai dorite garanţii că Luminarea Sa nu numai va pune în
lucrare Constituţia, şi încă va şti a o şi apăra în contra tuturor inamicilor ei fără
deosebire.
Periculoasă poate fi candidatura Luminării Sale numai pentru revoluţionari, pentru
inamicii ordinului legal şi al liniştii publice, pentru comunişti şi socialişti, precum şi
pentru acei deprinşi a avea un domn slab spre a-l purta de nas şi spre a exploata
slăbiciunea sa şi mijloacele ţării în folosul lor privat, urmări cunoscute şi cantorei
Stelei.
Steaua Dunării singură zice că ea a combătut candidatura fostului domn Mihail
Sturdza, cu toată furia; aşadar, ea însăşi se cunoaşte a fi în stare de furie – Furia
este gradul cel de pe urmă al alienaţiei mentale. Simptomele acestei boli s-au
manifestat de multe ori în Steaua Dunării, iar mai ales în faimosul articol prin carele
ea a cutezat a înjura pe un membru al căimăcămiei de astăzi, cu epitetul de nebun.
Această mărturisire a Stelei Dunării, de pe care noi luăm act, ne dă şi măsura
valorii argumentelor ei în contra candidaturii prinţului Grigorie Sturdza.
Şi noi cunoaştem constituţia, dar tocmai pentru că o cunoaştem şi dorim sincera ei
aplicare, sprijinim candidatura prinţului Grigorie Sturdza, deplin convinşi că
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Luminarea Sa are nu numai toate însuşirile cerute de Convenţia din 7 (19) august,
după cum se va dovedi la locul şi în timpul cuvenit, ci şi mai multe calităţi
neapărate, pe care nimeni altul nu le are. Ş-apoi, Luminarea Sa mai are încă în
favorul său, şi glasul majorităţii ţării.
Cu drept cuvânt putem dar zice că numai orbirea patimilor a putut împiedica pe
Steaua Dunării de a vedea că steagul prinţului Grigorie este astăzi ridicat de la o
margine a ţării până la cealaltă, ca simbol al re-nvierii existenţei naţionale şi
politice, şi sprijinită de toţi acei ce-şi iubesc ţara şi n-au pierdut cu totul
simţământul gloriei naţionale.
Dacă Steaua Dunării nu s-ar afla în starea mărturisită de ea însăşi, ea n-ar fi cutezat
a vorbi de fostul beizadea Grigorie Sturdza şi a zice: că acesta s-a deznaţionalizat.
În ochii oamenilor cu mintea întreagă, numai atunci ar fi putut fi vorbă de
deznaţionalizare, când prinţul Grigorie Sturdza ar fi lepădat religia creştină, s-ar fi
turcit.
Acela însă carele, alături cu armatele puterile celor mai civilizate ale Europei, a
avut curajul de a se lupta pe câmpul rezbelului, pentru liberarea Principatelor
Române şi pentru întinderea hotarelor; pe când alţii: sau se linguşeau pe lângă
guvernatorii şi şefii armatelor de ocupaţie, sau alergau după funcţii, sau serveau de
instrumente intereselor străine; acela zicem, departe de a se deznaţionaliza, din
contra ş-au câştigat noi titluri la stima şi recunoştinţa compatrioţilor săi.
Ce se atinge de întrebuinţarea exclusivă a numelui de Muhlis-Paşa, făcut cu atâta
insistenţă şi perfidie de către Steaua Dunării, aceasta nu poate proveni, decât de la
patima sau de la ignoranţa numitei foi. Cine nu ştie că toţi generalii creştini, care au
servit în armata otomană, au luat, nu ca renegaţii un nume din Coran, ci numai un
simplu epitet turcesc ca nume de rezbel.
Aşa spre exemplu: generalul de divizie Canon (englez) carele se numea BairamPaşa, generalul de divizie contele Kuczkowski (prusian) carele se cheamă MuhlisPaşa; generalul de divizie, contele Koscielski (polon) carele se cheamă Sefer-Paşa;
vice-amiralul Sir Sleed (englez) carele se cheamă Asledin-Paşa etc.
Şi cine iară nu ştie că prin adoptarea acestor nume de rezbel, nici unul din aceşti
bărbaţi eminenţi nu şi-a pierdut nici numele de familie, nici religia, nici
naţionalitatea lor?
Lămuririle despre aceasta ar fi putut lua Steaua Dunării chiar de la unul din
colaboratorii săi, carele, până mai deunăzi se primbla pe uliţele Europei în uniformă
turcească şi purta chiar în Divanul ad-hoc titlul de maior turcesc!
După logica acelei foi, ar trebui să considerăm ca deznaţionalizaţi şi pe toţi tinerii
români care au servit în armii străine, precum: în Franţa, Prusia etc., şi care
întorcându-se în ţară cu uniforme străine, cu drept cuvânt au fost primiţi fără cea
mai mică contestaţie şi admişi la toate driturile de pământeni.
Zadarnic este şi sofismul Stelei Dunării că Moldavia s-ar face paşalâc etc. Căci şi
umbra acestui perfid prepus a lipsit, de vreme ce prinţul Grigorie Sturdza ş-a dat de
mult demisia din armata otomană. Paşalâc s-ar putea face Moldova numai atunci
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când soarta ei s-ar încredinţa unui domn slab şi fără energie, sau unuia din aceia
care totdeauna au năzuit la străini.
La ameninţările cu care Steaua încheie articolul ei, noi declarăm că aşteptăm fără
sfială cercetarea ce ea şi promite despre viaţa politică şi privată a candidatului
nostru, gata de a-i da răspunsul cuvenit, şi totodată a cerceta şi noi competenţa
caracterului, autoritatea şi valoarea morală şi politică ale noului Censor – ale noului
Cato-Censorius.
(Iscăliţi) Scarlat Roset – Costachi Hurmuzachi – Alecu Mavrocordat – Iorgu
Scorţescu – Nicu Ghica – Costachi Luca – Dimitrie Korne – Alecu Scorţescu –
Nicu Vârnav – Costin Vârnav – Mihalachi Buzdugan – Dimitrie Miclescu – Iorgu
Ghica – Mihail Cerchez – Nicolae Iamandi – Dimitrie Gherghel – Iorgu Gane etc. etc. etc.
[„Constituţionariul”, anul I, nr. 5, 19 noiembrie 1858, p. 4.]

XIX.
Profesie de credinţă a prinţului Grigorie M. Sturdza
Suntem fericiţi că putem comunica cititorilor noştri profesia de credinţă a prinţului
Grigorie Sturdza, a căruia candidatură, sprijinită de Constituţionariul, este astăzi
cea mai populară.
Când Constituţionariul a spus că majoritatea ţării aclamă candidatura Luminăţiei
Sale, el a spus un adevăr mare, cunoscut, necontestabil. El a avut atunci în vedere
nu numai dorinţele manifestate de majoritatea alegătorilor îndrituiţi, ci şi dorinţele
acelora pe care, după expresia Stelei Dunării, „Convenţia i-a dezmoştenit, i-a lipit
pământului, i-a făcut paria în pământul naşterii lor”.
Constituţionariul, zicem, a avut în vedere acele zece mii de subsemnături puse pe
protestul trimis la conferinţele de la Paris în contra directei rânduiri a Domnului –
măsură ce se sprijinea de către unii din amatorii de domnie şi de către unii din
ambasadori, patroni ai lor.
Protestul acela, rezemându-se pe încredinţarea foilor semi-oficiale din Europa, că
conferinţele au refuzat Principatelor unirea lor sub un prinţ străin, şi susţiind „că
Principatele sunt demne de a-şi alege singure pe Domn, au arătat totodată
Congresului că în persoana prinţului Grigorie Sturdza, Moldova are un candidat de
domnie care răspunde la toate dorinţele ei”.
Constituţionariul a avut în vedere şi ovaţiile şi aclamaţiile de bucurie şi simpatie cu
care Luminarea Sa a fost primit în călătoria făcută astă vară prin ţară.
Manifestaţiile acelea au fost cu atâta mai sincere, cu cât este obşteşte cunoscut că
ele erau nu numai oprite, ci şi persecutate cu cea mai mare înverşunare de către
caimacamul Vogorides, care nu se sfia a întrebuinţa cele mai nelegiuite mijloace
spre a-şi asigura realizarea ne-ndrituitei sale ambiţii.
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Când Constituţionariul a produs candidatura prinţului Grigorie Sturdza, el avea
deplină cunoştinţă nu numai de eminentele calităţi ale acestui bărbat, ci şi de
frumoasele principii ce-l însufleţesc.
Principiile acestea, înscrise în profesia sa de credinţă, sunt cea mai bună justificare
a propunerii noastre.
Partida naţională, partida liberală, partida adevărat constituţională, partida
progresului, cu un cuvânt partida noastră, nu poate dori principii mai frumoase,
mai liberale, mai binefăcătoare, mai favorabile cauzei şi dignităţii naţionale, mai
favorabile sistemului reprezentativ şi libertăţilor constituţionale.
Adevăratul patriot va aclama cu cea mai mare mulţumire profesia de credinţă pe
care o publicăm mai jos. Orice comentariu din partea noastră ar fi de prisos.
Atâta numai aflăm de cuviinţă a adăuga, că acela care a avut generosul curaj de
a-şi expune viaţa pentru liberarea Principatelor pe câmpul rezbelului oriental,
acela este capabil şi de alte sacrificii spre asigurarea frumoaselor principii înscrise
în programul său; acela va fi şi în stare, mai mult şi mai curând decât oricine altul,
de a realiza dorinţele legitime ale românilor în toate privinţele.
Iată profesia de credinţă a Luminării Sale.
C. Hurmuzachi
[„Constituţionariul”, anul I, nr. 10, 1 decembrie 1858, p. 1–2.]

XX.
Candidatura Prinţului Grigorie Sturdza
Este ştiut că nu numai organele democraţiei ultra-radicale: Steaua Dunării şi
Zimbrul, ci şi mica fracţiune a doctrinarilor, precum şi partida fostului Domn M.
Sturdza, partida ultra-conservativă, partida retrogradă, partida reacţionară, partida
streinilor, partida austro-turcească combat cu cea mai mare înverşunare candidatura
Prinţului Grigorie Sturdza.
Noi nu ne mirăm de trista coincidenţă ce înfăţoşează lupta acestor partizi, atât de
opuse una alteia, în contra candidatului nostru; căci ştim prea bine şi am putea da
chiar şi dovezi pe cât necontestabile, pe atâta şi interesante, că şi acei ce strigă mai
tare „că alegătorii nu trebuie să se ocupe cu chestia alegerii Domnului şi că numai
deputaţilor se cuvine dreptul acesta”, sunt, cu foarte, foarte puţine excepţii, sau ei
înşişi amatori de Domnie, candidaţi secreţi, sau ţin ascuns în buzunar câte un nume
al vreunui moş, al vreunui văr, al vreunui cumnat, al vreunui amic, menit a ieşi la
lumină în ora decisivă, spre a se folosi de lupta între tată şi fiu. Ei cunosc foarte
bine adevărul proverbului: Duobus litigantibus, tertius gaudet (când doi se ceartă,
un al treilea se foloseşte).
Noi ne mirăm numai de calitatea armelor cu care adversarii noştri cutează a
combate candidatura sprijinită de noi şi de majoritatea ţării.
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În numărul 5 al Constituţionariului, noi am dovedit absurditatea şi perfidia
argumentelor Stelei Dunării. Vorbim numai de Steaua Dunării, pentru că nu ne
înjosim a supune discuţiei obraznicele argumente ale Zimbrului, care sunt cele mai
proaste injurii şi calomnii în contra tuturora care nu umblă cu mâna-n sac, ci au
curajul de a sprijini în faţa ţării convicţiile lor.
Noi am arătat, zicem, cât de ridicul şi neadevărat este cuvântul: „că fostul beizadea
Grigorie Sturdza s-ar fi deznaţionalizat”, pentru că a servit în armata otomană.
Cu drept cuvânt am întâmpinat că acela care a avut nobilul, patrioticul curaj de a se
lupta alăturea cu armatele naţiilor celor mai civilizate din lume, pentru liberarea
Principatelor Române şi pentru întinderea hotarelor lor, departe de a se
deznaţionaliza, din contra, şi-au câştigat cele mai rare şi mai strălucite titluri la
stima şi recunoştinţa tuturor românilor.
Aceste cuvinte cuprind un mare adevăr. Acelora ce ar cuteza a le contesta le vom
răspunde: Domnilor, cine a dovedit şi poate dovedi mai mare patriotism decât acela
care pentru apărarea patriei sale şi-a expus viaţa pe câmpul rezbelului? Oare nu este
o deosebire mare, o deosebire cât de la cer până la pământ între acest bărbat şi între
compatrioţii lui, care, rămânând în ţară, sau se linguşeau pe lângă guvernatorii şi
şefii armatelor de ocupaţie, sau alergau după posturi şi decoraţii, sau serveau de
instrumente intereselor străine, intereselor duşmanilor ţării?
Astăzi mai întrebăm pe redactorii Stelei Dunării: „unde este legea care declară de
deznaţionalizat pe un moldovean pentru că el a servit în ţări străine şi anume în
armata turcească?”.
Legea fundamentală a ţării cuprinde dispoziţii despre modul şi condiţiile
împământenirii, dar nici o umbră de dispoziţie în privirea pierderii naţionalităţii.
Cum că prin servicii în ţări străine nu se pierde naţionalitatea, dovedesc suveranii
Germaniei, din care cei mai mulţi încep cariera lor militară în una din armiile
străine ale Europei şi cu toate aceste, când le vine rândul, se suie pe tronul
strămoşesc, fără cea mai mică contestaţie. Cine cunoaşte istoria contemporană ştie
că Ludovic Napoleon a servit cu rang de căpitan de artilerie în armata Sviţerei.
Contestatu-i-a cineva pentru aceasta naţionalitatea franceză?
Departe de a o contesta, opt milioane de voturi l-au înălţat pe cel mai glorios tron
din lume, l-au ales Împărat al francezilor, al naţiei celei mai civilizate şi mai libere
din Europa!
Să nu trecem cu vederea că Franţa şi-a ales de împărat pe acelaşi bărbat carele
răsturnase republica franceză, desfiinţase Adunarea legislativă şi legile făcute de ea,
şi desţărase pe reprezentanţii ţării.
Pentru ce dar l-au ales?
Pentru că Franţa a ştiut a preţui eminentele lui însuşiri: un spirit înalt, o ambiţie
nobilă, un patriotism înfocat, o tărie de voinţă rară, un caracter energic, o
perseverenţă şi un curaj mai presus de toată lauda – calităţi de la care Franţa,
înspăimântată de anarhicele elemente şi de periculoasele doctrine politice ce se
aflau în luptă, cu drept cuvânt aştepta restatornicirea ordinii legale, restatornicirea
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liniştii şi încrederii publice, scăparea şi asigurarea societăţii de necontenitele
revoluţii, care o zdruncinase până-n temelie.
Dacă noi imităm pe naţia cea mai civilizată şi mai liberă, pe naţia franceză; dacă
imităm şi pe pruşi, care astăzi aclamă regenţa aceluiaşi Prinţ de Prusia, pe care
democraţii şi revoluţionarii din 1848 îl alungase din ţară şi-i confiscase chiar şi
palatul, declarându-l de proprietate naţională; dacă, zicem, sprijinim candidatura
unui bărbat ale căruia eminente calităţi nu se pot contesta nici chiar de către
inamicii săi, unui bărbat care a dat atâtea dovezi de energie, activitate, perseverenţă
şi tărie de voinţă; dacă susţinem candidatura unui bărbat care la martie 1848 a
scăpat societatea noastră de anarhie, de răscoală, de jaquerii şi de invazie străină,
şi care şi în viitor este în stare de a o feri şi a o scăpa de pericolele cu care o
ameninţă doctrinele subversive, a cărora sămânţă s-a aruncat şi se aruncă neîncetat
în ţară, de către nişte demagogi şi revoluţionari cunoscuţi; oare nu împlinim una din
cele mai mari şi mai sfinte datorii către ţară, un act de adevărat patriotism şi de
curaj cetăţenesc?
Ş-apoi nu trebuie să scăpăm din vedere că opinia noastră – opinie sinceră, opinie
întemeiată pe cea mai adâncă convicţie – a aflat şi dincolo de Milcov un răsunet foarte
tare.
Noi avem ştiri autentice că şi acolo alegătorii chiar şi acei din partida naţională şi
din partidele liberale, cu toate declamaţiile şi îndemnurile jurnalelor şi ale
doctrinarilor „ca lumea să se ocupe numai cu compunerea Adunării, iar nu şi cu
alegerea Domnului”, nu ascultă nicidecum, ci, judecând că Domnul personifică
perspectiva viitorului, ca oameni practici, de pe acum s-au declarat şi lucrează
pentru candidaţii ce fiecare partid doreşte a vedea pe tron. N. Golescu, I.
Cantacuzin, C. Kretzulescu sunt cunoscuţii candidaţi ai celor trei partizi liberale în
care se desparte partida naţională.
Mai multă lămurire în privinţa aceasta aşteptăm chiar de la Steaua Dunării, al cărei
emisar – unul din colaboratorii ei – cu rang de maior turcesc, nu de mult a revenit
din Bucureşti, unde a fost trimis cu misiune secretă.
Noi ne vom mărgini a face cunoscut lectorilor noştri că între candidaţii partidei
naţionale de peste Milcov şi candidatul nostru, prinţul Grigorie Sturdza ocupă un loc
foarte eminent.
Aşa, aşa este, domnilor. Motivul venirii domnului A. Golescu la noi nu mai este un
secret. Domnul A. Golescu, unul din cei mai onorabili patrioţi ai României,
cunoscut prin capacitatea şi învăţătura sa, precum şi prin liberalismul său, moderat
şi înţelept, a venit să ne propuie pentru tronul Moldovei pe fostul domn Barbu
Ştirbei ca, prin acest chip, partida naţională de peste Milcov să-şi asigure putinţa de
a ridica pe tronul ţării surori pe prinţul Grigorie Sturdza, care şi acolo se bucură de
o stimă bine meritată.
Dar să revenim la cercetarea argumentelor adversarilor candidatului nostru.
Steaua Dunării a mai cutezat a spune „că prinţul Grigorie Sturdza nu are venitul
cerut de Convenţie”.

Liviu Papuc

Prin publicarea unor documente autentice în nr. 5 al foii noastre, noi îndată am
sfărmat acest argument, pe cât perfid, pe atâta şi neadevărat. Noi am dovedit,
zicem, că beizadea Grigorie Sturdza este proprietar neîngrădit al moşiilor Duda şi
Suleni, din ţinutul Fălciului, care moşii, după contractul de posesie, intrat în lucrare
încă de la Sf. Gheorghe trecut, aduce un venit anual de 3 100 galbeni.
Cine ar cuteza a contesta şi acest adevăr, deie-şi mai întâi osteneala de a face
socoteală, cât venit poate aduce o moşie de o întindere de 2 600 de fălci, în coasta
oraşului Huşilor, o moşie care are nu numai pământ foarte bun, ci şi pădure.
Faceţi socoteala chiar după preţuri de nemică şi încă vă veţi încredinţa că beizadea
Grigorie are mai mult decât venitul cerut de Convenţie.
Steaua Dunării mai zice „că prinţul Grigorie Sturdza n-are zece ani de funcţii publice”.
Această vorbă deşartă se propagă neîncetat şi de către clica reacţionarilor, de către
acei oameni care totdeauna au năzuit la străini, la duşmanii ţării şi care şi astăzi încă
conspiră făţiş în contra autonomiei Principatelor-Unite, prin urmare şi în contra
Convenţiei din 19 august, care a garantat autonomia noastră.
Neadevărul acestui argument se dovedeşte prin următoarele fapte autentice:
Prin Înalta poruncă de zi, din 20 iulie 1834, nr. 4, publicată prin toată oastea
Principatului Moldovei, prinţul Grigore Sturdza s-a denumit cadet de cavalerie şi,
în calitatea aceasta, s-a şi trimis în Franţa şi în Germania, spre a săvârşi cursurile
învăţăturilor sale, între care şi ştiinţele militare au ocupat un loc însemnat.
Iată chiar cuvintele mai sus-citatului Ordin de zi:
„Simţirile unei statornice prinţi din partea Noastră pentru corpul miliţiei, Ne-au
îndemnat a-i afierosi şi pe amândoi fiii noştri, Dimitrie şi Grigorie voievozi, care,
deşi, după legiuirile ţării, ca fii de Domn pământean, au dreptate la cea întâi clasă a
rangurilor acestui Principat, însă, spre bună pildă şi îndemn şi altor tineri nobili şi
spre păzirea aşezămintelor corpului milităresc, întru toată a lor putere, potrivit şi cu
rostirea art. 241, poruncim a se înscrie în numărul cadeţilor, pe Dimitrie la
pedestrime şi pe Grigorie la cavalerie. Dar, fiindcă amândoi, după orânduirea
Noastră, au a merge peste hotar, pentru săvârşirea cursurilor învăţăturii lor, până la
întoarcerea lor în patrie, se vor număra peste complet, pe temeiul art. 243 din
Regulamentul ostăşesc”.
Oricine are cât de puţină idee despre serviciul militar ştie că, în toate armiile,
serviciul se numără din ziua înscrierii în cadrele lor.
Redacţia Stelei Dunării, care numără în sânul ei doi militari – un veteran, colonel
vornicit, şi un husar turcesc cu rang de maior, cu care figurează chiar şi în listele
electorale de acum – redacţia Stelei Dunării, zicem, trebuie să ştie atât aceasta, cât
şi necontestabilul fapt că anii ce ofiţerii şi soldaţii noştri au petrecut în Rusia, unde
au fost trimişi spre învăţătură, totdeauna s-au numărat şi se numără.
Aşadar şi anii serviciului militar al lui beizadea Grigorie Sturdza se numără şi
trebuie să se numere de la 20 iulie 1834.

Gazetarul Constantin Hurmuzachi

La 4 februarie 1836, Luminarea Sa s-a înaintat, prin Ordin de zi, la rang de cornet,
la 14 mai 1838 la rang de leitenant, la 26 martie 1839 la rang de căpitan, la
13 august 1840 la rang de maior, la 5 august 1841 la rang de colonel.
După săvârşirea studiilor sale, beizadea Grigorie Sturdza a fost aghiotant domnesc.
La 848, Luminarea Sa a fost învestit cu comanda trupelor trimise spre a împrăştia
pe turburătorii liniştii publice, care începuse a face baricade şi care, după parola ce
le dăduse unul din şefii lor în gura mare, aveau a se aduna a doua zi la 9 ore
dimineaţă înarmaţi, „spre a îneca pe Domnul stăpânitor în borşul soldaţilor din
cazarmă”.
În zadar cearcă adversarii candidatului nostru a se servi de expediţia aceasta, spre
a-l face nepopular; căci, cei mai mulţi din tinerii revoluţionari de atuncea, ajungând
astăzi în vârstă mai coaptă şi judecând încunjurările cu sânge rece, cunosc că au fost
înşelaţi, râd singuri de nesocotitele lor fapte de atuncea şi mulţumesc pentru lecţia
ce li s-a dat.
Oamenii cuminţi chiar de atuncea au condamnat acea mişcare copilărească, acea
ridiculă copie a revoluţiei din 24 febr. 1848, care a răsturnat tronul lui Ludovic Filip.
La 11 mai 1849, beizadea Grigorie Sturdza şi-a dat demisia. Dacă Lum. Sa, în
cursul domniei părintelui său, n-a aflat o ocupaţie mai întinsă, o ocupaţie demnă de
frumoasele lui talente şi cunoştinţe, aceasta trebuie să o atribuim numai politicii
care predomnea atuncea în Principate şi care împiedica întrebuinţarea unui bărbat,
carele niciodată nu şi-a ascuns simţămintele şi cugetările naţionale, atât de contrarie
acelei politici nerezistibile.
De la 1834, anul intrării în cadrele miliţiei, până la 1849, anul ieşirii din ele,
numărăm 15, zicem cincisprezece ani de funcţii publice.
Ş-apoi, cu drept cuvânt, noi mai numărăm şi patru ani de servicii făcute
Principatelor Române atât pe câmpul rezbelului oriental, întreprins pentru liberarea
acestor ţări, cât şi la delimitarea graniţei despre Basarabia.
Într-adevăr, dacă anii serviciilor, ce mulţi din compatrioţii noştri au făcut oştilor
ruseşti, în timpul ocupării Principatelor ca amaneturi; dacă, zicem, servicii făcute
inamicilor de atuncea ai acestor ţări, servicii în contra Principatelor, se numără şi
dau dreptul la Domnie; oare dreptatea, echitatea şi bunul simţ nu cer ca şi serviciile
făcute pentru liberarea Principatelor şi la delimitarea graniţei despre Basarabia,
servicii făcute în folosul cauzei naţionale şi în contra inamicilor ei de atuncea, să se
ţie în seamă?
Şi cine nu ştie că după toate aşezămintele ostăşeşti, un an, ba chiar şi două luni de
servicii în timp de răzbel se numără drept doi ani?
Şi dacă astăzi Moldova are Bolgradul şi pământul alăturat, cine nu ştie că beizadea
Grigorie Sturdza nu numai a contribuit mult, foarte mult la această cesiune atât de
însemnătoare, ci încă a scutit patria sa de cheltuieli foarte mari, ce se ceruse pentru
facerea şanţurilor şi stâlpirea noului hotar?
Iată dar că beizadea Grigorie Sturdza are un îndoit număr de ani de servicii publice,
decât se cer prin Convenţie.

Liviu Papuc

După ce am dovedit că Lum. Sa are toate, o repetăm, toate condiţiile cerute de
Constituţie şi după ce am arătat şi eminentele sale calităţi, care ne-au îndemnat şi
ne-au impus datoria de a sprijini candidatura sa la domnie, aflăm de cuviinţă a
cerceta această chestiune şi din punctul de vedere al moralităţii ei.
Steaua Dunării, şi cu ea partizanii fostului domn Mihail Sturdza, nu încetează a
striga „că lupta între tată şi fiu este descuviinţată de morala tuturor naţiilor”. Şi noi
zicem tot aşa. Dar totodată întrebăm pe moraliştii Stelei Dunării şi pe acei din
tabăra ultra reacţionară: „Cine a provocat această luptă imorală, acest trist scandal?
Oare fiul, carele, în curgere de mai bine de un an, a combătut sumeaţa ambiţie a
unui venetic, a unui orb instrument al politicii austro-turceşti – a lui Vogoridis,
carele-şi pusese în cap să se facă, cu orişice chip, Domn al Moldovei; oare fiul,
zicem, care a contribuit foarte mult la răsturnarea Căimăcămiei antinaţionale a
numitului fanariot, sau tatăl, care, după zece ani petrecuţi în ţări străine, îşi aduce
aminte de biata Moldova şi vine, prevestit şi recomandat de gazetele austro-turceşti,
ca să se folosească de roadele ostenelilor şi luptelor noastre, la care el n-a luat cea
mai mică parte?
Răspunsul nu este greu.
În toată lumea tatăl abdică în favoarea fiilor. În Moldova tatăl, înconjurat de partida
austro-turcească, de tot ce este mai reacţionar în ţară, de foştii săi miniştri, combate
pe fiu! Şi pentru ce? Pentru că Austria şi Turcia nu voiesc pe beizadea Grigorie!
Aşa încredinţează în gura mare agenţii şi partizanii fostului domn Mihail Sturdza şi
chiar însuşi Înălţimea Sa.
Noi le-am răspuns şi le răspundem şi acum, că tocmai această încunjurare este
pentru noi un cuvânt mai mult de a sprijini candidatura prinţului Grigorie Sturdza.
Ab hoste consilium – să învăţăm de la duşmani – ne-a spus chiar singur d.
Kogălniceanu de pe tribuna Divanului ad-hoc, când a propus respingerea Senatului
din cercul legislaturii Principatelor.
Într-adevăr! Pentru ce Austria şi Turcia pot fi contrare candidaturii lui beizadea
Grigorie? Fără îndoială numai pentru că aceste puteri, care, după cum este obşteşte
cunoscut, au combătut cu cea mai mare duşmănie şi înverşunare drepturile şi
legitimele dorinţe ale Principatelor Române, sunt foarte încredinţate că din
Luminarea Sa nu vor putea face un al doilea Vogoridis, un instrument orb al
intereselor lor; că vederatul lor scop de a zădărnici Tratatul de la Paris şi Convenţia
din 19 august, şi de a preface Principatele Române în paşalâcuri, supuse
predomnirii exclusive a politicii Austriei, nu se va putea împlini niciodată. Cu alte
cuvinte, acele puteri ştiu foarte bine că beizadea Grigorie Sturdza va fi un apărător
energic şi curajos al existenţei noastre naţionale şi politice, al demnităţii naţionale şi
nu va suferi nici călcarea autonomiei, nici ne-ndrituite amestecuri în trebile ţării,
nici necontenitele împresurări, cărora sunt expuse hotarele Moldovei.
Domnilor redactori ai Stelei Dunării! Mai susţineţi şi acum încă absurdul,
neadevăratul, perfidul şi ridicol argument „că Moldova s-ar preface în paşalâc, dacă
ea ar alege domn pe beizadea Grigorie Sturdza”?

Gazetarul Constantin Hurmuzachi

De ce profanaţi, de ce degradaţi sânta misiune a presei, întrebuinţând-o numai în
serviciul urâcioaselor voastre patimi, în serviciul neadevărului, calomniei, invidiei
şi personalităţilor?
L-apoi mai aveţi încă obraz de a spune că noi vă calomniem!
De ce nu voiţi să vedeţi şi să auziţi aceea ce toată lumea vede şi aude: că nu este
candidatură mai naţională, mai neapărată, mai nimerită şi mai populară decât
candidatura lui beizadea Grigorie Sturdza?
Au n-aţi auzit voi că apostolii unirii, clerici şi laici, aceiaşi bărbaţi care în anul
trecut au lucrat cu atâta căldură, curaj şi patriotism, pentru această sântă şi mare
cauză, au venit la mine, la mine, domnilor, să-mi rostească cea mai vie a lor bucurie
şi mulţămire, pentru că m-am declarat pentru candidatura prinţului Grigorie
Sturdza?
Şi d-voastră aveţi convicţia că beizadea Grigorie merită preferinţa în toate
privinţele. Avem martori foarte respectabili şi demni de credinţă, care sunt gata de a
spune domnului Kogălniceanu în faţă, că şi d-lui a mărturisit acest mare adevăr. Ab
uno discite omnes (De pe unul judecaţi pe toţi).
C. Hurmuzachi
P.S. În momentul acesta primim nr. 89 [de fapt 90, n. n. – L. P.] al Stelei Dunării,
în care vedem un articol intitulat: Răfuială.
Facem cunoscut că şi noi avem răfuială şi vom plăti datoriile noastre cu mare
camătă. Totodată vom arăta ţării cine este capabil de a dezerta cauza naţională şi
cine a fost şi este un cameleon politic.
[„Constituţionariul”, anul I, nr. 11, 3 decembrie 1858, p. 1–3.]

TUDOR NANDRIŞ: JURNALUL UNUI MEDIC
DE RĂZBOI (III)

IULIA BRÂNZĂ
Publicăm, în paginile următoare, cea de-a treia parte a Jurnalului de
campanie de Tudor Nandriş, respectând normele ortografice curente.
*
21 martie 1944. Mi-am consumat cele patru zile de permisie şi azi trebuie să
iau drumul spre Corabia. Şi de data aceasta am plecat tot amărât. Aurelia nu a putut
să vină cu mine, aşa cum prevedeau ordinele militare, deoarece organele superioare
şcolare nu i-au aprobat plecarea, întrucât nimeni dintre profesori nu au voit să preia
direcţia şcolii.
Situaţia era extrem de delicată. Armatele sovietice înaintau mereu şi îmi era
frică că, la un moment dat, Aurelia să rămână de o parte a frontului şi eu de
cealaltă.
22 martie 1944. În dimineaţa acestei zile, am sosit la gara din Bucureşti.
Peronul era arhiplin de lume refugiată. Trenuri pline cu refugiaţi soseau tot mereu,
mai ales din părţile Bucovinei şi ale Basarabiei. Am privit şi am compătimit
această lume disperată, care şi-a părăsit căminul şi tot ce a avut mai drag, pentru a
pleca în necunoscut. O mulţime de lume aştepta pe peronul Gării de Nord din
Bucureşti, pentru a se urca în orice tren, numai să părăsească gara Bucureşti. M-am
plimbat puţin prin Bucureşti şi apoi am venit la gară cu mult timp înaintea plecării
trenului spre Corabia, pentru a studia toate posibilităţile de a mă urca în vagon şi a
ocupa un loc. Era o mare problemă să poţi pătrunde prin potopul de lume de pe
peron şi să urci în tren, mai ales cu bagaje. Am angajat un hamal cu care am făcut
un adevărat plan strategic pentru a mă putea urca în tren cu bagaje cu tot. Am
străbătut mulţimea până la capătul peronului, unde am pândit intrarea trenului pe
peron. De îndată ce trenul a pătruns pe peron, m-am urcat imediat din mersul lui şi
mi-am ocupat un loc lângă geam. Am chemat hamalul, care, cu ajutorul unei
cunoştinţe a noastre, mi-a dat bagajele prin geamul vagonului, întrucât uşa şi
culoarele erau blocate de lume care se urca în urma mea. Odată pătruns în vagon,
nimeni nu se mai putea mişca de pe locul ocupat. Stăteam toţi înghesuiţi, ca în
teascuri. Pe peron, se auzeau tot felul de ţipete şi strigăte.
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23 martie 1944. Azi la ora 11 am ajuns pentru prima dată în oraşul Corabia.
Încă din tren am văzut Dunărea şi câteva şlepuri, alunecând pe valurile ei. Atât
oraşul Corabia, cât şi Dunărea, mi-au făcut o impresie foarte plăcută. De la gară, un
hamal mi-a dus bagajele la hotelul ,,Traian”. Din mers, am admirat oraşul cu străzi
în linie dreaptă şi cu multă verdeaţă. Lângă fiecare casă se putea vedea o mică
grădină cu flori şi pomi fructiferi. Cum am ajuns la hotel, m-am spălat şi apoi
m-am culcat fiind obosit de drumul lung pe care l-am făcut. M-am sculat în jurul
orei 16 şi am plecat în oraş cu gândul să-l întâlnesc pe medicul căpitan
dr. Moţoc Dumitru, care a plecat de la Tighina direct la Corabia, pentru a face
încartiruirea Spitalului şi întregului personal.
Întâmplarea a făcut să-l întâlnesc pe dr. Moţoc imediat cum am ieşit din
hotel. El se afla de câteva zile la Corabia şi se plictisea de unul singur. M-a condus
să-mi arate clădirile în care va fi instalat spitalul nostru. Aceste clădiri se aflau
chiar pe malul Dunării şi constau din două şcoli şi etaj, în apropiere una de alta.
Una din şcoli era rezervată pentru secţie chirurgicală, iar a doua pentru secţia de
boli interne. Am plecat apoi împreună pe strada principală numită Cuza Vodă,
nr. 86, unde am fost încartiruit la domnul Popescu Alexandru care avea şi o mică
prăvălie de mărunţişuri. De aici, am mers să luăm masa împreună şi apoi la culcare.
24 martie 1944. Spitalul nostru încă nu a sosit la Corabia, aşa că am putut să
mă odihnesc liniştit toată ziua.
25 martie 1944. Sunt foarte îngrijorat de soarta alor mei despre care nu ştiu
nimic de când am plecat din Rădăuţi. Circulă zvonuri că lupte grele s-au dat în
apropierea oraşului Cernăuţi, dar nimeni nu ştie care este adevărul.
26 martie 1944. În fine, a sosit şi spitalul nostru la Corabia. Trenul a fost tras
la rampa de descărcare şi tot personalul a fost pus în mişcare. A început imediat
descărcarea. Toate materialele au fost cărate în clădirile destinate spitalului. Mi s-a
dat în primire clădirea şcolii în care trebuia să organizez secţia de boli interne a
spitalului cu un număr de două sute de paturi şi şase ostaşi care să mă ajute, fără
niciun cadru mediu sanitar calificat. Mă cuprindeau durerile de cap când mă
gândeam că, de acum înainte, pot să-mi sosească în orice moment două sute de
bolnavi şi ce mă fac singur, singurel la atâţia oameni? Am făcut cu ostaşii pe care-i
aveam la dispoziţie o curăţenie exemplară în toate sălile de clasă, care erau
viitoarele saloane de bolnavi, atât la parter, etajul întâi cât şi pe coridoare,
măturând, spălând podelele şi aerisind. Am instalat apoi paturile cu tot
cazarmamentul lor.
27 martie 1944. Am raportat apoi comandantului de spital, maior Mănescu
Valeriu, că secţia medicală este organizată şi poate primi bolnavi. Se punea, însă, o
problemă foarte importantă, o problemă vitală şi anume aceea a cadrelor medii
medicale. Secţia nu avea niciun cadru mediu calificat şi fără aceste cadre nu se
putea funcţiona în bune condiţiuni. Singur nu puteam face faţă la atâtea probleme şi
să tratez două sute de bolnavi. De aceea era absolută nevoie de încă 2–3 medici şi
cel puţin 6–8 cadre medii calificate. S-a schimbat la faţă când i-am spus toate
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acestea şi, plin de mânie, mi-a răspuns pe un ton ridicat: ,,Te-am numit medic-şef
al secţiei medicale şi te priveşte cum ai să te descurci. Pe mine nu mă interesează
astfel de probleme. Tot ce mă priveşte este ca munca să meargă bine”. Mi-am dat
seama din primul moment că este un ,,moş Teacă din cazarmă”, incapabil să facă
ceva sau să dea vreo îndrumare. M-am mirat, însă, cum un astfel de om fără calităţi
de conducător a fost pus la conducerea spitalului. Timp de un an şi ceva cât am stat
pe front în prima linie de luptă, am stat de vorbă cu mulţi ofiţeri superiori, generali,
colonei etc., care erau foarte înţelegători şi amabili, în contrast cu cei din spatele
frontului care îi făceau pe ,,grozavii”.
28 martie 1944. Am stat din nou de vorbă cu comandantul spitalului privind
problema personalului de la secţia medicală. I-am arătat că singur, fără niciun
cadru mediu calificat, nu voi putea face faţă la două sute de bolnavi, unde ar fi
nevoie nu numai de cadre medii, dar chiar şi de medici. Răspunsul a fost aproape
acelaşi ca şi în rândul trecut. Tot cu ton ridicat mi-a răspuns şi de data aceasta: ,,Ce
te tot agiţi cu personalul de la secţia medicală? Dumneata nu ai să ai niciodată de
lucru la această secţie! Secţia cea mai aglomerată care va intra prima în funcţiune
va fi secţia chirurgicală pe care trebuie să o punem la punct”. Dar vorba românului:
socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg. Primul tren sanitar care a sosit
în gara Corabia a fost unul ce a adus dintr-o dată două sute de bolnavi şi niciun
rănit. Aşa că comandantul spitalului s-a înşelat amarnic în socotelile sale. Întrucât
secţia chirurgicală nu avea niciun rănit şi tot personalul, atât medicul cât şi mediu,
stătea fără nicio ocupaţie, am rugat pe comandantul spitalului să dea ordin ca un
medic de la chirurgie şi personalul mediu să-mi vină în ajutor. La toate acestea,
comandantul mi-a răspuns scurt, pe un ton de comandă: ,,Dumneata nu ai să mă
înveţi pe mine ce trebuie să fac”. Şi a plecat fără să-mi spună vreun cuvânt. M-am
mirat, însă, mult cum, în timpul acesta, nu a venit niciun organ de control să vadă
cum funcţionează acest spital nou înfiinţat, cum merge munca, ce lipsuri şi ce
greutăţi are. Probabil că aceste probleme nu mai interesau pe nimeni.
29 martie 1944. Am început în spital o muncă uriaşă. A examina două sute
de bolnavi, a le întocmi foile de observaţie, a preciza un diagnostic, a fixa
medicaţia, a fixa un regim şi a distribui medicamentele prescrise în condica de
medicamente, reclamă timp şi încă unul îndelungat. Comandantul spitalului habar
nu are de această muncă. Se vede că el nu a petrecut nicio zi la patul bolnavului de
spital şi nici nu ştie să aprecieze această muncă. În timp ce eu efectuam această
muncă în saloanele bolnavilor, el se plimba cu mâinile la spate dintr-un capăt al
salonului în altul şi mă tot întreba: ,,De ce întocmeşti atât de încet foile de
observaţie? De ce scrii aşa de multe medicamente?” La toate aceste întrebări, în loc
de răspuns, m-am uitat lung la el şi nu i-am răspuns niciun cuvânt. Nu aveam cui
să-i dau lămuriri şi nu aveam cu cine sta de vorbă. Stătea tot timpul în salon, cât
consultam bolnavii şi întocmeam foile de observaţie, vedea cum mă chinui alături
de bolnavi, dar nu-mi venea în ajutor cu nimic, cu toate că avea posibilitatea. Tot
personalul medico-sanitar de la secţia chirurgicală stătea degeaba, neavând niciun
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bolnav la secţie. Toată această muncă de spital pentru mine a fost un calvar, din
cauza unui om nepriceput. Nu îndrăznea să facă un raport pentru a arăta situaţia şi
a cere cadre medico-sanitare de frică să nu supere pe superiorii săi care, la rândul
lor, puteau să-i facă raport de trimitere pe front.
31 martie 1944. De trei zile şi trei nopţi nu am părăsit spitalul. Pe lângă
munca de rutină obişnuită, care este o muncă de rob, să îngrijeşti două sute de
bolnavi şi în fiecare a doua noapte să faci serviciu de noapte, când nu se poate
dormi nicio clipă, iar a doua zi să-ţi continui serviciul obişnuit de spital ca şi cum
ai fi odihnit, refăcut. Nici robii nu depuneau o muncă atât de obositoare.
1 aprilie 1944. Aceeaşi muncă de rob în spital. Adeseori m-am întrebat: ,,De
ce unii în viaţă numai huzuresc, iar alţii numai muncesc, având aceeaşi răsplată?”
2 aprilie 1944. Decât o muncă de rob în spital, condus de oameni
nepricepuţi, mai bine o muncă pe front, cu toate riscurile ei, condusă de oameni
pricepuţi. Oamenii de pe front, ofiţeri şi ostaşi, sunt mai buni, mai înţelegători. Cu
ei se poate discuta în mod calm, fără ton de comandă, orice problemă.
3 aprilie 1944. Azi am avut o surpriză plăcută. Mi-a sosit Aurelia de la
Drăguşani unde era evacuată cu şcoala şi eu habar nu aveam. Pe când mă aflam
într-un salon, examinând bolnavii, o îngrijitoare a venit la mine şi mi-a spus
zâmbind: ,,Domnule doctor, a sosit soţia dumneavoastră”. Nu-mi venea să cred
acest lucru. Uitându-mă pe geam, am văzut-o într-adevăr pe Aurelia stând într-o
birjă în faţa spitalului. Am strigat: ,,Aurelia!” şi am dat ordin santinelei să o lase să
intre în spital. O îngrijitoare a coborât până jos să-i ia bagajele pe care le-a adus în
biroul meu. Ne-am bucurat nespus de mult, căci nu ne văzusem de mult timp.
Aurelia a aşteptat în biroul meu până mi-am terminat programul şi vizita în
saloane, apoi am plecat împreună la locuinţa mea din oraş.
4 aprilie 1944. Ziua de 4 aprilie 1944 va rămâne o zi neagră în istoria
poporului român. În această zi, oraşul Bucureşti, capitala ţării noastre, a suferit cel
mai puternic bombardament de aviaţie. După mărturiile celor ce au scăpat cu viaţă,
acest bombardament a fost cel mai groaznic. Pe peronul gării Bucureşti se aflau o
mulţime de refugiaţi sosiţi din toate colţurile ţării şi în special din Basarabia şi
Bucovina în drum spre diferite puncte ale patriei. Cum gara a constituit un obiectiv
principal al bombardamentului, toţi aceşti nenorociţi de refugiaţi, bărbaţi, femei,
copii, au căzut victime ale acestui bombardament. A fost un adevărat măcel. Sute
de răniţi şi morţi au fost culeşi de pe peronul gării în urma acestui atac.
Aproximativ două sute de avioane americane au participat la acest bombardament
care s-a extins şi asupra oraşului Ploieşti. Aviaţia română a luptat eroic în apărare,
cu toate că era mult inferioară numeric. Au fost aviatori români care s-au izbit cu
avion cu tot în burta bombardamentelor pentru a le doborî. Cinste acestor eroi ai
neamului nostru. Toate avioanele americane, atât în drum spre Bucureşti, cât şi la
întoarcere au zburat pe deasupra oraşului Corabia. Vuia văzduhul de zgomotul lor.
Întotdeauna când se semnalau avioane inamice, ni se comunica: ,,Atenţiune
mărită!” Când numărul avioanelor inamice era foarte mare, ni se comunica:
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,,Atenţiune de două ori mărită!” Când suna alarma aeriană, toţi bolnavii din spital
erau scoşi în tranşeele din apropierea spitalului şi era ordin ca niciun ostaş să nu fie
în cămaşă sau haină albă, să nu aibă ţigara aprinsă şi să nu se mişte la apariţia
avionului inamic. Toate aceste manifestări se observă foarte bine din avion. În
această stare de nemişcare ostaşii trebuiau să stea până când sirena suna încetarea
alarmei. Două bombardiere americane, care au luat parte la bombardarea
Bucureştiului, s-au prăbuşit la întoarcere în imediata apropiere de oraşul Corabia,
iar al treilea bombardier, avariat şi el, a reuşit să treacă Dunărea şi să ajungă în
Jugoslavia, unde s-a prăbuşit. Echipajele acestor avioane au reuşit să se salveze cu
paraşutele.
5 aprilie 1944. Circulă zvonuri că mulţi comandanţi de mari unităţi germane
de pe frontul de răsărit au fost daţi în judecata Curţilor Marţiale, pentru retragere de
pe front, şi înlocuiţi cu alţii.
6 aprilie 1944. Sirena sună azi alarma aeriană pentru a doua oară. Până acum
au trecut în două rânduri, la intervale de două ore, avioane americane deasupra
noastră, în drum spre regiunile noastre petrolifere. Au trecut valuri succesive şi în
număr mare. Ni s-a comunicat: ,,Atenţie de două ori mărită!”
7 aprilie 1944. La secţia medicală a spitalului este nevoie de reparaţii la uşi,
ferestre, sobe etc. Am raportat aceasta comandantului de spital şi mi-a răspuns că
toate aceste intră în atribuţiile mele în calitate de medic-şef al secţiei medicale.
L-am întrebat atunci care sunt atribuţiile serviciului administrativ al spitalului, care
este atât de numeros în personal, atât militar, cât şi civil. Mi-a răspuns pe un ton
ridicat că nu e treaba mea ce face serviciul administrativ al spitalului.
8 aprilie 1944. Nu ştiu cum s-a întâmplat că azi toţi medicii, fără nicio
excepţie, au întârziat câteva minute la program. Comandantul spitalului ne-a
chemat imediat pe toţi ,,la raport” şi ne-a făcut aspre mustrări pentru aceasta
întârziere, ameninţându-ne că dacă se mai repetă, ne face raport la toţi de ,,trimitere
pe front”. Din păcate noi toţi suntem veniţi de pe front. Numai el, comandantul
spitalului, nu a fost încă pe front nicio zi.
9 aprilie 1944. Comandantul spitalului nemuncit şi odihnit avea chef de
distracţie. Nu ştiu de unde şi cum a aflat că eu joc ,,şah” şi într-o zi, după masa de
la popotă, mă invită la cofetărie să facem o partidă de şah. Ori mie numai de şah
nu-mi ardea. După program de abia aşteptam să merg acasă să mă odihnesc puţin,
dar nu puteam nici să-l refuz dintr-odată. Şi atâta mi-a trebuit. În fiecare zi, după
masă, mă chema la o partidă de şah. După un timp, ca să scap de el, i-am
comunicat că sufăr de o migrenă şi nu mai pot juca şah. În felul acesta, am scăpat
de această corvoadă obositoare.
10 aprilie 1944. Azi dimineaţă, cum am sosit la spital, santinela mi-a raportat
că am fost chemat de urgenţă la secţia chirurgicală. Am crezut că poate să
consultăm vreun bolnav grav şi am plecat imediat fără a intra chiar la secţia
medicală să-mi văd bolnavii. Aici, medicul căpitan Moţoc, şeful secţiei
chirurgicale, îmi comunică că în gară a sosit un tren cu răniţi şi că este nevoie să
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vin în ajutorul secţiei chirurgicale. I-am răspuns foarte hotărât: ,,Dumneavoastră
mi-aţi venit mie în ajutor când mi-a sosit un tren cu două sute de bolnavi? Şi în
timpul acesta secţia de chirurgie nu avea niciun rănit internat, tot personalul
medical şi mediu era liber, pe când eu am şi acum secţia plină de bolnavi din care
unii gravi, care necesită îngrijiri speciale. Oare este uman lucrul acesta să părăsesc
secţia medicală în această situaţie? Conştiinţa mea profesională îmi spune că, în
asemenea împrejurări, nu pot să-mi părăsesc bolnavii, mai ales că la secţia
chirurgicală este atâta personal, pe când la medicală sunt singur la atâţia bolnavi”.
În timpul acestei conversaţii cu căpitanul Moţoc a sosit la spital, comandantul
garnizoanei Corabia, colonelul Costescu şi foarte înfuriat a întrebat unde se află
comandantul spitalului. Căpitanul Moţoc i-a raportat că încă nu a venit, dar trebuie
să sosească în orice moment. Când a auzit aceste cuvinte, colonelul Costescu s-a
înfuriat şi mai tare şi a început să vocifereze prin curtea spitalului. În clipa aceasta,
a sosit comandantul spitalului. Colonelul Costescu, cum l-a văzut, l-a luat în
primire de la distanţă: ,,Ei, doctore, acum se vine la serviciu? E ora opt şi treizeci
de minute. Să ştii că am să-ţi iau comanda spitalului şi am să-ţi fac raport de
trimitere pe front!” Erau exact aceleaşi cuvinte pe care comandantul spitalului ni
le-a adresat nouă numai cu două zile în urmă. În această situaţie încordată, am
părăsit secţia chirurgicală şi am venit la secţia mea, unde bolnavii mă aşteptau cu
multă nerăbdare pentru a ajuta la debarcarea răniţilor din vagoane.
11 aprilie 1944. Întrucât conducerea spitalului nu mi-a venit în ajutor cu
nimic în problema cadrelor, cu toate că am cerut acest ajutor în repetate rânduri, mam gândit la o altă soluţie. Ştiam că filialele de Cruce Roşie au primit dispoziţiuni
încă înainte de război să organizeze ,,cursuri de infirmiere voluntare” şi apoi chiar
cursuri de surori de Cruce Roşie. La toate aceste categorii de cursuri am predat şi
eu lecţii la mai multe serii de infirmiere şi surori medicale. Şi atunci m-am gândit
că ar fi imposibil ca filiala Crucii Roşii din Corabia să nu aibă absolvente ale
acestor cursuri. În acest scop m-am prezentat la filiala Crucii Roşii din Corabia,
unde preşedintele filialei, doamna Deliu, m-a primit cu multă amabilitate. I-am
expus motivele care m-au făcut să vin la dumneaei şi, în încheiere, am rugat-o
să-mi pună la dispoziţie pentru spital, secţia de boli interne, cât mai multe
absolvente ale cursurilor de infirmiere, dar de preferat, de surori medicale. Doamna
Deliu mi-a venit prompt în ajutor, punându-mi la dispoziţie mai mult absolvente
ale cursurilor de infirmiere şi surori medicale de Cruce Roşie. Dintre aceste
absolvente am căutat să reţin pe cele care mi s-au părut mai bine pregătite şi anume
pe domnişoara Georgescu Rea Silvia, absolventă a patru clase de liceu, pe
domnişoara Gangas Ana, absolventă a patru clase de liceu, pe domnişoara Baltă
Simpleta, învăţătoare, şi pe domnişoara Marinescu Jenz, casnică etc. Cu aceste
persoane am făcut un foarte scurt instructaj, dându-le noţiuni sumare de îngrijirea
bolnavilor, de igiena locuinţei etc., după care le-am declarat ,,surori infirmiere” şi
le-am pus să lucreze în saloanele bolnavilor, unde nu au lucrat niciodată în viaţa
lor. Cu toate acestea, au muncit în mod conştiincios şi cu mult devotament la
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îngrijirea bolnavilor. Şefa pe toată secţia medicală am numit-o pe domnişoara
Georgescu Rea Silvia. Am împărţit apoi secţia medicală exact în jumătate. În prima
jumătate am numit-o şefă pe domnişoara Deliu Rini, iar în a doua jumătate pe
domnişoara Gangas Ana. Atribuţiunile acestor ,,surori improvizate” erau să
supravegheze îngrijitoarele în primenirea paturilor, în curăţenia saloanelor, în
aerisirea saloanelor şi să ajute la distribuirea medicamentelor. În felul acesta mi-am
uşurat foarte mult munca de spital. Trebuie să subliniez faptul că fetele acestea au
muncit foarte mult şi au schimbat cu totul aspectul spitalului.
12 aprilie 1944. După ce mi-am organizat munca în spital, fără niciun ajutor
din partea conducerii, comandantul spitalului mi-a trimis azi un ajutor un student în
medicină, care abia terminase anul al doilea de studii şi anume pe studentul Ceban
Mihai, care s-a dovedit a fi un student eminent şi de un real ajutor. L-am instruit în
tehnica sterilizării seringilor, a instrumentarului, cât şi în efectuarea injecţiilor. La
sfârşitul acestui instructaj am putut să constat cu plăcere că şi-a însuşit întocmai
tehnica injecţiilor şi a sterilităţii instrumentarului. L-am pus apoi o perioadă de
timp să execute injecţiile în prezenţa mea şi când m-am convins că este stăpân pe
această tehnică, l-am lăsat să le execute singur.
13 aprilie 1944. Munca administrativă a spitalului este sub orice critică. Cu
toate că acest serviciu dispune de personal suficient, atât militar cât şi civil, acest
personal nu-şi face datoria şi nimeni nu-l trage la răspundere. Serviciul
aprovizionării funcţionează foarte defectuos şi nimeni nu-l controlează şi nu ia
măsuri. Este lăsat la voia întâmplării. La magazia spitalului nu se află niciun
aliment, fiindcă aprovizionarea se face numai pe o zi. Personalul administrativ
aduce alimentele cu mari întârzieri şi în cantităţi insuficiente, atât cantitativ cât şi
calitativ. Bucătarul, primind cu întârziere alimentele, nu reuşeşte să pregătească
masa la timp pentru patru sute de bolnavi. Din această cauză sufăr bolnavii şi se
întârzie cu servirea mesei. Pentru toate aceste deficienţe, comandantul trage
întotdeauna la răspundere pe medicul de serviciu şi niciodată organele
administrative, în atribuţiile cărora cade această sarcină. E ceva cu totul anormal şi
nimeni nu înţelege de ce se face treaba asta. Bucătăria spitalului nu poate întocmi
niciodată un meniu pentru doi-trei zile, căci nu are alimentele necesare. La
bucătărie lipsesc cratiţe, tigăi, din care cauză se întârzie pregătirea mâncării. De
asemenea, lipsesc farfurii, linguri, furculiţe, cuţite, din care cauză nu se poate servi
masa mai mulţi deodată. Şi pentru aceste lipsuri comandantul spitalului face
vinovat pe medicul de serviciu şi nu serviciul administrativ care este dator să le
procure. Toate acestea sunt lucruri anormale dar nimeni nu ia nicio măsură să le
îndrepte. O altă mare deficienţă a acestui spital este şi farmacia. Este de necrezut
cum un spital cu patru sute de paturi să nu aibă farmacist. Cum în toată ţara nu s-a
găsit un farmacist pentru un spital de campanie? Unde sunt farmaciştii? Au
dispărut pur şi simplu. Se vede că şi cu farmaciştii s-a întâmplat aceeaşi poveste ca
şi cu medicii. ,,S-au învârtit” şi au rămas în farmaciile lor ca să-şi vadă de afaceri,
în vreme ce ostaşii, care şi-au vărsat sângele pe front, sufăr mai departe din lipsa
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medicamentelor. Cui îi pasă de suferinţele lor? Farmacia nu a fost aprovizionată de
la înfiinţarea spitalului, fiindcă nu a avut cine să facă formalităţile pentru
aprovizionarea ei cu medicamente. Pentru remedierea acestei lipse, conducerea
spitalului a găsit o soluţie foarte ingenioasă. În oraşul Corabia se afla un farmacist
pensionat şi neputincios, cu mâinile tremurânde din cauza vârstei şi cu o acuitate
vizuală scăzută. Din cauza vârstei înaintate, nu i se putea înmâna un ordin de
mobilizare. Şi atunci s-a recurs la alt mijloc. I s-a înmânat un ,,ordin de rechiziţie”,
cum se făcea cu rechiziţionarea animalelor şi a unor autovehicule. Bătrânul
farmacist a fost deci nevoit să se prezinte la farmacia spitalului. Era se vede
singurul care nu avea niciun sprijin. A încercat să facă comandă de medicamente,
dar nu a reuşit. Se cerea prea multă scriptologie şi bătrânul farmacist
,,rechiziţionat”, cu mâinile tremurânde şi cu vederea slabă, nu a putut să o facă. Din
cauza aceasta a fost ,,lăsat la vatră”. După un timp, nu ştiu prin ce împrejurări, s-a
găsit un farmacist ,,tânăr absolvent” cu gradul de plutonier. Ne-am bucurat cu toţii
când l-am văzut, gândind că de acum vom putea scrie reţete magistrale şi nu numai
preparate gata fabricate. Dar ne-am înşelat în speranţele noastre. Tânărul farmacist
nu prea avea chef de muncă şi nici comandantul spitalului nu-l încuraja. Am
revenit din nou la preparate originale farmaceutice, fiindcă comandantul spitalului
nu l-a tras niciodată la răspundere. De ce? Nu se ştie.
14 aprilie 1944. Ne aflăm în preajma sărbătorilor de Paşti. Pe deasupra
noastră zboară mereu, în valuri succesive, avioane inamice, iar alarmele aeriene se
dau foarte des. Cu toate acestea, lumea din Corabia se pregăteşte pentru Paşti. În
fiecare casă se fac cozonaci şi ouă roşii.
15 aprilie 1944. Astă seară sunt de serviciu de noapte pe spital. Este noaptea
Învierii, care în copilăria mea îmi producea atâtea emoţii plăcute legate de
obiceiurile sărbătorilor de Paşti. Sunt cu gândul la satul copilăriei mele şi la toţi cei
dragi. Întins pe un pat de spital, sunt cu gândurile foarte împrăştiate. În timpul
acesta a intrat santinela în camera mea şi mi-a raportat că s-a anunţat de la gară că,
în noaptea aceasta, va sosi un tren cu răniţi. Era ora 23. Am trimis imediat un ostaş
să anunţe pe toţi medicii să se prezinte la spital. La ora 12 noaptea, toţi medicii se
aflau în spital. În timpul acesta au început să sune clopotele de la bisericile care se
aflau în apropiere de spital. Începea slujba Învierii.
16 aprilie 1944. Azi este prima zi de Paşti. Dar medicul nu are sărbătoare. El
trebuie să fie mereu la datorie, mereu alături de durere şi de toate necazurile naturii
omeneşti. El trebuie să fie gata oricând, la orice oră din zi şi noapte pentru a acorda
ajutorul celui suferind. Acesta este un mare sacrificiu pe care îl poate face medicul
pentru alinarea suferinzilor celor bolnavi. Cu toate că nu am dormit deloc toată
noaptea, primind bolnavii care mi-au sosit în cursul nopţii, repartizându-i în
saloane şi apoi continuând cu examinarea lor şi întocmirea foilor de observaţie.
Puţini oameni sunt pe lumea aceasta, care să muncească continuu zi şi noapte. La
terminarea programului de dimineaţă, am avut, însă, o surpriză plăcută. O delegaţie
a Crucii Roşii din Corabia, în frunte cu preşedintele filialei, doamna Deliu, s-a
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prezentat la secţia medicală a spitalului, încărcată de coşuri pline de cozonaci, ouă
roşii, prăjituri, ţigări, sticle de vin, pentru a fi distribuite ostaşilor bolnavi. Am
condus această delegaţie prin toate saloanele secţiei şi fiecare bolnav şi-a primit
darul său de Paşti. La sfârşit, delegaţia Crucii Roşii a avut grijă să împartă aceleaşi
cadouri şi personalului medico-sanitar. Pe la orele 14, s-a terminat acest
ceremonial. În numele ostaşilor bolnavi şi al personalului medico-sanitar al secţiei
medicale, am mulţumit delegaţiei pentru că a avut grijă să facă această mare
bucurie ostaşilor bolnavi, care sunt departe de căminele lor. Am plecat apoi repede
spre casă, unde gazda mea, Alexandru Popescu, m-a invitat la masă. Aici mă
aştepta Aurelia cu multă nerăbdare, căci sosisem cu întârziere la masă. Am ciocnit
cu toţii câte un ou roşu, după cum este obiceiul de Paşti. Gândul îmi fugea departe
la toţi ai mei cărora le-ar fi plăcut, ca măcar sărbătorile Paştilor, să le petrecem
împreună.
17–18 aprilie 1944. Muncă obişnuită de spital.
19 aprilie 1944. În timp ce ne aflam cu toţii la masă la popotă, a sosit
colonelul Costescu, comandantul garnizoanei, care ne-a comunicat că a primit o
telegramă prin care i se pune în vedere să ia din timp toate măsurile pentru o
eventuală evacuare a trupelor din Corabia. Ne cere să fim pregătiţi ca, la primirea
unui astfel de ordin, să putem fi evacuaţi în timpul cel mai scurt posibil.
20 aprilie 1944. Se vorbeşte că asupra aviatorilor americani, care s-au
prăbuşit cu bombardierul avariat în apropiere de oraşul Corabia şi care s-au salvat
cu paraşuta, s-ar fi găsit o hartă în care erau notate toate localităţile care urmau a fi
bombardate. Oraşul Corabia era notat cu un cerc şi cu un semn de întrebare.
21 aprilie 1944. S-a dat în două rânduri alarmă aeriană, care a durat de
fiecare dată peste o oră. Valuri succesive de avioane inamice au zburat pe deasupra
noastră, dar nu ne-au bombardat.
22 aprilie 1944. Am fost chemat la telefon de Aurelia pentru a-mi ura ,,La
mulţi ani!”, întrucât mâine, 23 aprilie 1944, împlinesc vârsta de 38 de ani. Printre
altele, mi-a mai spus că la Drăgăşani, de unde mi-a dat telefonul ,,zboară berze
străine”, care îşi caută cuiburi să se ouă.
23 aprilie 1944. Astăzi este ziua mea de naştere care, odată, era sărbătorită.
Acum sunt atât de singur, cum poate nu am fost niciodată. Treburile multe mă fac
să uit şi de mine.
24 aprilie 1944. Am primit ordin să triez bolnavii secţiei şi să aleg pe cei
inapţi de muncă, cu care să mă prezint la comisia medicală a Corpului de Armată
de la Craiova. Când am terminat selecţionarea lor şi am întocmit documentaţia
necesară, am mers la biroul administrativ al spitalului să cer ,,foi de drum” pentru
aceşti ostaşi, ofiţerul gestionar administrativ mi-a răspuns că nu are foi de drum.
Am mers atunci şi am raportat comandantului de spital că nu pot pleca cu bolnavii
la comisia medicală a Corpului de Armată, întrucât serviciul administrativ al
spitalului nu are foi de drum. A fost chemat ofiţerul administrativ gestionar pe care
comandantul spitalului l-a întrebat de ce nu are foi de drum. Şi ofiţerul a răspuns:
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,,Dumneavoastră ştiţi foarte bine de ce nu am foi de drum!” A început apoi o ceartă
între comandantul spitalului şi acest ofiţer, pe chestiunea ,,foilor de drum”. În
timpul acesta eu am plecat. Nu aveam timp de pierdut, mă aşteptau o mulţime de
bolnavi şi nici nu-mi plăcea să asist la această ceartă. Comandantul spitalului şi
ofiţerul gestionar, care nu au de lucru, se pot certa cât vor şi fără mine.
24 ianuarie 1944. Am plecat din nou după aceste ,,foi de drum” şi ofiţerul
administrativ mi-a răspuns din nou că nu are foi de drum şi că despre acest lucru
comandantul spitalului ,,ştie foarte bine”. M-am întors din nou la comandantul
spitalului şi am raportat această situaţie. Răspunsul a fost foarte simplu: ,,Bolnavii
trebuie trimişi la comisia medicală a Corpului de Armată. Mai mult nu mă
interesează nimic”. I-am răspuns comandantului că, până nu primesc foi de drum,
nu voi trimite niciun bolnav, iar procurarea foilor de drum nu intră în atribuţiunile
mele. Şi cu aceste cuvinte, am părăsit biroul comandantului. Seara, la popotă,
comandantul spitalului mi-a făcut aspre observaţii că de ce nu am trimis bolnavii la
comisia medicală. I-am raportat că bolnavii nu au fost trimişi din lipsa foilor de
drum şi nici nu vor fi trimişi până nu voi primi foi de drum. Spera că, exercitând
presiuni asupra mea, voi plăti eu drumul ostaşilor până la Craiova. Dar, de data
aceasta, s-a înşelat şi foile de drum au apărut ca prin minune.
25 aprilie 1944. Sunt de serviciu de noapte. Am făcut vizita medicală, atât la
secţia medicală cât şi la secţia chirurgicală. Am controlat santinelele şi camuflajul
şi apoi m-am retras în camera de gardă. Numai ce am intrat în cameră şi a venit
santinela după mine să-mi raporteze că avioane necunoscute zboară pe deasupra
oraşului, fără să sune alarma. Am ieşit afară să văd ce se întâmplă.
Într-adevăr, pe deasupra noastră zburau avioane: că erau străine sau de ale noastre
nu am putut să le identific din cauza întunericului. Am stat puţin afară să le observ
şi apoi m-am retras din nou în camera de gardă. Am încercat să mă odihnesc, dar
nu a fost chip. Un morfinoman, căruia i s-a terminat efectul morfinei, ţipa atât de
puternic, încât cred că îl auzeau şi bulgarii, vecinii noştri de peste Dunăre. Toţi
bolnavii din salon m-au rugat să-l chem, căci nu au putut să doarmă niciun pic. Iam dat dispoziţiuni surorii să-i administreze o morfină, după care s-a liniştit
imediat. Şi în felul acesta mi-am petrecut toată noaptea fără să mă odihnesc sau să
aţipesc câtuşi de puţin. Astfel de nopţi sunt numite în spital ,,nopţi albe”. Timp de
un an şi jumătate, cât am funcţionat la acest spital, am trăit cele mai multe ,,nopţi
albe”. Tot a doua noapte eram de serviciu pe tot spitalul şi a doua zi continuam cu
serviciul, ca şi cum aş fi dormit toată noaptea. Puţini muritori sunt cei care petrec
atâtea nopţi nedormite. În afară de medici, eu nu cunosc nicio altă profesiune care
să petreacă atâtea nopţi albe.
26 aprilie 1944. Se vorbeşte că avioanele, care au zburat noaptea trecută pe
deasupra oraşului Corabia, au lansat o mulţime de manifeste. Personal, nu am văzut
niciun manifest şi nimeni nu mi-a spus să fi văzut un astfel de manifest.
27 aprilie 1944. Am un colectiv simpatic de băieţi, toţi studenţi în medicină,
care, în puţinul timp liber pe care îl au, mă fac să-mi descreţesc fruntea după atâta
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muncă şi să zâmbesc. Aceşti tineri studenţi sunt: Ceban Mihai, Munteanu Romeo,
Boroghină Anton, Buculei Aurelian etc. Într-o zi, s-au prezentat toţi la mine cu o
propunere de a înfiinţa, nici mai mult nici mai puţin, o ,,revistă satiricoumoristică”. Natural, am fost de acord din primul moment. Revista a fost intitulată
,,Ţipetul Z. I.-ului”, după denumirea spitalului Z. I. 582, iar în subtitlul revistei era
scris: ,,Director: Eu. Secretar: Tu. Redactor: El”. Şi menţiunea: ,,Apare când
poate”. Şi într-adevăr aşa apărea, căci nu a avut o dată fixă când să apară. Revista
era citită mai întâi de colectivul secţiei şi apoi de prietenii apropiaţi. Revista
,,Ţipetul Z. I.-ului” era litografiată, având de fiecare dată patru pagini. Articolele
revistei erau scrise de fondatorii ei, dar nu erau semnate. Căci ele ironizau unii
salariaţi ai spitalului, în frunte cu comandantul, cărora nu li se dădeau numele, ci
din conţinutul articolului reieşea clar despre cine era vorba. Pot să spun că aceste
articole erau scrise cu mult talent de către fondatorii revistei, în special de Romeo
Munteanu, Ceban Mihai şi alţii. Într-o zi, nu ştiu prin ce împrejurări, un număr al
revistei noastre a căzut în mâinile comandantului de spital. M-a chemat imediat la
el şi mi-a făcut aspre observaţii: de ce admit să apară astfel de ,,fiţuici” în secţia
medicală. Mi-a dat ordin ca această ,,fiţuică” să nu mai apară. În felul acesta,
,,Ţipetul Z. I.-ului” şi-a încetat apariţia.
28 aprilie 1944. După terminarea programului la spital, studenţii Boroghină
şi Ceban Mihai mi-au făcut o plăcută surpriză. M-au invitat să fac împreună cu ei o
plimbare cu barca pe Dunăre. Am acceptat cu multă plăcere această invitaţie. La
micul debarcader din Corabia ne aştepta o barcă. Ne-am urcat toţi trei în această
barcă care a fost condusă cu atâta îndemânare de mâinile vânjoase ale lui
Boroghină. Am luat-o în sus asupra apei prin apropiere de malul Dunării, pe unde
se aflau o mulţime de răchiţi şi alţi arbuşti mai mici, iar printre ei o adevărată şi
minunată alee. Înaintam încet cu barca pe această alee şi aveam impresia că mă
plimb prin parc, inspirând un aer foarte curat. Am urcat aşa în susul Dunării câţiva
kilometri. În tot timpul mersului, am văzut diferite păsărelele care zburau din
tufişuri, unde îşi aveau cuiburile. Era un peisaj foarte frumos şi o călătorie foarte
plăcută. După un timp, studentul Boroghină Anton a îndreptat barca spre largul
Dunării. La un moment dat, spre surprinderea mea, am văzut în mijlocul Dunării o
insulă, destul de mare, care era traversată de o fâşie din apa Dunării. Boroghină îmi
arătă şi el insula şi îmi spuse: ,,Acolo vom debarca, domnule doctor”. Aveam
impresia că mă aflu într-o mare expediţie fluvială, cel puţin pe fluviul Mississippi,
iar insula constituia o mare descoperire a echipajului acestei expediţii. Abia
aşteptam să debarcăm. Cum am debarcat, Ceban şi Boroghină au tras barca pe
insulă, cât mai departe, ca nu cumva să fie răpită de valurile Dunării. După ce s-a
terminat această operaţiune, Ceban şi Boroghină au scris pe marginea insulei, pe un
fel de nisip amestecat cu mâl, cu litere mari să se vadă de la distanţă, următoarea
inscripţie: ,,Aici a debarcat pentru prima dată, în primăvara anului 1944, personalul
medico-sanitar al secţiei medicale a spitalului Z. I. 582 din oraşul Corabia”. În
mijlocul insulei, am dat peste un nisip foarte fin, minunat pentru plajă, care era
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foarte însorit. Ne-am dezbrăcat imediat şi ne-am întins pe nisip. Pentru noi, a fost
foarte reconfortant. A urmat apoi o baie plăcută în apele Dunării, care, în acest loc,
erau foarte limpezi. Această insulă a fost denumită de către personalul echipajului
,,expediţiei” Insula Fermecată. Şezutul la soare pe nisip şi scăldatul în Dunăre ne-a
întărit foarte mult. Aproape că nu ne mai venea să plecăm de aici. Dar datoria este
datorie şi trebuia respectată. Ne-am întors cu toţii la spital pentru a ne continua
programul de muncă. Am rămas încântat de plimbarea cu barca făcută pe Dunăre şi
tot atât de încântat de plaja făcută pe Insula Fermecată. Ne-am întors cu toţii la
spital cu forţe sporită. De acum înainte, în fiecare zi, după terminarea programului
din spital, făceam această plimbare cu barca pe Dunăre şi plajă pe Insula
Fermecată. În tot timpul cât făceam plajă şi cât dura plimbarea pe Dunăre, între noi
era o bună dispoziţie şi veselie. Era o adevărată relaxare. Am făcut aceste plimbări
pe Insula Fermecată vreo şapte-opt zile. Între timp, s-a descoperit, însă, un salariat
de la secţia chirurgicală, care ne-a raportat comandantului de spital.
29 aprilie 1944. La masa de la popotă, comandantul spitalului mi-a spus că a
fost informat că fac mereu plimbări cu barca pe Dunăre şi se miră cum de nu
l-am invitat şi pe el. I-am răspuns că nu am ştiut că este amator de astfel de
plimbări şi, dacă doreşte, îl invităm să ne însoţească imediat după masă la o
asemenea plimbare. Comandantul a acceptat şi după masă am plecat împreună până
la locul unde ne aşteptau ,,băieţii”. Ceban şi Boroghină nu-l prea ,,înghiţeau” pe
comandant. Cu toate acestea, l-au salutat respectuos şi l-au invitat să urce în barcă.
Am pornit încet la drum pe aceeaşi alee minunată. Comandantul spitalului a rămas
încântat de tot ce-a văzut în cale. Dar nouă parcă ne-a dispărut veselia. Eram toţi
tăcuţi şi admiram în tăcere minunatul peisaj. Când ne-am apropiat de Insula
Fermecată, comandantul spitalului a văzut inscripţia de la distanţă şi s-a repezit la
mine, făcându-mi aspre observaţii. Am tăcut şi nu am spus nimic. În schimb,
studenţii au răspuns, în numele meu, că ei au făcut această inscripţie din propria lor
iniţiativă şi neîndemnaţi de nimeni. După terminarea programului, am plecat iarăşi
cu barca pe Dunăre, luând cu noi şi o parte din personalul secţiei medicale şi
chirurgicale, în frunte cu comandantul spitalului.
Am fost de serviciu la spital. Ca de obicei, masa bolnavilor s-a servit cu
întârziere. Cauza? Serviciul aprovizionării a adus alimentele abia la ora 11, în loc
de ora 6 şi bucătarul nu a avut timpul necesar să le prepare mai devreme. A pregăti
masa pentru trei sute cincizeci de bolnavi, câţi erau la ora aceea, cerea timp. În al
doilea rând, lipsa de tacâmuri a fost o altă cauză de întârziere. Toate aceste lipsuri
au fost raportate în repetate rânduri, dar nu s-a luat nicio măsură. În schimb,
comandantul spitalului îmi face următoarea observaţie: ,,În alte ţări, dacă s-ar servi
masa bolnavilor cu atâta întârziere, medicul de serviciu ar fi împuşcat imediat.”
„De ce nu ofiţerul cu aprovizionarea?” i-am răspuns.
30 aprilie 1944. Singura bucurie pe ziua de azi a fost sosirea Aureliei la
Corabia, pentru câteva zile. Măcar în aceste zile nu voi fi singur.
1 mai 1944. Muncă obişnuită şi chinuită la spital.
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2 mai 1944. În faţa secţiei chirurgicale s-a făcut un rondou de flori foarte
simplu. Comandantul spitalului se lăuda cu el şi îmi reproşa mereu de ce nu fac la
fel. I-am răspuns că, în prezent, secţia este plină de bolnavi şi, deocamdată, sunt
foarte ocupat, dar că, în curând, voi face şi eu unul. În acest scop, am chemat la
mine în birou pe studenţii Boroghină şi Ceban, cât şi pe ,,surorile de Cruce Roşie”.
Le-am explicat ce aş dori să fac. I-am întrebat dacă am fi în stare să organizăm un
parc de flori în curtea spitalului. Toţi mi-au răspuns că ,,da”. ,,Atunci de mâine
începem lucrul cu tot personalul secţiei medicale”, le-am spus. La sfârşitul acestei
scurte şedinţe, am reţinut pe studenţii Boroghină şi Ceban, pe care i-am rugat să-mi
facă o schiţă de plan, cu care să vină la mine. L-am studiat împreună şi, cu foarte
mici modificări, am căzut de acord să-l punem în aplicare. Natural că fonduri nu
aveam, dar am recurs la munca voluntară a personalului de la secţia medicală şi am
cerut şi concursul Crucii Roşii din Corabia, care ne-a venit imediat în ajutor, atât cu
personal, cât şi cu tot felul de flori pe care să le plantăm. În curtea spitalului era
mult pietriş pe care a trebuit să-l îndepărtăm. Am săpat terenul conform planului
întocmit şi am plantat flori. Am putut să facem acest lucru datorită personalului
talentat şi muncitor. De fapt, de mult eram preocupat de gândul de a face acest
parc, dar nu aveam timpul necesar. În felul acesta, s-a putut organiza şi înfrumuseţa
un parc de flori într-un timp extrem de scurt, care a constituit un loc plăcut de
recreaţie pentru bolnavii secţiei medicale. Parcul de flori era de mult gata şi
admirat de cetăţenii oraşului Corabia. El a fost organizat în spatele spitalului şi nu
se vedea deloc din stradă. Eu nu am raportat, însă, comandantului, ca să văd după
cât timp îl va observa. Într-o zi, când a venit în inspecţie, întâmplător, a aruncat o
privire pe geam şi a observat parcul nostru cu flori, care nu se putea compara cu
rondoul de la secţia chirurgicală. M-a felicitat şi mi-a exprimat mulţumiri.
3 mai 1944. Am primit ordin să întocmesc bilete de evacuare în trei
exemplare pentru 147 bolnavi, ceea ce înseamnă că trebuie să scriu peste patru sute
de bilete, care, la rândul lor, cuprindeau o mulţime de rubrici şi subrubrici.
Conducerea spitalului nu a avut grijă să procure sau să tipărească asemenea bilete.
Se vede că gândul conducerii era îndreptată în alte direcţii mai folositoare şi mai
practice. Câtă muncă irosită în mod stupid din cauza acestui birocratism! Câtă
energie cheltuită în zadar! Cât timp sustras de la obligaţiile şi îndatoririle medicale
de la patul bolnavilor! Ce le pasă birocraţilor că bolnavii sufăr din cauza lor? Cum
poţi cere medicului să facă această scriptologie când ea poate fi făcută de orice
conţopist de la serviciul administrativ, când de fapt ar cădea chiar în sarcina
acestora! E degradant chiar pentru un medic să facă această scriptologie, când el
are atâtea de făcut la patul bolnavului, muncă care nu poate fi făcută de niciun
organ administrativ. Birocratismul este o racilă a societăţii care trebuie distrusă cu
fierul roşu. Ei nu-şi pot justifica existenţa şi timpul pierdut decât prin volumul mare
de hârtii. Şi dacă nu le au, inventează tot felul de situaţii şi în cât mai multe
exemplare. Mereu se vorbeşte de birocratism, dar, până acum, nimeni din organele
de conducere nu a luat nicio măsură de stârpire a lui.
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4–5 mai 1944. Pe lângă fiecare spital şi orice altă instituţie, s-a creat un
serviciu de apărare pasivă. La secţia medicală a spitalului, am fost eu numit şeful
acestui serviciu, iar la secţia chirurgicală, medicul locotenent, dr. Aurel Bujiţă. Atât
eu cât şi colegul meu, din moment ce ni s-a încredinţat această sarcină, am făcut
referate pe care le-am înaintat conducerii spitalului şi în care ceream, pentru
înzestrarea serviciului de apărare pasivă a spitalului, să ni se pună la dispoziţie:
butoaie cu apă, cazmale, hârleţe, târnăcoape, găleţi, cârlige, pompă de incendiu etc.
Pe aceste referate comandantul spitalului a pus următoarea rezoluţie: ,,Şeful
serviciului administrativ, maiorul Costescu, va procura aceste articole în termen de
24 de ore”. Au trecut luni de zile şi serviciul administrativ nu a procurat aceste
articole, cu toate că a fost sesizat şi de noi. Azi, însă, am putut să citim, atât eu cât
şi colegul meu dr. Aurel Bojiţă, în ,,condica de ordine la raport”, un raport al
comandantului de spital în care se spunea că, atât eu, cât şi locotenentul Bojiţă
Aurel: ,,Suntem vinovaţi în faţa lui Dumnezeu şi a Curţii Marţiale că nu am
înzestrat serviciul de apărare pasivă a spitalului cu articolele prevăzute în acest
scop”. Am zâmbit amândoi. Nu ştiam care este vina noastră şi pentru ce ne trimitea
în faţa Curţii Marţiale? ,,Crede comandantul spitalului, îmi spune colegul Bojiţă
Aurel, că vom procura noi din banii noştri aceste articole? Se înşeală! Uită
comandantul spitalului că, până acum, am făcut amândoi rapoarte scrise în această
problemă? Că pe rapoartele noastre se află rezoluţia scrisă de el în care cere
maiorului Costescu ca, în timp de 24 de ore, să procure articolele necesare! În
condica de ordine la raport nu se aminteşte niciun cuvânt despre aceasta şi nici de
serviciul administrativ, ci numai de ameninţarea noastră că ne va trimite în faţa
Curţii Marţiale”. Împreună cu colegul meu dr. Bojiţă Aurel, ne-am prezentat la
raport în faţa comandantului de spital ca să lămurim lucrurile. Dar în urma celor
raportate, comandantul s-a înfuriat şi noi nu am înţeles de ce. A chemat imediat pe
maiorul Costescu şi i-a dat din nou ordin în faţa noastră ca, în termen de
24 ore, să procure toate articolele cerute de noi. Au trecut iarăşi luni de zile. În
momentul când am primit ordin de demobilizare, articolele respective nu fuseseră
încă procurate. Am amintit de toate acestea, pentru a constitui un document al
vremurilor trecute despre felul cum s-a lucrat şi pentru a nu se mai folosi în viitor
astfel de metode.
6 mai 1944. Ni s-a comunicat din partea Căpităniei portului Corabia că, în
curând, vor sosi în port şlepuri pe Dunăre cu un important număr de răniţi şi
bolnavi. Şlepurile au părăsit Turnu Măgurele şi, în curând, vor ajunge în Corabia.
S-au luat măsuri pentru transportul răniţilor şi bolnavilor din port până la spital. Tot
azi, secţia medicală a primit un medic în persoana domnişoarei dr. Hărătău
Ecaterina. Ne-am bucurat mult că mai avem un ajutor în muncă. Deseară intru în
serviciu de noapte pe tot spitalul. Este o seară frumoasă de început de mai. După ce
am făcut vizita bolnavilor, atât la secţia chirurgicală, cât şi la secţia medicală, mam aşezat la fereastra spitalului şi priveam în vale la bătrâna Dunăre, ale cărei
valuri se scăldau în razele lunii. Priveam de la geam, departe în noapte, şi admiram
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frumuseţile naturii. Era o noapte liniştită şi cu un cer senin. Mă gândeam tocmai
câţi oameni mai petrec atâtea ,,nopţi albe” la patul celor suferinzi, în afară de
medici? Şi tocmai când mă aflam în această meditaţie, sirena începu să sune, în
mod sinistru în liniştea nopţii, alarma aeriană. Din acest moment, se termină cu
odihna mea. Am trebuit să iau imediat toate măsurile ce se impun în această
situaţie. În câteva minute, avioanele inamice apărură pe deasupra noastră. Treceau
mereu în valuri succesive. Aşteptam din moment în moment să fim bombardaţi. Au
trecut, însă, liniştite. Nu ştii niciodată ce intenţie are inamicul şi trebuie să stai
mereu în încordare nervoasă până când sirena sună încetarea alarmei.
7 mai 1944. Secţia medicală este considerată de către conducerea spitalului
un copil vitreg. Tot ce este mai bun, ca materiale, se dă numai la secţia chirurgicală
şi tot ce este mai rău se dă la secţia medicală. Astfel, azi dintr-o dată m-am trezit că
mi-au fost trimise trei sute de cearşafuri şi lenjerie de corp pentru bolnavi, toate
rupte şi bune de reformă. Cu toate protestele mele, mi s-a răspuns cât se poate de
simplu: ,,Altele nu avem! Datoria dumneavoastră este să le reparaţi şi să le
folosiţi”. Probabil că cele bune au luat altă cale. Mi-am dat seama că nu este o
chestiune curată la mijloc, dar ce aveam să fac.
8 mai 1944. Pentru a rezolva problema lenjeriei, care mi-a fost dată de spital
cu de-a sila, am cerut din nou ajutorul Crucii Roşii din Corabia, pentru repararea ei.
L-am primit imediat şi, într-un timp foarte scurt, toată această lenjerie a fost
spălată, reparată, călcată şi predată în cele mai bune condiţiuni secţiei medicale.
Pentru acest ajutor, am fost adânc recunoscător Crucii Roşii. M-am prezentat
personal preşedintelui filialei, doamna Deliu, căreia i-am prezentat mulţumirile
noastre cele mai adânc simţite.
9 mai 1944. Se vorbeşte că s-au găsit unele manifeste aruncate de avioanele
inamice prin care se îndemnau muncitorii şi toţi salariaţii din întreprinderi şi
instituţii să părăsească munca pentru a se pune la adăpost de pericolul unui
bombardament. Personal, nu am văzut un astfel de manifest şi nu ştiu dacă este
adevărat sau nu.
10 mai 1944. Nimic deosebit decât o muncă chinuită.
11 mai 1944. Muncă obositoare de spital la patul bolnavilor.
13 mai 1944. Azi am fost chemaţi la raport toţi ofiţerii spitalului, cărora
comandantul le-a făcut aspre observaţii. Aceste observaţii au constat în următoarele
,,grave abateri” de la disciplina militară şi anume:
– că ofiţerii spitalului sunt lipsiţi de cel mai elementar bun simţ;
– că ofiţerii spitalului nu se ridică în picioare când intră comandantul în
sala de mese;
– că ofiţerii spitalului fumează în faţa comandantului;
– că ofiţerii spitalului îşi permit să plece de la masă înainte de plecarea
comandantului;
– că ofiţerii spitalului nu respectă gradul, văzând personal cum un
sublocotenent atâtea de vorbă cu un locotenent, ţinând picior peste picior etc.

Iulia Brânză

În încheiere, comandantul a accentuat că toate acestea sunt grave abateri de
la disciplina militară şi că pe viitor le va sancţiona cu maximum de pedeapsă.
14 mai 1944. Ca urmare a observaţiilor făcute ieri de comandantul spitalului,
azi toţi ofiţerii de la popotă au stat rigizi, nimeni nu a vorbit şi nimeni nu a zâmbit.
Toţi au stat cu frunţile încreţite şi nu au spus niciun cuvânt. Era o linişte completă
de puteai auzi şi zborul unei muşte. Comandantul spitalului şi-a dat seama de
această situaţie şi a încercat să rupă liniştea, pronunţând câteva cuvinte. Toţi au
aruncat privirile asupra lui, dar nimeni nu a spus niciun cuvânt.
15 mai 1944. Am fost chemaţi din nou la raport toţi ofiţerii spitalului. Am
crezut că o să ne facă din nou reproşuri. Dar nu ne-a făcut. Din contra, a căutat,
prin cuvinte alese, să îmbunătăţească raporturile între noi. La masa de prânz s-a
observat imediat o schimbare de atitudine din partea noastră. Nu mai avea nimeni
acum fruntea încreţită. Toţi eram veseli şi bine dispuşi.
16 mai 1944. Muncă chinuită la spital.
20 mai 1944. În curând, după ce am sosit în oraşul Corabia, cu toate că eram
extrem de ocupat, populaţia acestui oraş făcea foarte des apel la ajutorul medical.
Natural că nu puteam să-i refuz. În multe case am fost chemat şi mulţi bolnavi am
consultat. În felul acesta, am ajuns să fiu cunoscut aproape de toată populaţia
oraşului Corabia. Pe lângă aceasta, eram foarte des invitat la masă de multe familii.
În special, mi-aduc aminte de familiile Deliu, Nicolaescu, Al. Popescu, Jeny
Marinescu, Stoicănescu etc. unde eram considerat drept ,,medic de familie”.
21 mai 1944. Întrucât mâine dimineaţa Aurelia trebuie să se întoarcă la
Drăgăşani ca să-şi vadă de treburile şcolii, astă seară m-am plimbat cu ea prin oraş
până seara târziu. Era atât de frumos, încât nu ne mai venea să ne întoarcem acasă.
Corabia este un oraş frumos, cu străzi în linie dreaptă, cu grădini cu multe flori, cu
trandafiri, cu tei şi cu salcâmi, care răspândesc un parfum foarte plăcut.
22 mai 1944. Am chemat ordonanţa să vină la mine dis-de-dimineaţă, pentru
a duce la gară bagajul Aureliei şi a o urca în vagon. Mi-am luat apoi rămas bun de
la ea şi am plecat la spital.
23 mai 1944. Am rămas singur singurel. Munca foarte obositoare la spital mă
face, uneori, să uit şi de mine.
24–28 mai 1944. Muncă chinuită de spital care a devenit istovitoare pentru
mine.
29 mai 1944. Azi, pentru prima dată de când lucrez în acest spital,
comandantul mi-a adresat la masa de la popotă cuvinte elogioase în faţa întregului
personal, arătând că am putut face faţă unei munci uriaşe, îngrijind în mod foarte
conştiincios un număr foarte mare de bolnavi, cât şi pentru organizarea parcului de
flori, invitând întregul personal să-l viziteze.
30 mai 1944. Sunt de serviciu de noapte pe tot spitalul. Pe la orele două de
noapte, s-a sunat alarma aeriană. Am luat toate măsurile cuvenite. Valuri de
avioane inamice au zburat pe deasupra noastră, dar nu ne-au bombardat. Toată
noaptea am fost ţinuţi în stare de alarmă.
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31 mai 1944. În timpul vizitării bolnavilor prin saloane, s-a sunat alarma
aeriană. Este ora 11 dimineaţa. Alte valuri de avioane inamice au zburat pe
deasupra noastră. Vin mereu în valuri succesive. Toată lumea a fost pusă în stare de
alarmă. Dar nici de data aceasta nu ne-au bombardat şi am fost foarte fericiţi.
1 iunie 1944. Din cauza neglijenţei serviciului administrativ al spitalului, nu
am primit solda pe o lună. Toate demersurile făcute pentru a-mi primi drepturile
mele au fost zadarnice.
2 iunie 1944. Muncă chinuită de spital.
5 iunie 1944. Am fost de serviciu de noapte. La ora 6 dimineaţa, ordonanţa
mi-a raportat că a sosit Aurelia. A fost cea mai mare bucurie pentru ziua de azi.
6 iunie 1944. Zi importantă. În această zi, trupele anglo-americane au
debarcat în Franţa. Toată lumea era fericită cânt a aflat de această veste. Şi noi neam bucurat cu toţii, căci în această debarcare vedeam o grăbire a sfârşitului
războiului. Postul de radio Londra a dat un comunicat în care arăta că
detaşamentele anglo-americane au reuşit în rotii zilei de 6 iunie 1944 să debarce în
câteva puncte ale coastei de nord a Franţei, între vest şi Havre şi Vest şi Boulogne,
sub protecţia avioanelor şi a vaselor de război. Acest eveniment a fost anunţat şi de
Winston Churchill în Camera Comunelor, adăugând că la debarcare au luat parte
peste 400 de vase şi 1100 de avioane. Generalul Charles de Gaulle, adresându-se
prin postul de radio Londra poporului francez, a subliniat că ,,bătălia supremă a
fost angajată şi că poporul francez trebuie să lupte prin toate mijloacele pentru a
scurta jugul german”.
7 iunie 1944. Am primit la secţia medicală a spitalului inspecţia generalului
Georgescu. El a sosit în secţie condus de comandantul spitalului. L-am întâmpinat
la intrarea în secţie, unde i-am prezentat raportul şi apoi l-am condus prin toate
saloanele secţiei. A rămas foarte mulţumit de tot ce a văzut, inclusiv ,,parcul de
flori” al secţiei. La terminarea inspecţiei, comandantul spitalului l-a invitat pe
general la secţia chirurgicală pentru a dresa procesul verbal. Generalul a răspuns,
însă, că preferă să facă acest lucru la secţia medicală. M-a rugat să-l conduc în
biroul meu. Aici, aşezându-se la masă, a scos o mapă cu hârtii pe care a pus-o pe
masă şi apoi a scos tabachera cu ţigări. Am rămas surprins când generalul mi-a
oferit mie prima ţigară şi nu comandantului de spital. Şi acum iată-mă cu ţigara în
gură în faţa generalului şi a comandantului de spital care, numai cu câteva zile în
urmă, mi-a făcut aspre mustrări, atât mie cât şi celorlalţi ofiţeri ai spitalului că ne
permitem să fumăm în prezenţa domniei sale. Acest fapt, după părerea
comandantului de spital, a constituit o gravă abatere de la disciplina militară. Am
avut o mare satisfacţie, când generalul Georgescu, în prezenţa comandantului de
spital, a făcut aprecieri foarte elogioase la adresa secţiei medicale şi a şefului ei. A
apreciat pozitiv felul cum sunt îngrijiţi bolnavii, precum şi curăţenia din toate
saloanele. Mi-a adus mulţumiri şi m-a felicitat. Nu l-am cunoscut niciodată pe
generalul Georgescu. A fost prima dată când l-am văzut în viaţa mea şi poate şi
ultima. Am spus acest lucru, căci, după plecarea generalului, comandantul
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spitalului mi-a spus că eu trebuie să-l fi cunoscut mai de mult pe general, altfel nu
mi-ar fi adus atâtea elogii.
8 iunie 1944. Azi mi-au fost aduşi la secţia medicală un număr de 30 de
bolnavi de tifos exantematic. Aceşti bolnavi m-au pus pe mine şi pe tot personalul
secţiei într-o situaţie foarte delicată, ca să nu spun periculoasă. Condiţii bune de
izolare nu avem, nici personal calificat. Erau create, prin urmare, toate condiţiile de
a se răspândi tifosul exantematic în toată secţia medicală. Mă întrebam mereu ce
analfabet în medicină a putut să dirijeze bolnavii de tifos exantematic la o secţie
medicală, când există atâtea spitale în ţară pentru boli contagioase şi chiar aici, la
Corabia, există o secţie de boli contagioase. Am raportat această situaţie
comandantului de spital, dar am văzut, ca în atâtea alte probleme, că nu am cu cine
sta de vorbă. Pe el nu-l preocupă deloc această problemă. După părerea lui, acest
amestec de bolnavi de tifos exantematic cu ceilalţi bolnavi din secţie ar fi ceva
normal şi nu este cazul să-şi bată capul cu ce ar fi de făcut. Aşteptam mereu un
organ de control superior căruia să-i raportez situaţia, dar nu venea nici unul. Abia
peste vreo zece zile am primit inspecţia unui medic de la Corpul de Armată căruia
i-am raportat situaţia şi care m-a asigurat că aceşti bolnavi vor fi evacuaţi foarte
curând într-un spital de boli contagioase. În felul acesta, am reuşit să scap de
bolnavii de tifos exantematic care prezentau un mare pericol pentru toată secţia
medicală.
9 iunie 1944. Ziarele de azi aduc ştirea că aviaţia anglo-americană a executat
atacuri de teroare asupra oraşelor Ploieşti, Braşov, Galaţi, Craiova, Râmnicu
Vâlcea, dar nu se spune nimic de pierderile de vieţi omeneşti şi nici de stricăciunile
cauzate.
10 iunie 1044. În timpul nopţii, s-au dat mai multe alarme aeriene şi avioane
inamice au zburat în valuri succesive pe deasupra noastră, fără a ne bombarda.
11 iunie 1944. Comandantul spitalului mi-a controlat foile de observaţie ale
bolnavilor şi când a văzut trecut pe o foaie de observaţie diagnosticul de ,,boală
mitrală” a început să râdă. L-am întrebat de ce râde şi mi-a răspuns: ,,Cum să nu
râd, când matale ai pus diagnosticul de ,,boală mitrală” la un bărbat. Bărbatul doar
nu are mitră.” Atunci am râs şi eu, căci mi-am dat seama de slaba lui pregătire
profesională. L-am rugat să nu se supere, căci eu îmi menţin diagnosticul de ,,boală
mitrală”, cu toate că ,,bărbatul nu are mitră”.
12–14 iunie 1944. Muncă încordată la patul bolnavilor.
15 iunie 1944. Diferite posturi de radio au anunţat că nemţii ar fi descoperit o
nouă armă secretă numită ,,V1” sau ,,avionul fără pilot” care ar fi condusă prin
radio. Această nouă armă ar produce explozii formidabile. Nemţii ar fi început să
bombardeze cu ea sudul Angliei şi împrejurimile Londrei, unde ar fi produs mari
dezastre.
16–20 iunie 1944. Muncă istovitoare de spital.
21 iunie 1944. Printre răniţii sosiţi azi la spitalul nostru, de pe frontul din
apus, se află şi fostul meu coleg de facultate, dr. Spânu Teodoreanu, rănit la mâna
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stângă de o schijă. Nu ne-am văzut de când am părăsit facultatea. Ne-am bucurat
mult când ne-am revăzut chiar în astfel de împrejurări.
22 iunie 1944. Nemţii bombardează întruna sudul Angliei şi regiunea
Londrei cu noua lor armă secretă ,,V1”. Acest bombardament a început pe data de
15 iunie 1944 şi a continuat până acum fără întrerupere.
23 iunie 1944. Patriarhul României Nicodim a adresat o scrisoare episcopului
primar al Angliei, pe care îl roagă să intervină pe lângă guvernul Angliei pentru a
nu bombarda instituţiile de cultură, spitalele, bisericile etc., întrucât acestea nu sunt
obiective militare.
24 iunie 1944. Valuri succesive de avioane inamice au zburat pe deasupra
noastră, dar nu ne-au bombardat. În schimb, au bombardat intens oraşul Craiova.
Un cetăţean din Craiova care, către seară, a sosit la Corabia a povestit printre altele
că, din multiplele bombe aruncate din avion în diferite cartiere ale oraşului
Craiova, una a căzut şi a explodat într-un cartier de ţigani. Aceştia, îngroziţi de
explozia bombelor, au ieşit pe stradă şi au început să strige în gura mare: ,,Alo, alo,
americani / Aici ţigani / Mai la vale barosani!”
25 iunie 1944. Aurelia a sosit la Corabia în vacanţa de vară. M-am bucurat
mult. Pe lângă odihnă, mai este obligată să facă şi ,,muncă de folos obştesc”. Dar
nu este o problemă această muncă, întrucât la Corabia se află o Şcoală profesională
de fete, unde va putea face şi această muncă.
26–30 iunie 1944. Muncă la spital. În rest, nimic deosebit.
1–2 iulie 1944. Aceeaşi muncă la spital, fără odihnă.
3 iulie 1944. Abia au trecut câteva zile de când Aurelia a sosit la Corabia că a
şi primit o telegramă să se întoarcă imediat la Drăgăşani. A călători în timpurile de
azi cu trenul este un mare pericol şi, în acelaşi timp, un act de curaj. Avioanele
inamice zboară pe deasupra noastră şi bombardează gări, poduri etc. Sunt foarte
îngrijorat că Aurelia trebuie să plece în asemenea situaţie periculoasă. Am dat
ordin ordonanţei să-i ducă bagajul până la gară şi să-i ajute să urce în tren. Mi-am
luat apoi rămas bun şi am plecat la spital pentru a nu întârzia la program. În timp ce
făceam vizita prin saloanele bolnavilor, s-a sunat alarma aeriană cu indicaţia
,,Atenţiune de două ori mărită!” ceea ce însemna un mare număr de avioane
inamice şi, în acelaşi timp, un pericol mare. Eram extrem de emoţionat, când ştiam
că tocmai în timpul acesta Aurelia se afla în tren, iar aviaţia inamică atacă cu
predilecţie trenurile, gările şi podurile. În mai puţin de o oră, avioanele inamice au
apărut deasupra noastră, întunecând cerul. Erau aproximativ vreo trei sute de
avioane, după aprecierea unor experţi. Zgomotul avioanelor era sinistru. Lumea s-a
refugiat în adăposturi. Pe stradă nu se vedea nicio mişcare, niciun om. Avioanele
s-au rotit de câteva ori pe deasupra oraşului Corabia, dând impresia că au intenţia
de a ataca. Acest fapt a făcut să se răspândească panica în toată populaţia oraşului.
După vreo două minute, avioanele au plecat în direcţia Ploieşti. La întoarcere, două
bombardiere inamice avariate s-au prăbuşit în imediata apropiere de oraşul
Corabia. Echipajul lor a reuşit să se salveze cu paraşuta şi făcut prizonier.
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4 iulie 1944. Am fost informat că avioanele de ieri au bombardat gara Piatra
Olt, important nod de cale ferată, tocmai pe unde trebuia să treacă Aurelia, în drum
spre Drăgăşani. Cu toate că mi s-a spus că nu s-au înregistrat victime omeneşti,
totuşi sunt foarte îngrijorat şi emoţionat.
5 iulie 1944. S-a sunat iarăşi alarmă şi avioane inamice zboară în valuri pe
deasupra noastră.
6 iulie 1944. Nemţii au inventat o nouă armă secretă, numită ,,V2” sau
,,bomba zburătoare”, care ar fi mult mai puternică decât ,,V1”. Cu această bombă
nemţii au şi început bombardarea Angliei, unde ar fi produs mari distrugeri. Se
vorbeşte că nemţii vor pune în curând o altă armă secretă, mai puternică decât
,,V2”, având mare acţiune de distrugere în masă. Se făcea aluzie la ,,bomba
atomică”, pe care nemţii o pregăteau în Norvegia, ţară cucerită de ei. Au fost, însă,
descoperiţi şi bomba atomică distrusă pentru moment de aviaţia anglo-americană.
7 iulie 1944. Abia în ultimul moment am aflat de schimbarea comandantului
de spital. Eram curios să cunosc noul comandant. Dar, iată, că au sosit la secţia
medicală atât noul comandant căruia m-am prezentat, cât şi vechiul comandant. S-a
ţinut o scurtă şedinţă în care vechiul comandant a prezentat noului comandant
personalul secţiei, făcându-i fiecăruia o scurtă caracterizare. Ambii comandanţi au
adresat personalului secţiei medicale câteva cuvinte. În încheiere, am mulţumit
vechiului comandant pentru aprecierile făcute asupra modestei mele activităţi şi am
asigurat pe noul comandant că personalul secţiei medicale va depune şi în viitor
aceeaşi muncă în îngrijirea bolnavilor.
8 iulie 1944. Armatele sovietice înaintează victorioase pe toate fronturile.
Nemţii, demoralizaţi, bat în retragere, dându-şi seama că nu mai au nicio
posibilitate de a câştiga războiul.
9 iulie 1944. Nemţii au atacat din nou cu arma lor secretă regiunea Londrei şi
opun o rezistenţă din ce în ce mai slabă ruşilor care înaintează. Tot azi am primit o
scrisoare de la Aurelia despre care nu mai aveam nicio veste din ziua de 3 iulie
1944, când a plecat din Corabia în timpul unei alarme aeriene cu indicaţia
,,Atenţiune de două ori mărită!”. A călători în asemenea situaţie înseamnă a da
dovadă de mult curaj. În scrisoare îmi povesteşte amănunţit călătoria ei de la
Corabia la Drăgăşani şi toate peripeţiile prin care a trecut. Punctul cel mai periculos
a fost în gara Piatra Olt, unde a surprins-o bombardamentul de aviaţie de care a
scăpat ca printr-o minune. Obiectivul bombardamentului a fost gara asupra căreia
s-au lansat mai multe bombe, dar nu a rănit nicio persoană.
10 iulie 1944. După un timp destul de îndelungat, am primit azi o scrisoare
lungă de la simpaticul meu prieten Cârdei Isidor, preşedintele Tribunalului din
Rădăuţi, în care îmi povestea toate peripeţiile prin care a trecut de când s-a refugiat
din Rădăuţi care au fost dramatice.
11 iulie 1944. Nemţii au dezlănţuit un nou atac vehement cu arma secretă
,,V2” asupra Angliei, cu care ar fi scufundat şi mai multe nave de război engleze.
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12 iulie 1944. În prezent, avem doi comandanţi: vechiul comandant care încă
nu a plecat şi noul care de fapt este adevăratul comandant. Se vorbeşte că a
intervenit o înţelegere între vechiul şi noul comandant în sensul că primul ar dori să
rămână mai departe la comanda spitalului, iar cel nou ar fi dispus să plece oriunde,
chiar şi pe front. Cred, însă, că noul comandant nu a acceptat această tranzacţie din
motive de filantropie. În sensul acestei înţelegeri s-ar fi trimis o telegramă Marelui
Stat Major, cerând să aprobe înţelegerea intervenită între aceşti doi comandanţi.
Până la primirea răspunsului la această telegramă, amândoi comandanţii au rămas
pe loc, ceea ce înseamnă că conducerea spitalului nostru este o ,,conducere
bicefală”, situaţie unică în istoria unităţilor sanitare.
13 iulie 1944. Întâmpinăm mari greutăţi în ce priveşte tratamentul bolnavilor
din spital. De luni de zile, farmacia spitalului nu a mai fost aprovizionată cu
medicamente. Comandantul spitalului, deşi cunoaşte această situaţie, nu a luat
nicio măsură de îndreptare. În ultimul timp, comandantul spitalului şi-a fixat un
program de lucru la farmacia spitalului între orele 11–12 şi 17–18. Ce rost are acest
program al comandantului de spital în farmacie, nimeni nu ştie.
14 iulie 1944. În timp ce făceam vizita în saloanele bolnavilor, sirena sună
îndelung alarma aeriană cu indicaţia: ,,Atenţiune de două ori mărită!” În scurt timp,
au apărut, după aprecierea unor specialişti, cel puţin trei sute de avioane angloamericane care zburau pe deasupra noastră. Cerul se întunecase şi văzduhul gemea
de zgomotul mare al avioanelor. Pe străzile oraşului nu se vedea nicio mişcare.
Toată lumea s-a retras în adăposturi. Starea de alarmă a ţinut până la 12 şi în tot
timpul acesta toată lumea a stat într-o continuă încordare nervoasă.
15 iulie 1944. Se vorbeşte mereu că, după terminarea războiului şi încheierea
păcii, se va începe o nouă educare a omului, pentru a-l desălbătăci de sub influenţa
războiului, pentru a-l face mai bun şi mai înţelegător.
16 iulie 1944. Circulă zvonuri că Ghica Cantacuzino şi alte persoane au
părăsit ţara în mod clandestin cu un avion, plecând în străinătate pentru a duce
tratative de pace. Un tribunal special i-ar fi condamnat în absenţă şi le-ar fi confiscat
toate averile.
17 iulie 1944. Ziarele de azi aduc ştiri senzaţionale. Se afirmă că, în cursul
lunii august 1944, se vor desfăşura lupte de proporţii mari în care scop vor fi
concentrate pe un front de 300 km, peste 600 de divizii ruseşti înarmate cu cele mai
moderne arme pentru a răsturna frontul german.
18 iulie 1944. Muncă chinuită la spital.
19 iulie 1944. Am primit ordin să transport cu un automotor răniţi şi bolnavi
la Craiova, pe care să-i prezint în faţa comisiei medicale a Corpului de Armată,
pentru a fi reformaţi. Când m-am apropiat de gara Craiova, am putut observa cum
linia ferată era presărată, de o parte şi de alta, de numeroase gropi datorită
exploziilor bombelor de mare calibru. Linia ferată nu a fost, însă, atinsă. În schimb,
gara Craiova era deteriorată. O aripă a clădirii a fost lovită în plin şi distrusă. În
apropierea gării, se aflau numai gropi mari. Peste noapte, am trebuit să rămân în
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Craiova. Din unele informaţii, am aflat că chiar în imediata apropiere de gară s-ar
afla un cămin al Crucii Roşii, unde s-ar putea dormi peste noapte. La început, acest
cămin mi-a făcut o impresie foarte bună. Interiorul căminului era foarte curat.
Paturi frumos aranjate, cu cearşafuri şi feţe de pernă albe ca zăpada, care te
îndemnau să dormi în ele. Fiind foarte obosit, m-am dezbrăcat imediat şi m-am
culcat. Mult, însă, n-am putut sta culcat, căci am fost trezit din somn de nişte
înţepături curioase. Am sărit din pat şi am aprins becul. Surpriză. Pe pat şi cearşaf,
care erau excepţional de curate, se aflau o mulţime de ploşniţe. Privind cum se
mişcau din dreapta şi din stânga, am observat cum din plafonul camerei, ploşniţele
se lăsau să cadă pe pat, ca şi cu paraşuta. În miez de noapte, am părăsit acest
cămin. Am plecat în oraş, în căutarea unui hotel. Cu mare greutate, am putut găsi la
un hotel o cameră tocmai la ultimul etaj. E drept că a fost fără ploşniţe.
20 iulie 1944. A doua zi dimineaţă, m-am prezentat cu răniţii şi bolnavii la
comisia medicală a Corpului de Armată din Craiova, la medicul colonel
dr. Pancu, şeful serviciului sanitar al acestui corp de armată. Operaţiunea de
examinare şi întocmire a formalităţilor pentru aceşti răniţi şi bolnavi s-a terminat
abia la orele 14. După terminarea acestor formalităţi, am plecat în oraş unde am
luat masa şi apoi am făcut câteva cumpărături cerute de comandantul spitalului şi
am plecat la gară. Când am ajuns la Corabia, am predat cumpărăturile pe care
le-am făcut din banii mei comandantului de spital, care nu mi-a spus nici măcar un
,,mulţumesc” şi nici vorbă să mă întrebe cât costă sau să-mi restituie banii. Se făcea
că ,,uită” să-mi achite datoriile. Şi uitare a fost.
21 iulie 1944. Muncă chinuită la spital.
22 iulie 1944. În spitalul nostru au început să sosească ,,medici concentraţi”.
Erau parcă scoşi de la naftalină. Au simţit că războiul este pe sfârşite şi atunci
s-au gândit să facă şi ei câteva zile de concentrare. Toţi aceşti medici fac parte din
categoria ,,învârtiţilor”, celor cu pile multe şi cu ,,propteli mari la spate”. Aceşti
medici se plimbau toată ziua, atât pe stradă cât şi prin saloanele bolnavilor fără să
facă ceva. Dacă îi întrebi de ce nu fac nimic, îţi răspund foarte arogant. Le-am dat
ordin la aceşti ,,domnişori” să părăsească imediat secţia medicală, căci aici nu au ce
căuta, întrucât împiedică desfăşurarea programului în condiţii normale. Contrar
aşteptărilor mele, au părăsit secţia medicală.
23 iulie 1944. 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 să primească comanda. 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 comanda unui locotenent, că aceasta este o abatere de la disciplina
militară, pentru care fapt am primit zilele trecute şi un ordin observator din partea
comandantului de spital. Când am terminat aceste cuvinte, am auzit, deodată, spre
surprinderea mea, glasul de comandă al comandantului de spital care, cu un ton
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ridicat, mi-a spus: ,,Îţi ordon să rămâi la comanda secţiei medicale a spitalului. Atât
şi nimic mai mult”. Am rămas dezamăgit de acest 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: ,,Iată un trântor al societăţii care
sfidează munca profesională şi pe colegii săi, încasând parale multe, fără să
muncească”
24 iulie 1944. Abia azi a venit răspuns la telegrama trimisă de cei doi
comandanţi ai spitalului, Marelui Stat Major, prin care se respinge propunerea
vechiului comandant de a mai rămâne la comanda spitalului. Prin urmare, el trebuie
să părăsească în mod definitiv spitalul.
Nota calificativă a spitalului de campanie Z. I. – 582
,,Medicul locot[enent] rez[ervă] dr. Teodor Nandriş, în timpul cât a fost sub
comanda mea, 20. III. 1944 – 1. VIII. 1945, a îndeplinit funcţia de medic şef al
secţiei medicale a Spitalului Z. I. – 582.
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.
Şeful Spitalului Z. I. – 582
Medic maior dr. Manu Valentin”.
Mica clică ce s-a organizat între timp în jurul vechiului comandant a căutat
să-i dea o ,,masă de adio”, la care am fost invitat şi eu, deşi nu făcusem parte din
această clică. La această masă a luat parte tot personalul, cu excepţia maiorului
Costescu şi sublocotenenţilor Colţatu şi Matei care, în ultimul timp, au avut mereu
divergenţe cu comandantul spitalului.
A fost o masă oficială. Nimeni nu a glumit, nimeni nu a zâmbit. La sfârşitul
mesei l-am condus cu toţii pe fostul nostru comandant până acasă, iar după ce
ne-am luat rămas bun, colectivul spitalului i-a cântat sub geam următoarea
serenadă, compusă de personalul spitalului, Mergi cu bine dom’ maior!: ,,A plecat
maiorul nostru / Când abia-i aflarăm rost, / A plecat şi e păcat / Când cu el ne-am
învăţat. // Dimineaţa de la şapte, / Seara până în miez de noapte, / Condica e tot pe
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masă, / Dară nouă ce ne pasă? // Peste absenţe noi semnăm / Sau mai bine o
boicotăm. / Situaţia-i greşită / Şi tabela de jos pocită. // Zău nu ştiu ce să fac / Şi de
Paula să scap? / Matei şi cu Colţatu / Mi-au albit tot capul. // De Costescu ce să
spun? / Bun ar fi, dar e cam tun. / Pătrăşcanu e la treabă / Când prezent e la tarabă.
// La Nandriş să zicem că merge / Numai fetele-s cam blege / La Moţoc şi la Bojiţă
/ Toate merg ca şi pe iţă. // Iar noi, dom’ maior / Te-om ofta mereu de dor / Noi
aceste mititele / Biete infirmiere. // E păcat, zău, că ne laşi / Când abia ne învăţaşi /
Cu pedepse amendate / Şi chiar pe afară date.”
25 iulie 1944. Abia azi am aflat că, în ziua de 20 iulie 1944, s-a încercat un
atentat către Führer-ul Adof Hitler. Se spune că complotul a fost organizat de un
grup de ofiţeri scoşi din cadrele active ale armatei. În fruntea acestui complot se
afla locţiitorul şefului de presă al Reich-ului, generalul de Corp de Armată în
rezervă Beik, care a ocupat pe vremuri postul de şef al Statului Major General. De
mai mulţi ani, el era considerat ca un element de opoziţie, capabil de a organiza un
,,putsch“. După cum reiese din comunicate, complotul a fost complet zdrobit. Capii
răzvrătiţilor s-ar fi sinucis după eşuarea atentatului sau au fost împuşcaţi de
batalioanele armatei terestre. Printre cei împuşcaţi s-a aflat şi atentatorul, colonelul
conte von Stauffenberg.
26–31 iulie 1944. Muncă obişnuită la patul bolnavilor din spital.
1 august 1944. În timp ce făceam vizita bolnavilor prin saloane, sirena sună
îndelung, prevestind parcă lucruri sinistre. Aceasta cu atât mai mult cu cât s-a dat şi
indicaţia ,,Atenţiune de două ori mărită!“, arătând că pericolul este mare. Am scos
imediat toţi bolnavii în tranşeele ce se aflau în spatele spitalului şi eu singur am
intrat într-un astfel de tranşeu, supraveghind bolnavii să nu aibă vreun halat alb pe
ei, să nu fumeze şi nici să nu mişte în tranşee. În scurt timp, avioanele angloamericane au apărut deasupra noastră. În oraş nu se vedea nici o mişcare. Era o
perfectă linişte. Se auzea numai zgomotul motoarelor de la avioane, care zburau la
o mare înălţime, văzându-se numai ca nişte fluturaşi. Urmăream cu atenţie
avioanele inamice, care zburau pe deasupra noastră şi, în acelaşi timp, eram atent la
bolnavi să nu se mişte şi să nu fumeze. La un moment dat, însă, am observat un
grup de avioane germane Stucas, aproximativ vreo douăzeci, care au venit peste
Dunăre din Bulgaria şi au atacat avioanele anglo-americane. Imediat ce angloamericanii au observat avioanele germane, au trimis în întâmpinarea lor câteva
avioane de vânătoare. Când aceste avioane de vânătoare anglo-americane s-au
apropiat de cele germane, au început să se învârtească unul în jurul altuia, aşa cum
se învârtesc albinele într-un roi. Din cauza înălţimii mari la care se aflau, nu se
putea distinge care sunt germane şi care anglo-americane. Se auzea numai din când
în când, în înălţimile văzduhului, câte un foc de armă. Şi imediat după acest foc de
armă, se vedea prăbuşindu-se în flăcări câte un avion. Echipajele avioanelor
doborâte, pentru a se salva, se aruncau cu paraşutele. La un moment dat, cerul era
plin de astfel de paraşute, de aveai impresia că te afli la un miting de aviaţie.
Rezultatul acestei mari bătălii a fost că toate avioanele doborâte au fost germane şi
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nici unul anglo-american. Toate avioanele doborâte au căzut în imediata apropiere
de oraşul Corabia, iar unul s-a prăbuşit la numai câţiva paşi de secţia medicală a
spitalului. Aveam impresia, la început, că se prăbuşeşte chiar pe tranşeele în care
ne aflam noi. Ostaşii din tranşee s-au schimbat la faţă. Aceasta a fost cea mai mare
bătălie de avioane pe care am văzut-o vreodată. Toţi aviatorii germani au fost
culeşi de pe câmp şi aduşi la spitalul nostru. Ei prezentau arsuri întinse pe tot
corpul, cu carbonizări parţiale, iar unii prezentau şi plăgi de gloanţe, având toţi
dureri groaznice. Dup ce li s-a acordat un prim ajutor, nemţii i-au evacuat imediat
la un spital german.
2 august 1944. Muncă de spital.
3 august 1944. Se vorbeşte că, în urma complotului contra lui Adolf Hitler,
generalul german Lindermann, care avea comanda supremă a armatelor germane
de pe frontul baltic, a dezertat în Uniunea Sovietică.
4 august 1944. Aviaţia anglo-americană care, în ultimul timp, a devenit
foarte activă, ne atacă mereu zi şi noapte. Armatele sovietice înaintează victorioase
pe toate fronturile.
5–8 august 1944. Mi-am petrecut tot timpul în spital la patul bolnavilor.
9 august 1944. Am avut o plăcută surpriză. Am primit la spital vizita
cumnatului meu, profesorul Jean Ocneanu, fratele Aureliei. Era împreună cu soţia
sa, Lelia, şi cu fiul său Traian. I-am condus imediat la locuinţa mea. În drum spre
casa, am trecut pe la familia Stoicănescu, unde se afla Aurelia, pentru o a înştiinţa
că are musafiri. I-am lăsat pe toţi acasă şi m-am întors imediat la spital. Când eram
încă în drum spre spital, sirena a sunat alarma. Ajuns la spital, am luat toate
măsurile necesare ce se impun în asemenea situaţii. Între timp, avioanele inamice
au apărut pe deasupra noastră. Treceau mereu în valuri succesive. Erau atât de
numeroase, încât dacă ne-ar fi bombardat, într-o clipă ne-ar fi putut face una cu
pământul.
10 august 1944. Am solicitat de mai mult timp o permise de concediu de
8 zile, care se acordă fiecărui medic de spital. Am fost, însă, tot timpul amânat, cu
toate că eram cel mai vechi medic la acest spital. Voiam să plec până la Câmpulung
Muscel să o văd pe mama, care era suferindă şi pe care nu am văzut-o de mai mult
timp. Tot la Câmpulung se afla şi fratele Florea, împreună cu familia sa pe care, de
asemenea, nu l-am văzut de mult timp.
11–13 august 1944. Muncă de spital.
14 august 1944. În fine, am obţinut permisiunea de concediu şi am plecat
imediat la Câmpulung Muscel. Trenul era, însă, supraaglomerat. Am călătorit
înghesuit pe culoarul vagonului, unde nu puteai să faci nici cea mai mică mişcare
de câtă lume era pe culoar. Toate trenurile soseau şi plecau cu mari întârzieri. Din
cauza aceasta, nu am putut prinde nici un tren de persoane care să plece spre
Câmpulung Muscel şi am fost nevoit să mă urc într-un tren de marfă, pentru a
continua drumul. Am călătorit foarte anevoios cu acest tren de marfă, care avea
numai vagoane încărcate cu cărbune. Vagoanele fiind descoperite, am fost nevoiţi
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să ne urcăm deasupra pe cărbune. Călătoream eu cu Aurelia şi cu Olimpia. După un
timp, ne-am înnegrit de parcă eram nişte hornari. Când am ajuns la Câmpulung
Muscel, am trebuit să mergem mai întâi la un hotel şi să ne spălăm şi apoi să
mergem la mama. Biata mamă, mult s-a mai bucurat când ne-a văzut.
15 august 1944. Azi e Sf. Maria, ziua onomastică a mamei. Am plecat
dis-de-dimineaţă la mama, care locuia într-un cătun de munte numit Vişoi, cam la
2 km depărtare de Câmpulung Muscel. Tare s-a bucurat mama când ne-a văzut
după un timp atât de îndelungat. Am găsit-o în grădină, lângă casă. Nici nu se
aştepta la sosirea noastră. Fiind Sf. Maria, i-am urat la mulţi ani şi apoi am luat
împreună o mică gustare. Mama era îngrijorată de soarta noastră. De mult nu mai
ştia nimic despre noi. Ne spunea că tot timpul se gândeşte numai la noi. În timp de
război, ne spunea mama, niciodată nu poţi să ştii ce se poate întâmpla. Mai zilele
trecute, ne-a spus ea, a căzut o bombă din avion în apropierea noastră şi ne-am
mirat că am scăpat cu toţii teferi. ,,De mine nu-mi pasă, continuă mama să ne
spună. Sunt bătrână de acum. Dar mă gândeam la voi toţi care sunteţi încă tineri şi
mai aveţi de trăit.”
16 august 1944. Cât timp am stat la Câmpulung Muscel, plecam în fiecare
dimineaţă la Vişoi, la mama. Era o plimbare plăcută, căci treceam pe o cărare prin
pădure, pe la poalele munţilor şi era un aer foarte plăcut, răcoritor şi tonifiant. Mai
neplăcut era pentru noi când, în această plimbare, ne surprindea câte o alarmă
aeriană şi trebuia să ne camuflăm printre copaci şi să stăm nemişcaţi până ce suna
încetarea alarmei. De aici priveam la avioanele inamice care treceau în valuri pe
deasupra noastră, putând în orice clipă să lase vreo bombă.
17 august 1944. Am venit la Câmpulung Muscel, nu numai să-mi văd
familia, dar şi să mă odihnesc după o muncă de spital atât de încordată. În ce
priveşte odihna, nu pot spune că m-am odihnit. Locuiam la un hotel din centrul
oraşului Câmpulung Muscel. Atât ziua cât şi noaptea, suna mereu alarma aeriană şi
pe deasupra noastră treceau avioane inamice. Eu şi Aurelia ne trezeam din somn şi
stăteam de vorbă. În miez de noapte nu puteam să ne deplasăm nicăieri şi nici nu
avea vreun rost să facem treaba aceasta. Ne întrebam mereu: ,,Oare până când vor
mai suna sirenele alarma? Oare când vom avea noi linişte şi pace?”
18 august 1944. În ultimele zile am stat mai mult de vorbă cu mama, căci nu
mai ştiam când îmi va fi dat să o mai văd.
19 august 1944. Azi mi-a expirat permisia de concediu şi, după masă, trebuie
să mă întorc la Corabia. Mă durea inima când mă gândeam că azi trebuie să mă
despart de mama. Ea ştia acest lucru şi avea mereu ochii înlăcrimaţi. Când a sosit
clipa plecării, am îmbrăţişat-o cu multă căldură şi am plecat. Am plecat ceva mai
devreme, ca să scurtez atât suferinţa mamei cât şi a mea. Eram emoţionat şi căutam
să-mi stăpânesc emoţia în faţa dânsei. Când am părăsit camera mamei, o lacrimă
mi-a căzut din ochi. Fratele Florea a venit după mine, cu gândul să mă conducă
până la gară, dar după câţiva paşi l-am rugat să se întoarcă la mama, pe care am
lăsat-o plângând şi să nu o lase singură în aceste clipe. Bietul Florea! Mă durea

Tudor Nandriş: jurnalul unui medic de război (III)

inima şi după el, când îl vedeam atât de slăbit şi cu atâtea necazuri pe capul lui, iar
eu nu aveam în timpul acesta nicio posibilitate să îl ajut. La despărţire, i-am spus
că, la eliberarea mea din armată, am să-i iau un băiat pe care să-l întreţin şi să se
gândească pe care să mi-l dea. Era greu pentru Florea să aleagă, iar pentru mine şi
mai greu. Până la urmă, sorţii au căzut asupra lui Gheorghiţă.
20 august 1944. Călătoresc cu trenul, împreună cu Aurelia, spre Corabia. Ca
de obicei, trenul era supraaglomerat. Fără să vreau, ascult conversaţia călătorilor,
cu toate că gândul meu fuge mereu la mama. Un călător povestea cu multă
convingere că, la Bucureşti, s-au unit toate partidele politice – comunist,
social-democrat, liberal şi naţional ţărănesc – pentru a forma un front unic de
eliberare a ţării. Nu ştiu cât este de adevărat din tot cea povestit acest călător
anonim. Ne apropiem cu trenul de gara Piatra Olt, important nod de cale ferată.
Tocmai în timpul acesta a sunat alarma aeriană. Trenul s-a oprit în plin câmp.
Toată lumea s-a dat jos din tren şi s-a împrăştiat pe câmp pentru a se camufla. Din
cauza alarmelor aeriene am stat aproape o zi întreagă în Piatra Olt, iar mai înainte
în gara Goleşti.
21 august 1944. Am ajuns la Corabia după o absenţă de opt zile. Aici am
găsit o lume agitată. A căzut Iaşul, fapt care a dus la răsturnarea întregului front de
răsărit. Situaţia a devenit foarte critică şi nimeni nu mai ştia ce se poate întâmpla a
doua zi.
22 august 1944. Mi-am reluat activitatea la spital. Cât am lipsit în cele opt
zile, nimeni nu a făcut absolut nimic şi acum era foarte mult de lucru.

DOCUMENTE RĂDĂUŢENE (II)

MARIAN OLARU
Oraşul Rădăuţi şi ceea ce a mai rămas din fostul judeţ Rădăuţi1, au cunoscut
în perioada 1944–1947 o istorie zbuciumată, în multe privinţe asemănătoare aceleia
a întregii ţări. După ce trupele sovietice au ocupat aceste teritorii, între primele din
spaţiul românesc şi au impus o administraţie obedientă lor, noii stăpâni s-au ocupat
în perioada prezentată de sădirea germenilor ideologici ai unei stăpâniri care s-a
dovedit străină spiritului neamului românesc. Pentru aceasta, partidele politice aşa
numite istorice au fost subminate din interior, sau marginalizate prin venirea la
putere a guvernului dr. Petru Groza. După înlăturarea din guvern a „maniştilor” şi a
„brătieniştilor”, adică a P.N.Ţ. şi a P.N.L., partidele care nu acceptau sovietizarea
României, dr. Petru Groza2 a colaborat cu fracţiunile dizidente ale liberalilor şi
ţărăniştilor, respectiv grupările Gheorghe Tătărăscu şi Anton Alexandrescu.
Beneficiind de poziţia importantă pe care o aveau în acest guvern3, Gheorghe
Gheorghiu-Dej, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, Teohari Georgescu –
ministru de interne4, Lucreţiu Pătrăşcanu5 – ministru al Justiţiei, Emil Bodnăraş6 –
1

O parte însemnată a judeţului Rădăuţi a fost încorporată teritoriilor ocupate de U.R.S.S. în
urma ultimatumului adresat României, în iunie 1940. Această parte a judeţului Rădăuţi, aproximativ
50% din acesta, a fost încorporată în unitatea administrativ teritorială denumită de sovietici drept
regiunea Cernăuţi. După intrarea României în război, la 22 iunie 1941, părţile răpite de sovietici în
1940 au revenit României şi, implicit, la judeţul Rădăuţi. În anul 1944, după o perioadă interimară,
cuprinsă între aprilie şi până la 23 august, teritoriile ocupate în iunie 1940 au fost reîncorporate la
U.R.S.S., numai că, de această dată, pe un aliniament mult avansat pe teritoriul României, depăşind
frontiera impusă în 1940. În componenţa regiunii Cernăuţi, aflată acum pe teritoriul Ucrainei, se
regăseşte o parte din fosta Bucovină şi teritorii din nordul Moldovei ocupate de sovietici precum
ţinuturile Noua Suliţa şi Herţa.
2
Instaurarea guvernului condus de Petru Groza este apreciată de muţi istorici români şi străini
ca fiind o adevărată lovitură de stat care deschidea calea regimului comunist din România. Cristina
Păiuşan, Narcis Dorin Ion, Mihai Retegan, Regiumul comunist din România. O cronologie politică
(1945–1989), Bucureşti, Editura Tritonic, 2002, p. 7.
3
Guvernul F.N.D., nerecunoscut de occidentali până în ianuarie 1946, când a încetat greva
regală, era dominat de comunişti, care controlau 14 din cele 18 posturi din cabinet. Gheorghe
Tătărescu era în acest cabinet viceprim-ministru şi ministru de externe. Cf. Dennis Deletant, România
sub regimul comunist, Bucureşti, Fundaţia Civică, 2006, p. 66.
4
Teohari Georgescu, în calitatea sa ministru de interne a „epurat” 2 851 din cei 6 300 de
angajaţi ai ministerului existenţi la 6 martie 1944. Poliţia, Jandarmeria, Siguranţa şi Corpul
Detectivilor au fost reorganizate şi au primit misiuni noi, conforme cu obiectivele ocupantului
sovietic al României.
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secretar general al primului ministru, cu sprijinul direct şi indirect al consilierilor
sovietici civili şi militari, comuniştii au folosit această perioadă şi aşa-zisul „guvern
de largă concentrare democratică”, instaurat la putere la 6 martie 1945, pentru
consolidarea poziţiilor lor şi transformarea lor, dintr-un partid de buzunar, într-unul
„de mase”. În această vreme, comuniştii români asociindu-şi pe aşa-numiţii
„tovarăşi de drum”, procedau la „epurarea” aparatului de stat7 , la impunerea în
fruntea judeţelor, a comunelor rurale şi urbane a oamenilor fideli lor, la aducerea în
jandarmerie şi în poliţie a oamenilor proveniţi din diviziile formate pe teritoriul
U.R.S.S. – „Horia, Cloşa şi Crişan” şi ,,Tudor Vladimirescu” – îşi pregăteau
condiţiile pentru preluarea a puterii fără „tovarăşii de drum”, prin manipularea sau
falsificarea rezultatelor alegerilor parlamentare din octombrie 1946.
Pentru că la Paris erau în toi tratativele de pace şi românii sperau încă în
izbăvirea care ar fi trebuit să vină din Occident, comuniştii români perorau despre
faptul că ei nu aveau să sovietizeze ţara, că nu vroiau să introducă „instituţii străine
ţării”8, că ei erau sprijinul de nădejde în „întărirea Dinastiei Române” etc.
Promisiuni deşarte care erau grav ameninţate, în anul 1946, de o cumplită secetă
care a afectat România şi alte zone întinse din Europa de Răsărit.
În acest amplu proces de sovietizare a ţării, un loc însemnat l-a ocupat
Comisia Aliată de Control (Sovietică), care exprima voinţa, de cele mai multe ori
abuzivă a ocupantului, care a lăsat în judeţul Rădăuţi multe urme ale insolenţei şi
ale jafului pe care l-a practicat. În Rădăuţi a funcţionat o subcomisie a acestui
organism, care trata România ca ţară învinsă.
Fondul arhivistic de la Prefectura Rădăuţi, din această perioadă, are
numeroase documente care arată jaful practicat de sovietici pe temeiul convenţiei
de armistiţiu din 12/13 septembrie 1944, de la Moscova. În afara acestui fapt,
numeroase sunt documentele care vorbesc despre răpirile pe care le făceau
sovieticii de pe teritoriile româneşti în perioada 1944–1946. Unii cetăţenii români,
din apropierea frontierei cu U.R.S.S., erau ridicaţi de soldaţi sovietici, care îşi
satisfăceau serviciul militar pe teritoriul U.R.S.S., şi duşi la Cernăuţi, sau în alte
5
Lucreţiu Pătrăşcanu la cerea sovieticilor şi a lui Vîşinschi, în mod special, a ordonat
demiterea a mai mult de 1 000 de magistraţi, pentru a putea obţine verdictele necesare în procesele ce
aveau să se intenteze adversarilor sovietizării României. Dennis Deletant, op. cit., p. 69.
6
Emil Bodnăraş ocupa o funcţie cheie pentru că el era aproape de cel pe care trebuia să-l
supravegheze, adică pe dr. P. Groza. În calitatea sa de agent N.K.V.D., Bodnăraş urmărea mişcările
comuniştilor români şi în acelaşi timp ţinea legătura cu stăpânii săi de la Moscova. Dennis Deletant,
op. cit., p. 68.
7
La 23 mai 1945, dr. P. Groza se lăuda ziaristului britanic Archile Gibson că arestase, în cele
două luni de la venirea la putere, 90 000 de români. Dennis Deletant, op. cit., p. 70.
8
La 12 februarie 1945, cu câteva săptămâni înaintea numirii lui Petru Groza ca prim ministru,
U.R.S.S. împreună cu celelalte puteri aliate adoptau, la Ialta, Declaraţia care cerea alegeri libere,
guvern larg reprezentativ şi democratic, care să reprezinte interesele cetăţenilor. Acest lucru
contravenea intereselor sovietice, dar aceştia nu se gândeau nici o clipă la aplicarea ei. Dacă sovieticii
ar fi pus în practică acest document dominaţia lor în estul Europei şi în Balcani ar fi fost pusă în
pericol.
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locaţii de pe teritoriul regiunii Cernăuţi, pentru a fi „anchetaţi” pentru învinuiri
dintre cele mai diverse. Cele mai multe dintre ele fiind incluse în categoria de
„duşmani ai U.R.S.S.”. Numeroase sunt plângerile familiilor adresate prefectului
de Rădăuţi, pentru curmarea acestor abuzuri ale sovieticilor. Din documentele
amintite aflăm că unii dintre cei „ridicaţi” au fost eliberaţi, dar şi că alţii au fost
trimişi în U.R.S.S., probabil în lagăre.
Într-o vreme în care consiliile politice judeţene, comunale şi urbane9 erau
constituite din reprezentanţii P.C.R., P.N.P10., F. P., reprezentanţii disidenţilor din
P.N.L. ş.a., partidele istorice aleseseră să se opună sovietizării, iar unii dintre
militari, intelectuali, ţărani şi muncitori începuseră rezistenţa antisovietică şi
anticomunistă11.
Din documentele pe care le prezentăm mai jos, documente de istorie locală şi
naţională, deprindem informaţii deosebite despre mecanismele intime, la nivel
local şi naţional, de acaparare a ţării de către comunişti, diversitatea etnica
deosebită a zonei şi modul în care unele grupuri se raportau la evenimentele
politice ale vremii, curentele şi organizaţiile politice active în capitala de judeţ. În
această ordine de idei, este elocvent documentul elaborat de Mihai Băncescu,
reprezentant al celulei P.C.R din Prefectura Rădăuţi, care prezintă numeroase date
despre curentele politice ale judeţului şi, mai ales, structura şi activitatea Partidului
Sionist din zona Rădăuţi şi Siret. Acest document este ilustrativ şi pentru lipsa de
susţinere a comuniştilor în plan local, cu deosebire în rândurile intelectualilor din
judeţul Rădăuţi.
Concomitent cu aceste importante fenomene din viaţa socială şi politică, de
pe teritoriul fostei Bucovine, se cuvine să amintim zbaterile autorităţilor locale,
9

Guvernul condus de dr. Petru Groza era unul minoritar şi se baza doar pe „puterea
sovietelor”. Pentru a-şi legitima existenţa a înfiinţat în ţară consiliile politice, dominate de comunişti
acestea aplicau în teritoriu politica guvernului, fiind îndrituite să se ocupe de cele mai diverse
probleme – economice, sociale, politice, administrative, ordine publică etc. Alături de acestea
guvernul dr. Petru Groza a creat „comitetele vigilente” locale, care preluau atribuţiile poliţiei şi ale
jandarmeriei, fiind ca şi consiliile politice instrumente ale politicii P.C.R. În aceeaşi logică a politicii
de comunizare a ţării se înscriu „comitetele ţărăneşti” şi „comitetele muncitoreşti” care aveau ca scop
exproprierea marilor proprietari funciari şi pe industriaşi pentru constituirea unei noi ordini
economice şi sociale a ţării, de tip sovietic. Cf. Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins,
Şerban Papacostea, Pompiliu Teodor, Istoria României, Bucureşti, Editura Corint, 2002, p. 383–384.
10
Partidul Naţional Popular, adică P.N.P.,organism politic înfiinţat sub oblăduirea P.C.R.
pentru a creşte ponderea aliaţilor comuniştilor în viaţa social politică a ţării. Acesta, împreună cu
P.S.D., Frontul Plugarilor şi alte organisme politice satelite comuniştilor făceau parte din F.N.D.
(Frontul Naţional Democrat), înfiinţat la 12 octombrie 1944, act care punea capăt B.P.D., coaliţie care
făcuse posibilă răsturnarea lui Ion Antonescu şi încheierea armistiţiului cu U.R.S.S., la
12/13 septembrie 1944.
11
Vezi, în acest sens, ambuscada de la Haciung, lângă Suceviţa, jud. Suceava, iunie 1944,
activitatea primelor grupuri de partizani din Munţii Bucovinei şi desantarea, pe Măgura, a grupului de
tineri legionari, susţinuţi de „guvernul” în exil condus de Horia Sima, care au luptat împotriva
comunismului din primăvara şi până în vara lui 1945, în pădurile din apropierea Câmpulungului
Moldovenesc.
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care aveau ca obiect trasarea frontierei dintre România şi U.R.S.S., pe teritoriul
judeţului Rădăuţi făcându-se, în anul 1946, în defavoarea României şi cu
aproximativ 500 de metri mai spre teritoriul românesc. Noua linie de frontieră
sovieto-română, de pe teritoriul judeţului Rădăuţi, a stârnit nemulţumirea
locuitorilor ale căror proprietăţi cădeau sub incidenţa voinţei abuzive a sovieticilor,
în localităţi ca: Siret, Climăuţi, Baineţ, Bilca, Vicov de Sus, Straja şi Putna.
Revenirea din Uniunea Sovietică a unui număr important de cetăţeni români,
unii de pe teritoriul ocupat al Bucovinei şi al Basarabiei, precum şi a evreilor care
supravieţuiseră lagărelor din Transnistria, sau plecaseră în U.R.S.S. în toamna
anului 1940, în „marea patrie a libertăţii” (cum era denumită în propaganda
sovietică U.R.S.S.), se regăseşte reflectată în numeroase documente ale vremii.
Toate acestea ne îndeamnă să desprindem concluzia, că istoria acestei părţi din
fosta Bucovină este deosebit de importantă nu numai pentru că este necunoscută ci
şi ca parte a istoriei naţionale. Adică, aici s-au petrecut procese istorice importante
pentru înţelegerea istoriei naţionale, cele mai multe generate de sfârşitul celui de al
Doilea Război Mondial şi de începutul sovietizării României.

***
Prefectura Judeţului Rădăuţi
Nr. 853, din 5 mai 1944
Către
Primăria comunelor Coştişa şi Fătăuţii Noi
Veţi pune la dispoziţia Armatei Roşii 100 de lucrători, dintre care 25 cu
topoare şi ceilalţi cu hârleţe, pentru lucrările [de] la podul din Dorneşti.
Echipa de lucrători va fi ridicată de delegatul Armatei Roşii de la primărie,
unde vor fi adunaţi în dimineaţa zilei de 6 mai, orele 6 dimineaţa. Oamenii vor lua
hrană pe timp de trei zile.
Prefect, (ss) indescifrabil
[D.J.A.N.Sv., inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 95/1944, fila 14.]

Prefectura Judeţului Rădăuţi
Răspuns la circulara nr. 5 313, din 3 octombrie 1944
Plasa Siret
Localitatea
Baineţ
Bălcăuţi

Nr.
populaţiei
606
1 795

Nr. vitelor
mari
148
444

Nr. vitelor
mici
70
668

Nr. cailor
72
240

Nr.
căruţelor
52
180
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Bădeuţi
Botoşeniţa
Calafindeşti
Cândeşti
Climăuţi
Dorneşti
Grăniceşti
Mănăstioara
Milişăuţi
Muşeniţa
Negostina
Rogojeşti
Satu Mare
Sinăuţii de
Jos
Ţibeni
Văşcăuţi
Gropeni
Siret

1 165
454
1 523
841
1 127
–
1 558
–
2 672
407
1 813
1 047
1 982
981

260
–
632
214
213
–
537
–
591
107
240
283
424
221

446
–
991
547
70
–
754
–
885
101
535
551
455
288

110
3
216
78
313
5
134
4
231
47
126
130
183
84

116
–
189
44
44
–
204
–
278
33
80
104
145
63

763
811
358
2 395

173
231
87
358

228
507
159
371

76
81
43
145

75
79
40
105

[D.J.A.N.Sv., inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 84/1944, fila 2.]

Răspuns la circulara nr. 5 313, din 3 octombrie 1944
Plasa Putna
Localitatea
Bilca
Brodina
Burla
Costişa
Frătăuţii Noi
Frătăuţii
Vechi
Gălăneşti
Gura Putnei
Horodnic de
Jos
Horodnic de
Sus
Hurjuieni
Măneuţi
Marginea
Putna
Straja

Nr.
populaţiei
3 144
–
1 637
1 743
3 764
2 532

Nr. vitelor
mari
760
–
384
448
977
638

Nr. vitelor
mici
560
–
764
499
1 025
328

Nr.
cailor
161
–
188
136
252
210

Nr.
căruţelor
196
–
176
119
268
192

850
657
2 195

534
95
688

372
51
158

76
20
160

157
9
239

2 921

590

90

185

188

758
1 336
4 414
1 201
3 225

176
221
976
264
938

466
263
466
133
1 225

328
106
328
24
37

366
108
366
25
39
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Suceviţa
Vicov de Jos
Vicov de Sus
Vitinel
Voievodeasa
Volovăţ
Ulma

846
3 387
7 828
1 648
1 297
2 783
1 275

204
773
1 823
448
102
607
–

233
365
1 248
188
35
599
–

66
93
187
74
30
117
–

59
78
351
198
36
284
–

[D.J.A.N.Sv., inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 84/1944, fila 3.]

Situaţia numerică a legionarilor internaţi în Lagărul de la Rădăuţi,
18 decembrie 1944
Internaţi
de pe
teritoriul
urban
Internaţi
de pe
teritoriul
rural
Total
general

Români
b

f

Cehoslovaci
c

Lipoveni

Poloni

c

total

b

f

total

b

f

c

total

b

f

11

6 –

17

1

– –

1

1

–

–

1

–

– –

–

– – –

–

66

– –

66

–

– –

–

1

– –

1

–

– –

–

2 – –

2

77

6 –

83

1

– –

1

2

–

2

–

– –

–

2 – –

2

–

c

Ucraineni
total

b

f

c

[D.J.A.N.Sv., inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 1/1946, Jandarmi, fila 6.]

Prefectura Judeţului Rădăuţi
Situaţia numerică a legionarilor din raza Poliţiei Rădăuţi, după fişe
Existenţi
158

Triaţi
5

Arestaţi
20

Puşi în libertate
2

Dispăruţi
65

Şeful Biroului Siguranţei, (ss) indescifrabil
[D.J.A.S. Suceava, inv. 231, fond 101, Jandarmi, dosar 1/1946, fila 9]

Telegramă
Ministerului Afacerilor Interne – Direcţiunea Ordini Publice, Bucureşti
La ordinul telegrafic nr. 21 945, din 26 nov. 1944, raportăm următoarele:
După fişe (legionari) – 413, triaţi – 22, arestaţi – 99, puşi în libertate – 6, dispăruţi
– 197.
Raportează prefectul judeţului Rădăuţi. Gh. Palamariu

total
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[D.J.A.N.Sv., inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 1/1946, Jandarmi, fila 10.]

Inspectoratul Judeţean Suceava

Legiunea de Jandarmi Rădăuţi

Situaţia numerică a tuturor legionarilor din judeţ, existenţi după fişe
Existenţi
după fişe
Rural
242

Urban
171

Triaţi

Rural
18

Urban
4

Arestaţi

Rural
70

Urban
19

Puşi în
libertate
Rural
–

Urban
–

Dispăruţi

Rural
131

Total
internaţi
în lagăr

Urban
66

89

Lt. col. Alex. B. Alexandrescu
[D.J.A.N.Sv., inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 1/1946, Jandarmi, fila 11.]

Comisariatul de Poliţie Siret
Biroul de Siguranţă
Situaţia numerică a legionarilor
Situaţia numerică – 54 (după tabele)
Arestaţi
– 2 (Ţurcan Ilie, Marcu Dumitru)
Puşi în libertate – 4 (Vasilovici Nicolai, Berlinschi Ocatvian, Halip Gh., Pânzar
Radu)
Dispăruţi
– 14.
[D.J.A.N.Sv., inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 1/1946, Jandarmi, fila 12.]

Subcomisia Aliată de Control
Trupe Sovietice
Situaţia cheltuielilor
Perioada
Trim. IV (12 sept.–31 dec.
1944)
Trim. I, 1945
Trim. II, 1945
Trim. III, 1945
Trim. IV, 1945
Total: 60 734 555 lei

Cu aprobarea Comisiei
Române
–

Fără aprobarea Comisiei
Române
–

12 810 222 lei
5 952 710 lei
8 181 376 lei
13 101 852 lei
40 046 160 lei

3 757 870 lei
533 066 lei
4 867 800 lei
11 529 665 lei
20 668 395 lei

[D.J.A.N. Suceava, inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 94/1944, fila 5.]
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Proces-verbal
Asupra şedinţei consiliului politic al Primăriei Oraşului Siret, ţinută astăzi 24
ianuarie 1946, în sala de şedinţe a primăriei cu următoarea ordine de zi:
1. Luarea de hotărâri cu privire la epurarea funcţionarilor comunali;
2. Eventuale.
Convocarea a fost făcută în regulă.
Prezenţi: primarul Abramiuc Ştefan, viceprimar Belciuc Anton, Irimiciuc
Zaharia, Windisch Jancu, dr. Clivaţ, avocat Kroessel Wilhelm, Sandu Johan;
Serdenciuc Mihai, Eisig Moses, Moldovan Traian, Brecher Leiser, Abramiuc
Dimitrie, Mateiciuc Grigorie, Butrei Gheorghe, Hreniuc Nicolae, Uricec Nicolae.
Preşedintele deschide şedinţa şi acordă cuvântul d-lui Abramiuc Dimitrie,
reprezentantul Sindicatului Salariaţilor Comunali, Subsecţia Plăşii Siret. Domnul
Abramiuc Dimitrie arată în expunerea sa de propunerea de epurare a patru
funcţionari ai primăriei ş.a. [?]: secretarul prof. Cârstiuc Johan, contabilul Nastasi
Ilie, şeful de birou M.O.N.T., Ştefaniuc Toader şi electro-mecanicul Duciuc
Modest. Această propunere a fost făcută de consiliul politic al judeţului, fără ca să
fie întrebate şi organizaţiile politice ale oraşului Siret, care sunt în drept să
cunoască şi ele propunerile de epuraţie, întrucât sunt mai în măsură de a cunoaşte
atitudinea funcţionarilor care trăiesc în mijlocul lor. De asemenea, aceşti
funcţionari nu cunosc ce învinuiri li se aduc şi nu li s-a dat posibilitatea de a se apăra.
Se ia în discuţie această chestiune de consiliu.
Dl Sandu Johan, delegatul P.N.L. artă că s-a discreditat, prin aceasta,
consiliul politic al prmăriei şi propune să se protesteze formal în contra acestei
propuneri de epuraţie, făcută fără consultarea consiliului şi a primăriei Siret.
Dl Nicolae Hreniuc, delegatul Partidului Social Democrat propune a se
respinge această propunere de epuraţie şi chestiunea de epuraţie a acestor
funcţionari să fie discutată în primul rând de consiliul politic al primăriei şi de
organizaţiile [politice] locale.
Dl. Gheorghe Butrei, reprezentantul Frontului Plugarilor se asociază
propunerilor făcute de antevorbitori.
Dl. Nicolae Uricec, delegatul P.N.L., de asemenea îşi exprimă asentimentul
în această direcţie;
Dl avocat Kroessel, delegatul U.P. arată că, întrucât această hotărâre este
luată de un for superior, consiliul politic al primăriei nu este în măsură de a lua
hotărâri contrare. Arată că, pentru a nu se face nedreptăţi, ar fi bine în sensul legii
de epuraţie ca fiecare dintre funcţionarii vizaţi să formuleze printr-un memoriu
apărarea, care memoriu să fie supus consiliului şi tuturor organizaţiilor locale
politice, pentru a ne se tărăgăna rezolvarea. Propune, de asemenea, de a se
interveni la consiliul politic judeţean pentru ca, în cazul că cauza n-ar fi fost supusă
încă [atenţiei] Ministerului de Interne, să se amâne aceasta până ce funcţionarii vor
putea formula apărarea.
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Dl. dr. Clivăţ, delegatul U.P., propune a se cere de la consiliul politic
judeţean, ca să li se comunice funcţionarilor motivele epuraţiei lor.
Dl. Jancu Windisch, delegatul P.C.R., se asociază la propunerea de protestare
şi propune a se pune la vot propunerile făcute.
Se supun la vot aceste propuneri şi consiliul cu unanimitate de voturi
hotărăşte:
1. a se protesta în contra hotărârilor de epuraţie făcute fără consultarea
consiliului politic al primăriei şi a organizaţiilor politice locale;
2. a se adresa consiliului politic judeţean o adresă făcută de acest consiliu, de
a nu se supune încă cauza Ministerului de Interne şi de a da funcţionarilor vizaţi
posibilitatea de a se apăra în contra hotărârii acestui consiliu al judeţului, în care
scop să se convoace o adunare specială. Se împuterniceşte preşedintele consiliului,
dl primar […] de a expedia această adresă prin membrii consiliului […] la Rădăuţi;
3. de a pune în vedere funcţionarilor vizaţi de a-şi face apărarea lor prin
memorii aparte, care să fie supuse organizaţiilor politice locale şi consiliului politic
al primăriei.
Dl viceprimar Belciuc Anton, arată că a lut contact cu cetăţenii oraşului, care
sunt toţi nemulţumiţi de felul epuraţiei […] au fost vizaţi funcţionarii cinstiţi. Arată
că mersul treburilor primăriei ar suferi foarte mult prin îndepărtarea nejustificată a
unor funcţionari de carieră şi la locuri de răspundere.
Nefiind alte probleme de discutat dl primar închide şedinţa.
Preşedinte, (ss) indescifrabil
Secretar, (ss) indescifrabil
Membri, (ss) indescifrabil
[D.J.A.N.Sv., inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 1/1946, fila 19–20.]

Partidul Comunist Român
Organizaţia Judeţeană Rădăuţi
Raport
Privitor la situaţia prefecturii în luna ianuarie 1946
1. În serviciul prefecturii sunt 65 de funcţionari, dintre care 15 sunt membri
de partid, iar patru sunt cu perspective de a deveni membri de partid;
2. Prefectura a dus în cursul acestei luni următoarele acţiuni: s-au adus
14 tone de petrol şi 60 de vagoane de porumb din cel sosit din U.R.S.S., din care o
mare parte s-a distribuit la populaţie;
În cursul lunii ianuarie, Liceul Industrial de Băieţi a primit o subvenţie de la
Ministerul de Interne, în sumă de un milion de lei, la fel a primit, de la acelaşi
minister, o subvenţie de un milion de lei şi Şcoala Primară de Băieţi, Nr. 2.
În judeţul Rădăuţi avem 33 de cămine culturale, dintre care 13 şi-au
redeschis, până în prezent, activitatea.
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Sfatul judeţean al căminului cultural va fi reales în adunarea generală care va
avea loc la începutul lunii februarie;
Comitete de plăşi nu există.
Toate clădirile căminelor culturale sunt deteriorate şi necesită reparaţii care
se ridică la suma de 30 000 000 lei.
În judeţul Rădăuţi sunt opt şcoli secundare.
Nici un profesor nu este apropiat nouă şi nu lucrează în T.P.R., afară de
profesorul Grămadă care este membru al Partidului Social Democrat şi profesorul
Simionovici, de la Liceul Industrial, care a solicitat intrarea în partid.
Situaţia autorităţilor în subordine[a autorităţilor judeţene] din toate punctele
de vedere este următoarea:
pretorul plăşii Rădăuţi, Ursachi Calistru, este preşedintele Patidului Naţional
Popular [şi] este foarte popular în plasă, iar plasa [este] bine organizată;
pretorul plăşii Siret, Martinescu Gheorghe, este membru în P.N.P. şi este un
element bun;
pretorul plăşii Vicov de Sus, Prelipceanu Orest, este slab din toate punctele
de vedere [şi] politiceşte.
Situaţia C.A.S.P.L. este mulţumitoare, afară de unele dificultăţi în privinţa
bunurilor ungureşti, care ar trebui împroprietărite.
Produsele C.A.N., în cursul acestei luni, s-au distribuit regulat, pe cartele.
De la M.A.T., până în prezent, nu am primit datele cerute pentru a se putea
proceda la o împărţire justă a acestor produse, dânşii refuzând amestecul nostru în
chestiunea lor. Până în prezent instituţia a fost bine văzută de populaţia atât de la
oraş, cât şi de la sate, întrucât prefectul, membrul nostru de partid, şi-a dat tot
interesul de a servi pe fiecare, antrenând totodată şi pe ceilalţi funcţionari în această
direcţie, iar acum, nu de mult, schimbându-se prefectul, cu unul de la Partidul
Liberal nu putem preciza deocamdată.
Situaţia organizaţiilor de partid în judeţ este următoarea: Partidul Social
Democrat este activ, recrutând elementele lor fără a alege, astfel că în rândurile lor
s-au strecurat mulţi reacţionari care caută refugiul în sânul lor. Aproape toţi
învăţătorii sunt membri acestui partid.
Partidul Naţional Liberal al lui Tătărscu a început activitatea. La fel partidul
lui Brătianu. Partidul Naţional Ţărănesc al lui Alexandrescu [este] inactiv, cel al lui
Maniu a început să ridice capul. Partidul Sionist din Rădăuţi şi Siret este foarte
activ. [Sucursale]le sunt următoarele: Birth–Drumpeldor, având în Rădăuţi
conducător pe Kurz Max şi 180 de membri; Nanuar–Nazioni, conducător Lupovici
Jehuda, Barkovici Rifka, Fitzer Pemina şi Bernstein Emanuel, membri 80;
Hauchomer–Nazair, conducător Wassermann Chaim şi Antonier S[?], membrii 80;
Buak–Akkiba, conducător Bernstein Lea, Solomon Klara, Solomon Janette şi
Bauer Artur, membri 30; Ehudul, conducător Goldschleger Efroim, membru în
comitetul executiv [de la] Bucureşti; Nizarahi, conducător Berkovici Saic, membri
50; Mertz–Coa, conduc[ător] Nering Saul, membri 48; Clol–Sione, conduc[ător]
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Alter Wassermann, membri 80; Kordonia, conduc[ător] Reiber Simon, membri 15;
Noua organizaţie sionistă Herzia, conduc[ător] Mechel Adolf, 180 membri.
Conducătorul tuturor sioniştilor este dl Wassermann Alter iar […]dele lor
numără 663 de membri.
Din partea partidului am primit şi primim mereu ajutoare […]. Situaţia
sanitară a judeţului, până în prezent este satisfăcătoare. În cursul acestei luni s-au
observat următoarele cazuri de boli infecţioase:
Comuna Milişăuţi, 2 cazuri [de] tifos exantematic;
Cazuri de febră tifoidă din judeţ: Rădăuţi, opt cazuri; comuna Milişăuţi, cinci
cazuri; comuna Putna, patru cazuri; comuna Bălcăuţi, două cazuri; comuna Vicov
de Sus, două cazuri.
Scarlatina, un caz în oraşul Rădăuţi; Difterie, un caz în oraşul Rădăuţi.
În judeţul Rădăuţi avem următoarele dispensare:
oraşul Siret, dispensar şi infirmerie permanentă; comuna Vicov de Sus, dispensar şi
infirmerie permanentă; comuna Vicov de Jos, dispensar, comuna Horodnic de Jos,
dispensar, comuna Putna, dispensar; comuna Bădeuţi, dispensar, comuna
Grăniceşti, dispensar, comuna Marginea, dispensar/nu funcţionează, are nevoie de
reparaţii; comuna Frătăuţii Vechi, dispensar; comuna Brodina, dispensar; oraşul
Rădăuţi dispensar; comuna Dorneşti, dispensar/care nu funcţionează din lipsă de
local; comuna Rogojeşti, dispensar, comuna Baineţ, dispensar.
De ajutoare propriu-zis s-a ocupat serviciul sanitar, numai singur[?], din
partea Ajutorului Moldovei în sumă de 300 000 lei. Pe lângă aceste ajutoare s-au
primit subvenţii din partea Ministerului Sănătăţii suma de 1 500 000 lei pentru
plata personalului angajat provizoriu în combaterea de epidemii şi de la Casa
Sănătăţii în sumă de 800 000 lei pentru echilibrarea bugetului.
Secretarul celulei „Prefectura”, Mihai Băncescu
[D.J.A.N.Sv., inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 1/1946, fila 26.]

Proces-verbal
Azi, 2 februarie 1946, orele 17, s-a întrunit Consiliul Politic de pe lângă
Prefectura judeţului Rădăuţi, în şedinţă ordinară cu următoarea ordine de zi:
1. Înlocuirea primarilor morţi sau demisionaţi;
2. Protestul Consiliului Politic Siret în legătură cu epurarea funcţionarilor;
3. Propuneri pentru delegaţi în toate consiliile politice comunale;
4. Adresa nr. 9227/1946 a I.N.?.O.P.-ului cu privire la acordarea de credit
Federalei „Bogdania” şi Cooperativei „Munca”;
5. Problema repartizării de alimente pentru învăţătorii de la sate prin
economatul funcţionarilor publici;
6. Relaţii despre sechestrarea pieilor de către Oficiul Economic;
7. Împroprietărirea cu pământurile ungureşti;
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8. Diverse.
Prezenţi. Prefectul judeţului Rădăuţi: A Apati, preşedinte; şef de cabinet,
Bruno Perez, secretar; delegatul P.C.R., Rusşindilar Vasile; delegatul P.S.D.,
Juravle Dumitru; delegatul P.N.L., Cloşcă Simion; delegatul P.N.P., Procopovici
Gh.; delegatul C.L., Sculler David; delegatul F.P., Boghean Gh.
Domnul prefect declară şedinţa deschisă, la orele 17 şi dă citire procesului
verbal din ultima şedinţă. După citirea procesului verbal, delegatul P.S.D. ridică
incidentul că nu este de acord cu felul în care consiliul şi-a dat avizul pentru epurare.
Delegatul P.C.R. arată că Partidul Social Democrat şi-a dat o dată
asentimentul şi, deci, răspunde pentru această indiferent care este persoana care îl
reprezintă în consiliul politic;
Delegatul P.N.L. subliniază că dacă delegatul P.S.D. crede că s-au făcut
nedreptăţi şi cere revizuirea, ar trebui să prezinte dovezi concrete pentru a se putea
reveni.
Delegatul P.S.D. arată că regretă mult că nu a fost prezent la acea şedinţă,
întrucât dl Bankner, care a reprezentat acest partid, a fost în completă necunoştinţă de
cauză. Citează cazuri concrete ca: notarul Suceveanu, din comuna Putna şi
cantonierul Rusu, din comuna Frătăuţii Noi.
Delegatul P.N.L. întrebă dacă s-a material în contra lui Mironescu.
Răspunsul este negativ.
Delegatul P.C.R. arată că şi-a dat avizul numai pentru epurare urmând ca
P.S.D. să prezinte materialul pentru epurarea definitivă.
Se trece la discutarea ordinei de zi propriu-zise.
1. Înlocuirea primarilor morţi sau demisionaţi.
Delegatul P.C.R. arată că primarii morţi sau demisionaţi trebuie înlocuiţi prin
deplasări ale consiliului politic împreună cu dl. prefect la faţa locului. Partidul
Comunist şi F.N.D. urmăresc ca să nu se facă o spărtură în cadrul consiliului politic
[judeţean], din această cauză este necesar ca înlocuirile să se facă la faţa locului, în
prezenţa consiliului politic [local] pentru a arăta faptul de colaborare. În ordine
urgenţei, primăriile unde se impune, imediat, înlocuirea sunt: Bădeuţi, primarul
mort; Straja, primarul demisionat; Mănăstioara, primarul mort; Calafindeşti,
primarul demisionat; Vicov de Sus, primarul demisionat. Afară de aceştia mai sunt:
primarul oraşului Siret, necorespunzător şi primarul comunei Brodina cu situaţia
neclară la Justiţie.
În şedinţă trebuie să se stabilească şi data deplasării. P.C.R. pune la
dispoziţie o maşină […] pentru delegaţi prefectura va da ordin ca să se adune
populaţia în ziua în care se va stabili deplasarea. Delegatul C.L. se declară de acord
cu propunerile delegatului P.C.R.
Delegatul P.N.L. citeşte instrucţiunile Ministerului Afacerilor Interne care
prevăd că primarii se numesc de către consiliul politic şi numai în cazul în care nu
se poate cade de acord se consultă obştea. Declară că P.N.L. nu are deocamdată
pretenţii la locul de primar şi propune împărţirea locurilor vacante.
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Delegatul P.C.R. arată că nu este cel mai important să se împartă locurile, ca
primari trebuie numiţi cei mai populari oameni din comună, indiferent de
apartenenţa politică, aşa cum s-a stabilit la conferinţa prefecţilor pe ţară. Pentru a
ajunge la acest scop este necesară deplasarea pe teren.
Delegatul P.N.P se declară de acord cu delegatul P.C.R., subliniind însă
greutăţile deplasării şi propunând să se dea delegaţii preturilor, ceea ce tehniceşte
este mult mai uşor.
Delegatul F.P. subliniază că este în interesul tuturor ca posturile vacante de
primari să fie ocupate de oamenii cei corespunzători.
Delegatul P.N.L. arată că, în fond, sunt două propuneri: sau consiliul politic
se deplasează pe tren şi consultă obştea, sau îi numeşte direct.
Delegatul P.S.D. arată că, întrucât sunt şapte comune vacante, să se dea
fiecărui partid o comună.
Delegatul P.C.R. declară că nu este de acord şi cere deplasarea pe teren. În
ceea ce priveşte comuna Brodina să se ceară relaţii de la Parchet.
Consiliul aprobă deplasarea pe teren pentru consultarea obştii comunelor în
vederea numirii de primar, fixând deocamdată următoarele zile: joi, 7 februarie,
orele 3 p.m. deplasarea la Bădeuţi; duminică 10 februarie, deplasarea în comunele
Vicov de Sus şi Straja.
În ceea ce priveşte celelalte comune, data deplasării se va stabili în şedinţa
viitoare […].
Delegatul P.N.P. arată că la fel se petrece cu grâul şi cu porumbul. Consiliul
constată că este o mare greşeală şi hotărăşte să ducă muncă de lămurire pentru a
arăta că tot ce se dă populaţiei, nu se dă de către partide ci de către guvern şi ţară.
Se ia în discuţie distribuirea sumelor rezultate din campania dusă pentru
ajutorarea elevului sărac. În acest scop au fost invitaţi special: 1. Dl Iuraşec,
preşedintele T.P.R.-ului; 2. D-na Frunză, preşedintă a U.F.A.R.-ului; 3. D-na
Iuraşec, delegata U.F.A.R.-ului; 4. D-ra Fenia Fenachenevna, delegata U.F.A.R.ului; 5. Dl Ilie Vişan, directorul Liceului „Eudoxiu Hurmuzachi”; 6. D-na
Georgescu, director la Liceul Comercial de Fete; 7. Dl. Obadă, directorul Liceului
Comercial de Băieţi; 8. D-na Bodnariu, director la Liceul Industrial de Fete, 9. Dl
Pintilescu, directorul Gimnaziului Industrial de Băieţi; 10. D-na Badac, director la
Liceul „Elisabeta Doamna”. Din rapoartele Dlui Obadă şi ale D-lui Iuraşec reiese
că în cursul acestei campanii s-a realizat suma de 1 053 333 lei. Cheltuielile se
ridică la 12 000 lei, aşa încât venitul net este de 1 041 333 lei. După discuţiuni,
consiliul în deplin acord cu cei prezenţi hotărăşte ca suma realizată să se
repartizeze în modul următor:
200 000 lei pentru elevii săraci ai şcolilor primare din oraş;
200 000 lei pentru elevii săraci ai Liceului „Eudoxiu Hurmuzachi”;
150 000 lei pentru elevii săraci ai Liceului „Elisabeta Doamna”;
125 000 lei pentru elevii săraci ai Liceului Comercial de Fete;
145 000 lei pentru elevii săraci ai Liceului Industrial de Fete;
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110 000 lei pentru elevii săraci ai Gimnaziului Comercial de Băieţi;
111 333 lei pentru elevii săraci ai Gimnaziul Industrial de Băieţi.
Distribuirea banilor se va face de către direcţiunile respective […].
[D.J.A.N.Sv., inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 1/1946, fila 31–34.]

Prefectura Judeţului Rădăuţi
Secţia Administrativă
Biroul Documente şi Studii Statistice
Către
Ministerul Afacerilor Interne
Oficiul de Documentare şi Studii Administrative
Bucureşti
În conformitate cu ordinul telegrafic nr. 112 385 al Ministerului Afacerilor
Interne şi urmare a ordinului circular nr. 36 608 A, din 20 noiembrie 1945,
Avem onoarea a Vă înainta, mai jos, raportul de activitate pe luna ianuarie
1946, al Consiliului Politic Judeţean şi al Consiliului de Colaborare, cuprinzând
problemele mai de seamă discutate, dificultăţile întâmpinate şi propunerile făcute.
I. Consiliul Politic
În cursul lunii ianuarie 1946, Consiliul Politic de pe lângă Prefectura
judeţului Rădăuţi, a ţinut două şedinţe în zilele de 17 şi 20 ianuarie 1946.
Problema cea mai importantă discutată în ambele şedinţe a fost aceea a
purificării aparatului de stat.
În şedinţa din 17 ianuarie 1946 această problemă s-a discutat principial,
studiindu-se instrucţiunile şi legea, iar în şedinţa din 20 ianuarie, s-a trecut, concret,
la propuneri, consiliul avizând asupra epurării definitive, sau temporare, a
16 funcţionari aparţinând Ministerului Afacerilor Interne.
II. Consiliul de Colaborare
În cursul lunii ianuarie 1946, Consiliul de Colaborare de pe lângă Prefectura
judeţului Rădăuţi a ţinut o şedinţă în ziua de 31 ianuarie 1946, sub preşedinţia
Domnului Prefect al judeţului, Artur Apati.
Prezenţi au fost membrii de drept şi facultativi, adică toţi şefii de autorităţi şi
[de] instituţii din oraşul Rădăuţi.
Fiecare şef de autoritate şi de instituţie a prezentat o expunere în scris asupra
activităţii desfăşurate, în cadrul atribuţiunilor sale.
1. Părintele protoiereu al Rădăuţilor, pe lângă altele, relevă în special
activitatea dăunătoare a sectelor religioase, care se înmulţesc pe zi ce trece şi care,
prin propaganda lor, atacă biserica şi statul. Poliţia şi Legiunea de Jandarmi au
ordine de a supraveghea activitatea acestor secte.
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2. Domnul Inspector Şcolar judeţean expune următoarea situaţie a
învăţământului primar din judeţ:
În judeţ sunt 66 de şcoli primare;
62 de şcoli primare cu localuri proprii;
4 şcoli primare în localuri închiriate;
64 de şcoli primare funcţionează cu 245 de săli de clasă;
2 şcoli primare nu funcţionează din lipsă de local (Costâna-Iaz
şi Măneuţi-Saha);
Frecvenţa, înscrişi clasele I–IV, 13 207, frecvenţi 73%
clasele V–VII, 4 004, frecvenţi 68 %
Total
17 211
Activitatea didactică la cele 64 de şcoli primare care funcţionează [este
asigurată de] 452 de învăţători
S-au înfiinţat 56 de centre pentru alfabetizare a poporului neştiutor de carte,
dintre care, în 30, s-a început activitatea.
În prezent există opt cercuri de studii învăţătoreşti, din care cinci au ţinut
şedinţe în cursul lunii ianuarie 1946.
Activitatea extraşcolară. Pe lângă activitatea şcolară, învăţătorimea activează
la căminele culturale, în bănci populare, cooperative, economate etc.
3. Domnul Medic primar al judeţului expune situaţia sanitară. Activitatea
Serviciului Sanitar judeţean, în cursul lunii ianuarie 1946 s-a îndreptat în primul
rând în combaterea epidemiilor existente şi luarea măsurilor de profilaxie.
S-au înregistrat următoarele cazuri de boli:
a) tifos exantematic:
5 cazuri
b) febră tifoidă:
8 cazuri; total 13 cazuri
numărul născuţilor: 134
numărul morţilor: 162
În judeţ funcţionează un spital şi 2 dispensare.
4. Domnul Administrator General al O.N.A.C.-ului arată că activitatea a
decurs în mod obişnuit prin închirieri de locuinţe şi arendări de terenuri. Se fac
pregătiri pentru ţinerea licitaţiilor publice pentru arendarea morilor din judeţ,
operaţiune ce se va face în cursul lunii februarie 1946.
5. Domnul Inginer Şef al Secţiei Tehnice face cunoscut că în cursul acestei
luni s-au desfundat şi deszăpezit şanţurile şi şoselele, încât circulaţia n-a fost
întreruptă. S-au întocmit devize pentru lucrări necesare reparaţiunilor
întreprinderilor de stat şi a instituţiilor ca: Herghelia Statului (ferma Mitoc),
Spitalul Rădăuţi, Fabrica de Mobilă Töner etc.
6. Domnul Comandant al Legiunii de Jandarmi Rădăuţi expune următoarea
situaţie. În urma crimelor şi jafurilor s-a întreprins o razie pe toată raza teritorială a
Legiunii de Jandarmi, în zilele de 8, 9 şi 10 ianuarie, cu următorul rezultat:
9 urmăriţi, 10 infractori, 11 dezertori, 2 condamnaţi, 9 nesupuşi, 52 de indivizi
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reţinuţi – fiind găsiţi fără acte de identitate. S-au confiscat 3 revolvere, 2 arme de
tip militar.
7. Domnul Administrator Financiar expune următoarea situaţie:
I. Cu privire la constatare, s-a continuat acţiunea de investigaţie şi cercetare
pe teren, pentru identificarea evaziunilor fiscale, stabilindu-se un număr de
217 impuneri şi 23 procese verbale de contravenţie.
II. Cu privire la perceperea impozitelor, situaţia debitelor stabilite este:
Debit real – 143 517 284 lei
Încasări – 113 568 694 lei, respectiv 72 %.
În privinţa lichidării debitelor se întâmpină greutăţi la urmărirea impozitului
agricol în comunele cu foştii proprietari unguri şi germani, ale căror terenuri sunt
administrate de stat, iar primăriile respective nu au o evidenţă precisă.
În privinţa impozitului imobiliar s-au ivit discuţii între administratorii
bunurilor şi arendaşi, din lipsa de preciziune a obligaţiunilor contractuale.
8. Serviciul Sanitar Veterinar al judeţului prezintă următoarea situaţie:
a) turbarea la câini: 4 cazuri
b) pesta aviară: câteva cazuri
c) râie la cai: 3 cazuri
În conformitate cu ordinul Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, au
început lucrările pregătitoare pentru înfiinţarea staţiunilor de montă cu armăsarii
statului. În sezonul 1946 vor funcţiona şase staţiuni, cu 12 armăsari arabi şi patru huţuli.
9. Domnul Director al Oficiului Economic judeţean prezintă următoarea
situaţie a aprovizionărilor sub toate formele: porumb – 30 vagoane; chibrituri –
90 000 de cutii; petrol – 13 856 kg; zahăr – 25 99 kg, pentru completarea cotei pe
noiembrie, decembrie 1945 şi ianuarie 1946.
Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării a repartizat cinci vagoane de grâu,
lunar, cotă care, cu toate că până în prezent nu a sosit, este foarte mică faţă de
populaţia judeţului.
În cursul lunii ianuarie 1946 s-a distribuit pâine la populaţia judeţului
Rădăuţi, pe bază de cartelă, de patru ori pe săptămână.
Din cauza lipsei mijloacelor de transport aprovizionarea judeţului se face greu.
10. Domnul Primar la oraşului Rădăuţi a depus următorul raport de activitate
– administraţia generală a oraşului Rădăuţi se prezintă bine. Populaţia oraşului este
în creştere şi prezintă un total de 15 531 de suflete, după cum urmează: români – 7
967; evrei – 4 735; germani – 1 500; ruşi – 9; poloni – 432; lipoveni – 157;
ucraineni – 731 şi unguri – 2.
Starea civilă. S-au înregistrat următoarele cazuri: născuţi – 23 (din care 12
băieţi şi 11 fete); morţi 31 (din care 16 bărbaţi şi 15 femei); căsătorii – 3;
divorţuri – 2.
Starea sanitară a oraşului este mulţumitoare.
La Uzina Electrică funcţionează un motor vechi de 100 H.P. ajutat de un
motor de 60 H.P. Motorul de 150 de H.P. este montat şi urmează a fi pus în
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funcţiune peste câteva zile. Cu ocazia normalizării activităţii C.F.R. se va aduce
noul motor care, în prezent, se află evacuat la Târgu-Jiu. Propun să se facă
intervenţiile necesare pentru ca Rădăuţii să fie cap de linii C.F.R., aşa cum a fost
până în anul 1940.
Prefectul Judeţului Rădăuţi, A. Apati
Referent statistic, D. Colomiţchi
[D.J.A.N.Sv., inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 1/1946, fila 48–50.]

Proces-verbal
Astăzi 15 VI 1946, orele 9 dimineaţa.
Conform convocării nr. 486 din 14 VI s-a întrunit consiliul politic al
Prefecturii judeţului Rădăuţi în şedinţă extraordinară, cu următoarea ordine de zi:
I. Continuarea discuţiilor privitoare la contestaţiile de epurare;
II. Diverse.
Prezenţi: Dl. A. Apati, prefectul judeţului Rădăuţi, preşedinte; Dl. Peretz B.,
şef de secţie, secretar; delegatul P.C.R., Ţugui Pavel; delegatul P.S.D., dr. Drimer
M, delegatul P.N.L., avocat Cloşcă Simion; delegatul P.N.P., Procopovici Gh.,
delegatul F.P., ing. Morariu; delegatul C.L., Schuller David. De faţa fiind Dl.
inspector general administrativ dr. I. Kessler.
Intrându-se în ordinea de zi se dă citire memoriilor funcţionarilor
administrativi epuraţi din acest judeţ şi anume:
I.1. Duciuc Modest, funcţionar la primăria oraşului Siret. Cercetându-se
memoriul făcut de cel în cauză, în susţinerea cererii de revenire asupra epurării,
precum şi a materialului de acuzare, consiliul hotărăşte respingerea contestaţiei
menţinând avizul de epurare;
I.2. Asupra memoriului Dlui Nastasi Ilie, funcţionar la primăria oraşului
Siret, consiliul ia în considerare documentele prezentate, hotărând revenirea asupra
avizului de epurare, ţinând seama şi de faptul că numitul are formele de pensionare;
I.3. Asupra memoriului Dlui Freier Leon, funcţionar la Oficiul Economic
Judeţean, consiliul hotărăşte amânarea pronunţării definitive, urmând ca cel în
cauză să mai adauge la memoriu unele declaraţii ale persoanelor cu care a fost în
lagăr şi la care se referă în declaraţia anexată memoriului;
I.4. Asupra memoriului cantonierului Rusu Emilian, de la Secţia tehnică
Rădăuţi, consiliul hotărăşte revenirea asupra avizului de epurare.
II. Diverse:
1. Dându-se citire adresei P.S.D. Rădăuţi cu privire la propagarea ideii
antisovietice şi a urei de rasă, Consiliul hotărăşte a se da ordin Legiunii de
Jandarmi şi Poliţiei Rădăuţi pentru a ancheta şi stabili vinovăţia, în special
a[supara] celor petrecute la Calafindeşti, unde avocatul Chirilă, din Rădăuţi, a
afirmat că cea mai mare nenorocire pentru ţara noastră sunt ruşii, care poartă toată
vina situaţiei noastre de astăzi.
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2. Consiliul ia act de adresa nr. 210, din 14 VI 1946, a P.S.D. Rădăuţi cu
privire la membrii autorizaţi a reprezenta această organizaţie.
3. Dl inspector general administrativ, dr. I. Kessler, cere ca toţi reprezentanţii
partidelor politice care fac parte din guvern să treacă la un control serios şi
amănunţit al judeţului din punct de vedere administrativ, gospodăresc şi
poliţienesc, urmând a semnala orice neajunsuri şi a face propuneri concrete, pentru
a lua măsuri, dând termen de 14 zile în acest scop. În acest sens se va întocmi o
monografie completă a judeţului, oglindind toate stările sociale şi îmbrăţişând toate
problemele actuale, pentru a se da posibilitatea organelor în drept să intervină acolo
unde este nevoie.
4. Delegatul P.C.R. cere ca situaţia economică a judeţului să fie discutată în
fiecare şedinţă a Consiliului. Arată că multe firme nu se comportă aşa cum trebuie,
dezavantajând muncitorii.
Consiliul adoptă propunerea făcută.
5. Luându-se în discuţie situaţia primarilor din judeţ, Consiliul hotărăşte
revocarea imediată a ajutorului de primar din comuna Vicov de Sus, Bodale
Silvestru, pe motiv că este reacţionar şi face parte din P.N.Ţ. Maniu,
necorespunând funcţiunii ce o deţine. Agendele primăriei vor fi girate de notarul
comunal până la numirea unui nou titular.
Epuizându-se ordinea de zi, dl prefect declară şedinţa închisă, mulţumind
d-lui inspector general administrativ pentru sfaturile şi îndrumările date Consiliului
în vederea unei optime funcţionări.
Preşedinte, Prefectul judeţului Rădăuţi
Secretar, Şef de secţie
A. Apati
B. Peretz
[D.J.A.N.Sv., inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 1/1946, filele 227–228.]

Prefectura Judeţului Rădăuţi
Consiliul Politic Judeţean
Nr. 9 273, din 18 VI 1946
Dl. Prefect al judeţului Rădăuţi; Dl. Subprefect; Dl. Şef al Secţiei Ad-tive;
Dl. Şef al Secţiei Financiare; Dl. Pretor al Plăşii Rădăuţi; Dl. Pretor al Plăşii
Siret; Dl. Pretor al Plăşii Siret; Dl. Pretor al Plăşii Vicov de Sus; P.C.R. Org.
Rădăuţi; P.S.D. Org. Rădăuţi; P.N.P. Org. Rădăuţi; F.P. Org. Rădăuţi; C.L. Org.
Rădăuţi
Avem onoarea a Vă trimite alăturat, în copie, ordinul nr. 1 290, din
11 VI 1946, al Inspectoratului General Administativ Suceava, rugându-vă a lua la
cunoştinţă şi a vă conforma în părţile care Vă privesc.
Prefect, A. Apati
Subprefect, Dr. C. Cratchi
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Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General Administrativ Suceava,
nr. 1 290, din 11 iunie 1946.
Am onoarea a Vă face cunoscut că în unele Prefecturi precum şi la comunele
urbane nereşedinţă de judeţ, precum şi rurale, funcţionarea consiliului politic
judeţean şi comunal este inexistentă. Prin aceasta nu numai că nu se execută
ordinele guvernului de largă concentrare democratică şi ale Domnului Ministru
Teohari Georgescu, dar neexistând consiliul politic care să ţină legătura între
autoritatea administrativă şi masele largi populare, [este] de la sine înţeles că nu
poate fi vorba de o democratizare a aparatului administrativ şi, mai puţin, de o
colaborare cu grupările politice care formează guvernul de largă concentrare democratică.
Consecinţă: consiliul politic va fi convocat imediat pentru a lua măsurile
necesare în vederea constituirii tuturor consiliilor politice în oraşe şi comune.
Organizaţiile politice judeţene, din blocul guvernamental, vor fi somate ca în
termen de cinci zile să delege, în scris, reprezentanţii lor pentru toate consiliile
politice judeţene şi comunale, orăşeneşti şi rurale. Consiliile politice judeţene şi
comunale se întrunesc, în mod obligatoriu, o dată pe săptămână, într-o zi fixată de
consiliul politic respectiv. Ordinea de zi se va stabili de autoritatea administrativă
şi comunicată cu 48 de ore înaintea zilei fixate pentru şedinţa consiliului.
Grupările politice componente ale consiliului politic respectiv pot propune
adăugiri la ordinea de zi, însă cu obligaţiunea de a comunica autorităţii
administrative, pentru ca, la rândul ei, să poată înştiinţa celelalte grupări politice.
Chestiunile care nu sunt la ordinea de zi, nu pot fi discutate […], dacă nu figurează
pe ordinea de zi şi afară de cele urgente, care nu pot fi dezbătute numai cu
consimţământul membrilor care compun consiliul politic.
Procesele verbale vor fi dresate în termen de 48 de ore, în baza notelor de la
şedinţă şi semnate de toţi cei prezenţi la şedinţă. Procesele verbale respective vor fi
verificate la şedinţa următoare, în special în ceea ce priveşte executarea hotărârilor
luate.
[Conform?] instrucţiunilor Ministerului Afacerilor Interne, trimise tuturor
prefecţilor din ţară, cu ordinul telegrafic nr. 608, din 10 aprilie 1945,
eliminându-se toţi primarii care cad [sub] prevederile acestui ordin. Pentru a
preveni ca aceste posturi să fie ocupate de persoane abuzive şi chiar ostile […]
guvernului, veţi lua următoarele măsuri:
[se va întocmi] o listă a tuturor primarilor şi ajutoarelor de primar ai
comunelor în care [aceştia] funcţionează. [aceasta] se va întocmi cu invitaţia ca, la
prima şedinţă a consiliului politic, grupările politice să aducă toate obiecţiunile atât
contra şi în favoarea [?] primarului respectiv. Consiliul politic judeţean, în baza
informaţiunilor verificate, va hotărî care, dintre aceşti primari şi ajutoarele de
primari, vor fi schimbaţi ca necorespunzători, [conform] circularei Ministerului
Afacerilor de Interne. În caz de controversă se va proceda la cercetarea la faţa
locului […]. Desemnarea noului primar şi[/sau] a ajutorului de primar sau a
oricărei vacanţe de primar se va face de consiliul politic judeţean pe baza
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recomandării consiliului politic comunal, iar în caz de divergenţă se va proceda la
cercetări la faţa locului.
Pentru a nu periclita opera de democratizare, mai ales în mediul rural, atât de
otrăvit de regimurile fasciste [?], maniste şi brătieniste, primarii rurali vor fi aleşi
din [rândul] celor mai destoinici gospodari, cinstiţi, întreprinzători, activi, având un
trecut ireproşabil, cu legături în masa ţărănească […] în alegere să fie pus pentru
unul sau altul dintre partidele politice, [din arcul politic] guvernamental, ştiind că,
mai ales în domeniul rural, alegerea de primar otrăvit şi nesimpatizat de masele
largi periclitează democratizarea şi, deci, întărirea guvernului, dând astfel
posibilitatea reacţiunii de a exploata incapacitatea şi incorectitudinea unui primar,
în contra întregului sistem de guvernare democratică.
Ţărănimea trebuie să ştie că una dintre principalele caracteristici ale
guvernului democratic este numai răspunderea oricărui mandatar politic pentru
faptele sale incorecte şi abuzive, oricare ar fi apartenenţa, sau poziţia sa într-unul
sau altul din partidele din guvern […].
Inspector general administrativ, (ss) dr. I. Kessler
Pentru conformitate, M. Rudich
[D.J.A.N.Sv., inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 1/1946, filele 231–232.]
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Lucia Olaru Nenati, George Voevidca. Viaţa şi opera, Câmpulung Moldovenesc,
Editura Biblioteca ,,Mioriţa”, 2007, 160 p.
Scriitoarea Lucia Olaru Nenati este o prezenţă cunoscută în oraşul ei natal, Rădăuţi. După o
activitate culturală bogată, după un doctorat serios în domeniu, Lucia Olaru Nenati poate fi
considerată un adevărat specialist în problematica Bucovinei, sensibilitatea sa poetică sporind şi
nu împiedicând percepţia corectă a fenomenelor.
Vorbind despre „un poet din zorii modernităţii bucovinene”, în cartea sa, George Voevidca.
Viaţa şi opera, apărută în 2007 la Editura Biblioteca ,,Mioriţa” din Câmpulung Bucovina,
autoarea are capacitatea de a înscrie traiectoria acestui scriitor în climatul de efervescenţă şi
creativitate densă şi prolifică din preajma Marii Uniri din 1918.
Volumul pune în evidenţă rolul apartenenţei la familia biologică şi spirituală, George fiind
fiul folcloristului Alexandru Voevidca, acela care a avut o contribuţie remarcabilă la culegerea,
transcrierea şi ordonarea tematică a circa 3 000 de cântece populare din Bucovina, acţiune
stimulată de iniţiativa Ministerului Instrucţiunii Publice din Austro-Ungaria, care a înfiinţat la
Viena, în 1904, un institut pentru culegerea şi inventarierea producţiei spirituale a popoarelor
reunite sub umbrela imperiului. Doar 340 de cântece dintre acestea au apărut într-o lucrare în
română şi germană, îngrijită de Matthias Friedwagner în 1940 (Matthias Friedwagner,
Rumänische Volkslieder aus der Bukovina, Liebeslieder, Band I, Wurzburg, Konrad Trillsch
Verlag, 1940, XLIII, cu 943 de texte poetice şi 380 de melodii notate de Al. Voevidca). Din
păcate, afirmă exegeta, ,,războiul a acoperit cu vuietul său ecoul pe care ar fi trebuit să-l aibă o
asemenea lucrare”. Toţi specialiştii domeniului muzical şi folcloric preţuiesc colecţia de cântece
populare bucovinene, drept pentru care Graţian Jucan, „cel mai temeinic culegător şi furnizor de
informaţii despre familia Voevidca”, cum îl numeşte cercetătoarea, consideră că „aproape toate
piesele publicate sunt antologice, de înalt nivel artistic, care şi azi alcătuiesc zestrea spirituală a
locuitorilor având o mare frecvenţă şi circulaţie” (Graţian Jucan, Bucovina, Articole şi eseuri, în
capitolul Alexandru Voevidca – folclorist, Suceava, Editura Biblioteca Bucovinei ,,I. G. Sbiera”,
Suceava, 1999, p. 68).
Se consemnează ipoteza unei transmiteri ereditare a deosebitelor calităţi muzicale dinspre
tată spre fiu. Pentru cei nefamiliarizaţi cu bogata activitate a lui George Voevidca ,,,o speranţă a
literaturii noastre”, cum îl numea Iorga, palmaresul editorial este incredibil: Sonete, Epigrame,
Puteri întunecate, Între gazetari, Turnuri, Supremul argument, 101 epigrame, Cântece pentru Lu,
Pro Patria, Versuri. Colaborările lui publicistice sunt şi acestea foarte numeroase, el apărând în
publicaţii precum ,,Universul literar”, ,,Junimea Moldovei de Nord”, ,,Viaţa nouă”, ,,Bucovina”,
,,Revista Moldovei”, ,,Glasul Bucovinei”, ,,Junimea literară”, ,,Făt Frumos” şi multe altele,
precum şi în revistele ,,America”, din New York şi ,,America”, din Ohio.
Profesor, animator cultural, membru activ al Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română
în Bucovina, ziarist, preşedintele Ligii Culturale din Câmpulung Moldovenesc, membru al
Institutului de Literatură de pe lângă Universitatea din Cernăuţi, George Voevidca este în epoca
Analele Bucovinei, XVI, 1 (32), p. – , Bucureşti, 2009
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sa un nume cu rezonanţă.
Reconstituind din frânturi imaginea pe nedrept uitată a înzestratului scriitor şi om de
cultură, autoarea volumului motivează ubicuitatea sa printr-o puternică defulare după Unire, faţă
de interdicţia istorică de până atunci. De fapt, „revistele la care a colaborat şi unde a fost recenzat,
atât de multe şi de răspândite teritorial, ţes în plan literar desenul unei hărţi a ţării întregite şi
constituie un simbol geografic literar al întrupării unui ideal îndelung gestat în conştiinţele
românilor bucovineni şi în sfârşit împlinit”.
Frapează în acest caz contrastul între notorietatea sa interbelică şi desăvârşita ignorare
postbelică. Cercetătoarea literară de la Botoşani (legată sufleteşte de Rădăuţiul natal) foloseşte
însemnările despre poetul George Voevidca din presa vremii, adunând date şi despre anii de după
război, când acesta a trăit retras la Câmpulung, iar în 1962 a fost înmormântat de către fratele său,
preotul Dumitru Voevidca, în cimitirul de la Suceava. Lucia Olaru Nenati culege informaţii de la
cercetători ca Liviu Papuc, de la Iaşi, Dumitru Apetrei, de la Chişinău, Mircea Lutic, de la
Cernăuţi, dar cele mai numeroase de la fostul elev al lui George Voevidca, prof. Graţian Jucan,
din Câmpulung Moldovenesc. Este consemnată afirmaţia lui Adrian Dinu Rachieru într-un articol
intitulat George Voevidca – un compendiu liric, care îl consideră în chip îndreptăţit „primul poet
bucovinean important, ivit imediat după Unire, căruia claustrarea şi fetişismul naţionalist i-au
sigilat destinul, nedreptăţindu-l” şi care conchide că poetul, „după o lungă eclipsă, îşi oferă şansa
de a fi redescoperit” (Adrian Dinu Rachieru, Poeţi din Bucovina, Selecţie, studiu introductiv şi
profiluri critice, Timişoara, Editura Helicon, 1996).
Studiind presa vremii, autoarea ajunge la concluzia că poetul George Voevidca a fost un fel
de star literar în epoca sa, „un Rudolf Valentino literar”, un „bucovinean cu ale cărui versuri,
turnate într-o impecabilă metrică muzicală adormeau sub pernă elevele de liceu. Cu un fin spirit
de observaţie, cercetătoarea consideră contextul receptării poeziei sale drept unul deconcertant:
când era considerat un mare romantic întârziat, când simbolist ori modernist, când tradiţionalist.
Aflăm că, spre deosebire de consemnarea cam acidă şi sumară din Istoria lui Lovinescu şi din cea
a lui Călinescu, „versuri banale, minore, stil poporan”, Iorga se entuziasmează de muzicalitatea
acestei creaţii armonice, care vorbeşte „totdeauna simplu limpede şi dureros, în ţara durutului”,
Bucovina. Sonetele lui Voevidca, volumul Cântece pentru Lu, epigramele acestuia stârnesc
interesul unor comentatori din Bucureşti, Timişoara, Braşov, Turnu Măgurele, Botoşani, Chişinău, Iaşi şi multe altele.
Cei de acasă, literaţii bucovineni, l-au îndrăgit şi l-au recunoscut ca port-drapel, ca punct de
legătură, cum nota Traian Chelariu, el însuşi un poet de aleasă substanţă. Poemul Tatăl nostru este
considerat antologic pentru notaţiile sale dure şi pentru destinul sacrificat al Bucovinei. Asemenea
aprecieri elogioase au fost formulate şi de Nicolae Tcaciuc Albu care observa fluenţa neobişnuită
a limbajului poetic; Petru Iroaie subliniază spiritul fin, atitudinea estetică; George Drumur
apreciază poezia eroică care poate să fie obiect de artă, fără să cadă în banalitate. Un articol al lui
George Drumur în ,,Bucovina literară” de la Cernăuţi relevă singularitatea poetului. ,,Departe de
bârfele diferitelor bisericuţe literare, de toate curentele şi falsitatea ideilor care niciodată n-au
legătură cu fenomenul liric în sine, George Voevidca a încrustat în poezia de după război o
atitudine dârză şi hotărâtă, imprimându-i acel timbru bucovinean care o deosebeşte de toate celelalte manifestări poetice”.
Un critic puţin cunoscut acum, Tudose Dracea, face în studiul său, intitulat Lirism şi
cultură, o incursiune în întreaga operă şi ajunge la concluzia că „sentimentul acesta de îngropare
în adâncuri, de cufundare în straturile tăcute ale sufletului, de contopire cu noaptea interioară din
volumul Turnuri, ne aminteşte de un «Eminescu bucovinean»”. Enciclopedicul Leca Morariu voia
să creadă că George Voevidca va rămâne şi în antologia poeţilor de mâine. Lucia Olaru Nenati
aduce documente inedite în sprijinul popularităţii şi recunoaşterii de care s-a bucurat poetul
bucovinean George Voevidca. Autoarea găseşte în revistele botoşănene, coordonate de Constantin
Iordăchescu şi Tiberiu Crudu, cuvinte pline de entuziasm la adresa colecţiei de muzică populară a
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lui Alexandru Voevidca şi de asemeni, începând cu numărul 13 al ,,Junimii Moldovei de Nord”
semnalarea colaborării tânărului student cernăuţean George Voevidca. Sonetele de debut sunt
apreciate pentru maturitatea cugetării, bogăţia mijloacelor de expresie, perfecţiunea formei.
Din cuprinsul recenziei lui C. Iordăchescu străbate indignarea de atâtea ori clamată în toate
revistele de provincie ale timpului, în faţa desconsiderării poeţilor din acele locuri depărtate de
metropole de către critica din capitală, aceea care a făcut necesară apariţia mai târziu a
conceptului şi mişcării „localismului creator”.
Apare în carte un inedit portret al poetului la senectute, făcut de un fost elev evreu, astăzi
scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din Israel, Alexander Spiegelblatt. Este vorba despre o
carte intitulată Prin lupa unui ceasornicar, apărută în anul 2000 în limba idish (Alexander
Spiegelblatt, Prin lupa unui ceasornicar, Tel-Aviv, Editura I. L. Pereţ, 2000; traducere parţială în
limba română, în manuscris, de Miriam Bercovici, Bucureşti). Acesta mărturiseşte că ,,profesorul
era un amestec dintre un dandy şi un boem”. Cercetătoarea descoperă din aceste însemnări inedite
faptul că toate cărţile poetului au fost scoase din circuit, iar el era chemat săptămânal la
Securitate, mai ales pentru vina de a fi scris epigrame despre comunişti şi despre Stalin. În ciuda
acestor lucruri se consemnează că ,,omul şi-a păstrat distincţia, rămânând la însemnele exterioare
ale omului de lume, mănuşile albe, ghetrele, ţinuta îngrijită”.
Autoarea lucrării observă în mod pertinent că George Voevidca se arată astfel a fi fost un
personaj din stirpea lui Don Quijote, încăpăţânându-se să-şi păstreze iluziile în mijlocul unei lumi
reale total contrare acestora. Se avansează explicaţia pentru lipsa de interes faţă de scriitorii
bucovineni a marilor critici, probabil incomprehensiunea faţă de patosul bucovinean devenit o
vină, nu o virtute poetică. Este, poate, vorba despre sindromul unei vini colective pentru
pierderea Bucovinei. Dar nu avem voie să ignorăm măcar noi această creaţie care e demnă de a fi
cunoscută. Iată cum îl percepe el pe Eminescu, ca jertfă asumată simbolic pentru cucerirea
mântuirii spirituale, ,,purtând idealul ca o făclie / ca o evanghelie cuvântul tău” (Miraj). Liviu
Papuc vorbeşte de altfel despre „misionarimul asumat” al lui Voevidca (Liviu Papuc, Glose la
misionarismul asumat al lui George Voevidca, în ,,Bucovina literară”, anul XIX, nr. 5–6
(207–208), mai–iunie 2008, Suceava, p. 40). În analiza operei, autoarea percepe un fenomen de
semioză negativă a Bucovinei în cadrul unei viziuni thanatice asupra lumii prilejuită de război,
printr-un personaj simbolic, Cavalerul negru. Pentru partea a doua a volumului Sonete, exegeta
găseşte ca fiind reprezentativ personajul simbolic Menestrelul – cântăreţ al iubirii. De altfel,
cercetătoarea încearcă şi o recitire în cheie de decodare modernă, sondând, după metoda lui
Gilbert Durand, „structurile antropologice ale imaginarului”.
Într-o autobiografie cerută de Bogdan Duică, poetul se mărturiseşte ca un admirator al
simboliştilor francezi şi al experimentaliştilor germani care l-au influenţat prin apropierea între
Eros şi Thanatos. Imaginea Turnului ca fiinţă, un Axis Mundi, în chip de vizionar cu ochi
ciclopici, cântând transcendentul, este de o frapantă originalitate. Altundeva (Privelişti întomnate)
se găsesc şi ecouri bacoviene, dar cel mai impresionant volum este Cântece pentru Lu, scris în
urma morţii iubitei lui soţii, Erika. În tabloul lumii văduvite de prezenţa ei „lucrurile mute / grai
tainic prind şi jeluie durute”. Sunt în această poezie în egală măsură ecouri folclorice ca şi prefigurări postmoderniste.
Poezia patriotică de cea mai puternică simţire (Pro Patria) înserează carnea unor realităţi
durute ce dau relief trăit dramatic textului canonic (Tatăl nostru). Bucovina plânge face trecerea la
poeţii Bucovinei de azi. Lucia Olaru Nenati notează cu îndreptăţire: „Cernăuţi e un nou Ierusalim
/ Plânge Crist din ramă sânge / Bucovina plânge / Ţara Doinei, ţară a Crucii / Calcă răii ca butucii
/ Neguri cad să-i soarbă slava / Pângăreşte-azururi tina / Se cutremură Suceava / Plânge Bucovina”.
O altă trăsătură pusă în evidenţă este umorul explicat astfel ca „o rezolvare a conflictului
dintre sensibilitate şi inteligenţă”. Poetul glosează asupra epigramei susţinând că „specia în
discuţie este o satiră în miniatură”. Exemplificăm cu doctrina comunistă: ,,Tâlcul agerei doctrine /
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cam aşa se tălmăceşte: / ce-i al tău îmi aparţine / ce-i al meu nu te priveşte”.
Sunt investigate şi încercările dramatice ale lui Voevidca în legătură cu care autoarea
notează cu onestitate: ,,ele nu conving”. În sprijinul întregului demers care demonstrează
importanţa poetului George Voevidca, Lucia Olaru Nenati aduce argumentele celui mai important
critic interbelic al literaturii din Bucovina, Constantin Loghin. Cu prilejul sărbătoririi a 25 de ani
de activitate literară, în şedinţa festivă de la Societatea Scriitorilor Bucovineni din Cernăuţi
(11 iunie 1939), acesta nota: ,,George Voevidca stă la pragul a două generaţii, generaţia de
scriitori bucovineni. care îşi încheie activitatea la 1914. şi generaţia tânără scriitoricească, care
începe să apară de la 1930 încoace”.
În lucrarea de care ne ocupăm se explică cu fineţe dispariţia din câmpul percepţiei publice
a scriitorului, prin răpirea Bucovinei, urmată de o întreagă politică de interdicţii a tuturor valorilor
ei spirituale. După o analiză aplicată şi realizată într-o manieră convingătoare, în capitolul de
sinteză, autoarea notează că această creaţie poate reprezenta „culorile” acelui gotic bucovinean
despre care s-a vorbit în epocă, reprezentând un patrimoniu spiritual bucovinean încadrat prin
specificitatea sa în patrimoniul larg românesc. El cuprinde sentimentul religios, alături de
dimensiunea patriotică ca o premoniţie a destinului tragic al patriei mici, Bucovina.
Între prima şi a doua parte a cărţii există un număr important de fotografii care „sparg”
textul în mod inspirat şi produc totodată o concretizare imagistică a creaţiilor tratate.
Partea a doua conţine un florilegiu poetic în care sunt alese texte reprezentative şi apoi sunt
precizate sursele acestora (din volume şi din publicistica vremii). Considerăm că prin repunerea în
circulaţie a unei opere cu totul confiscate şi dispărute forţat din raza interesului public se suscită
interesul cititorului de astăzi; volumul ar putea să poarte titlul de Portret reconstituit (pe coperta
întâi este chiar portretul poetului, realizat de pictorul Løvendal).
Aceasta este natura demersului realizat de autoare, cu totul salutar, fiind prima carte
dedicată poetului citat, dar necitit (din lipsa deplină a textelor sale) şi fără de care nu se poate
întregi imaginea câmpului literar bucovinean.
Carmen Andronachi

Nicolai George Turtureanu, Pătrăuţii Sucevei: monografie, Prefaţă de Vasile G.
Puiu, Bacău, [Editura] Pro Plumb, 2007, 182 p.
Îndemnat de amintirea locurilor şi faptelor trăite, pătrăuceanul Nicolai George Turtureanu,
autor şi al altor lucrări – Povestea vieţii mele, Viaţa mea şi patruzeci de ani de hârtie, Monografia
Combinatului de Celuloză şi Hârtie – Suceava şi a unui volum de poezii –, scrie monografia
satului natal de la înfiinţarea lui şi până în prezent (Cuvânt înainte, p. 7).
Din Prefaţa semnată de prof. univ. dr. ing. Vasile G. Puiu, aflăm că autorul s-a născut în
Pătrăuţi, la 18 martie 1930. Studiile primare le-a făcut la Pătrăuţi, cele liceale la Suceava şi Piatra
Neamţ. Urmează cursurile Facultăţii de Chimie Industrială a Institutului Politehnic din Iaşi şi
obţine, în 1955, diploma de inginer chimist. Angajat la Fabrica de Celuloză şi Hârtie ,,Steaua
Roşie” (Letea) Bacău, devine, succesiv, şef de secţie, inginer şef şi director al acesteia. Din 1963
a lucrat ca director general în Ministerul Industriei Petrol-Chimie, director tehnic în Ministerul
Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţie, pentru ca, din septembrie 1970, să preia
funcţia de director general al Combinatului de Celuloză şi Hârtie din Suceava, funcţie deţinută
până la pensionare, în 1992. În 1977 şi-a susţinut teza de doctorat şi a obţinut titlul de doctor
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inginer. Autor de articole, al unui manual de specialitate, inventator şi inovator, membru al
Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă.
Despre satul Pătrăuţi – cunoscut şi ca Pătrăuţii Sucevei sau Pătrăuţii pe Suceava, pentru a-l
deosebi de o altă localitate cu acelaşi nume din Bucovina, Pătrăuţii pe Siret – au mai scris, aşa
cum spune autorul în Cuvânt înainte, şi alţi ,,fii ai satului” – Erast (Hostiuc) Costea (Istoricul
fostei mănăstiri de maici din Pătrăuţi pe Suceava, în ,,Candela”, Cernăuţi, 40/1929, nr. 7–9),
preotul Constantin Morariu (Binele nostru obştesc. Monografia culturală a comunei Pătrăuţi pe
Suceava, Cernăuţi, Editura Mitropolitul Silvestru, 1908; Biserica din Pătrăuţi pe Suceava, în
,,Deşteptarea”, Cernăuţi, 9/1901, nr. 74–75), prof. univ. Leca Morariu (Clopotăria din Pătrăuţi pe
Suceava, în L. Morariu, Ce-a fost odată..., Cernăuţi, Editura Glasul Bucovinei, 1922), prof.
Constantin-Corneliu Jureschi, Victor Holca, Ioan Hostiuc, înv. Aurelia Puiu, prof. Stela
Bucevschi, gospodarul nonagenar Vasile Solonari, Teodor Rodinciuc –, Teofil Bocancea (Biserica
din Pătrăuţi, în ,,Patria”, Cernăuţi, 3/1899, nr. 276, şi extras, Cernăuţi, Editura Mitropolitul Silvestru, 1899).
Texte ale acestor autori sunt preluate şi redate – ,,pentru a menţine culoarea epocii şi pentru
motivul că nu i-aş putea depăşi ca stil şi mod de exprimare în prezentarea frumuseţilor satului, a
relaţiilor dintre pătrăuceni şi a realizărilor lor”, cum spune autorul – în lucrarea de faţă.
Aşezarea şi geografia comunei Pătrăuţi (p. 9–20) – localizare, reţeaua hidrografică, vatra şi
moşia satului, relieful – este prezentată şi printr-o serie de preluări din scrieri anterioare.
Probleme legate de aspectele istorico-geografice ale localităţii sunt prezentate în capitolul
Istoric (p. 21–91). Cu existenţa atestată într-un document rămas de la Alexandru cel Bun – datat
1429–32, cf. M. Costăchescu, Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, vol. I, Iaşi,
1931, p. 254, dată neprecizată de autor în lucrare –, prima aşezare ,,în Sălişte, pe locul numit «La
Soci», adică undeva pe malul Pătrăucencei, între şoseaua naţională şi râul Suceava” a
pătrăucenilor, colonişti din Maramureş, se pare că datează de pe la 1330. Şi numele satului ar veni
de la un ,,prim descălecător pe aceste meleaguri”, Petru al Uţii sau Petru, cu diminutivul Pătruţ,
devenit ulterior Pătrăuţi. După invazia tătarilor din 1646, satul este strămutat înspre mănăstirea de
maici întemeiată de domnitorul Ştefan cel Mare, în 13 iunie 1487 (p. 23), în apropierea capitalei
Moldovei, pe teritoriul satului Pătrăuţi, istoria lui fiind strâns legată, în continuare, de istoria mănăstirii.
Dotată şi înzestrată mărinimos de voievod, mănăstirea a trecut prin vremuri grele. Pentru
perioada dintre 1487 (anul înfiinţării) şi 1711 (anul reînfiinţării), istoria mănăstirii se bazează
numai pe tradiţii şi ipoteze, documentele referitoare la această perioadă tulbure fiind pierdute.
Devastată de turci pe la 1568, mănăstirea, părăsită timp de 143 de ani, a fost reînfiinţată de
episcopul de Rădăuţi, Calistru, şi de starostele de Cernăuţi, Dimitrie Macri, la 12 mai 1711.
Autorul monografiei redă, prin documente datate şi semnate, pretenţiile nedrepte formulate de
vecini – mănăstirea Sf. Ilie, mănăstirea Dragomirna sau persoane particulare – asupra unor părţi
din proprietăţile mănăstirii, situaţia mănăstirii în timpul ocupaţiei austriece.
Pentru informaţii referitoare la nivelul moralei, credinţei şi culturii pătrăucenilor, autorul
rămâne fidel ,,celor scrise de Constantin Morariu – preot paroh, denumit de autor «Apostolul
Pătrăuţiului» –, Leca Morariu şi Erast Costea, care au folosit toate informaţiile existente la vremea lor”.
O parte a lucrării se referă la viaţa spirituală din localitate. Şcoala din Pătrăuţi (p. 92–136)
debutează cu o serie de date – privind cadrul istoric, politic şi cultural – în care se găseau
bucovinenii după 1775, date preluate din Istoria Bucovinei a lui Ion Nistor. Primele informaţii
despre învăţământul adevărat în Pătrăuţi sunt cele din 1860, cu primul învăţător Grigore Botezat,
care instruia, în limba română, copiii în casa proprie apoi în clădirea şcolii, construită în 1864.
Începând din 1896, şcoala funcţiona cu trei clase, se preda în limba română dar se învăţa şi limba
germană. Încercările guvernanţilor de slavizare a şcolii prin introducerea limbii ruse nu au avut
reuşită. Viaţa şcolii din Pătrăuţi este prezentată, în continuare, prin preluări din Cronica şcolară
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sau din discursuri şi comunicări prezentate cu ocazia sărbătoririi centenarului şcolii, la
6 septembrie 1960.
Căminul cultural şi biblioteca comunală (p. 137), cu activitate din 1982 într-un sediu
modern, dotat cu o sală de spectacol cu 400 de locuri, o sală de şedinţe, club etc., sunt astăzi lăsate uitării.
Societatea de citire ,,Viitorul” (p. 138–142), întemeiată de preotul Teodor Petruc – în
26 aprilie 1896 (p. 58), 6 aprilie 1896 (p. 138) –, avea ca scop să dea tineretului ştiutor de carte şi
şcolarilor, cărţi şi gazete folositoare. În august 1908, este sfinţită casa ,,Viitorul”, construită cu
bani proveniţi din donaţii, menită ,,pentru îndreptarea traiului tuturor creştinilor din comuna aceasta” (p. 140).
O altă societate care a funcţionat în localitate a fost Societatea ,,Arcaşul” (p. 143–144),
înfiinţată în 22 octombrie 1905. Din prezentarea Statutului societăţii reţinem scopul acesteia: ,,a
învăţa jocuri, a cultiva dezvoltarea fizică prin gimnastică şi estetică, precum şi dezvoltarea socială
şi culturală a membrilor”.
Preluate din lucrarea preotului Constantin Morariu, în paginile 145–146 găsim informaţii
despre ,,banca Raiffeisiana”, deschisă în localul şcolii, în 1901. Privită la început cu neîncredere
de pătrăuceni, cu timpul banca şi-a dovedit ,,folosul cel nespus de mare”; ,,[...] nici un om de aice,
care are parale, ce deocamdată nu trebuie să le cheltuiască, nu le mai ţine ascunse în ladă ori în
curea, ci le pune la păstrare, la bancă [...]”.
Un capitol al lucrării este dedicat memoriei eroilor din Pătrăuţi, care s-au jertfit pentru
neam şi ţară în cele două războaie mondiale – Eroii neamului (p. 147–152). Spre cinstirea
acestora, în 1996 s-a ridicat o troiţă pe care s-a fixat o placă cu numele celor 81 de eroi. Numele
acestora este menţionat şi în lucrare, alături de un Imn închinat eroilor neamului din Pătrăuţi, cu
versuri de Nicolai George Turtureanu şi muzica de prof. Ştefan Iuriciuc.
Pe baza informaţiilor preluate din lucrarea lui Constantin-Corneliu Jureschi, Evoluţia
comunei Pătrăuţi în epoca modernă şi contemporană, autorul prezintă Bisericile neoprotestante
(p. 153–155).
În datele istorice privind satul Pătrăuţi, nu se pomeneşte de prezenţa ţiganilor pe teritoriul
aşezării. Despre aceştia, autorul ne prezintă informaţii în capitolul Ţiganii din Pătrăuţi (p. 156–
163). Primele familii de ţigani, venite din satele vecine sau fugite de pe moşiile boiereşti, s-au
aşezat aici în preajma anului 1900. În timp, numărul acestora a crescut, ajungând, în 2006, la un
total de 1 586, adică 36,2 % din populaţia comunei Pătrăuţi. Autorul afirmă că ,,[...] viaţa ţiganilor
din Pătrăuţi s-a integrat în viaţa socială a pătrăucenilor, diferenţiindu-se, doar, prin trăsăturile de
educaţie, ca o tară moştenită şi mai greu de vindecat” (p. 160).
Ultima parte a lucrării, Viaţa socială şi politică (p. 164–178), se referă la mijloacele de trai
ale pătrăucenilor: agricultura – cultura cerealelor, pomicultura, apicultura, creşterea animalelor –,
exploatarea şi întreţinerea pădurilor, pescuitul, vânatul, meşteşugurile.
Ca realizări recente din Pătrăuţi, autorul menţionează racordarea comunei la magistrala de
gaze naturale, respectiv construirea şi darea în funcţiune, la 15 august 2007, a unui nou sediu al
Primăriei (Anexe, p. 181).
Ovidiu Bâtă

Mihai-Aurelian Căruntu, Zorile unirii la Suceava, Complexul Muzeal Bucovina,
Suceava, Editura Muşatinii, 2008, 78 p. + 32 anexe.
Sub egida Complexului Muzeal ,,Bucovina”, a apărut, cu prilejul împlinirii a 90 de ani de
la unirea Bucovinei cu România, lucrarea Zorile Unirii la Suceava, editor Mihai-Aurelian Căruntu.
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Cuvântul-înainte, semnat de editor, prezintă câteva informaţii referitoare la evenimentele
internaţionale generate de izbucnirea Primului Război Mondial şi cele care s-au petrecut în
Suceava în anii premergători unirii şi în timpul acesteia: cele trei invazii ruseşti, urmate de tot
atâtea reveniri ale armatelor austriece; anticiparea unirii de către suceveni, care au arborat
deasupra ruinelor Cetăţii de Scaun, pentru prima oară, tricolorul românesc, în contextul
sărbătoririi intrării Vechiului Regat în război; înrolarea a numeroşi absolvenţi ai Gimnaziului
greco-oriental din localitate ca voluntari în armata română; misiunea Diviziei a 8-a Infanterie,
condusă de generalul Iacob Zadik, din care făcea parte şi Detaşamentul ,,Suceava”, condus de
colonelul Dumitru Rotaru, care avea misiunea de a intra în localităţile Iţcani şi Suceava; acţiunea
maiorului Anton Ionescu, care conducea un detaşament de 48 de grăniceri, ce a intrat în vechea
capitală a Moldovei la 6 noiembrie 1918 (,,această dată reprezintă, fără îndoială, zorile unirii la
Suceava, dar şi începutul unor evenimente care vor avea drept punct culminant revenirea
Bucovinei la Patria Mamă, prin istorica hotărâre a Congresului general al Bucovinei, din
28 noiembrie 1918”, p. 8).
În lucrare sunt prezentate şi amintirile colonelului Anton Ionescu, Intrarea trupelor în
Bucovina. Unirea, redactate în anul 1968, la împlinirea a 50 de ani de la alipirea Bucovinei la
România. Anton Ionescu a condus, în anul 1918, un detaşament de 48 de grăniceri, care a intrat, la
6 noiembrie 1918 în Suceava, precedând intrarea Diviziei a 8-a Infanterie în Bucovina
(7 noiembrie 1918), motivaţia fiind următoarea: ,,Răspunzând chemării populaţiei bucovinene,
având şi încuviinţarea D-lui general Zadic, comandantul Div. 8 – fără alte instrucţiuni decât a ţine
o strânsă legătură cu Primarul Oraşului, distinsul profesor Eusebie Popovici, în zorii zilei de
6 Noiembrie 1918, am trecut cel dintâi în fruntea a 48 de grăniceri, grade inferioare şi un ofiţer,
desfiinţând graniţa şi intrând în vechea capitală a Moldovei, cântând «Pe-al nostru steag e scris
unire», am arborat tricolorul românesc sus, pe turla Primăriei, ca vântul, suflând în faldurile lui, să
aducă ştirea populaţiei bucovinene că a sosit ceasul de scuturarea ei de sub jugul austriac” (p. 18).
Autorul îşi începe expunerea cu câteva date istorice legate de situaţia Bucovinei şi a Austriei în
anul 1918. Ca participant direct la evenimentele care au dus la unirea Bucovinei cu România,
Anton Ionescu expune împrejurările care au condus la realizarea acestui act istoric. În calitate de
comandant al Campaniei a 4-a de grăniceri ,,Burdujeni”, Anton Ionescu, profitând de situaţia
incertă în care afla populaţia din Iţcani şi Suceava şi de incapacitatea postului de jandarmi din
zonă de a menţine ordinea (,,starea nervoasă şi neliniştitoare din preajma frontierei”, p. 24),
solicită autorizaţia de a intra în Bucovina, adresându-se căpitanului Kucinsky, comandantul
jandarmeriei din Suceava şi generalului Iacob Zadik, comandantul Diviziei a 8-a, staţionată la
Botoşani, sub ale cărei ordine operative urma să fie pus în Bucovina. Intrând în Suceava în zorii
zilei de 6 noiembrie 1918, cu ,,sentimentul răspunderii”, dar şi cu un ,,sentiment de măreţie că
mi-a fost dat mie şi grănicerilor de sub comanda mea ca să intrăm primii în cetatea lui Ştefan cel
Mare, dar şi un sentiment al datorie că ne-a fost dat nouă să marcăm repararea actului de
nedreptate făcut de turci la 1777, când Bucovina a fost cedată Austriei” (p. 27), Anton Ionescu a
luat ,,diferite măsuri de ordine” (p. 29), a participat la discuţiile dintre generalul Zadik şi Aurel
Onciul (pe care îl cunoscuse încă din mai–iunie 1918). În legătură cu această întâlnire, Anton
Ionescu notează că ,,intrarea mea în Bucovina l-a determinat pe Onciul ca să vină la Suceava, spre
a trimite guvernului de la Iaşi «tratatul de alianţă» şi […] el a pierdut contactul cu Bucovina,
nemaiputând face ceea ce ar fi putut face dacă Divizia a 8-a ar fi intrat în Bucovina neprecedată
de mine, căci în acest caz Onciul ar fi încercat, cu ajutorul ţărănimii, să opună rezistenţă, ceea ce
ar fi schimbat cu totul caracterul Unirii” (p. 37–38). După intrarea Diviziei a 8-a Infanterie în
Bucovina (7 noiembrie 1918), Anton Ionescu a fost numit comandantul Batalionului de grăniceri,
care trebuia să asigure ordinea în zona Rădăuţi–Seletin–Storojineţ.
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Volumul Zorile unirii la Suceava cuprinde şi Cronologia evenimentelor referitoare la
unirea Bucovinei cu România, care acoperă perioada cuprinsă între 4 octombrie 1918 (dată la care
deputatul bucovinean Constantin Isopescu-Grecul a solicitat Parlamentului de la Viena autonomie
pentru cele 6 milioane de români din Austro-Ungaria) şi 28 decembrie 1919 (când primul
Parlament al României Mari a ratificat Decretul-lege nr. 3 714, din 18 decembrie 1918, privind Unirea Bucovinei).
În Anexă sunt prezentate fotografii ale unor lideri marcanţi bucovineni care s-au remarcat
în procesul unirii sau ale unor instituţii reprezentative şi documente, unele dintre acestea inedite,
provenind din colecţiile Complexului Muzeal Bucovina: manuscris cu hotărârile Constituantei,
atribuit lui Iancu Flondor; articolul-program publicat în primul număr din 22 octombrie 1918 al
,,Glasului Bucovinei”; proclamaţia generalului Zadik, care a fost răspândită din avion, la
9 noiembrie 1918; apelul lansat la Suceava, prin care profesorul Filaret Doboş anunţa intrarea
armatei române în Bucovina; moţiunea de unire a Bucovinei cu România, votată la
28 noiembrie 1918; declaraţia Consiliului Naţional al germanilor, prin care se exprima adeziunea
la hotărârea românilor de unire; decretul de unirea a Bucovinei cu România, semnat de regele
Ferdinand I şi I. I. C. Brătianu, preşedintele Consiliului de Miniştri (18/31 decembrie 1918);
telegrama regelui Ferdinand adresată lui Iancu Flondor.
Apărută în condiţii grafice deosebite, lucrarea Zorile unirii la Suceava, editor
Mihai-Aurelian Căruntu, apărută sub egida Complexului Muzeal Bucovina şi cu sprijinul
Consiliului Judeţean Suceava, se alătură celorlalte volume editate cu prilejul împlinirii a 90 de ani
de la unirea Bucovinei cu România şi a 600 de ani de atestare documentară a Cernăuţiului.
Mădălina Darie

Dragoş Vitencu, Cernăuţiul meu (ediţie îngrijită de Aura Brădăţan), Complexul
Muzeal Bucovina, Suceava, Editura Accent Print, 2008, 146 p. + 49 fotografii.
Manuscrisul publicat sub titlul Cernăuţiul meu (titlul ales de editoarea acestuia, Aura
Brădăţan, împreună cu soţia scriitorului, Oltea Vitencu) aparţine scriitorului bucovinean Dragoş
Vitencu (15 octombrie 1908–28 iulie 1984). Aşa cum aflăm din prezentarea Dragoş Vitencu, un
scriitor pribeag, semnată de Aura Brădăţan, acesta este structurat în două părţi: Cronica
romanţată a târgului Cernăuţi şi Tradiţii şi obiceiuri studenţeşti bucovinene (text publicat de
Aura Brădăţan în ,,Suceava. Anuarul Complexului Muzeal Bucovina”, XXXI–XXXII–XXXIII,
2004–2005–2006, Suceava, 2007, sub titlul Un manuscris inedit: Dragoş Vitencu, Tradiţii şi
obiceiuri studenţeşti bucovinene, p. 207–222).
Scriitorul Dragoş Vitencu s-a născut la Cernăuţi, la 15 octombrie 1908 şi a crescut într-o
familie de intelectuali, tatăl său, Alexandru Vitencu ,,insuflându-i pentru totdeauna dragostea faţă
de istoria neamului, un sincer patriotism şi un ascuţit simţ al dreptăţii” (p. 5). Alexandru Vitencu a
fost vicepreşedinte al Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, editor al
,,Gazetei mazililor şi răzeşilor din Bucovina”, delegat al României la Congresul de Pace de la
Versailles, autor de lucrări istorice, director al Liceului Real din Cernăuţi. Dragoş Vitencu a urmat
Liceul ,,Mitropolit Silvestru”, apoi, în paralel, Facultatea de Drept şi Facultatea de Litere şi
Filosofie ale Universităţii din Cernăuţi. A urmat, trei ani, şi cursurile Conservatorului de Artă
Dramatică din Cernăuţi. A fost judecător la Stăneşti (Storojineţ) şi Şercaia (Braşov), după care s-a
înscris în Baroul din Cernăuţi. A colaborat cu articole la diverse publicaţii bucovinene şi a fost
redactor la ,,Revista Bucovinei”. A debutat publicistic în anul 1935, cu schiţa Când dai nas lui
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Ivan. S-a numărat printre membri fondatori ai Societăţii Scriitorilor Bucovineni, alături de Leca
Morariu, Constantin Narly, Iulian Vesper, Vasile Gherasim, Iulian Vesper, Traian Chelariu ş. a.
Evenimentele anului 1940 îl determină să părăsească Cernăuţiul, refugiindu-se, împreună
cu familia, la Piatra Neamţ, apoi la Bucureşti. Fiind mobilizat, Dragoş Vitencu revine, în iulie
1941, la Cernăuţi. În anul 1944 este obligat să-şi reia drumul pribegiei, la Buziaş şi Timişoara. În
anul 1955 se stabileşte la Piatra Neamţ, unde scriitorul a reuşit să ocupe un post de juristconsult,
iar soţia, Oltea (cu care s-a căsătorit în 1945, fiica preotului Cristofor Iliuţ), o catedră de
geografie. Activează în cadrul Cenaclului literar ,,Petrodava” şi, periodic, la Universitatea
cultural-ştiinţifică din Suceava; participă la Zilele culturii bucovinene din Câmpulung Moldovenesc.
Opera literară a lui Dragoş Vitencu, compusă din poezie, proză, eseuri, memorialistică,
precum şi cercetări istorice, studii şi conferinţe, formează substanţa colecţiei documentare
,,Dragoş Vitencu”, donată de Oltea Vitencu, în 1985, aflată la Casa Memorială ,,Simion Florea
Marian” din Suceava. Aceasta cuprinde volume din biblioteca autorului (1329 titluri), periodice
(9), manuscrise (94 numere de inventar), fotografii (19), corespondenţă (173), documente
culturale (27). În timpul vieţii i-au apărut câteva poezii, publicate în diverse periodice de
specialitate sau adunate în volumul de versuri Caiet de duminică (1943), proza satirică Când dai
nas lui Ivan (1935) şi romanul Viaţa pasionată a lui Ciprian Porumbescu (1974). În manuscris au
rămas diferite texte precum: Scrisori de la Dumnezeu, Permanenţe româneşti, Lada cu mărunţişuri ş. a.
Primul manuscris publicat în acest volum de Aura Brădăţan se intitulează Cronica
romanţată a târgului Cernăuţi. Acesta cuprinde 15 capitole: Ante-scriptum; Bâjbâiri prin
întunericul începutului; Sub semnul Ţeţinei şi a legendelor; Pătimirile unui târg moldovenesc;
Czernowitz; Promenadă retrospectivă; Cordunul; Târgul Sân-Petrului; Hopuri greu de trecut;
Municipiul Cernăuţi; Vivat Academia!; Itinerarii cernăuţene; Suburbiile; Anotimpuri cernăuţene;
Cuvenitul final. Manuscrisul, însoţit de 49 de fotografii realizate de autor, a fost început la
Cernăuţi, în anul 1941 şi continuat, în refugiu, la Buziaş (1944) şi Piatra Neamţ (1979). Aşa cum
mărturiseşte autorul ,,aceste pagini nu sunt decât reconstituirea unei copii degradate de
calamitatea unui puhoi, după un manuscris mai vechi, pe care l-am început încă de la Cernăuţi şi
l-am tot adăugat, după aceea, în pribegie. Am recitit manuscrisul şi mi-am dat seama că
perspectiva prin care am scris lucrurile a fost tulburată de brutalitatea evenimentelor şi că
Cernăuţiul despre care am scris pe vremuri nu mai există. Este, undeva, pe alt tărâm, un loc căruia
lumea îi zice Cernăuţi, dar acesta nu are nimic în comun cu oraşul meu, decât zidurile şi pământul
de sub ele. Prin urmare, cu patru decenii în urmă, nu se mai potriveşte. Prietenii m-au îndemnat să
mă duc să văd al doilea Cernăuţi. La ce? N-aş putea găsi în el, acum, decât morminte. De aceea
transcriu file vechi, trecându-mi sentimentele şi cuvintele prin sita noilor împrejurări şi visez să
răsădesc cu fiecare filă câte o floare lângă crucile mormintelor” (p. 13). Autorul explică, în
Ante-scriptum, şi motivaţia care l-a îndemnat în a alege un asemenea titlul pentru prezentarea sa:
,,Pentru că nu una, ci atâtea vieţi în armonie, sau în ură, în marea viaţă a oraşului şi pentru că
îngemănarea acestora e realitate care se întâmplă cu sau împotriva voinţei lor, dând naştere unui
mozaic care, oricât de bine sudat ar fi, rămâne totuşi un mozaic, am crezut nimerit să întocmesc
nu o viaţă, ci o cronică şi i-am zis romanţată, căci mi-au fost aminte anumite cuvinte ale
scriitorului sârb Iovan Dacic, care spunea undeva că în zadar ai încerca să povesteşti obiectiv […]
despre locul în care ţi s-a scurs prima tinereţe şi care-ţi va rămâne, pentru totdeauna, o cetate de
visuri, locuinţa tuturor fanteziilor inimii” (p. 16, s. a.). Pornind de la începuturile aşezării, cu
evocarea legendelor locului şi a istoriei cetăţii Ţeţina (,,la Cernăuţi Ţeţina e prezentă pretutindeni:
în peisaj, în sfărămăturile din cetate, din care s-au ridicat cele dintâi case ale vechiului târg, în
zmeura ce se vinde pe piaţă… Sub semnul Ţeţinei umblă ploile şi vreme bună la Cernăuţi”,
p. 21); continuând cu ,,pătimirile unui târg moldovenesc”, căruia i se caută în istorie şi explicaţia
numelui, trecând prin istoria austriacă a oraşului, numit acum Czernowitz (,,la venirea
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austriecilor, târgul era aproape curat moldovenesc. Pe lângă puţine, foarte puţine suflete de jidovi,
turci şi greci, de alte neamuri nu amintesc scripetele. Dar, după ce a fost ales scaun de provincie,
s-a înstrăinat, pe măsură ce a crescut. Centrul a devenit oficial, austriac, cu venetici din toată
împărăţia, mai ales evrei. În timpul anexării Bucovinei la Galiţia, înstrăinarea a crescut ca pe
drojdie. Românii s-au tras mai la margine, făcându-şi sălaşe în jurul a două din cele trei vechi
bisericuţe: cea a Sfintei Treimi care, cu vremea, a ajuns cartierul Reşedinţei Mitropolitane şi cea
închinată Sfântului Nicolae, adică Seliştea. Ambele aceste cartiere au rămas, până la Unirea din
1918, cele mai româneşti”, p. 39); cu descrierea uliţelor cu nume ,,dulci şi calde” şi a caselor şi
clădirilor care adăposteau gospodării strămoşeşti; cu prezentarea promenadei (pentru că ,,an după
an oraşul creştea. S-a dezvoltat mai întâi strada, devenită centrală, de la vamă în sus, pe care s-au
ridicat edificiile publice, dar şi case mai aspectuoase ale unor bogătaşi […]. Biserici pentru
diverse confesiuni, şcoli, cazărmi şi alte edificii publice s-au succedat rapid. În anul 1866 cel
dintâi tren opreşte la Cernăuţi […]. Pentru episcopul schismatic de la Rădăuţi […], arhitectul ceh
Hlavka construieşte, în 1878, o capodoperă arhitecturală a lumii ortodoxe […]”, p. 41) şi a lumii
acesteia (,,Pe străzi, oameni de toată mâna. Puţini, numai foarte puţini târgoveţi moldoveni în
costume tradiţionale, împodobite pe margini cu blană de vulpe sau de dihor, mulţi evrei în caftane
de mătase, duhnind a murdărie, sacagii, negustori în diferite costume, după neamul cărora le
aparţin, ofiţeri cu tschako-uri înalte cât căpăţânile de zahăr, funcţionari în redingote, cucoane cu
crinoline şi, în sfârşit, lumea satelor, albă şi neschimbată, ca înainte de un mileniu, ca mai târziu,
după un veac”, p. 45); cu prezentarea vieţii culturale a Cernăuţiului (,,Pentru ceilalţi, adică mai
ales pentru cei din Moldova, Cernăuţi înseamnă poarta civilizaţiei europene”, p. 46); a
evenimentelor istorice la care a fost părtaş (1777 – depunerea jurământului de credinţă al
,,pământenilor noi dobândiţi de monarhie”; 1783 – vizita împăratului Iosif al II-lea; 1826 –
desfăşurarea unui Congres al Sfintei Alianţe; 1848 – mişcările revoluţionare; stagiunile teatrelor
româneşti; 1875 – înfiinţarea Universităţii; 1914–1918 – Primul Război Mondial şi intrarea
trupelor româneşti în Cernăuţi); cu prezentarea Cernăuţiului interbelic şi a itinerariilor cernăuţene,
a suburbiilor (Roşa, Mănăsteriştea, Horecea, Caliceanca) sau a anotimpurilor cernăuţene
(,,Primăvara începe pe strada Iancu Flondor”, ,,Vara vine la Cernăuţi mai ales în ceasul somnului
de după amiază, când prea puţini o văd, şi se poate lăfăi maiestoasă şi impudică pe pavajul curat
al stâlpilor. Aşa îmi închipui o împărăteasă, când n-o văd supuşii”; ,,Toamna se arată cu semnele
ei, care încep în Piaţa Grigore Ghica Vodă: grămezi de harbuji şi lădiţe cu struguri”; ,,cel mai
inutil anotimp: iarna”, p. 113, 115, 116, 117) – toate acestea sunt argumentele autorului în a
demonstra frumuseţea şi misterul Cernăuţiului de altădată.
Cel de al doilea manuscris publicat în această lucrare se intitulează Tradiţii şi obiceiuri
studenţeşti bucovinene. Pornind de la ideea că ,,de la înfiinţarea unei universităţi în capitala
Bucovinei austriece şi până în Bucovina redevenită românească, ambianţa în care au trăit aici
studenţii a avut un stil al ei, cu totul diferit de imaginea oarecum comună, care circulă în lumea
noastră despre viaţa studenţească” (p. 125), Dragoş Vitencu relatează despre ,,împrejurările de
viaţă” ale societăţilor academice bucovinene (,,România Jună”, ,,Arboroasa”, ,,Junimea”,
,,Dacia”, ,,Moldova”, ,,Bucovina”, ,,Academia Ortodoxă”).
Lucrarea Cernăuţiul meu, avându-l drept autor pe Dragoş Vitencu, s-a tipărit cu prilejul
împlinirii a 90 de ani de la Unirea Bucovinei cu România şi restituie publicului interesat un
manuscris valoros, semnat de unul dintre intelectualii cernăuţeni cu care istoria a fost destul de nedreaptă.
Rodica Iaţencu
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Partenie Masichievici, Aus meinem Leben, Bucureşti, Editura Anima, 2008, 412 p.
Er ist ein echter Bukowiner: als Rumäne geboren, Sohn eines orthodoxen Priesters, mit
rumänischen Märchen aufgewachsen, trifft er zunächst auf Karl May, dann auf Goethe, und
immer wieder auf deutsche Literatur. Als die Bukowina rumänisch wird, stellt er fest: in der k. u.
k.-Monarchie war es menschlicher, war mehr Ordnung und mehr Achtung der Menschen für die
Mitmenschen vorhanden. Der Rumäne ist enttäuscht von den eigenen Landsleuten aus dem
rumänischen Altreich. Zweifelsohne: er tut als Generalsekretär der Industrie- und Handelskammer
seine Pflicht. Bis 1940 die Frage auftauchte: kann man die beiden Töchter den Gefahren der
Sowjets aussetzen? Das wollte er nicht auf sich nehmen. So wurde er, der auch deutsche
Vorfahren nachweisen konnte, mit den Buchenlanddeutschen nach Schlesien umgesiedelt. Dort
zeichnete er und dachte an seine rumänische Heimat, wo die eine Tochter zurück geblieben war.
Masichievici gehört zu den freiwilligen Rückkehrern, die keineswegs mit offenen Armen
aufgenommen wurden. Nach 1944 durfte er nicht in der Südbukowina bleiben, er kam nach
Russberg im Banat, wo er sich unglücklich fühlte. Dort schrieb er seine Kindheitserinnerungen an
die Bukowina. Man erfährt viel über das Familienleben in einem rumänischen Pfarrhaus, über den
Umgang mit Deutschen, Juden und Ruthenen, über die Liebe von Masichievici zur deutschen
Literatur, über seine Begeisterung für das deutsche Theater in Czernowitz (es sind – nach
Drozdowskis Aufzeichnungen – die sehr seltenen Eindrücke eines Zeitgenossen über das
Czernowitzer Theater vor 1918). Das alles wird mit rührender Aufrichtigkeit, mit der Hingabe an
diese verlorene Traumwelt erzählt und ist ein Dokument, das an einen Menschen denken lässt, der
mit 53 seine Heimat verlor, nachdem er zuvor die Harmonie des Kronlandes ausführlich erlebt
und geschildert hatte.
Der Anima Verlag Bukarest hat wieder ein sehr schön ausgestattetes Buch herausgebracht,
was Suzana Holan zu verdanken ist Die Erinnerungen an einen aufrechten Buchenländer, der in
zwei Sprachen und vielen Kulturen zu Hause war, werden dadurch ergänzt. Zuvor hatte man im
gleichen Verlag auch „Egül. Eine Kurzgeschichte” (2005) von Partenie Masichievici lesen
können, ebenso „Ausgewählte Gedichte” (2005) und die „Skizzenblätter aus den Jahren 1940–
1944” (2006). Dass man auf diese Art einen kleinen Ausschnitt aus der Bukowiner Geschichte
und einen der Mitgestalter des Lebens in keineswegs ruhigen Zeiten zur Kenntnis nehmen kann,
verdankt man dem Verlag und der Tochter Hortensia Masichievici-Mişu, die das Vermächtnis des
Vaters hochhält. Das wollen wir auch tun.
Horst Fassel

Livia Ştefan, Doroteia, satul meu drag, Bucureşti, Editura Agricola, 2008, 159 p.
+ 16 planşe cu ilustraţii
Dorotei, cum îi spun localnicii, un sat care s-a încropit pe la anul 1770, într-un ţinut de
basm, situat undeva între poalele Rarăului şi umbra Voroneţului, pe valea Suhei Bucovinene, ale
cărei unde limpezi i-au asigurat durabilitatea peste veacuri, a dobândit de curând o carte cu titlul
de alint Doroteia, satul meu drag, apărută la Editura Agricola, Bucureşti, 2008, care este semnată
de Livia Ştefan, şi ea fiică a acestor văi, fiind născută în familia unor tineri învăţători, în
Schwarzthal, vechea colonie nemţească, denumită, după Unire, Vadu Negrilesei, răsfirată mai
spre izvoarele Suhei, între culmile Stânişoarei, în vechiul hotar al Bucovinei cu Regatul României.
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Volumul îşi are justificarea în lecturarea însemnărilor, cu valoare documentară, ale
regretatului său părinte, învăţătorul Neculai Ignat, care, începând cu anul 1931, avea să-şi trăiască
viaţa alături de localnicii din Vadul Negrilesei şi apoi, din 1934, alături de cei din Dorotei, pentru
o lungă perioadă de timp, totul curgând odată cu timpul şi cu apa Suhei, „acel râu zălud al
copilăriei mele”, cum scrie autoarea. Deşi face apel la unele date cu caracter istoric, autoarea se
lasă pradă memorialisticii şi reuşeşte, în mod admirabil, să redea atmosfera bucolică a copilăriei,
traite alături de copiii dorotenilor, reconstituind un univers rural, care a apus odată cu ultimul
schimb de generaţii, lăsând adesea să se întrevadă că totul stă sub semnul lui fugit irreparabile tempus.
În creionări succinte, sunt descrise casa tradiţională, interiorul acesteia, îmbrăcămintea –
portul popular, hrana de zi cu zi şi, evident, îndeletnicirile localnicilor. Elemente de etnografie şi
folclor aferent se regăsesc în paginile alocate nunţii, horelor, clăcilor, precum şi în savurosul
capitol Anotimpurile doroteiene ale copilăriei mele. Surprinzător, apar elemente de etnografie
comparată, ca în cazul obiceiului de purificare prin foc, primăvara, înainte de Paşti, pe care
autoarea avea să-l întâlnească în Iran, unde în ajun de An Nou (21 martie), în pieţele din Teheran,
se vând mari mănunchiuri de iarbă uscată, pentru ca şi copiii din oraş să poată aprinde focuri prin
curţi, peste care să sară, purificându-se.
Atmosfera reconstituită n-ar fi fost completă fără descrierea trenuleţului de altădată, a
„ţug”-ului, care, spre adâncurile pădurilor, era tractat de „mocăniţă”, dar care, cu vagoane
încărcate cu buşteni, cobora fără locomotivă, panta lină asigurându-i coborârea. Pagini captivante
sunt şi cele dedicate zilei de târg de la Gura Humorului.
Partea rezistentă a lucrării o constituie portretele realizate, cu căldură sufletească, unor
personaje care mai dăinuie în memoria colectivităţii, adunate în capitolul Chipuri de oameni din
sat. De fapt, locuitorii satului se regăsesc aproape în fiecare pagină a cărţii, fiind surprinşi în cele
mai diverse momente ale existenţei cotidiene.
Fără doar şi poate, contribuţia pe care a adus-o învăţătorul Nicolae Ignat la viaţa culturală a
satului, într-o lungă perioadă de activitate (1934–1966), este subliniată în mod deosebit, acesta
fiind cel care a înfiinţat Arcăşia (1935), Căminul Cultural (1936) şi Cooperativa Şcolară din
Dorotei (1937).
Printre evenimentele care au marcat istoria zonei, sunt reţinute serbarea arcăşească din
2 iulie 1937, de la Bucşoaia, cu participarea Regelui Carol al II-lea şi a Princepelui Mihai, şi apoi
accidentul de aviaţie din Branişte, din vara anului 1938, când şi-a pierdut viaţa cunoscutul
compozitor Ionel Fernic.
Înregistrarea poreclelor, adesea cu explicaţii, este mai mult decât importantă, aceasta
putând constitui punctul de plecare pentru un amplu şi interesant studiu de antroponomastică locală.
Livia Ştefan se dovedeşte a fi o „peisagistă” extraordinară atunci când aşază satul în
paginile cărţii sale şi dovedeşte o capacitate aparte în redarea atmosferei epocii pe care a reuşit să
o reconstruiască în mod cu totul deosebit. Cartea întreagă se aşază sub semnul iubirii, al iubirii
faţă de oamenii care au constituit un univers în care fabulosul se confruntă adesea cu realitatea
dură, epoca fiind marcată de anii grei ai războiului, dar şi de multe întâmplări tragice.
Nu o dată trimiterile la versuri ale lui Lenau, Baudelaire, Heinrich Heine, Blaga, Ion Brad,
Ion Minulescu, Fr. Chopin subliniază predispoziţia către spaţiul liric din care autoarea împrumută
şi redă rândurilor sale un inefabil cuceritor.
Plecată de multă vreme din sat, Livia Ştefan constată că „pământul Bucovinei nu te lasă să
pleci cu totul oriunde te vei duce”. Şi, într-adevăr, cu această admirabilă carte, călduros omagiu
adus părinţilor săi şi comunităţii în care aceştia s-au integrat armonios, Livia Ştefan face dovada
că nu a fost plecată niciodată dintre oamenii pe care i-a iubit cu toate puterile sale.
Vasile Diacon
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Eugenia Aglaia Iacob, Oameni şi datini din Roşcanii Sucevei, Ediţie îngrijită de
Silvia şi Ion Popescu-Sireteanu, Studiu introductiv de Ion PopescuSireteanu, Iaşi, PrincepsEdit, 2006, 300 p.
Caietele de la Roşcani – opera Eugeniei Aglaia Iacob – au fost puse în valoare şi redate
circuitului naţional într-un limbaj literar de mare ţinută, prin munca şi strădania profesorilor Silvia
şi Ion Popescu-Sireteanu, care le-au publicat în anul 2006.
După cum susţine prof. Ion Popescu-Sireteanu, în cartea Eugeniei Aglaia Iacob „m-au
surprins şi m-au uimit frumuseţea limbii, cursivitatea, firescul şi varietatea povestirilor,
sinceritatea autoarei, dorinţa ei de a închega o monografie spirituală a satului în care a trăit,
regretul după formele aşezate ale lumii vechi şi lirismul multor pagini”.
Satul Roşcani este aşezat între apele Siret şi Suceava, chiar la confluenţă; are lunci de o
frumuseţe unică: „Locurile erau o poezie, un fel de rai aş zice, dacă raiul e pe pământ”, relatează
fiul Eugeniei Iacob, Ioan. Frumuseţea acestor locuri a fost cunoscută şi de Mihai Eminescu, care
venea la casa bunicilor după mamă, la familia Iuraşcu din Joldeşti.
Bunicul Eugeniei Iacob îşi avea gospodăria pe o baltă din această luncă denumită Balta
Popii, care cuprindea şi biserica. Balta era acoperită cu stuf, în care foiau găinuşele sălbatice
denumite lişiţe. Balta era plină de tot felul de peşti: crapi, lini, caraşi, chişcari. Gospodăria
bunicului era întregită şi de o prisacă cu optzeci de stupi.
Primăvara veneau cocostârcii care făceau cuib pe coama acoperişului de stuf a casei. Când
da soarele în asfinţit, pe la toacă, cocostârcii veneau la cuiburile lor şi tocau cu ciocurile de nu se
mai auzea nimic în ogradă. Bunicul le păstra cuibul sub motiv că „acolo unde se aşează
cocostârcii, e o casă cu noroc”.
Eugenia Iacob mărturiseşte: „Copilăria mea petrecută la bunici n-o pot uita niciodată.
Serile fermecătoare, de la toacă şi până amurgea bine, cocostârcii tocau cu cea mai măiastră mână.
Broaştele orăcăiau până după miezul nopţii. Livada era albă de flori de măr al căror miros te
adormea. În vale, de-a lungul gospodăriei, se întindea balta cu stuf, pe marginea căreia era iarbă
fragedă şi plină de flori de câmp”; „dormeam cu bunica pe prispa din prisacă, locşorul ei iubit.
Adormeam în corul broaştelor. A fost un vis şi o poveste de neuitat”.
Cărturăreasa de la Roşcani, cum o numesc scriitorii şi publiciştii Gloria Lăcătuşu şi Tiberiu
Cosovan, avea cinci clase primare. A trăit mai mult în casa bunicilor. De la bunica sa a învăţat tot
ce-i mai frumos: să fie credincioasă, să ţese, să coase şi să cunoască toate obiceiurile şi rostul lor.
Bunicul a învăţat de la un călugăr care fusese la Muntele Athos şi care se afla la Mănăstirea
Vorona, în apropierea satului, care sunt practicile mănăstireşti şi cele ale credinţei creştine. El
avea în bibliotecă lucrări de mare valoare, care s-au pierdut în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.
Eugenia Iacob mărturiseşte: „Locurile sunt cel mai iscusit şi mai preţios dascăl pe care
l-am avut”. Întrebată de fiul său Ioan ce ar fi fost dacă ar fi ajuns într-o şcoală mai îndepărtată,
aceasta i-a răspuns: „cred că n-aş fi făcut nimic. N-aş fi avut de unde înţelege mai mult frumosul,
de unde să mi-l împrospătez permanent şi de unde în fiecare zi să găsesc ceva nou, aşa cum a fost
în locurile acestea”. Autoarea adaugă: „În sufletul meu au prins rădăcini adânci casa părintească,
bunicii, ţarina, obiceiurile toate. Apoi, mai târziu, la paisprezece ani, cincisprezece ani, viaţa
satului m-a legat pe vecie”.
Eugenia Iacob avea o bibliotecă mare pe care a realizat-o cumpărând încet câte o carte.
Întrebată care carte i-a plăcut mai mult, autoarea a răspuns: „Citesc operele lui Sadoveanu,
poeziile lui Tudor Arghezi, iar pe Eminescu îl ştiu pe dinafară”; „am avut noroc să am un
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învăţător straşnic, care a ştiut să mă încurajeze şi care a preţuit modul meu de a gândi. Am învăţat
şcoala la Tudora, unde tatăl meu avea serviciu, şi învăţătorul se numea Mandinescu”. Cărturăreasa
a avut modul ei de a asculta bătrânii şi de a sorbi cuvintele lor, „pentru că erau foarte înţelepţi pe
vremea aceea. Erau oameni cu suflet adevărat, oameni care ştiau să trăiască din puţin, oameni care
nu-şi blestemau soarta, pentru că aşa credeau ei că le este destinul. Acei oameni, în momentul în
care erau chemaţi să-şi apere ţara, lăsau totul şi plecau, fără nici un murmur, acolo unde erau trimişi”.
Îi povestea fiului său, Ioan Iacob, că a citit Biblioteca „Casei Şcoalelor”, „unde erau cărţi
minunate, dar trebuia să citesc pe ascuns, pentru că tatăl tău nu prea înţelegea ce înseamnă treaba
aceasta. El n-a făcut decât două clase primare şi le-a făcut cu popii din Roşcani, până s-a mai
domesticit şi şi-a dat seama şi el ce înseamnă să ştii carte”.
Ioan Iacob îşi aminteşte că mama sa, când scria, se ferea să fie văzută: „De mine nu se
ferea, pentru că ea m-a determinat să scriu. Mi-aduc aminte, eram prin clasa a treia. Ce a simţit
mama pentru mine nu ştiu, dar mi-a închipuit câteva foi, un caiet şi a scris pe el: Note şi impresii”.
Ce erau impresiile nu ştiam şi atunci mama mi-a explicat: „Măi băiete, eu văd că tu gândeşti, scrie
ceea ce simţi tu că e frumos”. Nu ştiu ce a gândit ea, dar a investit ceva în mine. Mama scria
noaptea. A scris până la ceasul morţii”.
Satul tradiţional Roşcani are case construite din bârne în cheutori, acoperite cu paie de
grâu, de secară, iar cei mai înstăriţi, din stuf. Numai casa preotului era acoperită cu draniţă. În sat
toate gospodăriile erau înconjurate de pomi roditori: meri, peri, pruni, cireşi, vişini. În satul
Roşcani, oamenii trebuiau să-şi asigure cele necesare traiului cu mijloace proprii. Nimic nu
cumpărau din târg, afară de sare, gaz şi chibrituri. Ocupaţiile de bază, agricultura şi păstoritul, ca
şi ocupaţiile anexe, vânatul, pescuitul, culesul în natură erau practicate în tot satul. Meşteşugurile
săteşti, rotăritul, butnăritul, dogăritul, dulgheritul, fierăritul, olăritul erau nelipsite din satul
Roşcani. Industria alimentară, făcutul uleiului din sămânţă de bostan şi floarea soarelui cu ajutorul
teascurilor de lemn cu ciocane, oloiniţe, râşniţe de râşnit boabele de porumb şi grâu sau moara
erau utilizate în acest sat.
Industria casnică textilă cu stativele şi toate ustensilele necesare ţesutului era mult
practicată în fiecare gospodărie. Se făceau ţesături de in, cânepă, lână şi bumbac. Se ţeseau
pânzeturi, şervete, ştergare, macaturi, lăicere, scoarţe pentru împodobit interiorul ca şi ţesături din
care se confecţiona portul popular: cămăşi, catrinţe, fuste, bernevici, iţari, cingători, năfrămi.
Cojocăritul practicat în sat asigura îmbrăcămintea pentru sezonul rece, exceptând cheptarele fără
mâneci care se purtau tot anul. Sumănăritul, ţesăturile de pănură, şiac, date la piuă erau folosite la
confecţionarea sumanelor purtate de bărbaţi şi a caţaveicilor cu blană de vulpe purtate de către
femei în anotimpuri răcoroase.
În lucrare sunt prezentate şi obiceiurile legate de ciclul vieţii: naştere, nuntă, înmormântare,
ca şi obiceiurile calendaristice de peste an, de la Crăciun, Anul Nou, Paşte. La Paşte avea loc
închistrirea ouălor. „Bunica ştia să închistreze ouă foarte frumos”, afirmă Eugenia Iacob.
Motivele cele mai cunoscute pe ouă erau „brădişor, laba gâştei, ruja creaţă, cheptenele, coarnele
berbecului, scrânciob, grebluţa, flori de măr”; „ouăle pentru Paşte începeau să fie închistrate în
Joia Mare”.
Lucrarea Eugeniei Aglaia Iacob Oameni şi datini din Roşcanii Sucevei este un document al
satului tradiţional, astăzi dispărut. Este bogată în evenimente şi întâmplări. După cum spune
autoarea, „toată viaţa omului este împletită cu florile. Flori la naşterea unui om, flori la nuntă, la
cununie, flori la despărţire, flori pe mormânt”.
Emilia Pavel
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CEA DE A XVI-A SESIUNE ANUALĂ DE REFERATE ŞI
COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A INSTITUTULUI „BUCOVINA”
AL ACADEMIEI ROMÂNE CU TEMA
„BUCOVINA – RECONSTRUCŢIA UNUI MODEL CULTURAL.
OAMENI, INSTITUŢII, ÎNFĂPTUIRI”
Vatra Dornei, 11 decembrie 2008
Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice „Bucovina – reconstrucţia unui model
cultural. Oameni, instituţii, înfăptuiri”, ceea de a XVI-a sesiune anuală a Institutului
„Bucovina” al Academiei Române, încheie seria manifestărilor proprii organizate în anul
2009, încununând eforturile de cercetare şi organizatorice ale colectivului de la Rădăuţi,
după alte manifestări ce s-au constituit în adevărate evenimente în viaţa ştiinţifică din
Bucovina: Simpozion Naţional, „Bucovineni în spaţiul concentraţionar al regimului
comunist”, Rădăuţi–Sighetul Marmaţiei, 16–18 mai 2008; Conferinţă Ştiinţifică
Internaţională „Bucovina în secolul al XX-lea. De la integrarea naţională la integrarea
europeană”, Rădăuţi, 23 septembrie 2008; Expoziţia documentară-dezbatere, „Terra
mirabilis. Bucovina în imagini”, Hliboca/Adâncata, Cernăuţi (Ucraina), 22–23 noiembrie
2008.
Manifestarea ştiinţifică „Bucovina – reconstrucţia unui model cultural. Oameni,
instituţii, înfăptuiri” s-a desfăşurat în spaţiul generos al Salonului Alb de la Casa de Cultură
„Platon Pardău” din municipiul Vatra Dornei. Directorul Casei de Cultură „Platon Pardău”,
doamna Violeta Codorean, salută în cuvântul său de întâmpinare prezenţa Institutului
„Bucovina” în Ţara Dornelor şi prin acest tip de activitate. Manifestarea ştiinţifică
organizată în acest an la Vatra Dornei cuprinde în programul său trei panel-uri suucesive.
Cel dintâi panel, moderat de cercet. şt. Vasile I. Schipor, secretarul ştiinţific al Institutului
„Bucovina”, cuprinde prezentarea comunicărilor: cercet. şt. dr. Ovidiu Bâtă, Solca – „al
Bucovinei Meran”; cercet. şt. drd. Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu, Poeţi uitaţi din Bucovina
de altădată; prof. Nicolae Cârlan, Ion Luca (1894–1972); cercet şt. dr. Iulia Brânză, Un
memorialist bucovinean necunoscut: Tudor Nandriş (1906–1989); cercet. şt. dr. Rodica
Iaţencu, Consideraţii asupra vieţii cultural-ştiinţifice a comunităţii româneşti din regiunea
Cernăuţi (1990–2007); prof. Jenica Romanică, Boian–Vatra Dornei, un proiect cultural
transfrontalier. Cel de al doilea panel, moderat de cercet. şt. dr. Ovidiu Bâtă, are în oferta
sa comunicările: prof. Taţiana Vlad-Guga, Destinul refugiaţilor bucovineni; cercet. şt. drd.
Vasile I. Schipor, Emergenţa modelelor culturale integratoare. Proiectele editoriale ale
Institutului „Bucovina” (2008). Dificultăţi, realizări, perspective; prof. Paraschiva
Abutnăriţei, Cercetările locale din Bucovina între tradiţie şi modernitate; cercet. şt. dr.
Marian Olaru, Reflecţii pe marginea discursului istoriografic al Marianei Hausleitner din
volumul „Die Rumanisierung der Bukowina. Die Durchsetzung des nationalstaatlichen
Analele Bucovinei, XVI, 1 (32), p. – , Bucureşti, 2009
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Anspruchs Grossrumaniens 1918–1944”, Südosteuropäische Arbeiten, Bd. 111, München,
Oldenburg, 2001, 497 S.
Prezentarea comunicărilor a fost urmată de dezbateri, unele dintre acestea aducând în
atenţie probleme diverse, de interes mai larg: accesul la izvoarele istoriografice primare,
oportunităţi şi bariere în valorificarea cercetării ştiinţifice din spaţiile marginale ale
Bucovinei, ca sub-câmp cultural al lumii româneşti, circuţia cărţii şi periodicelor, rolul
instituţiilor tradiţionale ale statului (Şcoală, Biserică, Bibliotecă, Muzeu, Casă de Cultură
etc.) în procesul de integrare europeană şi, în general, în modernizarea întregii societăţi
româneşti.
Ca de obicei, şi manifestarea ştiinţifică de la Vatra Dornei a Institutului „Bucovina”
cuprinde în programul său un Semnal editorial. Acesta cuprinde prezentarea unor lucrări
apărute în Bucovina: – Paraschiva Abutnăriţei, Ioan Abutnăriţei, Monografia comunei
Coşna, judeţul Suceava, Botoşani, Editura Axa, 2008 (Paraschiva Abutnăriţei); – Ion Luca,
Când ţipă animalul, Ediţie îngrijită, prefaţă, notă bibliografică şi anexe documentare de
Nicolae Cârlan, Bucureşti, Editura Floarea Albastră, 2007 (Nicolae Cârlan); – Ilie DuganOpaiţ, Date pentru monografia comunei Cireş-Opaiţeni, Ediţie îngrijită. Studiu introductiv,
notă asupra ediţiei, comentarii şi glosar: Vasile I. Schipor, Indice de nume: Rodica Iaţencu,
Rădăuţi, Editura „Septentrion”, 2008 (Vasile I. Schipor); – „Ţara Fagilor”. Almanah
cultural-literar al românilor nord-bucovineni, XVII, Cernăuţi–Târgu-Mureş, 2008, 310 p.
(Vasile I. Schipor).
La lucrările sesiunii ştiinţifice„Bucovina – reconstrucţia unui model cultural.
Oameni, instituţii, înfăptuiri”, ceea de a XVI-a sesiune anuală a Institutului „Bucovina” al
Academiei Române, au participat profesori, bibliotecari, muzeografi, medici, ziarişti,
funcţionari din administraţia locală, unii dintre aceştia cu preocupări notabile în cercetarea
locală, precum şi tineri, elevi din clasele cu profil umanist de la cele două licee din
municipiul Vatra Dornei şi studenţi. Responsabili de proiect au fost: cercet. şt. dr. Ovidiu
Bâtă, cercet şt. drd. Vasile I. Schipor. Instituţie parteneră: Casa Municipală de Cultură
„Platon Pardău” Vatra Dornei. Parteneri media: „Monitorul de Dorna”, Radio Dorna şi
„Crai nou” din Suceava.
Vasile I. Schipor

ADUNAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII PENTRU CULTURA
ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ÎN BUCOVINA
Rădăuţi, 21 martie 2009

Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina şi-a desfăşurat, în ziua
de 21 martie 2009, în municipiul Rădăuţi, la sala Bibliotecii Municipale „Tudor Flondor”,
cea de a II-a Adunare Generală, reuniune anuală care înlocuieşte, de doi ani, congresele
acestei societăţi. În fapt, prin schimbarea denumirii forului tutelar al Societăţii pentru
Cultură, organizatorii au vrut să revină la tradiţia antebelică de dezbatere a problemelor ce
fac obiectul preocupărilor acesteia. În acelaşi timp, prin denumirea de adunare generală, s-a
dorit sublinierea abordării pragmatice, în spiritul vremurilor contemporane, a problemelor
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cultural-naţionale, fără însă să se facă rabat la tradiţia bogată a Societăţii, în acelaşi timp,
renunţându-se la un anumit festivism ce s-ar dovedi desuet la acest început de veac şi de
mileniu.
Desfăşurată sub imperativele culturale şi naţionale formulate de acad. Vladimir
Trebici, acad. Radu Grigorovici, dr. Radu Economu şi Vasile Precop, membrii de seamă ai
Societăţii pentru Cultură, această adunare a avut următorul program: 1. Deschiderea
Adunării Generale şi alegerea comisiilor de lucru; 2. Mesajul P.C. Părinte Iustin Dragomir,
arhimandritul Sfintei Mănăstiri Bogdana, din municipiul Rădăuţi; 3. Conferinţa intitulată
Identitatea naţională în condiţiile globalizării şi a statutului de minoritate a românilor din
nordul Bucovinei, susţinută de scriitorul Vasile Tărâţeanu; 4. Darea de seamă a Consiliului
Director asupra activităţii din anul 2008; 5. Proiectul Programului de activitate al Societăţii
pentru Cultură pentru anul 2009; 6. Raportul financiar pentru anul 2008; 7. Întrebări,
clarificări, comentarii şi propuneri privind activitatea Societăţii pentru Cultură; 8. Alegerea
noului Consiliu Director al Societăţii pentru Cultură.
La lucrările adunării generale au participat preşedinţii şi delegaţii filialelor
S.C.L.R.B. din ţară şi din judeţ: Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Târgu-Mureş, Bacău, Iaşi,
Galaţi, Botoşani, Arbore, Frătăuţii Noi, Milişăuţi, Siret, Suceviţa, Vicovu de Jos etc.
Din partea societăţilor culturale din Cernăuţi a fost prezent Petru Grior, preşedintele
Societăţii „Golgota”, alături de care s-au aflat elevi şi studenţi originari din Republica
Moldova, de la C.N. „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuţi şi de la Universitatea „Ştefan cel
Mare” din Suceava.
Participanţii au ţinut un moment de reculegere pentru acad. Radu Grigorovici,
preşedinte de onoare şi pentru prof. univ. dr. Dan Sluşanschi, membru de seamă al
Societăţii pentru Cultură, care în perioada trecută de la precedenta adunare au trecut la cele
veşnice.
Faţă de programul înscris mai sus, Adunarea Generală a Societăţii pentru Cultură s-a
desfăşurat fără susţinerea punctului trei din program, datorată absenţei scriitorului Vasile
Tărâţeanu, membru al Societăţii de Cultură Românească „Mihai Eminescu” din Cernăuţi şi
vicepreşedinte al Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina.
După alegerea comisiilor de lucru, a fost citit mesajul P.C. părintele Iustin Dragomir,
arhimandritul Sfintei Mănăstiri Bogdana, în care se sublinia importanţa operei de luminare
culturală şi naţională şi legătura organică dintre Biserică şi societatea civilă pentru apărarea
valorilor morale şi naţionale ale neamului. În numele prefectului judeţului Suceava a
prezentat un mesaj de salut domnul Radu Pricopie, consilier judeţean, care exprima
speranţa reprezentantului Guvernului Român în teritoriu că instituţia respectivă va fi,
„de-acum încolo, mai deschisă spre activităţi culturale”.
Raportul Consiliului Director al Societăţii a fost citit de către preşedintele Mircea
Irimescu. În acesta se sublinia activitatea cultural-naţională a Societăţii cu sediul central la
Rădăuţi şi a filialelor din ţară, procedându-se la evidenţierea plusurilor de activitate,
marcate manifestări culturale pentru celebrarea a 90 de ani de la Unirea Basarabiei,
Bucovinei şi a Transilvaniei cu Patria Mamă, evidenţierea unor personalităţi şi momente
importante din istoria naţională. Toate acestea având ca numitor atragerea bucovinenilor
răspândiţi în ţară, a familiilor acestora şi a tinerilor studioşi din localităţile în care există
licee şi universităţi de prestigiu ale învăţământului românesc. Alături de aceste permanenţe
ale activităţii membrilor Societăţii, evidenţiem din Raport participarea unor filiale la
manifestările prilejuite de celebrarea celor 600 de ani de la atestarea documentară a oraşului
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Cernăuţi. La aceste manifestări au fost prezenţi membrii filialelor S.C.L.R.B. din Bucureşti,
Cluj-Napoca şi Bacău. La acestea se adaugă activitatea publicistică a membrilor Societăţii
care au publicat numeroase articole, studii şi monografii, precum şi modificarea statutului
juridic al Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina care, prin contribuţia
nemijlocită a Filialei Bucureşti, a obţinut statutul de „societate de interes public”. Aceasta
face posibilă implicarea Societăţii în proiecte naţionale şi europene, precum face posibilă şi
implicarea acesteia în proiecte transfrontaliere care pot privi colaborarea pe tărâm cultural
cu comunităţile româneşti de pe teritoriul Ucrainei şi al Republicii Moldova.
După prezentarea Raportului financiar pe 2008 – care releva faptul că toate
activităţile filialelor şi cele desfăşurate la Rădăuţi s-au desfăşurat cu sprijinul material şi
financiar dezinteresat al unor membrii care au dorit să rămână anonimi –, Mircea Irimescu,
deputat în Parlamentul României, a citit textul unei scrisori adresate domnului Dimitrie
Vatamaniuc, cunoscut istoric literar, eminescolog, membru de onoare al Academiei
Române, director al publicaţiei „Septentrion”, periodicul Societăţii pentru Cultură şi
director fondator al Institutului „Bucovina” al Academiei Române. În propunerea de
scrisoare, asumată ulterior de toţi delegaţii prezenţi, se adresa rugămintea domnului acad.
D. Vatamaniuc de a accepta să fie preşedintele de onoare al Societăţii pentru Cultură.
Dezbaterile care au urmat acestor momente, la care s-au înscris 15 dintre participanţi,
s-au dovedit, ca de fiecare dată, foarte vii, subliniind implicarea deosebită a tuturor
delegaţilor în viaţa filialelor Societăţii. Din cuvântul celor prezenţi a răzbătut necesitatea
reluării colaborării cu societăţile culturale româneşti din regiunea Cernăuţi, în forme
tradiţionale sau prin valorificarea unor noi oportunităţi oferite de statutul european al
României, nevoia atragerii de noi membrii în societate, dezvoltarea unor demersuri
culturale mai incisive pentru menţinerea conştiinţei naţionale, insistenţa pentru prezenţa
mai activă în media naţională şi locală, menţinerea la cote calitative ridicate a nivelului
publicaţiilor proprii, reluarea preocupărilor pentru organizarea taberelor şcolare pentru
tinerii bucovineni din regiunea Cernăuţi, strângerea legăturilor cu românii din nordul
Bucovinei, refacerea legăturilor tradiţionale cu satele româneşti de dincolo de frontieră etc.
În acest context se impune să remarcăm intervenţia, în plenul Adunării, a studentului Paul
Ceplan, reprezentant al studenţilor basarabeni de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din
Suceava, care a subliniat rolul deosebit pe care îl au tinerii în cultivarea valorilor perene ale
identităţii româneşti.
La finalul Adunării Generale a Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în
Bucovina a fost ales un nou Consiliu Director, în fruntea căruia, Mircea Irimescu a fost
reales ca preşedinte.
Marian Olaru

ANIVERSĂRI

ARCADIE DUGAN (1878–1951)
– PROFESOR ŞI ÎNDRUMĂTOR CULTURAL
BUCOVINEAN
VASILE I. SCHIPOR
Printr-o fericită coincidenţă, aniversarea a 130 de ani de la naşterea
profesorului Arcadie Dugan se produce în cadrul preocupărilor noastre cuprinse
într-un proiect fertil – Destinul refugiaţilor bucovineni în România postbelică,
proiect situat în vecinătatea unei teme mai vechi, de prestigiu: Bucovina istorică,
elita bucovinenilor şi Academia Română, materializate prin publicarea
documentarului în „Analele Bucovinei”, anul XII, nr. 1 (23) [ianuarie–iunie], 2005,
p. 33–49, dezvoltat şi republicat ulterior în volumul 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, p.11–42.
De-a lungul ultimelor două decenii, numele şi activitatea profesorului
bucovinean Arcadie Dugan sunt aduse în atenţia generaţiilor de astăzi din
Bucovina mai cu seamă de către Rodica Şcraba.
Născută la 12 august 1923 în Banila pe Siret, judeţul Storojineţ, Rodica
Şcraba, nepoata de soră a profesorului Arcadie Dugan, fiica învăţătorilor Anastasia
şi Alexandru Şcraba, după anii de şcoală primară de la Cireş, face studii temeinice
la Liceul Ortodox de Fete din Cernăuţi (1935–1940) şi la Şcoala de Menaj din
Chişinău (1941–1943). La Cernăuţi, se bucură de îndrumarea Isidorei
Constantinovici-Hein (1889–1981), pictor fascinat de subiecte bucovinene, soţia
artistului Vladimir Zagorodnikow (1896–1984), „o bună ambasadoare a artei
populare româneşti” în Austria, unde se stabileşte împreună cu soţul său 1. În 1940–
1941, împreună cu mama şi sora sa, trăieşte drama primei ocupaţii sovietice: „Tot
ce până atunci fusese normalitate a fost răsturnat! […] Puhoiul sovietic a trecut ca
un tăvălug, distrugând totul în cale – obiceiuri străvechi şi vieţi omeneşti. Mama a
fost obligată să predeie mai departe în limba «moldovenească», dar cu litere
1

Conf. Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, vol. II, Iaşi–Suceava, PrincepsEdit–Biblioteca
Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava, 2004, p. 610.
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chirilice. Noi am rămas acasă, ca să îngrijim de văcuţa pe care ne-o lăsase tata,
când a reuşit să treacă graniţa prin munţi. Prima deportare, din iunie 1941, ne-a
prins în Cernăuţi. Din familia noastră noi singure am rămas sub ocupaţie, iar
consecinţele ne-au urmărit toată viaţa”.
Din 1943, Rodica Şcraba îşi continuă pregătirea la Iaşi, urmând cursurile
universitare la Academia de Belle Arte şi apoi la Secţia Grafică a Facultăţii de Arte
Plastice de la Institutul de Artă (înfiinţat prin reforma învăţământului din 1948), pe
care le promovează în 1949. La Iaşi, potrivit mărturisirii sale, „are norocul unor
profesori deosebiţi”: Corneliu Baba, Ion Irimescu, Eugen Bouşcă, Vasile Dobrian,
Mihai Cămăruţ, Jean I. Cosmovici. În 1944–1945, în judeţul Caraş-Severin,
împreună cu mama şi sora sa Raluca, Rodica Şcraba trăieşte amarul pribegiei, sub
apăsarea pericolului „repatrierii”, fiind ocrotită de câţiva oameni vrednici, pentru
care omenia şi dragostea de semeni au fost mai presus de ucazurile stăpânirii
(internarea în lagăr şi prigonirea refugiaţilor-transfugi; ameninţarea cu arestarea şi
chiar împuşcarea celor care le ofereau adăpost sau mâncare pribegilor din
Bucovina şi Basarabia).
După absolvirea facultăţii, începând din 1951, Rodica Şcraba lucrează o
vreme ilustraţie de carte, iar din 1955 devine pictor scenograf la Teatrul de Păpuşi
din Iaşi, până în 1970, participând în această perioadă la trei festivaluri
internaţionale, organizate la Bucureşti. Din 1970, ca urmare a unor „reduceri de
personal”, devine „creator de modele” în cadrul Cooperativei de Artă Populară
„Mioriţa”, fiind marcată dureros la despărţirea de teatru. „Aici trebuie să ştii să faci
de toate. Nu sunt mulţumită de mine şi de ce fac. Mă simt ca într-o sală de şedinţă
cu multă lume şi unde s-a fumat intens. Aş vrea parcă un geam deschis, să vină aer,
să intre soarele” – scrie bucovineanca Rodica Şcraba, la 3 octombrie 1976, după
moartea mamei sale, în istoricul familiei, început de Ilie Dugan-Opaiţ şi continuat
de Radu Popescu. Ca membră a Fondului Plastic, timp de opt ani, până la
pensionare, are posibilitatea să supravieţuiască, prin desfacerea lucrărilor sale:
mărţişoare, felicitări, plachete.
După evenimentele din 1989, Rodica Şcraba publică în presa din Bucovina
studii şi materiale documentare de mare interes pentru istoria culturii de aici,
valorificând bogatul Fond arhivistic „Fraţii Dugan” de la Arhivele Statului din Iaşi,
precum şi documente inedite din arhiva familiei sale. Ca refugiată din Bucovina
ocupată de sovietici, în 1940 şi 1944, Rodica Şcraba, legată intim de acest mirific
spaţiu cultural, publică, la Cernăuţi, în „Glasul Bucovinei”, revistă trimestrială de
istorie şi cultură, o suită de valoroase materiale documentare, inaugurată de
articolul Arcadie Dugan: o viaţă consacrată „Junimei”, întocmit după biografia
lăsată în manuscris de Ilie Dugan-Opaiţ (anul I, nr. 2, aprilie–iunie 1994, p. 131–
135). Acesta este urmat de: Bădiţa Arcadie Dugan – ultima parte a vieţii, anul I,
nr. 3, iulie–septembrie 1994, p. 46–49; Şematismul Societăţii Academice
,,Junimea” din Cernăuţi, anul II, nr. 2 (6), aprilie–iunie 1995, p. 141–151; Membrii
marcanţi ai Societăţii Academice „Junimea” din Cernăuţi (de la înfiinţarea ei în
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1878 şi până la jubileul semicentenar din 1928 (I), anul III, nr. 3 (11), iulie–
septembrie 1996, p. 47–612; Membrii marcanţi ai Societăţii Academice „Junimea”
din Cernăuţi (de la înfiinţarea ei în 1878 şi până la jubileul semicentenar din
1928). Îngrijire şi note la „Albumul Mare”, vol. 1 (II), anul III, nr. 4 (12),
octombrie–decembrie 1996, p. 28–38; Membrii marcanţi ai Societăţii Academice
„Junimea” din Cernăuţi (de la înfiinţarea ei în 1878 şi până la jubileul
semicentenar din 1928). Îngrijire şi note la „Albumul Mare”, vol. 1 (III), anul IV,
nr. 1 (13), ianuarie–martie 1997, p. 48–58; Membrii marcanţi ai Societăţii
Academice „Junimea” din Cernăuţi (de la înfiinţarea ei în 1878 şi până la jubileul
semicentenar din 1928). Îngrijire şi note la „Albumul Mare”, vol. 2 (IV), anul IV,
nr. 2 (14), 1997, p. 56–713; Membrii marcanţi ai Societăţii Academice „Junimea”
din Cernăuţi (de la înfiinţarea ei în 1878 şi până la jubileul semicentenar din
1928). Îngrijire şi note la „Albumul Mare”, vol. 2 (V), anul IV, nr. nr. 3 (15),
iulie–septembrie 1997, p. 43–55; Membrii marcanţi ai Societăţii Academice
2

„Gândul cu care am pornit, în 1990, la cercetarea acestei arhive, la care au trudit Arcadie şi
Ilie Dugan (unchii mei), a fost acela de-a extrage nişte lucruri interesante, de folos intelectualilor din
Bucovina ocupată, dornici «să-şi regăsească rădăcinile» (Ilie Zegrea). În această arhivă a «Junimei»
am găsit un izvor de informaţii, de care nu aveam nici o cunoştinţă şi care mă fascina prin ineditul ei.
Cea dintâi selecţie pe care am făcut-o a fost una de suflet, care poartă, inevitabil, girul subiectivităţii.
M-am orientat după nume, după obârşie, după activitate şi, nu în ultimul rând, după acel «ceva»
specific care fie că reflectă o trăsătură de caracter, personală, fie că într-un anumit fel ne descoperea
întâmplări, obiceiuri din societate sau etica înaltă a parlamentarismului democrat din şedinţe, care se
impunea obligatoriu. Peste toate acestea, patriotismul fierbinte era un liant care îi aducea la unison, iar
mie îmi crea dificultatea de a-i putea diferenţia şi a mă putea decide asupra individualităţii fiecăruia.
Acest material a fost conspectat. El a surprins esenţialul şi mărturisesc că pe mine m-a mulţumit. Fără
acea prealabilă trecere în revistă a membrilor «Junimei», în totalitatea lor, mi-ar fi fost mult mai greu
să pornesc la această a doua selecţie, care trebuie să se impună prin rigurozitate ştiinţifică.
În cele ce urmează am să mă opresc la o serie de foşti junimeni, care, ca membri activi,
emeritaţi sau onorari, s-au remarcat printr-o activitate ce o depăşea pe cea încadrată în limitele
obligativităţii statutare şi care se desfăşura pe o arie mai largă, superioară, în domeniul literar,
didactic, politic, social. Voi începe cu cei mai vechi, care provin din «Arboroasa», volumul I al
Albumului Mare” (p. 48).
3
Una dintre notele Rodicăi Şcraba de aici trebuie reţinută: „Despre bădiţa Dugan s-a mai
vorbit în revista «Glasul Bucovinei» [...]. În mare, a fost evidenţiat rolul lui în «Junimea». A fost
omis, totuşi, un aspect care l-a caracterizat şi care, în final, a dus la demisia lui din «Junimea»,
înţelegând prin aceasta părăsirea muncii lui de zi cu zi la sediul societăţii. Şi-a continuat munca acasă,
pregătind boboci (fucşi) pentru examenul regulamentar şi, paralel, lucrând mai departe, neobosit, la
albumele «Junimei», care, în felul acesta, au putut fi salvate de ocupaţia sovietică şi au ajuns până la
noi, ca să ne povestească despre această minunată societate studenţească şi despre membrii ei. Ceea
ce s-a omis în caracterizările anterioare a fost lupta lui pentru respectarea crezului «Junimei», care
oprea orice amestec politic în activitatea ei. A dezaprobat întru totul antisemitismul, iar studenţii care
începură să adere la mişcarea legionară au făcut front împotriva lui. Acesta a fost motivul care l-a
determinat, imediat după jubileul din 1928, plin de amărăciune, să-şi prezinte demisia, cu toate că
fusese atunci proclamat membru onorar. Această atitudine intransigentă a lui se pare că a stat şi la
baza pensionării de la Liceul «Aron Pumnul», din oficiu, în 1938, cu doi ani mai repede, deşi fusese
decorat pentru merite deosebite în activitatea didactică. Şi, astfel, o amărăciune nouă s-a adăugat celei
dintâi” (p. 71).
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„Junimea” din Cernăuţi (de la înfiinţarea ei în 1878 şi până la jubileul
semicentenar din 1928). Îngrijire şi note la „Albumul Mare”, vol. 2 (VI), anul IV,
nr. 4 (16), octombrie–decembrie 1997, p. 44–55; Membrii marcanţi ai Societăţii
Academice „Junimea” din Cernăuţi (de la înfiinţarea ei în 1878 şi până la jubileul
semicentenar din 1928). Îngrijire şi note la „Albumul Mare”, vol. 3 (VII), anul V,
nr. 1 (17), ianuarie–martie 1998, p. 25–424; Membrii marcanţi ai Societăţii
Academice „Junimea” din Cernăuţi (de la înfiinţarea ei în 1878 şi până la jubileul
semicentenar din 1928). Îngrijire şi note la „Albumul Mare”, vol. 3 (VIII), anul V,
nr. 3 (19), iulie–septembrie 1998, p. 25–42.
La aniversarea a 130 de ani de la naşterea profesorului Arcadie Dugan,
publicăm un fragment din lucrarea fratelui său mai mic, Ilie Dugan-Opaiţ (1886–
1962), intitulată Familia Dugan-Opaiţ, lucrare valoroasă, de interes pentru istoria
locală şi istoria familiilor din Bucovina. Lucrarea a fost scrisă la Gura Humorului,
unde Ilie Dugan-Opaiţ s-a refugiat, după război, „pentru a-şi salva sufletul şi
libertatea”, cum el însuşi mărturiseşte. Ca şi în cazul lucrării Date pentru
monografia comunei Cireş-Opaiţeni, amintirile despre moşii şi strămoşii săi,
descrierea „vremurilor trecute şi a faptelor săvârşite” în Bucovina de altădată,
baştina sa, sunt deopotrivă „interesante şi de folos”.
La fel ca fratele său mai mare, Arcadie Dugan, pe care îl evocă în fragmentul
pe care îl tipărim aici, Ilie Dugan-Opaiţ ilustrează un model de intelectual, format
în Bucovina istorică şi preocupat, cu generoasă dăruire, de salvarea şi îmbogăţirea
patrimoniului cultural al neamului său. Într-o ţară distrusă de război, greu încercată
de epidemia de tifos exantematic, secetă şi foamete, obligată să plătească imense
datorii de război, suportând prigoana politică, închisorile comuniste şi deportările
în Bărăgan, Ilie Dugan-Opaiţ îşi consemnează istoria familiei, valorificând
documente şi amintiri proprii, cu obiectivitate, din dorinţa ca acestea să nu se
piardă şi având convingerea că „într-un viitor oarecare ele vor fi de folos” cuiva,
iar moştenitorii acestor adevărate valori de patrimoniu trebuie „să se ostenească să
le continue obiectiv şi să le lase urmaşilor lor cu acelaşi gând bun”.
4

Dintre observaţiile formulate de Rodica Şcraba, în urma cercetării bogatului material
arhivistic, donat de Ilie Dugan-Opaiţ, în 1961, reţinem: „După război [1914–1918], noile generaţii de
studenţi nu mai erau ceea ce fuseseră înaintaşii lor, pe care îi unea, în condiţiile naţiunii lor pe nedrept
subjugată, un liant (deziderat) puternic: patriotismul fierbinte, lupta acerbă cu cotropitorul, disciplina,
etica înaltă, munca pe tărâm cultural la sate şi multe, multe altele. Disciplina şi respectul scăzuseră
îngrijorător, iar politica îşi făcuse şi ea intrarea în Alma Mater Bucovinensis, culminând cu
evenimentele de la deschiderea anului universitar 1938/1939, când Universitatea s-a închis şi toate
societăţile studenţeşti au fost dizolvate. [...] Mă opresc aici, ca să-mi iau rămas bun de la «Junimea»
într-un moment sărbătoresc al ei şi plin de optimism, un moment de vârf care nu va mai fi egalat.
După doar o lună, bădiţa Arc[adie] Dugan îşi prezintă demisia din postul de îndrumător şi anunţă
retragerea sa din «Junimea». Continuă, însă, să lucreze acasă, unde i se trimit boboci pentru examenul
regulamentar. În fond nu s-a schimbat nimic. Dragostea, munca şi dăruirea totală pentru «Junimea»
l-au urmat pretutindeni pe unde destinul i-a purtat paşii, până în ultimele clipe ale vieţii, chiar dacă
gustă şi amărăciunea ingratitudinii ei, nu de puţine ori...” (p. 27, 28).
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Manuscrisul lucrării a fost donat Arhivelor Statului din Iaşi, la 18 iunie 1961,
împreună cu arhiva societăţilor „Arboroasa” şi „Junimea” din Cernăuţi, care,
potrivit autorului, „îşi au marele merit că au contribuit cel mai mult la păstrarea
caracterului românesc” din acest colţ de ţară5. Bogatul material documentar donat
Arhivelor Statului din Iaşi, spre a fi „salvat pentru cercetătorii trecutului neamului
românesc, în special a celui din partea de nord a Moldovei”, formează aici Fondul
arhivistic „Fraţii Dugan”, „înscris definitiv în analele culturii româneşti”, aşa cum
o dovedesc Lista de materiale documentare donate..., transmisă oficial către
donator, pe care o tipărim în Anexă şi corespondenţa instituţiei ieşene cu autorul
donaţiei din perioada iunie 1961–martie 1962. Documentele donate Arhivelor
Statului din Iaşi reprezintă – aşa cum precizează Ilie Torouţiu în scrisoarea din 16
aprilie 1930, adresată lui Ilie Dugan-Opaiţ – opera profesorului Arcadie Dugan,
cronicarul „Junimii” bucovinene, „cu adevărat operă de răbdare şi tenacitate, de
furnică neobosită”. Proiectul de tipărire a acestui valoros fond documentar,
5

În scrisoarea din 14 iunie 1961, adresată Arhivelor Statului din Iaşi, Ilie Dugan-Opaiţ
precizează: „Sunt păstrătorul arhivei fostelor societăţi academice române «Arboroasa» (1875–1877) şi
a urmaşei ei «Junimea» (1878–1938) de la fosta Universitate austriacă, apoi română, din Cernăuţi
[…]. Acestea îşi au marele merit că au contribuit cel mai mult la păstrarea caracterului românesc a[l]
colţului de ţară din nordul Moldovei. Prima, «Arboroasa», a fost desfiinţată de guvernul austriac în
urma unui proces de înaltă trădare. Ultimul comitet, cu preşedintele ei, Ciprian Porumbescu, [a fost]
întemniţat. Urmaşa ei, «Junimea», cu primul ei preşedinte, care a fost istoricul de mai târziu Dimitrie
Onciul, preşedinte al Academiei Române, a continuat lupta şi mai aprig, până în preajma celui de al
Doilea Război Mondial. Aceste societăţi au avut în cursul existenţei lor strânse legături sufleteşti cu
întreg neamul românesc răzleţit prin Vechiul Regat, Ardeal, Banat, Basarabia, îndepărtata Macedonie,
Apusul, ba şi cel din America. Scriitori ca Mihail Sadoveanu, Const. Stere, Nicolae Iorga, poeţi ca
Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, George Coşbuc, Dimitrie Anghel, Zaharie Bârsan, actori ca
Agatha Bârsescu, Ion Manolescu, Petre Liciu etc., etc., toţi aveau legături strânse cu aceste societăţi,
cari sunt evidenţiate în această arhivă.
Un membru al «Junimei», profesorul Arcadie Dugan, fratele meu, care a fost prin mulţi ani
sufletul ei, s-a pus pe lucru şi, ca o albină harnică, a adunat un material informativ imens şi a
manuscris Cronica «Arboroasei» şi a «Junimei», cuprinsă în un volum-album, format 50 x 35 cm, cu
400 foi. Cronica a scris-o de la anul 1875 la 1930.
A urmat Războiul al Doilea Mondial. Autorul, după lungi şi multe peripeţii, s-a mutat în
orăşelul Gura Humorului, unde şi-a adus cu sine, cu încetul, tot materialul adunat. În afară de
Cronică, mai sunt alte 7 albumuri, acelaşi format, scrise de autor, cuprinzând biografiile tuturor
membrilor ambelor societăţi, autobiografii, spiţa neamului şi fotografii personale sau comemorative,
apoi numeroase cărţi, documente inedite, hărţi diferite, colecţii de reviste literare vechi, cărţi
manuscrise cu litere chirilice etc., etc. Parte din acest material, pentru a fi salvat de urgia războiului, a
fost îngropat în pământ, în subsolul casei unde Arcadie Dugan locuia. A rezistat însă. […]
Cum subsemnatul mă simţesc astăzi slab, bolnav, ajuns la vârsta de 75 ani şi poate mor, într-o
zi, fără urmaşi, mi-am dat seama că am obligaţia să fac tot posibilul ca întregul acest patrimoniu
valoros să fie pus la adăpost pentru viitor. M-am gândit că locul lui este în Arhivele Statului din Iaşi.
De aceea mă adresez Dvs., Domnule Director, prin scrisoarea de faţă […] şi vă rog să primiţi ca
aceste relicvii ale trecutului neamului românesc să fie însumate în Arhiva Statului de sub conducerea
Dvs”. Scrisoarea, în copie, se păstrează în dosarul „Corespondenţă privind Fondul arhivistic al
fraţilor Arcadie, Ilie şi Valerian Dugan”, din arhiva familiei Elena Ienache din Suceava, nepoata de
soră a fraţilor Dugan.
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inaugurat prin publicarea lucrării lui Ilie Dugan-Opaiţ Istoricul societăţii
academice „Junimea” din Cernăuţi, partea I, „Arboroasa” (1875–1877),
Bucureşti, 1930, ar trebui continuat astăzi, prin valorificarea integrală a acestei
arhive, salvate miraculos de la risipire, în repetate rînduri, în prima parte a veacului
trecut6.
În pregătirea pentru tipar, am respectat dorinţa autorului, exprimată
testamentar în Introducerea la volumul Date pentru monografia comunei CireşOpaiţeni, Ediţie îngrijită. Studiu introductiv, notă asupra ediţiei, comentarii şi
glosar: Vasile I. Schipor, Indice de nume: Rodica Iaţencu, Rădăuţi, Editura
6
Din perioada postbelică datează iniţierea un proiect academic de cercetare a arhivei
Societăţii academice studenţeşti „Junimea” din Cernăuţi, aparţinând lui Radu Popescu, nepotul
fraţilor Dugan, rămas în epocă, din păcate, nerealizat. Scrisoarea din 14 ianuarie 1976 a ing. R. Vlad
Liteanu din Bucureşti către Radu Popescu este ilustrativă în acest sens: „[…] Mulţumindu-vă călduros
pentru frumoasa Dvoastră scrisoare, vă cer cuvenitele scuze pentru marea întârziere, cu care răspund
interesantei propuneri pentru cercetarea arhivei Soc. acad. stud. «Junimea» din Cernăuţi, cu atâta
dragoste şi osteneală conservată de mult regretaţii fraţi Dugan, intelectuali ce au jucat un rol de seamă
în viaţa culturală şi socială a Bucovinei. Dintre aceştia, profesorul Arcadie Dugan mi-a fost nepreţuit
dascăl de limba germană la Liceul «Aron Pumnul» din Cernăuţi, unde am urmat cursurile secundare.
Nu am dorit să vă răspund, înainte de a fi luat legătură cu Prof. Petre Popescu-Gogan, secretar
ştiinţific al Academiei R.S.R., care, fiind foarte ocupat, am fost obligat să amân mereu întrevederea
pro[i]ectată, legată şi de alte obiective în legătură cu amintirea Soc. «România Jună» din Viena.
În sfârşit, am reuşit să-i prezint scrisoarea Dvoastră, pe care a citit-o cu mult interes şi
satisfacţie, apreciind cum se cuvine valoarea propunerilor Dvoastră, care sunt binevenite în căutările
Academiei şi ale sale de-a descoperi toate izvoarele, ce pot contribui la o cât mai complectă
consemnare a istoriei vieţii academice româneşti, în care nu trebu[i]e să lipsească nici [contribuţia]
adus[ă] de glorioasa şi româneasca activitate a Soc. acad. «Junimea» din Cernăuţi.
Întrucât Domnia Sa, personal, din lipsă de timp, nu ar putea să studieze preţioasa arhivă, aflată
la Iaşi, ne-am gândit împreună că pentru această sarcină de răspundere ar fi foarte indicat Dr. Ion
Negură, acum domiciliat în Bucureşti, care, pe lângă faptul că este originar din Bucovina şi un bun
cunoscător al trecutului vieţii culturale a acestui colţ de ţară (a fost mult timp secretar al Soc. pentru
Cultura Românilor din Bucovina, cu sediul în Cernăuţi), mai este şi un experimentat cercetător şi
cunoscut publicist pe tărâm cultural. Am obţinut şi acordul de principiu al Dsale în acest sens.
Sperăm ca şi Dvoastră, în calitate de executor al dorinţelor fraţilor Dugan, nu veţi avea nicio
obiecţiune la această alegere, noi fiind convinşi că cercetarea va putea fi cât mai curând iniţiată şi
dusă la bun sfârşit, spre satisfacţia atât a Academiei şi a celor iubitori să descopere valorile culturale
ascunse ale trecutului, cât şi, în special, a foştilor membri ai «Junimii», printre care v-aţi numărat şi
Dvoastră, care aduceţi un mare serviciu amintirii ei, precum şi umila mea persoană.
Vă rog să primiţi asigurarea recunoştinţei şi deosebitei mele consideraţiuni”. Originalul
scrisorii se păstrează în dosarul „Corespondenţă privind Fondul arhivistic al fraţilor Arcadie, Ilie şi
Valerian Dugan”, din arhiva familiei Elena Ienache din Suceava.
O cercetare tematică a documentelor din acest fond se face abia după evenimentele din 1989.
Dintre lucrările elaborate acum, în afara contribuţiilor Rodicăi Şcraba, cităm volumele: Anghel Popa,
Societatea academică „Junimea” din Cernăuţi, 1878–1938, Câmpulung Moldovenesc, Fundaţia
Culturală „Alexandru Bogza”, 1997; Anghel Popa, Între fronturi. Bucovineni în România Primului
Război Mondial, Câmpulung Moldovenesc, Fundaţia Culturală „Alexandru Bogza”, 1998; Dan
Jumară, Societăţile culturale academice româneşti din Bucovina în perioada interbelică, Iaşi, Editura
Alfa, 2005 (teză de doctorat); Anghel Popa, Societatea academică „Arboroasa” din Cernăuţi, 1875–
1877, Câmpulung Moldovenesc, Editura Fundaţiei Culturale „Alexandru Bogza”, 2008.
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„Septentrion”, 2008, p. 33. Normele ortografice sunt, însă, cele adoptate de
Academia Română şi în vigoare astăzi. Trimiterile din aparatul critic se fac, de
asemenea, după normele academice actuale. Intervenţiile noastre sunt peste tot
marcate prin croşete […]. Pentru a nu afecta valoarea de document de limbă a
manuscrisului, am păstrat, cât mai mult cu putinţă, formele regionale şi arhaice din
text, forme care îi susţin discret farmecul indelebil, însoţindu-ne, împreună cu
oamenii şi realităţile prezentate, într-o altă lume, plină de pitoresc, apusă
inexorabil.

[ARCADIE DUGAN]
Arcadie, ficiorul cel mai mare, s-a născut la 18 septembrie 18787.
Deşi şcoala poporală (Volksschule, şcoala primară) din sat, pentru a cărei
înfiinţare grabnică a luptat cu atâta perseverenţă Elena Dugan, ca [şi] copiii ei, care
se rădicau, când vor ajunge vârsta pentru şcoală, să aibă şcoală în sat, a fost
înfiinţată în anul 1884, Arcadie nu a putut intra în acea şcoală în acelaşi an, întrucât
nu avea nici măcar şase ani8. A fost primit însă în anul 1885 (luna septembrie) şi
înscris de către învăţătorul Gavril Mleşniţă, care a fost cel dintăi învăţător la acea
şcoală.
În clasa [a] doua însă, nu mult după începerea anului şcolar 9, care se făcea în
fosta Austrie totdeauna la 1 septembrie, Arcadie a fost retras din şcoala din sat şi
dus la şcoala de la Storojineţi, aceasta în urma conflictului între mama lui şi
învăţătorul Mleşniţă [...].
Din multele lui amintiri păstrate din timpul celor trei ani petrecuţi la şcoala
primară din Storojineţi (1887–1889), redau mai jos câteva, împărtăşite de el însuşi.
În cei trei ani, el a avut patru gazde, la care el era dat cu masa de acasă şi
numai cu şederea. Din când în când venea mama lui, îi aducea cele trebuincioase
(mâncare şi schimburi), îl lăua şi curaţia.
Prima lui gazdă a fost Gheorghe Bruja, zis Caraşăl, o rudă de-a tatei lui [...]
care locuia alăturea de casa preotului Filievici. Odată venise mama şi l-a aflat
acăţat pe un şopron de al preotului, bulgărindu-se cu omăt cu băieţii acestuia.
Arcadie, de jenă, zice că a fost aflat bulgărindu-se şi nu la carte, să se fi dus la apa

7

În certificatul lui de botez, eliberat de Parochiatul gr. or. din Budeniţi, numele lui e Arcadie
Opaiţ-Dugan.
8
Arcadie Dugan povesteşte, însă, că în ziua când a fost deschis[ă] şcoala (în anul 1884), el a
mers la şcoală, dar învăţătorul, văzându-l mic de tot, pe lângă alţii care aveau chiar musteţe, l-a
întrebat că de ce a venit, iar el a răspuns că ,,voia să se facă popă”. Învăţătorul însă nu l -a primit, nu
numai că nu avea încă vârsta de şcoală, dar şi pentru că încă nu avea ismene. În sat, până la vârsta de
şcoală (şapte ani), băieţii nu purtau ismene.
9
Adică în Postul Mare, precizează Arc[adie] Dugan.
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Siretului din apropiere, cu gândul să se înece. A fost însă împiedicat de mama, care
acum l-a luat cu binişorul şi l-a iertat.
A doua gazdă, în anul al doilea, a fost a învăţătorului Grigorovici, la care şi
mama lui a fost în gazdă ca elevă. Din cauză însă că gazda îl punea la lucru,
semestrul al doilea a fost dat în gazdă la unul Motrescu, factor poştal, unde mai
erau în gazdă un băiat, Bândiu, din Ciudei şi altul mai mare, judecătorul Gheorghe
Popescu10, care avea cameră separată. Acesta din urmă avea şi o cadă, în care se
scălda. Apa el o încălzea nu ştiu cum pe dedesupt. Apa el şi-o procura cu ajutorul
lui Arcadie şi a[l] lui Bândiu, care o aduceau cu saniuţa în cofe, de departe şi le
plătea câte un griţariŭ de cofă! Odată s-a fost aprins acea cadă, care era de lemn, şi
Arcadie, cu prezenţa de spirit, a stins-o cu apa din cadă. Popescu, care nu se afla
acasă, i-a mulţămit, dându-i o huscuţă11 de 20 [de] griţari şi l-a numit
,,Feuermann”12. De atunci, Arcadie, simţindu-se onorat de titlul ce l-a primit de la
Popescu, a fost atras de comportarea şi îmbrăcămintea ,,exotică” a adevăraţilor
,,Feuermanni” din Storojineţi, al căror comandant, un oarecare Vendelin
Miktowicz, purta un coif cu pene albe la vârf.
În al treilea an (clasa a IV-a), Arcadie a fost în gazdă la directorul şcolar
Wolf, împreună cu unul Baloşescu din Igeşti, care era însă mai în vârstă. La această
gazdă, gazda îi făcea la ameazăzi şi mamaligă. În schimb, gazda îl întrebuinţa şi la
unele servicii, de exemplu să tragă clopotul şcolii de câte ori era nevoie etc.
Dimineaţa el participa la cursurile clasei sale, a IV-a, iar după ameazăzi ,,asista” la
cursul clasei a VI-a, o favoare a directorului.
Despre directorul Wolf, Arcadie povesteşte că el obişnuia să fumeze în clasă,
înaintea elevilor şi că nu o dată nevasta lui, care se afla cu locuinţa numai peste
tindă, venea în clasă ca o furtună şi se certa cu bărbatul ei pentru te miri ce. Odată

10

Gheorghe Popescu şi-a schimbat ulterior numele în Gheorghe Albescu; a fost consilier de
tribunal în Cernăuţi.
11
[huscuţă, huscuţe, s. f., derivat diminutival de la huscă, huşti, s. f., regionalism, utilizat în
graiul din Bucovina istorică şi astăzi cu sensul „bucată, calup de sare”; potrivit autorilor DEX,
provine din ucr. huska.]
12
[Preluat, ca în multe alte cazuri în Bucovina istorică, din limba germană: Feuermann,
pompier. Ca şi în celelate oraşe şi târguri din Bucovina, după modelul Europei Centrale, la Storojineţ,
clădirea Primăriei are un turn de pază (Feuerturm, foişor de foc), în care veghează pe timpul nopţii un
Feuerwächter, „paznic de noapte”, „caraulă” sau un storoj/storoş, „paznic”, în acest caz termenul
fiind preluat din limbile slave: în ucraineană стόроҗ, în limba rusă стόроҗ, în limba poloneză
strόž. Interesant este faptul că românii în vârstă din fostul district/judeţ Storojineţ pronunţă numele
oraşului de reşedinţă politică şi administrativă Strojneţ, mai aproape de etimonul polonez. În
comunităţile urbane din Bucovina, spre sfârşitul secolului al XIX-lea, iau fiinţă asociaţii ale
pompierilor, având atribuţii în prevenirea şi stingerea incendiilor. Acestea au un statut de organizare
şi funcţionare, uniforme şi dotări specifice activităţii lor, organizează anual manifestări proprii,
distincte în viaţa comunităţii locale. Vezi, printre altele, Franz Wiszniowski, Radautz die deutscheste
Stadt des Buchenlandes, München, Verlag „Der Südostdeutsche der Landsmannschaft der
Buchenlanddeutschen”, 1966, p. 244–247.]
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motivul certei a fost o scrâmbiţă (scrumbie, hering) [stricată], pe care bărbatul ei o
cumpărase din oraş şi Arcadie a fost apoi trimis în oraş să schimbe scrumbiţa.
Clasa lui Arcadie era cu trepte, în formă de amfiteatru. În ultima laiţă (bancă)
de sus, Arcadie obişnuia să-şi păstreze mâncarea. Odată un elev, care şedea în laiţa
penultimă (a doua din fund), lovi laiţa din urmă zdravăn cu cotul, aşa că ulcica cu
borş a lui Arcadie s-a răsturnat pe podele, iar boţul de mamăligă de alăturea se
rostogoli de pe treaptă pe treaptă, până a ajuns jos, dinaintea învăţătorului.
De dormit, spunea Arcadie, că dormea împreună cu Baloşescu în clasă, lângă
soba caldă, pe un ţol pe care îl întindeau ei şi se învăleau cu sumanele.
Arcadie zice că purta ghete şi sumanaş ca în sat acasă.
Despre acel Baloşescu mai spune Arcadie, că era un gheşeftar13. El cumpăra,
de exemplu, [de] pe piaţă o găină, pe care o întreţinea câteva zile cu fărmăturile ce
îi prisoseau de la mâncare, apoi o vindea pe piaţă cu câştig.
După terminarea şcoalei primare din Storojineţi, Arcadie a fost trimis la
gimnaziu la Rădăuţi, în toamna anului 1889. S-a întâmplat însă că tocmai atunci, în
preajma lui 1 septembrie, când se ţinea examenul de admitere în gimnaziu, în urma
unor ploi mari, au fost rupte toate podurile de peste apa Siretului, aşa că a ajuns
acolo prea târziu. Mama lui atunci, care l-a fost dus cu căruţa, ca să nu piardă anul,
l-a înscris ca elev la şcoala primară de acolo, dar direct în clasa [a] şasea, contra
unei sume de 5 (cinci) florini. Directorul şcolii era Cristofor Isachievici 14.
În Rădăuţi, Arcadie a avut prima gazdă la Constantin Dunic, în Strada
Ovreiască, unde a rămas doi ani (clasa [a] VI-a primară şi clasa I gimnazială).
În septembrie 1891, Arcadie a început studiile la Gimnaziul German din
Rădăuţi, pe care l-a terminat în anul 1898 cu ,,Auszeichnung”(cu excelenţă), la care
a contribuit, pe lângă inteligenţa cu care era dăruit şi pregătirea temeinică din
şcoala primară de la târg (Storojineţi şi Rădăuţi).
Directorul Gimnaziului [German] a fost, până în anul 1895, Heinrich Klauser
– care a fost mutat ca director al Gimnaziului German din Cernăuţi, în locul lui
Carl Tumlirz, ajuns inspector şcolar, iar în locul lui Heinrich Klauser a venit, ca
director la Gimnaziul [German] din Rădăuţi, Gabriel Mohr, Edler von Sunneg und
Morberg15.
13
[gheşeftar, gheşeftari, s. m., persoană care face afaceri mărunte, ca în acest caz; alteori,
persoană care face afaceri necinstite, cum îl întâlnim frecvent în presa românească din Bucovina
istorică de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea; termenul s-a format din
gheşeft (< germ Geschäft), prin derivare, cu ajutorul suf. -ar]
14
Cristofor Isachievici a prezidat mai târziu (pe timpul lui Chisanovici şi Tofan) primul
congres al învăţătorilor din Bucovina [1908]. [ Vezi şi Asociaţia învăţătorilor din judeţul Rădăuţi,
Sărbătorirea unui sfert de veac de existenţă, 1908–1933, Cernăuţi, Institutul de Arte Grafice „Glasul
Bucovinei”, 1933.]
15
[Pentru istoricul problemei, informaţii bogate găsim în câteva lucrări: Emanuil Isopescu,
Istoria liceului de la înfiinţarea lui, cu o privire scurtă asupra dezvoltării învăţământului în Bucovina
în timpul stăpânirii austriace, în „Anuarul I al Liceului de Stat «Eudoxiu Hormuzachi» din Rădăuţi
pe anul şcolar 1921–1922” (Anuarul XXXVI al Liceului de Stat), Cernăuţi, Institutul de Arte Grafice
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Profesori români la gimnaziul din Rădăuţi erau în acea vreme numai doi:
I. Chelariu, pentru religie şi Ilie Cărăuş, pentru română. Colegi români a avut
Arcadie pe următorii: Gheorghe Bancescu – ajuns director de Bancă [în] Cernăuţi,
Ioan Bâcu – inginer silvic, Aurel Chelariu – preot, Liviu Ieşan – director la Fondul
Bisericesc, Dimitrie Iliuţ – prefect, Cernăuţi, Adrian Lupaştean – preot, Dimitrie
Ţurcan – inginer silvic, Arcadie Lucescu – la Direcţia de Poliţie, Cernăuţi, Dumitru
Albu – profesor, [aceştia fiind] ajunşi din urmă, Eusebie Turcu – inginer silvic. [...]
Iancu Nistor se afla cu un an mai înainte, iar Vasile Bodnărescu, văru-su, cu doi ani
în urma lui Arcadie. Alte gazde a avut Arcadie: în clasa [a] II-a la Tunciuc16; clasa
[a] III-a iar[ăşi] la Dunic; clasa [a] IV–VI iar[ăşi] la Tunciuc şi în clasa [a] VII şi a
VIII-a la Gheorghe Opaiţ (Balan)17.
Din amintirile lui păstrate din timpul şcolăritului în Rădăuţi (1890–1898)18,
redau mai jos câteva, pe care mi le-a împărtăşit:
Când Arcadie se afla în clasa [a] VI-a primară, el a fost într-o zi ,,profesor”
de religie în clasa [a] VI-a, trimis fiind de catechet, preotul Gavril Teleagă, care era
ocupat, să-i ţină locul.
Tot în clasa [a] V-a primară, Arcadie a avut prima lecţie particulară, preda
limba germană unuia Teofil Seratiuc, [primind] onorar, un florin la lună.
În clasa I gimnazială, Arc[adie] a fost bolnav de tifos şi, în semestrul al
doilea, şi-a fost rupt mâna dreaptă la gimnastică.
şi Editură „Glasul Bucovinei”, 1923, p. 7–73; Franz Wiszniowski, Radautz die deutscheste Stadt des
Buchenlandes, Weiblingen, Verlag W. Eisele inh. H. Täuber jun., 1966, cu o reeditare la München,
Verlag „Der Südostdeutsche der Landsmannschaft der Buchenlandeutschen”, 1988; Colegiul Naţional
„Eudoxiu Hurmuzachi”. Contribuţii documentare, 1872–2008, Volum îngrijit de profesor doctor
Marian Olaru, directorul Colegiului Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi”, Rădăuţi, Editura „Septentrion”,
2008.]
16
Tunciuc era româncă, nepoata stareţului Cozub din Putna, apoi din Dragomirna, soţul ei era
feşter [pădurar] în Şipotul Sucevei (după Arcadie Dugan).
17
Gheorghe Opaiţ (zis şi Balan), poliţist în Rădăuţi, de loc din Cireş-Opaiţeni.
18
[Presa vremii consemnează multe evenimente culturale, oferindu-ne uneori date şi
informaţii valoroase. La împlinirea a 25 de ani de la înfiinţarea Gimnaziului German din Rădăuţi, la
rubrica de „informaţiuni mixte”, într-un anunţ, găsim şi numele elevului Arcadie Dugan: „În
amintirea înfiinţării gimnasiului, se va ţine, în 2 octombrie a. c., în bisericile din loc un serviciu divin,
iar în urmă, la 11 oare a. m., în sala de gimnastică a şcoalei se va esecuta următorul program festiv:
1) Das ist der Tag des Herrn, de Kreutzer, cântat de elevii gimnasiului superior, dirigent: prof. Ioan
Chelariu; 2) Salutarea celor de faţă prin directorul; Imn poporal, chor micst, cântat de corul
cântăreţilor, dirigent: învăţătorul de cântare D. Krieger; 4) Cuvânt festiv, ţinut de prof. N.
Ustyanowicz; 5) Hoch Osterreisch!, de Fiby, chor micst, dirigent: D. Krieger; 6) Declamaţiuni şi
prelegeri ţinute de studenţi: a) în limba latină, Quintus Horatius Flaccus: Integer vitae, de Norbert
Kipper, cl. VIII; b) în limba germană: Hanibal, fragment dramatic de Grillparzer, predat de Vasile
Bodnarescul, cl. VI şi Orest Luţia, cl. VII şi c) cuvântare românească, ţinută de Arcadie Dugan,
cl. VIII; 7) Chor românesc: Imn şcolar, melodia de Ciprian Porumbescu, armonia de T. Popovici,
dirigent: prof. I. Chelariu; 8) Vorbirea directorului cătră elevi; 9) Mein Vaterland, mein Osterreich!,
chor micst de Weiss, cântat de cântăreţii institutului, dirigent prof. I. Chelariu. Spre participare la
această sărbare iubiliară, corpul profesoral învită pe toţi presenţii şi foştii elevi ai institutului”. Conf.
„Patria”, Cernăuţi, anul I, nr. 33, 14/26 septembrie 1897, p. 3.]
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În clasa [a] II-a a fost elevul cel mai bun din clasă: [cu] 5 (cinci),
,,vorzüglich”, la rând.
În clasa [a] III-a, bolnav de aprindere la plămâi. Cu începere de la semestrul
al doilea şi până la terminarea gimnaziului, Arcadie a avut masa liberă la prânz
(Freitisch) la medicul dr. Michael Kipper 19, al cărui fiu, Norbert20, era coleg de
clasă cu Arcadie.
D-na Kipper, zicea Arcadie, avea o soră, căsătorită după pastorul (preotul
evanghelic) Gorgon din Ilişeşti. Bert[h]a, fi[i]ca acestuia, [a] fost dragostea lui
Ciprian Porumbescu. Aceasta a rămas încă vreo zece ani, după moartea lui Ciprian,
nemăritată. Când ea venea în vizită la d-na Kipper, mătuşa ei, ea avea pe pultul21 de
clavier foarte multe compoziţii de ale lui Ciprian, între altele: Basme ieşene,
O noapte la stână, Pe câmpia Stupcei etc. Ea s-a căsătorit, prin anul 1895 (sau
1896) cu Alfred von Rossignon, farmacist în Rădăuţi, de origine francez, [cu]
familia imigrată pe vremuri22.
19

[Dr. Michael Kipper este o personalitate interesantă, prin prezenţa sa în viaţa locală, apoi în
viaţa Bucovinei. Născut la Ilişeşti, urmează cursurile Gimnasiului de Stat din Suceva. Aici face parte
dintr-un renumit ansamblu orchestral, cvintetul de coarde organizat şi dirijat de Ciprian Porumbescu.
În câteva lucrări se află reproducerea unei fotografii de epocă, înfăţişându-i pe aceşti cinci liceeni: El.
Pollak, M. Kipper, Gh. Hnidei, Ed. Kreutz şi C. Porumbescu. În Tagebuch şi Die Ferienzeit [Timpul
vacanţei], Ciprian Porumbescu îl menţionează pe Michael Kipper printre „prietenii [săi] dragi” din
Ilişeşti şi colegii de studii de la Viena, sub numele amical Fritz Kipper. Din istoria germană a oraşului
Rădăuţi, aflăm că dr. Michael Kipper funcţionează ca medic militar la Rădăuţi. În 1887 face parte din
conducerea Spitalului Public „Fundaţia Prinţ de Coroană Rudolf”, ca membru, ales la 1 martie 1886,
sub preşedinţia lui Adolf Marin, primarul oraşului. În perioada 12 mai 1889–19 iulie 1900 este
preşedinte al Asociaţiei Pompierilor Voluntari, care organiza în câşlegile de iarnă „baluri
reprezentative”, bucurându-se de o mare atractivitate. Mai târziu, Michael Kipper se afirmă şi în viaţa
politică, ca deputat de Rădăuţi în Dieta Bucovinei. Vezi, printre altele, Vasile I. Schipor, Comunitatea
evanghelică de confesiune Augsburg din Rădăuţi, în vol. 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, p. 323.]
20
[În arhiva Colegiului Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi”, fost „Gimnasiu de Stat c.c.” până la
1918, îi găsim printre absolvenţi pe Heinrich Kipper, născut în 1867 la Ilişeşti (absolvent 1887) – mai
târziu, scriitor cunoscut în Bucovina vremii – şi pe Norbert Kipper, născut în 1880, la Rădăuţi
(absolvent 1898), ca şi pe Friedrich Emanuel Gorgon, născut la Ilişeşti în 1868 (absolvent 1887) şi pe
Johann Benjamin Gorgon, născut la Ilişeşti, în 1872 (absolvent 1890). Norbert Kipper devine
cunoscut în viaţa politică din Bucovina. La alegerile din noiembrie 1919, candidează, ca independent,
pe listele electorale ale grupării conduse de Ion Nistor, care nu se bucură, însă, de sprijinul Consiliului
Naţional German din Bucovina. Astfel, devine deputat în primul Parlament al României Mari de la
Bucureşti. Candidând, mai târziu (1923), pe listele Partidului Social-Democrat, nu va reuşi să câştige
în alegeri, obţinând doar 2 868 de voturi faţă de 6 421 cât obţine Iacob Pistiner, 6 278 – Gheorghe
Grigorovici şi 3 207 – Benno Straucher. Vezi, printre altele, Vasile I. Schipor, Comunitatea
evanghelică de confesiune Augsburg din Rădăuţi, în vol. cit., p. 324.]
21
[Germanul Pult, s. n., pupitru]
22
[Pentru informaţii mai multe referitoare la destinul Berthei Rossignon, marea iubire a lui
Ciprian Porumbescu, vezi şi Vasile I. Schipor, Familia de „dincolo de pădure”. O minunată şi tristă
poveste de dragoste, în „Analele Bucovinei”, Bucureşti, anul X, nr. 1 (20) [ianuarie–iunie] 2003,
p. 85–92. Informaţiile lui Ilie Dugan-Opaiţ sunt corecte. Viorica Ghiza, născută Opaiţ, în aceeaşi
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În clasa a VIII-a, Arcadie a avut în mână Istoria Românilor, de Xenopol,
după care el a lucrat o teză liberă mai mare despre Formarea naţionalităţii române,
susţinută în ora de română.
Bacalaureatul l-a dat în ziua de 27 iunie 1878, [trecându-l cu] ,,mit
Auszeichnung” (cu excelenţă)23. [...]
La Universitatea din Cernăuţi
În toamna anului 1898, Arcadie Dugan a trecut la Universitatea din Cernăuţi,
cu gândul să studieze filologia clasică, latina, greaca, în care obiecte el se simţea
deosebit de tare.
Dar s-a întâmplat altfel.
Bătrânul profesor de limba şi literatura română de la Universitate, Ioan Gh.
Sbiera, l-a făcut să studieze limba germană, zicând că românii din Bucovina au
nevoie ca limba germană să le fie predată în gimnaziu elevilor români de către
profesori români şi nu de profesori veniţi, aduşi din fundul Austriei.
Astfel, Arc[adie] D[ugan] a studiat limba germană ca obiect principal şi
filologia clasică, latina şi greaca, ca obiecte secundare, cu limba de predare
germana şi româna.
Ca profesor, Arc[adie] D[ugan] a avut la Universitate24, la limba germană, pe
dr. Zimgerle, [la] română [pe] dr. Io[a]n Gh. Sbiera25.
În anul al IV-lea de studii (1901–1902), Arc[adie] D[ugan] a fost numit
profesor suplinitor la ,,Istes k. k. Staatsobergymnasium” din Cernăuţi, o raritate,
întrucât de regulă profesorii suplinitori erau numiţi abia dintre studenţii care îşi
terminaseră studiile.
În anul următor (1902–1903), Arc[adie] D[ugan] a făcut stagiul militar la
Einjährig-Freiwilliger (ca teterist) la Regimentul 41 Infanterie din Cernăuţi.

localitate, Cireş-Opaiţeni, judeţul Storojineţ şi stabilită o vreme în Rădăuţi, mărturiseşte în 2003: „Am
cunoscut familia Rossignon înaintea repatrierii germanilor (toamna anului 1940). Farmacistul Alfred
von Rossignon nu mai trăia. Bertha Rossignon era o femeie foarte frumoasă, avea ochii albaştri. Părul
alb, cu cărare la mijloc, îl purta strâns la spate. Nu vorbea bine româneşte. Cânta la pian, cu albumul
primit de la Ciprian (Ţiprian) în faţă şi privirea pierdută parcă într-o altă lume. Avea multe cărţi în
casă. Era credincioasă”.]
23
Originalul diplomei de maturitate, Maturitäts-Zeugnis, precum şi toate testimoniile din
gimnaziu, se află în posesiunea lui Ilie Dugan.
24
Carnetul de student al lui Arc[adie] D[ugan] se află în posesiunea lui Ilie Dugan.
25
[Pentru mai multe informaţii, vezi Dr. Anton Norst, Alma mater Francisco-Josephina,
Festschrift zu deren 25 jährigem Bestande, Czernowitz, Verlag der k.k. Universitäts Buchhandlung H.
Pardini (Engel & Suchanka) Druck der Czernowitzer Buchdruckerei-Gesellschaft, 1900; Constantin
Ungureanu, Profesorii români de la Universitatea austriacă din Cernăuţi (1875–1919), în „Anuarul
Institutului de Cercetări Socio-Umane «Gheorghe Şincai» al Academiei Române”, Bucureşti, tomul
VIII–IX, 2005–2006, p. 90–103.]
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În octombrie 1903, Arc[adie] D[ugan] [a fost] numit profesor suplinitor la
Griechisch-orientalisches Obergymnasium din Suceava, la care a predat limba
germană în clasele superioare şi latina şi greaca în clasele inferioare26.
Pentru examenul de capacitate (de profesură), Arc[adie] D[ugan] a fost
admis, în anul 1904, pentru care a primit la limba germană ca temă de [a]casă
următorul subiect:
„Es ist eine eingehende Charakteristik der altdeutschen Novellendichtung zu
gehen und die Erzählung «Die Königin von Frankreich» sprachlich und sachlich zu
erklären.” Iar din filosofia clasică: „Die in lateinischer Sprache abzufaßende
griechische Hausarbeit betraf folgende[s] Thema: «Was lehrt Herodot über die
kriegerische Ausrüstung, Kriegsamt und Kriegsgebräuche der verschiedenen
Völker»”.
Examenul oral şi de clausură Arc[adie] D[ugan] l-a dat în martie 1907 şi a
primit Diploma de la Prüfungskommission für das Lehramt an Gymnasien und
Realschulen in Czernowitz27, la fine cu următorul text: „Auf Grund der
vorstehenden Prüfungsergebnisse, wurde Herr Arcadie Dugan für befähigt erklärt,
Deutsch als Hauptfach, Latein und Griechisch als Nebenfächer mit deutscher und
rumänischer Unterrichtssprache zu lehren”. Comisia examinatoare [a] consta[t] din
următorii profesori: Hilberg, ca director, Zimgerle, Puşcariu, Kromayer, Jüthner, ca
membri.
În Suceava, Arc[adie] D[ugan] a locuit în primul an (1903–1904) în gazdă în
Strada Cutului, la o d-nă Ciupercovici, preoteasă văduvă, iar în ceilalţi ani a
închiriat în această stradă o întreagă căsuţă de la cetăţeanul Macariciuc, în care a
locuit şi fratele său mai mic, Ilie, elev în gimnaziu, şi [cu] gospodăria condusă de
mama lor, Elena Dugan, care venise pentru uşurarea traiului, susţinut din salariul
lui Arc[adie] D[ugan] ca profesor.
După darea examenului de capacitate (de profesură) şi după ce fratele său Ilie
– pe care îl susţinea materialmente – a dat şi el examenul de maturitate
(bacalaureat) şi a plecat în drumul lui, Arc[adie] D[ugan] s-a căsătorit, în anul
1908, cu Olga Bărbuţă, fi[i]ca adoptivă a pensionarului director şcolar Ioan
Ferlievici din Costâna, jud[eţul] Suceava.
În această primă căsătorie a lui, Arc[adie] D[ugan] a îndurat o tragedie
familiară, care l-a zguduit sufleteşte. După trei ani de căsnicie, în anul 1911, i-a
murit mai întâi socrul, un bătrân de o bunătate rară, patru săptămâni mai târziu i-a
murit tânăra-i soţie şi, după alte două săptămâni, i-a murit apoi şi unicul copil, o
fetiţă, Despina, în etate de numai trei luni, rămânând numai cu soacra.

26

[Vezi şi Dr. Eusebie Popovici, Din istoricul Liceului „Ştefan cel Mare” din Suceava, 1860–
1935, Suceava, Editura Societăţii „Şcoala Română”, 1935; Paul Leu, Colegiul Naţional „Ştefan cel
Mare” Suceava. Monografie. Etapa austriacă, vol. I, Suceava, Editura Euroland, 2000.]
27
[Şi acest document] se află de asemeni în posesiunea fratelui său Ilie D[ugan].
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Apoi un incendiu i-a nimicit în bună parte şi gospodăria moştenită din
Costâna. Toate acestea au făcut ca în toamna anului 1912 să-şi ceară mutarea ca
profesor de la Suceava la Cernăuţi.
Încep vremuri grele de război în Europa şi în lumea întreagă
În anul 1912, statele balcanice Serbia, Muntenegru, Bulgaria şi Grecia,
înţelese întreolaltă, porniseră război contra Turciei, care până atunci mai deţinea în
Balcani o autoritate perimată, slăbită. Austro-Ungaria se mai gândea să se întindă
în Balcani, să atace Serbia, dar se temea de vecina ei Rusia.
În vara anului următor, 1913, a intrat şi România în Războiul Balcanic contra
Bulgariei, pe care l-a terminat. Dar, un an mai târziu, [la] 1 august 1914, AustroUngaria declară război Serbiei şi aşa începe Primul Război Mondial, care s-a
terminat în toamna anului 1918.
Arc[adie] Dugan, ca sublocotenent de rezervă în armata austriacă, a fost
mobilizat şi el şi a făcut întregul război, mai întâi pe frontul rusesc, apoi pe cel
italian, în Pola (Istria), ca locotenent, având lângă el ca ordonanţă pe cumnatul său,
Gheorghe Popescul, cu care s-a ajutat împreună, înapoindu-se acasă amândoi teferi,
[iar] Arc[adie[ Dugan cu trei decoraţii şi cu amintiri din şapte lupte, la care el a
participat.
Ca să se înţeleagă starea sufletească a lui Arcadie Dugan, atunci când a fost
mobilizat în armata austriacă, la începutul acelui război mondial, precum şi în
decursul acelui război, lămureşte scrisoarea din 3 decembrie 1912 28, trimisă din
Cernăuţi fratelui său mai mic, Ilie, la Burdujeni (România), unde acesta se afla
atunci în serviciu la C.F.R.: ,,Despre cele de la noi, îţi scriu mai departe nemţeşte:
es wurde bei uns nicht mobilisiert, denn sonst wäre alles unter die Waffen gerufen
worden, sondern nur der Friedenstand erhöht. Gewisse Vorsichtsmassreglen
wurden selbstverständlich ergriffen, denn wir trauen trotz aller Dementis den
russischen Friedensbeteuerungen nicht. Die Blätter schreiben: 1) die Lage ist ernst,
aber nicht kritisch, 2) am nächsten Tag erscheint wieder ein Artikel: die Lage ist
kritisch aber nicht ernst u. s. w.
Hinter der Prohaskaaffaire29 steckt allerdings ein Geheimnis.Wir haben noch
nicht den ganzen bericht des Konsuls Edl. Adriafrage und Albanien sind sowie
gelöst. –
Was mich anbelangt, gilt auch für mich, trotz Vater und Mutter, trotz
Schwester und Bruder, die Parole: „Pflicht ist Pflicht”. Aber ich ziehe sogar gerne
ins Feld, sehr gerne. Was ich jetzt geliten, erduldet, erfahren habe, das alles hat in
mir eine tollkühne Wut hervorgebracht. Um mich wird weder Weib noch Kind
trauern, zum Lieben ist mein Herz zu alt, zu hart30...
28

Scrisoarea se află în posesiunea lui Ilie Dugan.
Aluzie la momente din politica internaţională de atunci a Austro-Ungariei.
30
Aluzie la situaţia lui familială, o tragedie.
29

Arcadie Dugan (1878–1951)

Meine Gläubiger drängen auf Zahlung31. Kommt der krieg, dann kommt das
Moratorium. Und komme ich im Kriege um: Hurrah! Ein elendes, verfehltes Leben
hat ein ehrliches Ende gefunden, komme ich aber gesund heim, dann Hurrah, es
blühenauch im Herbste Blumen, wenn auch keine Rosen. – Dauert aber der
Zustand noch weiter an, dann gehe ich in Konkurs, und muss entweder mich
erschiessen, oder auswandern.
Ich habe meine Schwiegermutter der Gnade der Natanuţa empfohlen (sie hat
Pension und Sachen), die Natanuţa empfehle ich Dir, sorge für sie wie für deinen
Augapfel. Aspazia ist versorgt, sonst habe ich [...] als meinen Namen. Komme ich
zu Fall, dann adieu du schöne Welt. Hier bleibe ich nicht, um nicht Euch Schande
zu machen. Leb wohl. –
Vielleicht bist du Sonntag in Czernowitz, avisiere auch die Natanuţa. Kuß.
Arcadie”.
Aceasta este scrisoarea lui Arc[adie] Dugan. Sublinierile sunt făcute de el.
Dar a scăpat teafăr de război. În urma schimbului coroanelor austriace în lei
(2 cor[oane] = 1 leu), Arc[adie] D[ugan] şi-a plătit pe încetul şi datoriile, nu mai
era pesimist, ci voios şi dornic de viaţă.
După terminarea războiului, Arc[adie] D[ugan] s-a dăruit în întregime
organizării şi dezvoltării Societăţii academice ,,Junimea”, al cărei membru era,
fiind prin 20 [de] ani conducătorul ei spiritual, şi care la Serbarea jubileului ei de
50 [de] ani (1928), l-a numit membrul ei de onorar.
Arc[adie] D[ugan] s-a recăsătorit, în anul 1936, cu Maria Popescu, văduvă
după Constantin Popescu, fost director şcolar [...].
De la anul 1922 [până în] 1936, Arc[adie] D[ugan] a locuit la fratele său mai
mic, Ilie, căsătorit şi el, în prelungirea Străzii Aron Pumnul (Mănăsterişte), nr. 60.
Arc[adie] D[ugan] a fost trecut la pensie pe ziua de 1 septembrie 1938, când
s-a retras la ţară, în satul lui natal, amărât că a fost pensionat, zicea el, cu doi ani
mai devreme.
Cauza pensionării lui premature este de căutat în situaţia politică din ţară de
la acea vreme, când curentul legionar cuprindea tot mai mult întregul tineret 32,
elevi şi studenţi şi Arc[adie] D[ugan] se opunea ca studenţimea să facă politică,
precum şi un articol anonim, publicat în ziarul naţionalist-legionar ,,Ţara noastră”,
din Bucureşti, prin care Arc[adie] D[ugan], ca profesor, era arătat că ar persecuta
pe elevii de ţărani şi că ar fi – ascultaţi, vă rog – ucrainean!

31
Ca susţinător puternic al fraţilor şi surorilor lui mai mici, cari – şi la îndemnul lui, pe lângă
la cel al mamei lor – au luat cu toţii drumul la şcolile superioare, dar mai ales, în al doilea rând, ca
sprijinitor colegial şi intim al profesorului Constantin Lucaci, fost ca student preşedinte al Societăţii
academice ,,Junimea” din Cernăuţi, în anul ei iubilar de 25 de ani, 1903, înglodat în mari datorii,
băneşti, a ajuns şi Arcadie Dugan pe mâna creditorilor.
32
Studenţii din Soc[ietatea] acad[emică] ,,Junimea” luaseră front [poziţie, atitudine] asupra
lui.
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Ce-i drept, ziarul ,,Glasul Bucovinei” din Cernăuţi, prin un articol lung,
semnat ,,M” (poate unul Morariu sau Marmeliuc, ambii profesori universitari) l-a
luat în scurt, a arătat, din contră, meritele lui întru sprijinirea elevilor şi studenţilor
proveniţi din ţărani, precum şi meritele lui pentru apărarea tricolorului românesc 33.
Cu toate acestea, a fost pensionat34.
Strămutat cu domiciliul în satul său natal, Cireş-Opaiţeni, a dat ajutor surorii
lui Anastasia (Nataluţa), pentru terminarea casei, după care el avea de gând să se
ocupe cu [alte] servicii ca: monografia satului Cireş-Opaiţeni, apoi o carte a
Cireşului, incluzând câteva tipuri: Şniapt, Dodoi, Antosiu, Costencu, precum şi să
termine de scris Cronicarul şi Albumul Mare, privind istoria şi pe membrii
,,Junimii”, cu autobiografiile lor, al căror autor era Arc[adie] D[ugan].
El se mai gândea la propăşirea şi dezvoltarea satului său, prin ridicarea unei
,,case naţionale” pe locul unde fusese odată prima şcoală poporală (primară), la
care el a fost unul dintre cei dintăi elevi (1885) şi care loc el îl cumpărase35.

33
[Date şi informaţii mai multe despre acest moment din viaţa şi activitatea profesorului
Arcadie Dugan găsim tot la Ilie Dugan-Opaiţ. În Activitatea lui Arcadie Dugan, profesor, pe unde a
trecut în viaţă, lucrare aflată în manuscris, în capitolul O nedreptate strigătoare, cu trimitere la
articolul apărut în ziarul „Ţara noastră” din Bucureşti, în numărul din 1 mai 1936 şi la răspunsul pe
care îl dă „Glasul Bucovinei” din Cernăuţi, în numărul din 19mai 1936, p. 3. „Pe noi ne miră foarte
mult faptul – scrie „Glasul Bucovinei” – că un ziar serios s-a putut coborî până acolo, încât să dea
ascultare ignoranţei unui corespondent neisprăvit din Cernăuţi, care a crezut că va putea prin astfel de
mijloace [nedemne] să scadă prestigiul naţional al unui om ca a închinat întreaga lui viaţă numai
pentru promovarea culturii şi a elementului românesc din Bucovina. Mii şi mii de exemple grăitoare
dovedesc cu vârf şi îndesat acest fapt. Dacă există un duh naţional, apoi acesta este propagat
totdeauna de studenţime. D-apoi, Arcadie Dugan are cel mai mare merit în organizarea vieţii
studenţeşti la Cernăuţi. Cine nu-l cunoaşte pe aşa-zisul «Bădiţa Dugan» ca stâlp de granit şi
continuator a[l] tradiţiei româneşti a «Junimei», acea societate de intransigent naţionalism constructiv,
care s-a sacrificat prin atâtea exemple de muncă şi jertfe pe altarul neamului? Putem spune, cu drept
cuvânt, de aici, că profesorul Arcadie Dugan nu cunoaşte bătrâneţe, el e acum tot student zvăpăiat şi
naţionalist ca şi pe vremurile pline de zbucium, de clocot şi de cutremur ale stăpânirii vitrege, când
lupta pe străzile Cernăuţilor pentru afirmarea tricolorului românesc, împreună cu ceilalţi junimeni,
printre care el era sufletul dinamic. Rânduri-rânduri de generaţii mai tinere şi mai în vârstă, astăzi, au
trecut prin şcoala de muncă, cinste, jertfă, ordine şi naţionalism a acestui vrednic român patriot şi
nimeni nu s-a găsit să conteste aceste lucruri. [...] În fine, ca o culme a obrăzniciei, dl Dugan e trecut
drept ucrainean, el a cărui viaţă este un cult de românism. Aici nu e culmea obrăzniciei, ci a
ignoranţei, căci cel ce scrie nu cunoaşte problema numelor în Bucovina, care, sub presiunea austriacă,
au fost în aparenţă ucrainizate”.]
34
[ Vezi notele 2 şi 3.]
35
[Într-un manuscris, păstrat de către urmaşi în arhiva familiei, Idei de cari s-a călăuzit
Arcadie Dugan ca profesor, îndrumător al tineretului şi ca pensionar, Ilie Dugan-Opaiţ scrie despre
acest proiect nerealizat: „Arcadie Dugan, imediat după pensionare, iulie 1938, s-a retras la ţară, în
satul său natal, Cireş-Opaiţeni, unde mai trăia mama lui şi o soră, învăţătoare în sat. Aici el a aflat un
vast teren de activitate în culturalizarea satului, prin ridicarea unei Case de cultură. [...] Astfel, el, cu
mama lui, au cumpărat un teren de 20 prăjini în centrul satului Opaiţeni. A elaborat un plan de
construcţie a unei Case de cultură, care cuprindea la mijloc o sală mai mare pentru spectacole,
bibliotecă, cabinet de citire, muzică, teatru etc. Am văzut acest plan. Era foarte frumos şi ar fi fost şi
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Dar ocuparea neaşteptată şi nevisată a Bucovinei de Nord şi a satului CireşOpaiţeni de către armata sovietică i-a nimicit toate gândurile pentru viitor. Acum
străduinţa lui a fost să treacă în Vechiul Regat, ceea ce, însă, după cum a spus, nu
s-a succes. Atunci, amestecându-se prin populaţia germană din Bucovina de Nord,
a emigrat cu soţia lui în Germania lui Hitler, la Gleiwitz, în Silezia Superioară,
unde a rămas internat în un lagăr de emigranţi-refugiaţi vreo şase luni, până când,
în urma unei intervenţii, a sosit în Ţară cu primul transport de refugiaţi bucovineni,
prin Viena şi pe Dunăre, [până] la Calafat36, după care şi-a stabilit domiciliul
permanent în orăşelul Gura Humorului, din sudul Bucovinei, în o casă fost
,,germană”, din Strada Ferdinand, nr. 47 (ulterior Karl Marx, nr. 37).
Din amintirile sale din refugiul în Gura Humorului, reţin aici [câteva].
Cu trenul a plecat din Cernăuţi, prin luna decembrie 1940, via Orăşeni, prin
fosta Polonie (care era împărţită între Hitler şi Uniunea Sovietică), dar când, pe la
Przemyśl, trecuse pe teritoriul ocupat de Germania, s-a simţit uşurat.
În lagărul refugiaţilor din Gleiwitz se aflau şi foarte mulţi români, care cu
toţii erau rău văzuţi de organele germane de conducere a lagărului
(Franziskanerheim). Li se reproşa că ei au venit în Germania ca să le mănânce
pâinea lor, ca să-i scurteze în alimente. Erau numiţi chiar ţigani. Acolo au murit
chiar unii de foame şi de supărare, între care numitul Liteanu şi alţii.
Nişte femei românce roşişene (din Roşa, suburbia Cernăuţiului) îşi aduse[ră]
cu ele şi ceva făină de papuşoi (malai), din care ele, acolo în lagăr, pe ascuns, îşi
făcuseră mămăliguţa, din care ele dăruiau. Dar au fost surprinse şi batjocorite de
organele de conducere a[le] lagărului, cu observarea că la ei (germanii) numai
porcii mănâncă aşa ceva.
Cei internaţi în lagăr au fost puşi la regim, cu mâncarea şi cu toate cele
trebuincioase. Din sumele de bani, depuse de refugiaţi la emigrarea lor, ei primeau
în lagăr, după o socoteală oarecare, survenită între guvernul german şi cel sovietic,
câte o frântură mică zilnic drept bani de buzunar, care însă nu le ajungea pentru
acoperirea cheltuielilor lor zilnice. Duceau nevoie chiar de ac, aţă de cusut şi
săpun37.
mai frumos dacă nu ar fi fost nimicit de evenimentele din iunie 1940, ocuparea satului de armata
sovietică”.]
36
[Vezi D. Vatamaniuc, Lista românilor din lagărele din Germania care urmau să fie
repatriaţi în anul 1941 (I), în „Analele Bucovinei”, Bucureşti, anul VIII, nr. 2 (17), [iulie–decembrie]
2001, p. 401–420; D. Vatamaniuc, Lista românilor din lagărele din Germania care urmau să fie
repatriaţi în anul 1941 (II), în „Analele Bucovinei”, Bucureşti, anul IX, nr. 1 (18), [ianuarie–iunie]
2002, p. 269–284.]
37
[Informaţii bogate pe această temă pot fi găsite în lucrarea lui Partenie Masichievici,
Skizzenblätter aus den Jahren 1940–1941. Schiţe din taberele de strămutare, Vorwort von Dimitrie
Vatamaniuc (Deutsche Übersetzung Ida Alexandrescu), Einleitung von Hortensia Masichievici-Mişu,
Nachwort von Horst Fassel, Prefaţă de academician Dimitrie Vatamaniuc, Introducere de Hortensia
Masichievici-Mişu (Versiune în limba română), Postfaţă de Horst Fassel (Traducere în limba română:
Suzana Holan), Bucureşti, Editura Anima, 2006. Vezi şi Vasile I. Schipor, Destinul unui dezrădăcinat
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La cererea lui Arc[adie] D[ugan], i s-au trimis din Ţară, de către nepotul său,
Radu Popescu şi fratele său Ilie, cu ajutorul acestuia, prin militari germani care se
întorceau acasă, în două rânduri, câte un pachet, care ambele au sosit la destinaţie,
spre cinstea militarului german străin!
În Gura Humorului
În Gura Humorului, unde Arc[adie] D[ugan] şi-a fost stabilit domiciliul, el sa ocupat, printre gândurile la un viitor mai bun, cu grădinăria, prin faptul că la casa
în care locuia aparţinea o grădină de circa 30 [de] prăjini, pomăt şi teren arabil.
Dar, în luna mai 1944, în preajma tăvălugului frontului ruso-german care se
apropia, a fost şi el forţat să se evacueze la Vatra Dornei, unde a rămas până în vara
lui 1945.
Înainte de evacuare, el a îngropat în pivniţa casei cărţi, înscrieri [documente]
importante, pentru a le salva de [la] nimicire.
La înapoiatul de la Vatra Dornei, Arc[adie] D[ugan] a continuat în Gura
Humorului ocupaţia de grădinar, de astă dată ,,în întrecere” cu fratele său Ilie, fost
evacuat şi el în oraşul Mediaş, din Ardeal, şi care şi-a fixat şi el domiciliul în Gura
Humorului, alăturea de fratele său mai mare.
Aşa a durat până în ziua de joi, 24 mai 1951. În acea zi, spre ameazăzi,
Arc[adie] D[ugan] a fost mers la oraş, unde l-a prins o ploaie pătrunzătoare. În loc
să se adăpostească, el şi-a urmat mersul spre casă, unde a ajuns ud până la piele.
În loc să-şi primenească rufăria, aşa zice Maria, soţia lui, el s-a culcat. A
doua zi, după prânz, el a ieşit în grădină la plivit. Dar o ploiţă l-a prins şi de astă
dată, s-a retras în cameră, s-a culcat peste noapte, i-a fost rău şi a treia zi, 26 mai, la
ora 9 dimineaţa, a decedat de dublă pneumonie rece, neajutându-i nici medicul dr.
Druckmann care, chemat fiind, a sosit cu mare întârzâiere.
A murit liniştit, în braţele fratelui său mic, Ilie.
Ultimele lui cuvinte rostite logic şi liniştit au fost: ,,Albumele «Junimii» le
las lui Leca Morariu”.
A fost înmormântat în cimitirul din orăşelul Gura Humorului, foarte aproape
de mormântul fostului său prim-dascăl şcolar, Gavril Mleşniţă, care şi el şi-a aflat
în acel cimitir sfârşitul pământesc 38.
din Bucovina, în „Scriptum”, periodic trimestrial al Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera”, Suceava,
anul XII, nr. 3–4, iulie–decembrie 2006, p. 19–21.]
38
[În lucrarea Activitatea lui Arcadie Dugan, profesor, pe unde a trecut în viaţă, întocmită
probabil anterior, Ilie Dugan-Opaiţ este mai generos în informaţii referitoare la moartea prematură a
fratelui său: „La 4, după-masă, s-a stins în braţele mele. Moartea lui ne-a surprins nu numai pe noi,
cei din casă, dar şi pe cunoscuţii din localitate, care îl ştiau slab, însă tenace, nu bolnav de moarte.
Luni, 28 mai, după prânz, [potrivit] obiceiului pământului, sicriul [a fost] aşezat pe un car tras de boi.
Trei preoţi, între care fostul lui elev Ioan Boca, au celebrat serviciul bisericesc. Un cor improvizat,
format în parte de foşti junimeni, a dat răspunsurile acasă şi în biserică. Sicriul [a fost] acoperit cu
cununi de flori şi urmat de membrii familiei, de prieteni şi cunoscuţi, între ei: Ştefan Scalat, Nicolae
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Arcadie Dugan ca profesor
Arc[adie] D[ugan], ca profesor de liceu, a fost sever, cu dreptate, şi nu
primea cadouri.
În Suceava el avea, în clasa [a] V-a, pe fratele său mai mic, Ilie, ca elev la
limba germană, [care] venise în semestrul al doilea prin transferare de la liceul din
Cernăuţi.
Chiar prima dată, când Ilie a fost examinat de frate-su, acesta i-a strigat un
,,kehrt euch!”, ca la catane, fugărindu-l în bancă şi trântindu-i un ,,nichtgenugend”.
Aceasta [pentru] ca elevii din clasă să vadă cum profesorul Dugan tratează pe
frate-su, elevul I[lie] Dugan, cu alte cuvinte ca ei să vadă că profesorul Dugan nu
protejează pe fratele său.
În aceeaşi clasă, tot în ora de germană a profesorului Dugan, apăruse, nu ştiu
de unde, un biet şoricel, la a cărui vedere elevii începură să se mişte. Dar profesorul
D[ugan] ordonă linişte şi nime să nu îndrăznească să lovească şoarecele. Şoarecele
îşi făcuse de lucru pe la catedră, apoi a înaintat pe sub şi printre bănci, dar nici un
elev nu a îndrăznit să sperie rozătoarea. Profesorul privea cu ochi de Argus. Dar, în
momentul când clopotul a sunat finea oarei de învăţământ, şoarecele se afla exact
între catedră şi primul rând de bănci. Profesorul iese din clasă şi ordinul dat de el
luase sfârşit. Dar unul Calancea, un hojmalău39 care şedea în ultima bancă, apucă
cartea sa de limba germană şi, cu o ochire şi aruncătură, omorî şoarecele pe loc.
Urletul urmat făcu pe profesor – care bănuia ceva – să se întoarcă în clasă, unde
văzu şoarecele mort şi primprejur foi din cartea aruncată, care se făcuse ferfeniţă.
Directorul gimnaziului din Suceava era în acea vreme Ştefan de Repta,
fratele pe atunci şi mai târziu a[l] mitropolitului Bucovinei, Vladimir de Repta. Cu
sprijinul directorului şi bazat pe atestatele sale din gimnaziu, că la gimnastică a
avut numai nota cea mai mare, Arc[adie] D[ugan] a practicat în Suceava şi
Sulcină, sosiţi de la Rădăuţi, ca reprezentanţi ai «Junimei» de acolo, C. Ieremievici-Dubău, Pintea
Teleagă etc. Din Câmpulung au sosit deputatul Şuhan, dir[ectorul] Liceului Mixt de acolo, cu un grup
de junimeni mai tineri, doi fraţi Beuca-Costineanu, Poloşencu Aurel şi Laura Gh. Voronca, iar din
oraş întreaga intelectualitate, în frunte cu M. Lumniceanu. Dr. Th[eodor] Balan şi prof. p[reot
Gheorghe] Antonovici, care a vorbit şi la mormânt, după preot, apreciind calităţile de profesor ale
decedatului său fost coleg. Iar, când bulgării îi acopereau tot mai mult sicriul cu rămăşiţele
pământeşti, în cimitirul de sub poalele pădurii înverzite, pumnul de junimeni câmpulungeni i-au
cântat Voi sălcii triste-n cimitir, [la] groapa [care] a devenit o movilă lângă o smerită cruce albă de
lemn, semn [al locului] unde [îşi] doarme somnul cel de veci junimeanul pentru totdeauna Arcadie
Dugan, cu panglica studenţească [tricoloră] pe piept. Prof. Antonovici mi-a destăinuit ulterior că el
pro[i]ecta să [se] completeze ceremonialul cu aruncarea în mormânt a tricolorului, dar a fost avertizat
să renunţe. Aşa a trecut în lumea cealaltă Şol bătrânul. El mai avea de trăit”.]
39
[hojmalău, hojmalăi, s. m., regionalism, întâlnit şi în graiul din Bucovina istorică, având
sensul „voinic, înalt şi prost”; după autorii DEX-ului (1975, 1996), cu etimologie necunoscută;
Alexandru Ciorănescu nu-l menţionează în Dicţionarul etimologic al limbii române, Ediţie îngrijită şi
traducere din limba spaniolă de Tudora Şandru-Mehedinţi şi Magdalena Popescu-Marin, Bucureşti,
Editura Saeculum I. O., 2002.]
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gimnastica, în care el obişnuia să se ieie la trântă cu elevii cei mai tari din clasele
superioare, între care era unul Bolohan şi altul Teofil Todiraş.
În Cernăuţi, odată, un măcelar, care avea un ficior ca elev în clasa lui
Arc[adie] D[ugan] şi care elev nu sta tocmai bine cu notele, îşi permise să-i trimită
profesorului acasă două sticle cu vin, care au fost luate în primire, în neştiinţă, de
către cei ai casei. Profesorul, simţindu-se lezat în onoarea sa, a căutat să se
,,răzbune” în felul următor: A cumpărat o sticlă de şampanie, marca cea mai fină, a
înfăşurat-o în hârtie şi, angajând o trăsură de piaţă, s-a dus la prăvălia macelarului,
s-a dat jos, a intrat înlăuntru, a aşezat sticla de şampanie pe masă, sub nasul
măcelarului şi, fără să vorbească ceva, s-a retras, s-a urcat în trăsură, plecând mai
departe.
A doua zi el a împărtăşit aceasta fratelui său Ilie şi l-a întrebat dacă
„răzbunarea” a fost bine înscenată.
Tot în Cernăuţi, la Liceul ,,Aron Pumnul”, într-o vreme când încă nu exista
Liceul de Fete din Cernăuţi, cel din strada Cherescul, cercetau cursurile la Liceul
,,Aron Pumnul”, ca interne, şi numeroase fete. Acestea aveau la dispoziţia lor o
încăpere imediat lângă ,,odaia profesorilor”, unde, în pauze, se retrăgeau şi unde îşi
depuneau hainele.
Într-o zi, în o oră de pauză, o elevă ieşise din odaia lor şi mergea prin coridor
spre o ţintă oarecare. Un elev, însă, de aceeaşi vârstă, la văzul fetei, se opri în
coridor, lungindu-şi ochii după fată.
Profesorul Dugan, însă, care în acea oră de pauză avea inspecţie în acel
coridor, observă atitudinea elevului şi, nevăzut de acesta, se apropie de elev pe la
spate, îşi scoase batista din buzunar şi, pe nesimţite, îi şterse elevului nasul cu
batista, apoi îşi continuă mersul mai departe. Elevul surprins, neorientat pentru
moment de cele întâmplate, dar dându-şi apoi seama, ruşinat, a şi dispărut în clasă.
Cu alte cuvinte: tu elev, să-ţi ştergi nasul, în loc să te uiţi după fete40.

40

[În manuscrisul Idei de cari s-a călăuzit Arcadie Dugan ca profesor, îndrumător al
tineretului şi ca pensionar, Ilie Dugan-Opaiţ scrie, printre altele: „Arcadie Dugan a fost un profesor
sever dar drept. [El] a dezvoltat şi o activitate extraşcolară în folosul elevilor săi, [...] povăţuindu-i ca
să ajungă mai târziu folositori lor şi neamului. El a pornit de la faptul că tinerii noştri şcolari, în
timpul lor liber, îşi caută diferite ocupaţii, bune şi nu prea, fac, de exemplu, poezii, se gândesc la
probleme, pe care ei încearcă să le pătrundă etc. Şi el fusese odată tânăr şi făcea poezii, pe cari le-am
aflat între cărţile lui. Apoi văzuse păţania fratelui său Ilie, care, aflându-se în clasa a VII-a de liceu, în
Austria, tipărea în ilegalitate, cu alţi colegi, o revistă literară, „Stejărelul”, care ajunse până la nr. 81,
ocupaţie denunţată apoi de alţi colegi neromâni, [fapt ce] a avut urmări tragice pentru «editori».
Pentru a canaliza aceste porniri tinereşti pe un drum sănătos, Arcadie Dugan a înfiinţat pentru elevii
săi din cursul superior al Liceului «Aron Pumnul» din Cernăuţi, cu ştirea şi aprobarea conducerii
liceului, o societate cu numele «Steluţa», la care s-au alăturat apoi şi elevi din alte clase. Membrii
[acesteia] ţineau şedinţe, în care fiecare îşi aducea [contribuţia] literară şi ştiinţifică, pe care [o]
discutau apoi împreună. Ei se manifestau şi în public, dând serbări în Sala de gimnastică a liceului,
unde se produceau cu ce aveau. Am luat şi eu parte la o atare serbare şi mi-a plăcut. Supravegherea o
avea profesorul Arcadie Dugan. Am aflat între cărţile lui şi un mănunchi cu dări de seamă despre
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Arcadie Dugan, în toată viaţa lui, s-a ferit de politică. Se afla însă bine cu
toată lumea. Odată – aşa afirmă el –, un bun prieten al lui, om politic influent, i-a
propus să se înscrie în partidul lui şi îl numeşte profesor universitar. Dar Arcadie
Dugan a refuzat categoric, nevoind să parvină la o situaţie pe care, de altfel, el
a[r fi] meritat-o, [dar nu] cu ajutorul politicii41.
Arcadie Dugan ca om
Arcadie Dugan a fost şi un om de seamă 42, un om de bine pentru rude şi
pentru străini. Pentru fraţii şi surorile lui, Arcadie D[ugan] a fost ca un al doilea
bun părinte. El, sprijinit şi sfătuit de mama lui, a tras după sine la şcoală ,,mai
departe” pe toţi frăţânii săi mai mici, pe care i-a ajutat cu sfatul şi, mai ales, cu
punga, riscând să fie frânt sub greul datoriilor luate asupra sa. Toţi îi sunt şi i-au
rămas vecinic recunoscători lui ,,bădiţa” al lor 43.
şedinţele şi serbările date de elevi. «Steluţa» a activat prin mai mulţi ani, până la pensionarea
înfiinţătorului ei”.]
41
[În lucrarea Activitatea lui Arcadie Dugan, profesor, pe unde a trecut în viaţă, elaborată în
refugiu, la Gura Humorului, de către Ilie Dugan-Opaiţ, se află şi corespondenţă diversă din perioada
1906–1951, interesantă pentru înţelegerea rolului de îndrumător cultural al profesorului Arcadie
Dugan, acoperind aproape o jumătate de veac. Dintre materialele de aici, reproducem Decretul Regal
nr. 955, din 9 martie 1923, prin care i se conferă profesorului bucovinean Ordinul Coroana României
în grad de Cavaler: „Ferdinand I, prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, Rege al României, la
toţi cei de faţă şi viitori sănătate. Asupra raportului Ministrului nostru al Afacerilor Străine, Cancelar
al Ordinelor, sub nr. 13 570, am decretat şi decretăm: Art. I. Numim membru al Ordinului Coroana
României în grad de Cavaler pe dl Dugan Arcadie, profesor secundar la Cernăuţi. Art. II. Ministrul
nostru al Afacerilor Străine, Cancelar al Ordinelor, este însărcinat cu executarea acestui Decret. Dat în
Bucureşti, la 9 martie 1923. Semnat Ferdinand I. Ministrul Afacerilor Streine, Cancelar al Ordinelor,
semnat I. G. Duca. Pentru conformitate cu decretul original, Direcţia Protocolului şi Cancelariei
Ordinelor, ministru plenipotenţiar Trăsnea Greceanu”.]
42
[Vezi, printre altele, scrisoarea din 22 ianuarie 1976 a medicului Ştefan Bucevschi din
Bârlad către Radu Popescu: „Deosebit de plăcut surprins de bunăvoinţa dumneavoastră de a-mi
trimite biografiile fraţilor Dugan şi mai ales a «bădiţei» Dugan care mi-a fost şi mie profesor la Liceul
«Aron Pumnul», mă grăbesc să vă răspund […]. Scriind istoria romanţată a Bucovinei, am neapărată
nevoie de orişice material privind istoria atât de zbuciumată a iubitei noastre Bucovine. Cu atât mai
mult mi-ar fi fost de folos materialele bădiţei Dugan, care a fost o figură reprezentativă a vieţii
româneşti din Bucovina, mai ales a anilor 1900–1920”. Conf. Dosarul „Corespondenţă privind
Fondul arhivistic al fraţilor Arcadie, Ilie şi Valerian Dugan”, arhiva familiei Elena Ienache din
Suceava. Pentru informaţii referitoare la preocupările cărturăreşti ale medicului bucovinean Ştefan
Bucevschi, vezi Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, vol. I, Iaşi–Suceava, PrincepsEdit–Biblioteca
Bucovinei „I. G. Sbiera”, 2004, p. 160; Vasile I. Schipor, Periodicul „Iconar”, Cernăuţi, anul I, nr. 1,
2 şi 3 din 1935 se află în Bucovina, în „Analele Bucovinei”, Bucureşti, anul XIII, nr. 2 (27) [iulie–
decembrie] 2006, p. 725–726.]
43
[Scrisoarea lui Ilie Dugan-Opaiţ, din 25 octombrie 1959, către nepotul său Radu Popescu
este o mărturie emoţionantă în această privinţă: „Prima chestiune – şi mă bucură nespus de mult că ai
pus-o în discuţia noastră familiară – este un monument la mormântul lui Arcadie Dugan, care, cu
drept cuvânt, a fost capul luminat şi îndrumătorul spre mai bine a[l] tuturor membrilor familiei
noastre şi căruia avem să-i mulţumim fiecare dintre ai noştri, că am ajuns acolo până unde am ajuns,
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Mama lui Arcadie i-a constituit din punga sa o rentă viageră de 100 [de] lei
la lună, aceasta ca mulţămită pentru grija ce ea i-a purtat-o lui de la leagăn şi până
la moartea ei.
Dar Arcadie D[ugan] a fost un bun sfătuitor şi mare sprijinitor pentru toţi
copiii satului său, care l-au ascultat, pornind pe drumul ştiinţei de carte, mai
departe. Toţi care l-au ascultat, l-au luat pe el drept exemplu de stăruinţă în
învăţătură, căci el a fost în realitate şi exemplu [de urmat] pentru toţi44.
Şi, dacă cu timpul au răsărit dintre opincarii satului său intelectuali, meritul
principal îl are profesorul Arcadie Dugan, care a devenit, aşa-zicând, ,,decanul”
intelectualilor lui [în] satul Cireş-Opaiţeni, după cum Vasile a[l] lui Mihalaki Burlă
a fost primul intelectual de seamă, care s-a rădicat din familie şi din sat45.
[...] Slavă memoriei lui!46
Anexă
„O faptă [înscrisă] definitiv în analele culturii româneşti”
REPUBLICA POPULARĂ ROMÂNĂ
MINISTERUL AFACERLOR INTERNE
SERVICIUL ARHIVELOR STATULUI IAŞI
NR. 2 770 DIN 19 SEPT[EMBRIE] 1961
căci, fără ajutorul lui material şi moral, astăzi nu am fi ceea ce suntem. […] Nenorocirea este numai
că o ducem greu cu toţii, fiind dezrădăcinaţi de la cuiburile noastre, suntem pribegi, ca şi Arcadie
Dugan, care ne-a părăsit prea devreme”. Vezi Dosarul „Corespondenţă privind Fondul arhivistic al
fraţilor Arcadie, Ilie şi Valerian Dugan”, arhiva familiei Elena Ienache din Suceava.]
44
[Pentru a ilustra prezenţa profesorului Arcadie Dugan în viaţa publică din Bucovina, dăm
câteva titluri de conferinţe, susţinute în cadrul unor petreceri populare, serate şi şezători organizate de
„Junimea”: Revista umoristică „Hacu” şi bontonul ţărănesc, Cernăuţi, 25 martie 1914; Istoria
românilor, Clocucica-Cernăuţi, 9 mai 1920; Stilul din actele vechi ale „Junimei”, Cernăuţi, 1 aprilie
1922; Problema antisemită din punct de vedere economic, Cernăuţi, 28 ianuarie 1928; Putna în
istoria neamului românesc, Putna, 15 august 1929. Vezi lucrarea în manuscris Arcadie Dugan şi
activitatea lui pe unde a trecut în viaţă, 1878–1951. Corespondenţă, diverse, Direcţia Judeţeană Iaşi a
Arhivelor Naţionale, Fond „Fraţii Dugan”.]
45
[O listă cu numele intelectualilor ridicaţi din acest sat bucovinean, vezi în volumul Ilie
Dugan-Opaiţ, Date pentru monografia comunei Cireş-Opaiţeni, Ediţie îngrijită. Studiu introductiv,
notă asupra ediţiei, comentarii şi glosar: Vasile I. Schipor, Indice de nume: Rodica Iaţencu, Rădăuţi,
Editura „Septentrion”, 2008, p. 101–104.]
46
[Profesorul universitar bucovinean Leca Morariu, stabilit la Râmnicu Vâlcea, scrie în
corespondenţa sa către Ilie Dugan-Opaiţ, din 31 mai 1951 şi 1961: „Dar pe urma lui Arcadie Dugan
rămâne dâra de lumină şi generoasa lui pasiune pentru capitolul de ilustră culturalitate arborosană
care se cheamă «Junimea»”; „Avem datoria de-a osteni întru realizarea idealurilor bravului şi unicului
Arcadie Dugan! «Junimea» n-a fost o singură asociaţie studenţească, ci o impresionantă citadelă
culturală, generată de M. Sa iniţiativa particulară”. Vezi Arcadie Dugan şi activitatea lui pe unde a
trecut în viaţă, 1878–1951. Corespondenţă, diverse, Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale,
Fond „Fraţii Dugan”.]
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Către
DOMNULUI ILIE DUGAN-OPAIŢ
pensionar
str. Karl Marx, nr. 37, Gura Humorului
regiunea Suceava
Recapitulăm aici începutul colaborării noastre cu dvs. În ziua de 15 iunie
1961 s-a primit, la Serviciul Arhivelor Statului din Iaşi, scrisoarea dvs. cu data de
14 iunie, prin care ne anunţaţi că aţi luat hotărârea de a depune, spre păstrare la
această instituţie, întreg materialul documentar privitor la activitatea societăţilor
academice „Arboroasa” şi „Junimea” din Bucovina.
Hotărârea ce ne-aţi comunicat a produs o plăcută impresie în instituţia
noastră, impresie care a fost umbrită însă de vestea stării îngrijorătoare a sănătăţii dvs.
La trei zile de la sosirea scrisoarii dvs., înregistrată la noi la nr. 2 770/961,
adică la 18 iunie, şeful serviciului s-a deplasat la Gura Humorului şi a primit
materialul documentar privitor la activitatea fostelor societăţi bucovinene la care
aţi colaborat. Dar, ocupaţi cu unele lucrări arhivistice urgente, a doua scrisoare a
dvs., cu data de 18 septembrie, ne-a găsit tocmai acum lucrând la inventarierea
sumară a preţioaseleor documente, pe care le-aţi păstrat atât de îndelungat timp – şi
în parte le-aţi şi creat – şi la soarta cărora v-aţi gândit atât de senin şi conştient,
într-un moment critic al sănătăţii dvs.
Fapta dv. rămâne înscrisă definitiv în analele culturii româneşti.
Terminând de inventariat sumar arhiva donată de dvs., vă trimitem un
exemplar din această lucrare, spre a o păstra ca o confirmare din partea noastră, că
am primit spre păstrare această donaţie. Îndată ce acest fond documentar se va
sistematiza şi inventaria amănunţit, şi va primi un număr din registrul nostru de
fonduri arhivistice, iar inventarul va fi definitivat şi aşezat în sala inventarelor
noastre, vă vom comunica spre ştiinţă.
Ne bucurăm că în spitalul din Iaşi aţi fost îngrijit cu atenţie şi sperăm că
sănătatea dvs. se va ameliora simţitor, datorită spiritului dvs. tenace şi optimist.
Dorim să aflăm din partea dvs. numai veşti bune şi vă asigurăm de buna
păstrare şi preţuire a donaţiei ce ne-aţi făcut, cum şi a amintirii dvs.
Şeful Serviciului, Gh. Ungureanu

Arhivist principal, C. Turcu

Listă de materialele documentare
donate Arhivelor Statului din Iaşi de către Ilie Dgan-Opaiţ, din Gura Humorului,
formând Fondul fraţilor Arcadie şi Ilie Dugan, şi privind istoricul şi activitatea
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fostelor societăţi academice „Arboroasa” şi „Junimea” din Bucovina,
cu membrii lor
I
Trei volume manuscrise, legate, de dimensiunile 40/35 cm, cuprinzând date
biografice despre 1200 membri, de diferite categorii, ai societăţilor academice
„Arboroasa” şi „Junimea” din Bucovina (autor Arcadie Dugan).
Datele despre fiecare membru formează, în acest volum, o fişă unitară (de
una sau mai multe pagini), însoţită fiecare – afară de rari excepţii – de una sau mai
multe fotografii (unele interesante şi pentru studiul portului popular bucovinean).
Din acestea, câteva sunt vechi de o sută de ani şi au alături semnătura originală a
persoanelor pe care le reprezintă. Datele istorice asupra oamenilor şi evenimentelor
şi valoroasele fotografii fac din aceste volume o adevărată cronică ilustrată.
Menţionăm din aceste trei volume doar câteva nume: Ciprian Porumbescu,
Ştefanelli, Dan, Popovici Bănăţeanu, Morariu, Onciul, Voievidca, Voronca,
Procopovici, Florea-Marian, Hurmuzacki, Isopescu, Flondor, Sbiera, Zotta,
Pantazi, Nistor, Grigorcea, Bodnărescu, Balan, Vitenco, Antonovici, Dragomir,
Marmeliuc, Grămadă, Cârdei, Hogea, Ieşanu, Costin, Torouţiu, Enescu, Burlă,
Loghin, Gafenco, Chibici, Grecul, Şesan, Ţopa, Albu, Racocea, Luchian, Vasilco,
Agata Bârsescu, Manolescu, D. Anghel, Andrei Bârseanu, Bogdan-Duică,
Bucevschi, Cosmovici, Delavrancea, N. Iorga, P. Liciu, Prodan, Moisescu,
Sadoveanu, Sion, V. A. Urechia, V. Alecsandri şi alţii.
Printre cele 1200 de nume sunt numeroşi profesori, medici, oameni de ştiinţă
şi literaţi, artişti de teatru şi de operă, avocaţi, militari, învăţători, preoţi etc.
Aceste volume sunt intitulate astfel:
1) Albumul Mare, vol. I, 380 pagini;
2) Albumul Mare, vol. II, 480 pagini;
3) Albumul Mare, vol. III, 480 pagini.
Ca încheiere pentru aceste trei volume, care au de autor pe „cronicarul”
Arcadie Dugan, există încă un volum, cuprinzând întreaga activitate culturalartistică, economică, socială şi naţională a societăţilor, rapoartele anuale,
desfiinţarea „Arboroasei”, în 187[7], înfiinţarea „Junimei”, în 1878, alte societăţi
(„Bucovina”, „Armonia”, „Dacia”, „Moldova”) şi altele.
4) Condica „Arboroasa”–„Junimea”, istoricul societăţilor studenţeşti până
la Arboroasa (1875). Şi acest volum, care e de 480 pagini, conţine multe
fotografii.
Alte două albume se intitulează astfel:
5 Albumul Verde al societăţilor academice române „Arboroasa” şi
„Junimea”. Cuprinde 432 nume de membri onorari, fondatori, sprijinitori, care
n-au fost membri activi. Are 166 pagini, din care sunt scrie 108 şi e însoţit de
asemenea de fotografii.
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6) Albumul Portocaliu. Profucşii (autor: Şolduhurafailă). Are 102 pagini, din
care-s completate 26. Numele au aici indicaţii sumare. Fotografiile reprezintă
tineret, deci viitori membri sau copii de ai membrilor.
Încă două volume se intitulează:
7) Matricola corporaţiilor academice române „Arboroasa”–„Junimea”, vol
I şi
8) Matricola societăţii academice române „Junimea”, vol. II.
Ambele volume conţin 2 153 înscrieri, în mod cronologic, până în anul 1933;
şi, în partea finală, au fost retranscrişi membrii de la nr. 1–160. Datele din aceste
„matricole” sunt destul de sumare, deoarece pe o pagină sunt trecute numai
5 persoane. Datele se referă la locul şi anul naşterii, studii, data înscrierii etc.
Alte două volume:
9) Enciclopedia „Junimei” (1–300), care se mai numeşte şi Şematismul
„Junimii” (300–501), format 35/22 cm, vol. I şi
10) Enciclopedia „Junimei” (501–1079) sau Şematismul, vol. II, format
42/28 cm. Ambele conţin date sumare despre membrii societăţii.
La sfârşit mai sunt încă trei volume diferite:
11) Căminul studenţilor „Junimii”, format 34/22, în care sunt aşezate pe
alfabet listele de colectare a banilor pentru întreţinerea studenţilor şi
12) Cronica societăţilor academice [„Arboroasa” şi] „Junimea” (1875–
1928), format 34/22, conţinând date asupra şedinţelor anuale, donaţii de cărţi,
inventare etc.
13) Cartea Jertfelor, alcătuită de Arcadie Dugan, membru emerit al
„Junimii” (300 file, format 42/27). Aici se ţine o evidenţă a tuturor contribuţiilor în
bani pentru societăţile academice, începând cu anul 1919. Listele de colectare,
datoriile pentru cămin. Numele membrilor sprijinitori, suma şi data.
II
Materiale documentare sub formă de dosare, foi volante, lucrări ştiinţifice,
scrisori, tăieturi din ziare şi reviste, hărţi, fotografii de mărimi diferite, condici de
format mic, note muzicale, litografii etc., aşezate în mape.
14) Cronica I sau Şematismul Societăţii academice române „Junimea” din
Cernăuţi, încheiat pe data de 20 iulie 1929. Dosar. Materialul de aici a servit la
alcătuirea „albumelor” de mai sus.
Sunt în acest volum lămuriri diferite, cu privire la constituirea şi conţinutul
materialelor documentare de până acum, făcute prin compilarea datelor din arhiva
care nu mai este azi. Albumul Portocaliu, albumul „vechi”, care a fost înlocuit
ulterior prin Albumul Verde, despre Matricole etc. De asemenea, sunt ştiri istorice
despre Societatea „Junimea” şi despre diverse alte societăţi concomitente cu ea,
ştiri despre bibliotecă, cabinete de lectură, congrese studenţeşti etc. În scurt,
Cronica conţine, în mod cronologic, cele mai însemnate întâmplări din istoria
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societăţilor academice „Arboroasa” şi „Junimea”. Arhiva s-a pierdut în timpul
războiului şi Cronica a fost reconstituită după aceea, de Comitetul „Junimii”. Tot
aici se dau şi unele explicaţii: flax – uniforma studenţilor conservatori, Şol –
Arcadie Dugan, şematism – listă alfabetică, anuar; apoi se face istoricul unor
publicaţii (litografiate, tipărite), se dă o listă [a] preşedinţilor, se arată atribuţiile
secţiilor societăţii etc.
15) Un dosar cu diferite date despre societate, grupate pe probleme.
16) Alt dosar cu probleme diferite.
17) Memorandul (concept), de Arcadie Dugan. Conţine o caracterizare a
diferitelor aspecte din activitatea societăţii: programele artistice, prelegerile
poporane, bibliotecile populare, cabinetele de lectură, categoriile de membri,
răzăşii şi mazilii, rapoartele anuale, „Junimea”, sportul, Societatea pentru Cultură,
secţiile „Junimii”, şcoala românească etc.
18) Albumul Mare, dosar. Conţine material informativ, memorii, scrisori,
note – pentru biografia membrilor „Junimei”.
19) Un registru mic cu numele membrilor şi diverse informaţii asupra lor.
20) Distribuirea raportului (tipărit) pe anii 1908–1926 (dosar). Un registru cu
membrii donatori şi asociaţi. Informaţii asupra lor.
21) Liste de membri activi. Colectări – donaţii. Lucrări ale şcolarului
Arcadie Dugan. Acte personale. Publicaţii litografiate. Rapoarte etc. (mapă).
22) Scrisori. Facturi. Memorii. Dosare personale. Caiete de şcoală. Versuri.
Afişe etc. (mapă).
23) Scrisori Voronca. Fişe cu însemnări. Discursul lui I. Ursu. Indice
alfabetic de nume. Îndrumător pentru activitatea societăţii (mapă).
24) Mapă cu diferite scrisori.
25) Mapă cu fotografii volante (45 fotografii de diferite mărimi, până la
dimensiunile unei cărţi poştale şi 225 fotografii cărţi poştale şi sub această
dimensiune, reprezentând persoane şi grupuri de membri, fotografiaţi în cursul
diferitelor activităţi a[le] societăţii.
26) Mapă cu hârtii militare şi civile (63 hărţi la scara 1/75 000, harta
Bucovinei, 2 hărţi de 1/200 000 şi 2 de 1/100 000, 5 hărţi diferite).
27) Mapă conţinând diverse registre şi ziare sau tăieturi din această presă, şi
care se referă la diferite probleme în legătură cu activitatea Societăţii „Junimea” şi
a membrilor săi. Există şi o presă proprie a societăţii; „Cronica”, „Arcaşul”,
„Glasul Bucovinei”, „Hacu” etc.
28) Mapă cu presa litografiată şi note muzicale etc. Din această presă:
„Hacu”, „Cârligaşul” etc.
29) Mapă cu lucrări în manuscris, alcătuite de Ilie Dugan:
a) Amintiri familiare, partea I, cuprinzând Monografia comunei CireşOpaiţeni, 5 caiete, cu 160 pagini scrise;
b) Amintiri familiare, partea a II-a, 8 fascicole şi o condică 1–320 pagini şi
321–408 file;
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c) Amintiri familiare, partea a III-a, în 10 fascicole, cuprinzând tabele
genealogice, însemnări, memorii;
d) Cronica evenimentelor anilor 1940–1941, două caiete, în legătură tot cu
viaţa familiei, paginile 411–525;
e) Activitatea lui Arcadie Dugan, profesor, pe unde a trecut în viaţă, două
caiete, 92 + 93 pagini.
III
Cărţi, broşuri, reviste, manuscrise:
1) Viaţa Sfântului Vasile cel Nou, manuscris chirilic, scris în anul 1816;
2) I. G. Sbiera, Familia Sbiera după tradiţie şi istorie, Cernăuţi, 1889;
3) S. Reli, Oraşul Siret în vremea de demult, 1927;
4) T. Balan, Documente bucovinene, vol. I, 1933;
5) T. Balan, Procesul Arboroasei (1875–1878), 1937;
6) Ilie Dugan, Istoricul Societăţii academice „Junimea” din Cernăuţi,
partea I, „Arboroasa” 1875–1877, Bucureşti, 1930;
7) S. Reli, Politica religioasă a Habsburgilor în secolul XIX, 1928;
8) C. D. Constantinescu-Mirceşti, Un sat dobrogean – Ezibei, Bucureşti,
1939;
9) M. Toma-Maier, Povestea drumurilor de fier, date istorice şi biografice,
vol. I, Bucureşti, 1926;
10) H. Klauser, Fifter Jahresbericht des k.k. Staats-Ober-Gymnasium in
Radautz, 1891;
11) T. Balan, Din istoricul Câmpulungului Moldovenesc, Bucureşti, 1960;
12) Dr. F. Schwartz, Lateinische Sprachlehre, 1885;
13) Leca Morariu, De vorbă cu stilistul Ion Gorun, 1926;
14) G. Popovici, Orfanul din Alpi, Bucureşti, 1849 (text în literă chirilică);
15) Psaltire, tipărită în Sibiu, la 1850;
16) Zosin Pascal, Sfârşitul omului, ediţia a IV-a, Bucureşti, 1927;
17) Valeriu Dugan-Opaiţ, Vătăjelul, 1909;
18) Un volum în limba ebraică şi germană, Viena, 1915;
19) Registrul anual al Societăţii „Junimea”, 1887;
20) Dr. I. Costinescu şi Al. Comaniţă, Copiii noştri când sunt de 18 ani,
Bucureşti, 1921;
21) I. E. Torouţiu, Românii şi clasa de mijloc în Bucovina, 1912;
22) Leca Morariu, Pagini germane, I, 1938;
23) Octavia Lupu-Morariu, Frunză verde dor şi floare, 1944;
24) Antologie din „Hacul”, 1928 (15 exemplare);
25) Diverse volume din literatura clasică germană (8 volume);
26) Revista „Floarea Soarelui”, I, 10/1927, închinată amintirii lui Gr. Ghica-Vodă.
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Şeful Serviciului
Arhivist principal,
Arhivelor Statului din Iaşi,
C. Turcu
Gh. Ungureanu
[Ştampila rotundă a Arhivelor Statului din Iaşi, cu stema R.P.R. la mijloc, în
cerneală roşie. Semnăturile, cu cerneală albastră. Originalul, în Dosarul
„Corespondenţă privind Fondul arhivistic al fraţilor Arcadie, Ilie şi Valerian
Dugan”, arhiva familiei Elena Ienache din Suceava.]

ANIVERSĂRI

Arcadie Dugan (1875–1951) – Bukowiner Lehrer und kultureller
Anleiter
(Zusammenfassung)
Das dokumentarische Material Arcadie Dugan (1875–1951) – Bukowiner Lehrer und
kultureller Anleiter unterstreicht 130 Jahre seit dem Geburt des Lehrers und ist für das Schicksal der
Bukowiner Flüchtlingen in Rumänien während der Nachkriegszeit vertretend.
Das Fragment aus der Arbeit seines jüngeren Bruders, Ilie Dugan-Opaiţ (1886–1962), die den
Titel Familie Dugan-Opaiţ hat und für die Kenntnis der Lokalgeschichte und der Geschichte der
Bukowiner Familien sehr wertvoll ist, sowie die Liste der gespendeten dokumetarischen Materialien,
d. h. die Materialien, die 1961 den Jassyer Staatsarchiven geschenkt wurden, zeigen ein
Intelektuellenmodell, das grosszügig mit der Rettung und Bereicherung des nationalen Kulturerbes
beschäftigt war. In einem Land, das vom Krieg zerstört war und an der Typhusepdemie, Dürre und
Hungersnot schwer gelitten hat, das riesige Kriegsschulden zu zahlen gezwungen war und die
politische Verfolgung, die Gefängnisse und die Deportationen in Bărăgan aushalten musste, schreibt
Arcadie Dugan die Geschichte seiner Familie und verwertet dafür objektiv eigene Dokumente und
Erinnerungen, mit dem Wunsch, dass diese nicht verlorengehen und überzeugt davon, dass diese
jemandem „in irgendwelcher Zukunft nützlich sein werden” und dass die Erben versuchen sollten, die
Bewahrung dieser Werte ,,objektiv fortzusetzen und ihren Nachfolgern mit demselben guten Gedanke
hinterlassen.”



Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu

