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EDITORIAL

ISTORIOGRAFIA BUCOVINEI:
CONTINUITATE VERSUS SCHIMBARE
ŞTEFAN PURICI
Evoluţia oricărei istoriografii nu poate fi schiţată exclusiv ca o linie de
progres neîntrerupt, atât în Vest, cât şi mai ales în Est, în scrierea istoriei
existând sincope, stagnare, reflux, devieri de la înţelegerea raţională, obiectivă,
chiar dacă obiectivul fundamental al ştiinţei istorice constă în descoperirea
faptelor şi fidela lor interpretare. Sub regimul comunist, în România şi, în mod
deosebit, în Uniunea Sovietică, istoria Bucovinei a fost folosită adeseori pentru
a justifica anumite decizii politice, pentru a şterge memoria istorică a locurilor
sau pentru a construi mituri care să servească ideologiei oficiale. Descătuşarea
realizată după 1989 a permis manifestarea unor abordări lipsite de presiunea
cenzurii, dar slaba investigare a arhivelor, subţirimea materialului documentar,
superficiala cunoaştere a instrumentarului modern de cercetare şi tarele vechii
istoriografii s-au repercutat în mod sensibil asupra investigaţiilor din ultimele
două decenii privind trecutul Bucovinei. Legăturile laxe cu colegii de breaslă
din Occident nu au stimulat nici ele apariţia unor perspective inedite asupra
evenimentelor înregistrate de sursele vremii.
Istoriografia Bucovinei este, în esenţă, istoriografia unei provincii
imaginate. Această formulă o putem aplica cu succes scrierilor care prezintă
mai ales trecutul teritoriului bucovinean înainte de 1775 şi după 1918. Faptul
este uşor de demonstrat cu ajutorul unei hărţi geografice sau politicoadministrative. Oricâte eforturi am depune, pe hărţile actuale sau pe cele
medievale nu vom reuşi să identificăm acel teritoriu aflat în centrul atenţiei a
zeci de mii1 de articole şi studii ştiinţifice, volume de specialitate, memorii,
1

Vezi Erich Beck, Bibliographie zur Landeskunde der Bukowina. Literatur bis zum Jahre
1965, München, Verlag des Südostdeutschen Kulturwerkes, 1966, 378 p.; Idem, Bibliographie
zur Landeskunde der Bukowina. Literatur aus den Jahren 1965–1975, Dortmund,
Forschungsstelle Ostmitteleuropa, 1985, 534 p.; Idem, Bibliographie zur Kultur und
Landeskunde der Bukowina 1976–1990, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 1999, 843 p.; Idem,
Bibliographie zur Kultur und Landeskunde der Bukowina 1976–1990. Part II, Biographische
Texte, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2003, 632 p.
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romane, picturi etc. Pe de altă parte, dacă vom analiza distinct literatura de
specialitate de limbă română, ucraineană sau germană pentru a încerca o
reproducere a ceea ce înseamnă Bucovina pentru fiecare dintre cele trei şcoli
invocate, vor rezulta trei tablouri diferite, ce vor avea în comun doar teme,
cronologii, actori importanţi. Totuşi, în pofida acestui paradox, istoriografia
Bucovinei nu a intrat în desuetudine, ci continuă să se îmbogăţească an de an
cu alte mii de scrieri ştiinţifice, publicistice şi de altă natură.
În pofida caracterului proteic al subiectului, discursul istoriografic
privitor la Bucovina se articulează pe o temelie istorică reală şi anume pe
faptul existenţei unei entităţi politico-administrative omonime în perioada
1775–1918, cu anumite prelungiri sau reveniri provizorii până în anul 1944.
Interesul pentru evoluţia provinciei în epoca modernă este dictat de mai mulţi
factori, în relaţie directă cu părţile interesate: cercetătorii germani scot în
evidenţă fenomenul bucovinean din perspectiva unei guvernări care a reuşit să
imprime o dezvoltare politică şi economică susţinută structurilor sociale
modernizate şi gestionate într-un spirit central-european; istoricii români şi cei
ucraineni sunt preocupaţi de analiza proceselor de constituire a identităţilor
naţionale, de relaţionarea românilor şi ucrainenilor bucovineni cu autorităţile
habsburgice, de politicile demografice ale Curţii de la Viena, de implicaţiile
economicului şi socialului asupra comunităţilor respective. Însă, chiar şi
evenimentele istorice concrete din timpul stăpânirii habsburgice sau din cel al
administraţiei româneşti generează, de cele mai multe ori, interpretări
divergente2, prezentările pătimaşe nefiind exceptate. În acest caz, perspectivele
istoricilor de limbă germană se distanţează oarecum de punctele de vedere
exprimate de celelalte două istoriografii, acestea din urmă insistând şi asupra
momentelor negative din trecutul Bucovinei, pe lângă consemnarea realizărilor
şi progreselor înregistrate sub administraţia austriacă.
Deşi vorbim despre trei istoriografii distincte, nu trebuie să le privim ca
încremenite în anumite paradigme, în interiorul lor manifestându-se abordări
diferite de la un autor la altul. De pildă, în ceea ce priveşte perioada
administraţiei austriece, unii istorici români scot în evidenţă numeroasele
abuzuri administrative, inechitatea socială şi naţională, catalogând acel secol şi

2
Vezi, în acest sens, Rudolf Wagner, Vom Moldauwappen zum Doppeladler.
Ausgewählte Beiträge zur Geschichte der Bukowina; Festgabe zu seinem 80. Geburtstag,
Augsburg, Hofmann-Verlag, 1991, 626 S.; Idem, Vom Halbmond zum Doppeladler.
Ausgewählte Beiträge zur Geschichte der Bukowina und der Czernowitzer Universität
„Francisco-Josephina”, Augsburg, Verlag „Der Südostdeutsche”, 1996, 536 S.; Mihai
Iacobescu, Din istoria Bucovinei (1774–1862). De la administraţia militară la autonomia
provincială, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1993, 550 p.; В. М. Ботушанський (ред.),
Буковина: історичний нарис, Чернівці, Зелена Буковина, 1998, 416 с.; Emanuel Turczynski,
Geschichte der Bukowina in der Neuzeit. Zur Sozial- und Kulturgeschichte einer
mitteleuropäisch geprägten Landschaft, Wiesbaden, Verlag Harrassowitz, 1993, 260 p.
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jumătate drept o etapă nefastă pentru comunitatea românilor bucovineni 3, în
timp ce alţii apreciază că sub administraţia habsburgică a fost accelerat
procesul de trecere a populaţiei de la o societate de tip medieval la una de tip
modern, existând şi anumite costuri ale modernizării4. Totodată, putem
consemna şi lucrări care încearcă să găsească o linie de mijloc între cele două
tipuri de abordare menţionate mai sus5. Perspective asemănătoare pot fi
identificate şi în interiorul istoriografiei ucrainene a Bucovinei.
Un substrat generator de interes pentru acest ţinut este constituit din
caracterul multietnic al populaţiei şi fenomenul convieţuirii paşnice asociat
bucovinenilor. Acest factor acţionează bidirecţional: pe de o parte, practic
reprezentanţii fiecărei etnii se grăbesc să elaboreze studii privind evoluţia
istorică a comunităţii de care aparţin şi/sau să o racordeze la evoluţia generală
a provinciei ori chiar să o compare sau să o suprapună peste istoriile celorlalte
naţionalităţi din Bucovina6. În această categorie de scrieri putem include o
mulţime de studii „combatante”, menite să justifice anumite pretenţii sau
situaţii posterioare evenimentelor istorice propriu-zise7. De cealaltă parte,
3

Mihai Iacobescu, Evoluţia istorică a Bucovinei între anii 1774 şi 1821, în Istoria
românilor, vol. VI, Românii între Europa clasică şi Europa Luminilor (1711–1821), Bucureşti,
Editura Enciclopedică, 2002, pp. 681–697; Idem, Bucovina, în ibidem, vol. VII, tomul I,
Constituirea României moderne (1821–1878), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, pp. 199–
209, 780–787; Idem, Bucovina, în ibidem, vol. VII, tomul II, De la Independenţă la Marea
Unire (1878–1918), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, pp. 355–368; Ioan Cocuz,
Partidele politice româneşti din Bucovina, 1862–1914, Suceava, Editura Cuvântul Nostru, 2003,
516 p.
4
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,
250 p.; Idem, Parlamentarism, partide şi elită politică în Bucovina habsburgică (1848–1918).
Contribuţii la istoria parlamentarismului în spaţiul central-est european, Iaşi, Editura Junimea,
2004, 606 p.
5
Constantin Ungureanu, Bucovina în perioada stăpânirii austriece (1774–1918). Aspecte
etnodemografice şi confesionale, Chişinău, Editura Civitas, 2003, 304 p.; Ştefan Purici,
Mişcarea naţională românească în Bucovina între anii 1775 şi 1861, Suceava, Editura
Hurmuzachi, 1998, 272 p.; Marian Olaru, Mişcarea naţională a românilor din Bucovina la
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, Rădăuţi, Editura Septentrion,
2002, 256 p.
6
Ştefan Purici, op. cit.; Marian Olaru, op. cit.; Rudolf Wagner, Die Bukowina und ihre
Deutschen, în „Eckartschriften”, 1979, Heft 69, 80 S.; Emanuel Turczynski, Die Bukowina, în
Isabel Röskau-Rydel (Hg.), Deutsche Geschichte im Osten Europas: Galizien, Bukowina,
Moldau, Berlin, Siedler Verlag, 1999, S. 213–328; Олександр Добржанський, Національний
рух українців Буковини другої половини XIX – початку XX ст., Чернівці, Видавництво
„Золоті литаври”, 1999, 574 p.
7
Adrian Şeiciuc, Problema ucraineană în Bucovina sudică: punctul nostru de vedere,
Bucureşti, Editura Mustang, 2001, 188 p.; О. Добржанський, В. Старик, Бажаємо до
України! Змагання за українську державність на Буковині у спогадах очевидців (1914–
1921 рр.), Одеса, Видавництво „МАЯК”, 2008, 1 168 c.; Ioan Căpreanu, Bucovina: Istorie şi
cultură românească (1775–1918), Iaşi, Editura Moldova, 1995, 140 p.; Володимир Старик,
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există un interes particular pentru caracterul multietnic şi multiconfesional al
ţinutului atât din partea istoricilor originari din acest ţinut, cât şi din partea
cercetătorilor din afara provinciei. Dacă pe primul palier întâlnim adeseori
discursuri paralele şi constatăm un adevărat dialog al surzilor, indiferent de
şcoală şi generaţie istoriografică, pe cel de-al doilea consemnăm o dezbatere
mai mult sau mai puţin activă, dar de regulă argumentată şi adeseori
consonantă privind consistenţa şi efectele coabitării bucovinenilor. Pe această
linie se înscriu istoricii care încearcă să analizeze fără prejudecată opiniile şi
argumentele celorlalte părţi implicate în cercetare, să ofere interpretări mai
nuanţate şi tablouri mai complexe ale Bucovinei habsburgice8, chiar dacă
există şi excepţii notabile în cadrul fiecărei istoriografii.
Cu această ocazie, trebuie să evidenţiem o realitate indiscutabilă: oricât
de multe şi diverse nu ar fi sursele disponibile cercetării ştiinţifice, ele vor
putea oferi istoricului doar un număr finit de perspective asupra trecutului.
Evident, izvoarele istorice sunt deschise unor interpretări diferite, însă
întotdeauna va exista o limită clară a numărului de interpretări care pot fi în
mod legitim raportate la sursele respective.
Un motiv nu mai puţin relevant pentru apariţia unor studii privitoare la
Bucovina este unul ce ţine de percepţia personalizată, subiectivă a provinciei,
materializată în imaginea idilică, feerică a unei ţări, a unui tărâm, a baştinei
pierdute probabil pentru totdeauna. Imaginea acestui trecut mitic este
redescoperită, reluată şi dezvoltată în special pe parcursul unor crize identitare,
sociale ori economice, în anumite conjuncturi politico-culturale cauzate de
reconstrucţia ori construcţia naţional-statală sau – aşa cum am putut constata
după 1990 – este invocată şi propulsată în contextul construirii şi definitivării
proiectului unei Europe unite. Interesant este de constatat că, de regulă, fiecare
istoriografie scoate în lumină importanţa propriului element etnic, neglijând
sau – ca excepţie – condamnând celelalte comunităţi pentru insuficienta
implicare în proiectul convieţuirii paşnice ori chiar în dărâmarea acestuia.
Totuşi, trebuie să admitem că multiplicarea discursurilor subiective ale
profesioniştilor, în mod logic, poate conduce, în cele din urmă, la o
interpretare obiectivă a trecutului. Însă în câmpul istoriografiei bucovinene
acest deziderat este departe de a se materializa în următoarele unu-două
decenii.
Cum se explică însă aceste convergenţe şi divergenţe pe care le urmează
frontierele imaginaţiei istorice, de ce există atâtea dificultăţi pe calea
dialogului ştiinţific şi cum ar putea fi ele înlăturate sau măcar diminuate?
Від Сараєва до Парижа. Буковинський Interregnum 1914–1921, + Частина ІІ: Між
націоналізмом і толерантністю Чернівці, Видавництво ,,Прут”, 2009, 168 + 184 с.
8
Vezi, de pildă, Radu Grigorovici, Bucovina între milenii. Studii si documente, Cuvânt
înainte de D. Vatamaniuc, membru de onoare al Academiei Române; volum îngrijit de Rodica
Marchidan şi Rodica Iaţencu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, 490 p.
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Primul element la care ne gândim atunci când analizăm starea
istoriografiei bucovinene este cel legat de potenţialul uman şi tehnic al
acesteia. Dacă ne vom uita în direcţia Augsburg, Suceava-Rădăuţi sau
Cernăuţi, vom putea constata cu uşurinţă că numărul istoricilor profesionişti
care investighează problematica bucovineană nu este unul care poate să
impresioneze. Din acest punct de vedere, situaţia cea mai bună o au colegii
cernăuţeni. De asemenea, susţinerea financiară a investigaţiilor pe terenul doar
parţial desţelenit al trecutului Bucovinei este una firavă şi episodică. Din
păcate, până în acest moment putem număra pe degete volumele realizate
printr-o finanţare consistentă prin intermediul unor programe şi granturi,
marea majoritate a studiilor datorându-se eforturilor individuale ale
cercetătorilor sau unor sponsorizări episodice.
În plus, cultura informaţiei este precară, nici una dintre istoriografii
nereuşind să publice culegeri ample de izvoare de diverse tipuri, care să stea la
baza investigaţiei istorice cuprinzătoare. Datele, faptele, evenimentele istorice
s-au produs cu certitudine – unele sunt cunoscute, altele aşteaptă să fie
introduse în circuitul ştiinţific sau, dimpotrivă, se opun cu îndârjire
descoperirii –, însă ele nu au darul de a se organiza, sistematiza, structura sau
racorda la anumite evenimente. Datoria istoricului este de a descoperi, pe baza
faptelor, „povestea” trecutului. Noile tehnologii informatice pot rezolva unele
dintre problemele de acumulare şi selecţie ale izvoarelor istorice în viitor, dar
ele pot face extrem de puţin pentru a reduce acumulările existente de
informaţie scrisă sau tipărită. Scanarea înregistrării dactilografiate este pe cât
de scumpă, pe atât de problematică, iar scanarea manuscriselor este şi
costisitoare şi incertă.
Un alt factor care într-un fel deturnează evoluţia firească a cercetării este
fenomenul „pirateriei” istorice. Nu de puţine ori constatăm cum la Cernăuţi şi,
de ce nu, la Suceava (excepţie este, în acest caz, Augsburgul) se bucură de o
mediatizare excesivă diverse persoane care nu au nimic în comun cu meseria
de istoric, dar care din proprie iniţiativă sau la comandă lansează subiecte şi
teme despre trecut care să suscite interesul cititorului dar şi să incite publicul.
Nu încadrăm în această categorie autorii de materiale de popularizare a
cunoştinţelor istorice, ci pe cei care speculează subiectele delicate, cum ar fi,
de pildă, fenomenul demografic, anul 1918 sau 1940, imperfecţiunile
administraţiei austriece sau ale celei româneşti, problema minorităţilor
naţionale etc. Efectul unor articole de acest gen şi, mai nou, a istoriei televizate
are o acţiune multiplă: ele induc în eroare şi provoacă publicul, distorsionează
realităţile trecutului, pun presiune pe istoricii de meserie, decredibilizează
istoria ca abordare ştiinţifică, servesc ca instrumente în atingerea unor scopuri
extraştiinţifice etc.
În pofida eforturilor de obiectivizare a discursului său, istoricul – inclusiv
cel care este preocupat de trecutul Bucovinei – rămâne o fiinţă umană supusă
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influenţelor la nivelul subconştientului, dictate de timpul în care creează, locul,
interesele, cultura, valorile, fobiile şi simpatiile sale etc. etc. Diverse reflecţii
despre starea actuală a lumii – ale cercetătorului sau ale altor autori – toate au
consecinţe asupra interpretării istoriei. De asemenea, relaţia instituţională,
cenzura şi auto-cenzura, caracterul şi politicile regimului politic, pregătirea
intelectuală şi mediul social ale istoricului, resursele tehnice şi materiale aflate
la dispoziţia lui, moda şi preferinţele intelectuale – toţi aceşti factori au
potenţialul de a influenţa modul în care este realizată cercetarea istorică. În
acelaşi timp să nu uităm că inclusiv istoricii şi munca lor sunt subiecte de
investigaţie şi de scriere istoriografică9, cu implicaţii, de regulă, benefice
asupra activităţii profesionale.
În cadrul scrierii istoriei Bucovinei în secolul al XX-lea, pe lângă factorul
subiectivităţii, intervine şi cel al apropierii temporale de evenimente 10. În
această situaţie, istoricul apare în două ipostaze: de martor/participant la
evenimente şi de cercetător, obligaţia sa cea mai importantă fiind să separe
calitatea de memorialist de cea de istoric 11. Se mai adaugă caracterul incomplet
al perioadei investigate, de unde rezultă şi principala dificultate a istoriei
recente – stabilirea unei ierarhii a importanţei datelor necesare evaluării
oamenilor şi evenimentelor 12. Un principiu de bază al analizei socio-istorice
scoate în evidenţă faptul că drumul de la un program politic elaborat sau de la
o stare de lucruri la consecinţa finală nu poate fi conceptualizat într-un mod
liniar, ci doar având în vedere faptul că din momentul de plecare există o
mulţime de presiuni, evenimente şi circumstanţe imposibil de anticipat, ce se
influenţează reciproc şi se potenţează sau se slăbesc/anihilează unele pe celelalte.
Un impediment major în dezvoltarea dialogului interistoriografic îl
reprezintă aplicarea deficitară a teoriilor moderne şi a metodologiilor
inovatoare ale cercetării istorice. În cadrul celor trei şcoli istorice persistă
tradiţia narativă, apelul la metodele celorlalte ştiinţe sociale fiind practic
inexistent. Adeseori, din paginile cărţilor sau revistelor publicate la începutul
secolului al XXI-lea transpare abordarea specifică istoriografiei romantice din
veacul al XIX-lea care prezenta istoria poporului/naţiunii din perspectivă
etnografică, schiţând portretul unei societăţi idilice, lipsite de conflicte interne
şi omogenă în faţă nedreptăţilor şi duşmanilor externi. Istoria însă nu este
liniară, precum nu este nici destinul fiecărui om sau al unei naţiuni.
9

Peter Lambert, Phillipp Schofield, Conclusion: history and power, în Peter Lambert,
Phillipp Schofield (eds.), Making History. An introduction to the history and practices of a
discipline, London–New York, Routledge, 2004, p. 293.
10
Paul Ricoeur, Memory, History, Forgetting, translated by Kadileen Blarney and David
Pellauer, Chicago–London, The University of Chicago Press, 2006, p. 336.
11
René Rémond, Histoire de France, vol. 6, Notre siècle, 1918–1988, Paris, Editions
Fayard, 1988, p. 8.
12
Ibidem, p. 11.

Istoriografia Bucovinei: continuitate versus schimbare

Pe scena istoriografică bucovineană nu vom găsi studii de gen13,
perspective feministe, abordări postmoderniste. Cercetătorii fenomenului
bucovinean au rămas, în mare parte, cantonaţi în „istoria socială” tradiţională,
ignorând alternativele. Nu vom regăsi studii întemeiate pe principiile şi
abordările „istoriei culturale”, de pildă. Această perspectivă ar putea aduce în
centrul atenţiei interpretări deosebit de interesante, dat fiind faptul că, spre
deosebire de adepţii „istoriei sociale”, promotorii „istoriei culturale” scot în
evidenţă lipsa armoniei în sânul comunităţii, fenomen care nu a ocolit deloc
microcosmosul bucovinean. Realizarea unor studii cu ajutorul metodelor
aplicate cu succes de către cercetătorii francezi, englezi sau americani va
conduce, cu siguranţă, la descoperirea unor feţe încă nevăzute ale trecutului
bucovinean. Însuşirea principiilor moderne este cu atât mai facilă, cu cât între
vechea „istorie socială”, pe care o practică majoritatea cercetătorilor suceveni
şi cernăuţeni, şi noua „istorie culturală” nu s-a produs o ruptură radicală. Pur şi
simplu temele şi, odată cu acestea, metodele noii istoriografii şi-au deplasat
centrul de greutate de la structuri şi procese la culturi şi experienţe existenţiale
cotidiene ale oamenilor obişnuiţi. În Occident, impunerea noii abordări a fost
însoţită de un scepticism enorm faţă de pretenţiile ştiinţelor sociale
tradiţionale, dar acest proces nu s-a rezumat la plonjarea în imaginar. Nu
numai că istoricii continuă să lucreze conştiincios şi critic cu sursele, dar au
adoptat, de asemenea, metodele şi soluţiile ştiinţelor sociale. Astfel, adepţii
noii istorii în nici un caz nu au renunţat la convingerea că istoricul trebuie să
urmeze metodele raţionale pentru a obţine perspective veridice asupra
trecutului14.
În general, postmodernismul presupune decentrarea discursului
istoriografic, atenţia canalizându-se pe subiectele periferice pentru abordările
tradiţionaliste. La fel cum, în marile istoriografii se renunţă la perspectiva
europocentristă asupra trecutului, în istoriografia Bucovinei, în special în cea
de inspiraţie germană dar nu numai, utilă ar fi concentrarea nu doar asupra
macrofenomenelor politico-administrative şi economice care au marcat
definitoriu evoluţia provinciei, ci şi asupra proceselor care au influenţat, de
pildă, destinul unor microcomunităţi. Câmpul istoriografic bucovinean trebuie
să ofere spaţiu pentru realizarea unor naraţiuni alternative care au fost sau încă
sunt reduse la tăcere sau ignorare. În cadrul postmodernismului pot fi realizate
îmbinări de povestiri despre grupuri considerate reciproc exclusive şi ostile
într-un mod care ar putea încuraja recunoaşterea unui trecut comun. Obiectivul
acestei interrelaţionări constă în conturarea unui viitor care ar putea (sau ar
13
Ca excepţie: Sophie A. Welisch, Bukovina-German Women in Social Perspective, în
,,Journal of the American Historical Society of Germans From Russia”, Vol. 13, No. 4 – Winter
1990, pp. 20–24
14
Georg G. Iggers, Historiography in the Twentieth Century. From Scientific Objectivity
to the Postmodern Challenge, Hanover–London, Wesleyan University Press, 1997, p. 100.
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trebui) să fie unul comun, bazat pe egalitate şi respect reciproc. Chiar dacă nu
conştientizăm sau nu dorim să recunoaştem, însă printre obiectivele
istoriografiei bucovinene se numără şi construirea unui viitor istoric în care va
trebui să trăim împreună în secolul al XXI-lea. În acest sens, va trebui să dăm
dovadă de o mare deschidere spre comunicare, nu de închistare într-un dialog
al surzilor la care am asistat sau/şi am contribuit în ultimul secol.
Istoria Bucovinei trebuie gândită şi scrisă prin prisma problemelor de
obiectivitate, de drept, de eventualitate şi necesitate. Metamorfoza calitativă a
istoriografiei Bucovinei va fi frânată, însă, în anii care vin de tendinţa
dominantă în societatea contemporană de a transforma ştiinţa/cercetarea
într-un instrument pus la dispoziţia organismelor de stat şi a actorilor
economici, în serviciul factorilor politici şi militari.
Indiferent de perspectiva teoretică, cel mai important lucru rămâne
acceptarea faptului că achiziţionarea de cunoştinţe istoriografice este posibilă,
că nici unul dintre cercetătorii implicaţi în dezbatere nu deţine adevărul
absolut, astfel încât este misiunea şi datoria istoricilor Bucovinei de a depune
eforturi în vederea reconstruirii fidele a realităţilor trecutului. Dorim să credem
că descoperirea adevărurilor cu privire la complexul cultural-istoric
bucovinean va rămâne atât un obiectiv academic, cât şi un imperativ moral
durabil pentru orice intelectual care doreşte să contribuie la extinderea
orizontului nostru cognitiv.

EDITORIAL

Historiography of Bukovina: Continuity versus Change
(Abstract)
The author presents the main trends in the interpretation of the past of Bukovina in
terms of the Romanian, German and Ukrainian historiography. Despite the fact that researchers
value, practically, the same sources, often their drawings are different. Keeping in mind the fact
that historians are not always interested in the same aspects of the bukovinian past, the article
highlights certain features of discourse of the German, Romanian or Ukrainian historiography.
This study reveals the impediments that hamper the development of historiography of Bukovina,
proposing some solutions to overcome the obstacles.

EVOCĂRI

BUCOVINENI ÎN VIAŢA CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ
A ROMÂNIEI POSTBELICE* (I)
VASILE I. SCHIPOR
Refugiul şi destinul refugiaţilor bucovineni din iunie 1940 şi, respectiv,
martie–aprilie 1944, au reprezentat un teritoriu tabu în România înainte de
evenimentele din 1989.
După evenimentele din 1989 aceste teme încep să fie frecventate de către
istorici în cadrul unor proiecte de sine stătătoare.
Pentru bucovineni – ca şi pentru basarabeni – înţelegerile secrete dintre
Hitler şi Stalin, parafate în 1939, au avut urmări catastrofale. Despre evacuarea
nordului Bucovinei, după 1989, s-au publicat mai multe volume de documente şi
câteva studii: Vitalie Văratic, Ion Şişcanu, Pactul Molotov-Ribbentrop şi
consecinţele lui pentru Basarabia. Culegere de documente, Chişinău, Editura
Universitas, 1991; Florica Dobre, Vasilica Manea, Lenuţa Nicolaescu, Anul 1940.
Armata română de la ultimatum la Dictat. Documente, vol. I–III, Bucureşti,
Editura Europa Nova, 2000; Vitalie Văratic, Preliminarii ale raptului Basarabiei şi
nordului Bucovinei, 1938–1940. Volum de documente din fostele arhive secrete
române, Bucureşti, Editura Libra, 2000; Vitalie Văratic, Şase zile din istoria
Bucovinei (28 iunie – 3 iulie 1940). Invazia şi anexarea nordului Bucovinei de
către U.R.S.S., Rădăuţi, Editura Institutului „Bucovina–Basarabia”, 2001.
Mihai-Aurelian Căruntu, în lucrarea Bucovina în al Doilea Război Mondial,
Iaşi, Editura Junimea, 2004, consacră evenimentului din 1940 un capitol întreg,
intitulat Drama refugiaţilor1.

* Lucrarea noastră apare la împlinirea a 70 de ani de la primul refugiu al bucovinenilor (iunie
1940) şi a 66 de ani de la cel de al doilea mare exod al acestora: primăvara anului 1944.
1
Mihai-Aurelian Căruntu, Bucovina în al Doilea Război Mondial, Argument de prof. univ. dr.
Gh. Buzatu, Iaşi, Editura Junimea, Colecţia „Românii în istoria universală” (106), 2004, p. 167–321.
Acesta este organizat în trei subcapitole: 1) O problemă naţională: refugiaţii din teritoriile aflate
vremelnic sub stăpânire străină, p. 167–176; 2) Evacuaţii stabiliţi în sudul Bucovinei, între speranţă
şi supravieţuire. „Heim ins Reich!” sau seducţia unei unei iluzii, p. 176–195; 3) Calvarul
repatriaţilor şi al refugiaţilor clandestini, p. 195–216.
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Un loc aparte în literatura istoriografică a problemei îl ocupă volumul lui
Dumitru Şandru, Mişcări de populaţie în România (1940–1948), Bucureşti, Editura
Enciclopedică, Colecţia „Biblioteca enciclopedică de istorie a României”, 2003.
Studiul – potrivit mărturisirii autorului – „nu îşi propune să contabilizeze ieşirile şi
intrările în România din perioada 1940–1944, pe motiv că un asemenea calcul ar fi
imposibil de realizat şi pentru că el ar oferi cititorului multe cifre eronate”, ci îşi
concentrează mai mult atenţia asupra „caracteristicilor procesului şi mai puţin
asupra amplitudinii lui”2.
De interes pentru noi sunt aici mai ales capitolul I din Partea I, Mişcări de
populaţie în Basarabia şi nordul Bucovinei după ultimatumul sovietic, p. 17–38 şi
capitolul II din Partea a II-a a cărţii, Refugiaţii basarabeni, bucovineni şi sovietici
în România, p. 207–2243.
O apropiere de perspective noi de înţelegere şi interpretare a evenimentelor
dramatice din 1940 şi 1944 găsim la Vasile I. Schipor, Cronicile izgonirii, cronicile
însingurării oamenilor şi comunităţilor din Bucovina, în „Analele Bucovinei”,
Rădăuţi–Bucureşti, anul XV, nr. 1 (30), ianuarie–iunie 2008, p. 111–134.
Pe lângă aceste studii şi volume de documente, sunt de menţionat şi câteva
interviuri de istorie orală realizate de Elena Savciuc, Refugiaţii din Bucovina. Cine
sunt astăzi, ce imagine au despre ei înşişi şi despre ceilalţi, Refugiaţii din
Bucovina. Poveşti de viaţă în şi după refugiu şi Bucovineni în refugiu: o poveste de
viaţă. De la nimic la o carieră de succes. Elena Savciuc se referă la refugiul
bucovinenilor din iunie 1940 şi martie 1944, intervievând în perioada 2002–2005
opt refugiaţi: Silvia Topolniţchi, Elisaveta Micailu, George Micailu, Ortensia

2

Conf. Introducere, p. 15.
În comunicarea de faţă, problema repatrierii germanilor, maghiarilor şi polonezilor din
Bucovina nu ne interesează decât incidental. Facem aici doar câteva trimiteri la lucrările mai
importante consacrate problemei, tipărite toate după evenimentele din 1989. Despre
strămutarea/repatrierea germanilor bucovineni, după 1989, apar mai multe volume. Sub redacţia
istoricului Adolf Armbruster, la Stuttgart şi München, se tipăreşte, în 1990, volumul Mit
Fluchtgepäck die Heimat verlassen… 50 Jahre seit der Umsiedlung der Buchenlandeutsche, volum
colectiv îngrijit de Irma Bornemann şi dr. Rudolf Wagner. Şi în cuprinzătoarea lucrare a lui Ortfried
Kotzian, Die Umsiedler. Die Deutschen aus West-Wolhynien, Galizien, der Bukowina, Bessarabien,
der Dobroudscha und in der Karpathenukraine. Studienbuchreihe der Stiftung Ostdeutscher
Kulturrat, Band 11, München, F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, 2005, strămutării, în
general, şi strămutării germanilor bucovineni le sunt rezervate multe pagini (p. 138–212; 172–179,
179–181). În Bucovina, problema este prezentată, după 1989, în unele studii, publicate în periodice,
cum este cel semnat de Ştefan Purici, Strămutarea germanilor sud-bucovineni şi impactul asupra
societăţii româneşti, în „Codrul Cosminului”. Analele ştiinţifice ale Universităţii „Ştefan cel Mare”,
serie nouă, Suceava, nr. 6–7 (16–17), 2000–2001, Fundaţia Culturală a Bucovinei, p. 293–302) ori în
capitole ale unor monografii de localităţi. De interes sunt şi lucrările: Florin Pintescu, Daniel
Hrenciuc, Din istoria polonezilor în Bucovina (1774–2002), Suceava, Uniunea Polonezilor din
România, [2002]; Daniel Hrenciuc, Maghiarii în Bucovina (1774–1941), Iaşi Editura Princeps, 2006;
Daniel Hrenciuc, Un destin pentru istorie. Polonezii în Bucovina (1774–2008), Iaşi, Editura Princeps,
2008, care prezintă şi problema repatrierilor.
3

Bucovineni în viaţa cultural-ştiinţifică a României postbelice (I)

Ungureanu, Constantin Bândiu, Silvian Daşchievici, Ion Gherman şi Aristotel
Ciobotarescu4.
Şi în literatura artistică a Bucovinei există creaţii – poezie, proză,
memorialistică –, în care refugiul, ca situaţie-limită, a influenţat geneza operei.
Pentru George Drumur (1911–1992), dramaticul iunie 1940 semnifică
„întunecarea culorilor” (cum se şi intitulează cel de-al doilea ciclu din volumul
Vatra cu stele. Poeme5), într-o meditaţie gravă pe tema destinului în curgerea
inexorabilă a vremii, exprimată în finalul volumului: „Norii se desfac / în azur
de-aseară, – / omul s-a făcut / pretutindeni fiară”6. Refugiaţii români, porniţi spre
sud, „după semnul mânii / să-şi găsească în azur stăpânii”7, simt până şi drumul
pribegiei surpându-se în urma lor8. În poeme ce tind să devină spaţii ale memoriei,
pe drumul „către marea înnoptare”9, confesiunea refugiatului bucovinean ne
aminteşte de psalmii captivităţii babilonene, prin intensitatea tânguirii după
mirabila Bucovină natală: „Se prelungesc în umbrele copilăriei / odăjdiile
asfinţiturilor bucovinene – / acolo unde au crescut, ca visurile / înalte, povârnişurile
viclene. // Acolo unde inima a triumfat, iubind – / acolo, unde zilele erau lungi ca
anii, – / acolo, unde sufletul creştea mai pur / dintre colinzi, dintre câmpii, dintre
jelanii, // acolo gândul nu mai ştie unde să se-abată / şi nici unde să-şi aplece
fruntea umilită”; „Sunetul orelor încetează în inimi, / fără spaimă şi fără primejdii /
ca un orizont cretat sub frunte, / unde nu mai cresc stâlparele nădejdii” 10.
Profesorul Vasile Ţigănescu (1899–1971) lasă în manuscris, printre altele, un
roman, Refugiaţi, care i se publică postum, în 1997, la Rădăuţi, într-o serie
4Conf.www.memoria.ro/?location=view_article&id=175657k;
www.memoria.ro/?location=view_article&id=175746k;
www.revistanoinu.com/Bucovineni-inrefugiu-o-poveste-deviata.html78k. Un scurt fragment de aici trebuie reţinut pentru importanţa temei
în discuţie: „S-a scris mult despre ocuparea Bucovinei de Nord de către sovietici, s-a scris despre
deportările în masă, s-a scris şi despre refugiul românilor din această zonă. Dar dacă suntem întrebaţi
ce s-a întâmplat cu acei bucovineni refugiaţi vom ridica din umeri… nu ştim prea multe despre ei. Ce
s-a întâmplat cu persoanele refugiate, cum au reuşit să înceapă o nouă viaţă, luând totul de la zero,
cum au reuşit să se integreze, fiind despărţiţi de locurile natale de către un gard de sârmă ghimpată,
cum au reuşit să învingă dorul de casă la care cei mai mulţi dintre ei nu s-au mai întors pentru că
ocupaţia le-a înstrăinat-o? Sunt întrebări care nu m-au lăsat indiferentă. Am luat un reportofon, un
caiet pentru notiţe, un pix şi am pornit în căutare de eroi-bucovineni, căci, după cum scrie V.
Patrichi, orice român din Basarabia sau din nordul Bucovinei, din Herţa sau din Transilvania, care a
trecut prin experimentul comunizării, este un posibil erou de roman. Trebuie doar să ai răbdare ca să
înţelegi dramele acestor oameni” (Mircea Druc sau lupta cu ultimul imperiu, Bucureşti, Editura
Zamolxe, 1998, p. 5). Vezi şi revistanoinu.com. Noi mai facem precizarea că ultimii doi intervievaţi,
Ion Gherman şi Aristotel Ciobotarescu, nu sunt bucovineni, ci sunt originari din ţinutul Herţa.
5
George Drumur, Vatra cu stele. Poeme, Cernăuţi, Editura ziarului „Bucovina”, 1942.
6
Fragment, ibidem, p. 46.
7
Balada prietenului bucovinean, ibidem, p. 8.
8
Balada oştenilor plecaţi, ibidem, p. 7.
9
Întoarcere spre lume, ibidem, p. 33.
10
Umbrele copilăriei peste Mănăstirea Horecea, ibidem, p. 13; Maica Domnului, ibidem,
p. 17.
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promiţătoare: „Cărţi arestate, cărţi exilate, cărţi cenzurate” 11. Spre deosebire de
celălalt roman (Gaudeamus, 1996) şi cele două volume de nuvele (Brădetul, 1941;
Cărarea mutului, 2001), romanul Refugiaţi a trecut aproape neobservat.
Prin cele nouă capitole ale sale (Nădejdi, p. 13–22; Trăsnetul, p. 23–52;
Frământări, p. 53–78; Dincolo şi dincoace de apă, p. 79–108; Ostaşi, soldaţi şi o
cârpă, p. 109–116; Un fugar ostenit şi o panică fără temei, p. 117–120; Un drum şi
multe nădejdi, p. 121–131; Tristeţi şi bucurii, p. 132–145; Pământ românesc,
p. 146–157), romanul, redactat în a doua parte a anului 1940, este o cronică a
pribegiei şi însingurării omului din Bucovina, comunicând totodată drama
românilor de la o margine de ţară, trăind, sub „teroarea istoriei”, „o înduioşătoare
tragedie a neamului”12.
Pentru tema refugiului trebuie amintită o carte şi mai puţin cunoscută:
Severin din Bucovina, Memorial al durerii. Romanul unui refugiat13, o „cartedocument despre drama Bucovinei”, cuprinzând informaţii bogate despre destinul
refugiaţilor bucovineni, locurile lor de rezidenţă, solidaritatea de grup social,
dragostea de ţară şi nostalgia plaiurilor natale, tenacitatea cu care aceştia au
înfruntat vitregiile unor vremuri grele.
Pe lângă romanul lui Vasile Ţigănescu, Refugiaţi (scris în 1940, dar publicat
abia în 1997) şi cartea lui Severin Bodnar, Memorial al durerii. Romanul unui
refugiat (1994), pentru refugiul bucovinenilor din 1940 şi 1944 ilustrativ este şi

11
Vasile Ţigănescu, Refugiaţi, Roman, Ediţie îngrijită şi finanţată de Mihai PânzaruBucovina, Prefaţă de prof. Elisabeta Prelipcean, Rădăuţi, Editura RO Basarabia-Bucovina Press,
Colecţia „Scriitori bucovineni” (4), 1997. Vezi şi Vasile Precop, Vasile Ţigănescu – prozator modern,
în „Analele Bucovinei”, Bucureşti, anul XIII, nr. 2 (27), iulie–decembrie 2006, p. 417–477.
12
Ibidem, p. 105.
13
Severin Bodnar, Memorial al durerii. Romanul unui refugiat, Bucureşti, Editura
„V. Cârlova”, 1994, 178 p. Bucureşti, Editura „V. Cârlova”, 1994, 178 p. Autorul cărţii s-a născut în
anul 1922 în satul Privorochie, judeţul Cernăuţi, într-o familie de oameni nevoiaşi, cu patru copii.
Rămâne de mic orfan de mamă. Tatăl său, Ion Bodnar, fost primar şi diriginte de poştă, este ridicat de
sovietici în noaptea de 13/14 iunie 1941 şi deportat într-un lagăr din Sverdlovsk. Împreună cu fratele
său Alexe, Severin Bodnar trece graniţa, în noaptea de 17 noiembrie 1940, şi se înrolează în Armata
Română, luptând pe Frontul din Răsărit până la Cotul Donului. În 1943 este rănit şi, după intervenţii
chirurgicale complicate, se întoarce, invalid de război, în Bucovina, la fratele său Gheorghe din
Stăneşti. La 25 martie 1944, se refugiază în România, stabilindu-se la Bucureşti, unde obţine cu greu
o pensie de invalid de război şi trăieşte într-o sărăcie demnă. În 1956 i se permite să-şi viziteze rudele
din Bucovina ocupată. Acasă, la Privorochia, îl găseşte pe tatăl său, revenit din deportare, spre a-şi
trăi ultimele zile din viaţă. Romanul unui refugiat, „carte-document despre drama Bucovinei”,
cuprinde informaţii bogate despre destinul refugiaţilor bucovineni, locurile lor de rezidenţă,
solidaritatea de grup social, dragostea de ţară şi nostalgia plaiurilor natale, tenacitatea cu care aceştia
au înfruntat vitregiile unor vremuri grele. Vezi şi Dumitru Oprişan, Romanul unui refugiat, în „Ţara
Fagilor”. Almanahul cultural-literar al românilor nord-bucovineni, XVI, Cernăuţi–Târgu Mureş,
2007, p. 112–115; Vasile I. Schipor, Cronicile izgonirii, cronicile însingurării oamenilor şi
comunităţilor din Bucovina, în „Analele Bucovinei”, Rădăuţi–Bucureşti, anul XV, nr. 1 (30),
ianuarie–iunie 2008, p. 120.
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romanul publicat de Mirella Tonenchi, Zodia Ciumei,14 Timişoara, Editura
Cosmopolitan Art, 2009, 129 p.
Mirella Tonenchi valorifică aici povestirea tatălui său, inginerul bucovinean
Ioan Tonenchi, despre refugiu într-un micro-roman biografic narat pe două voci,
una de copil, cealaltă de adult, introducând totodată în climatul dramatic al epocii,
reconstituit artistic aici, „mici istorii”, care au „o anumită doză de umor, destinzând
şi umanizând această lume” tragică15.
Fluxurile şi refluxurile memoriei reconstituie universul vieţii din Bucovina
septentrională din preajma celei de a doua conflagraţii mondiale: viaţa de zi cu zi
din Davideni, judeţul Storojineţ şi împrejurimile sale, gospodăria părinţilor, familia
şi neamurile apropiate, refugiul polonezilor din toamna anului 1939, invazia
sovietică, de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel 1940 („În 28 iunie la ora două a după14

Mirella Tonenchi, Zodia Ciumei, Timişoara, Editura Cosmopolitan Art, 2009, 129 p.
Născută în 1965, fiica inginerului Ioan Tonenchi, originar din Davideni, judeţul Storojineţ, este
licenţiată a Facultăţii de Mecanică şi a Facultăţii de Ştiinţe Economice, secretar literar la Teatrul de
Marionete din Arad, coordonator al Agenţiei de Publicitate de la Teatrul Dramatic Constanţa şi
referent de marketing la Teatrul Naţional Timişoara. Colaboratoare la revista „Laboremus” de la
Liceul „Ioan Slavici” din Arad, autoarea plachetei de versuri Ioana, Timişoara, Editura Mirton, 2000.
Mirella Tonenchi debutează în proză cu un „roman surprinzător”, un „roman-document”ce „se refuză
obiectivării postmoderne”.
15
Aşa cum observă critica literară la întâmpinarea cărţii, Mirella Tonenchi „iese în lume cu un
roman-document pornit din povestirile propriului tată [...]. Zodia ciumei face parte dintr-un şir de
lucrări dedicate fenomenului bucovinean [împletind] ceea ce s-a întâmplat în mod direct unor oameni
apropiaţi cu firul dur al istoriei, cu evenimentele dramatice din preajma celui de-al Doilea Război
Mondial. Aproape toţi cei care le-au trăit ar putea scrie un volum pe această temă, dar n-o fac fiindcă
le lipseşte curajul şi talentul. Mirella Tonechi preia povestirea tatălui cu un instinct scriitoricesc sigur.
Se întoarce la vremea primei copilării a acestuia, apoi lângă impresiile lui de la maturitate se adună şi
alte mărturii. Autoarea are înţelepciunea de a-şi păstra calmul şi ştie să păstreze o doză de fatalism
care, până la urmă, mai dă o şansă. [Autoarea] găseşte câte o sintagmă care prinde realitatea în ceea
ce are ea mai mişcător, dar introduce în acest climat absolut dramatic mici istorii care au o anumită
doză de umor, destinzând şi umanizând această lume”; „Zodia Ciumei este povestea unei fugi… Şi a
motivelor care au stat la baza acesteia. În primăvara anului 1944, mii de locuitori ai Bucovinei de
Nord îşi părăseau casele, pământurile unde trăiseră bunicii şi străbunicii lor, încărcând atât cât se
putea din agoniseala unei vieţi în câte o căruţa şi porneau pe jos, în urma ei, spre o altă ţară. România.
De fapt tot ţara lor, căci şi ei erau România sau poate că nu mai erau, dar nu ştiau asta. După un an
îndurat sub ocupaţie bolşevică (între 1940 şi 1941), când în 1944 ruşii se apropiau din nou de graniţa
de atunci a României, bucovinenii au hotărât să scape Ciumei Roşii şi şi-au asumat, cu orice risc,
fuga… Tatăl meu avea 14 ani când a plecat din Bucovina, din Davideniul lui, iar mini-romanul meu a
pornit de la povestirile sale. Totul e real, trăit, s-a petrecut aidoma» mărturiseşte, cu emoţie, Mirella
Tonenchi”; „Zodia ciumei este o relatare la cald, după mai bine de o jumătate de secol, a unei tragedii
personale circumscrise unui moment de cumpănă al istoriei româneşti – cedarea Basarabiei şi
Bucovinei de Nord. Pe de altă parte, [autoarea] recurge la perspective multiple şi inedite totodată.
Narat pe două voci, una de copil, cealaltă de adult, acest micro-roman biografic este o necesară
restituire. Iar în contextul actual, se dovedeşte a fi mai actual ca niciodată”. Aprecierile aparţin unor
critici cunoscuţi în viaţa literar-artistică din Banat: Viorel Marineasa, Adrian Dinu Rachieru (originar
din Bucovina), Gheorghe Schwartz, Anca Rotescu. Vezi şi www.agenda.ro/news/news/.../amintiridin-zodia-ciumei.html;www.newsarad.ro/stiri/21.html;
www.comunicatemedia.ro/Zodia_ciumei_sau_adio_Bucovina_mea_ic27693.html.
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amiezii începea calvarul roşu ce avea să aducă românilor basarabeni şi nordbucovineni cele mai acute chinuri, străine lor până atunci: trunchierea
pământurilor, deportările, teroarea şi foametea, prigoana spiritului, fuga”;
„instalarea acelui virus venit de aiurea pentru a-i înstrăina, pentru a-i supune, spre
a-i alunga sau a-i ucide” – „ciuma cea roşie”16), retragerea armatei române şi
refugiul civililor, viaţa bucovinenilor sub cea dintâi ocupaţie sovietică, 1940–1941:
închiderea bisericilor, scoaterea oamenilor la muncă forţată în pădure, nesiguranţa
vieţii şi teama permanentă, rusificarea învăţământului şi interzicerea limbii române
în şcoli („totul trebuia să fie rusificat, învăţământul, educaţia, societatea,
sufletele”17), viaţa din Cernăuţi, „cel mai frumos oraş al României de altădată, „o
mică Vienă”, deportările („Lângă zidurile bisericii oamenii îşi şopteau ce au mai
auzit, cine a mai fost ridicat noaptea din aşternut, cine a mai murit, câte şi mai câte.
Unii dintre gospodarii mai înstăriţi au fost luaţi şi duşi, nimeni nu ştia unde,
dispăruţi pentru o vreme ori pentru totdeauna. Veneau ruşii noaptea, băteau sau nu
cu cizmele în poartă, intrau în casă, din pat îi luau şi îi duceau, apoi se auzea că-s
deportaţi departe, prin Rusia”18), masacrul de la Fântâna Albă (1 aprilie 1941),
revenirea autorităţilor române în partea ocupată a Bucovinei şi Basarabia, după
22 iunie 1941 („Azi noapte la Prut / Războiul a-nceput, / Am venit să luăm iară /
Moşia furată în vară”), cântecele soldaţilor români („Şapte mere-ntr-o basma, / Eu
mă duc la Moscova, / Ca să-mi văd mândruţa mea / Cum alege cânepa. / Stalin
şade şi oftează, / Stalin, Stalin, nu ofta, / Bucovina nu-i a ta / Şi nici Basarabia”)19,
deportarea evreilor din Cireş („Şi am văzut-o atunci pe fosta mea învăţătoare cu
cele două fete ale ei, Slimca şi Blimca şi le ţinea de mână aproape, foarte aproape
de ea, de parcă cineva ar fi vrut să le ia de-acolo [...]. Atunci m-a văzut. A ieşit din
rând [...] şi m-a îmbrăţişat, apoi m-a sărutat şi mi-a zis să învăţ mai departe tot aşa,
că eram cel mai bun elev al ei. [...] Ester Schor o cheamă şi e evreică. Mi-a părut
rău că a trebuit să se întoarcă înapoi în rând şi că nu a putut să rămână cu mine, cu
noi la şcoală, că tare ne iubea şi ne învăţa numa’ lucruri frumoase şi atunci mi-a
venit mie să plâng că n-am înţeles de ce a trebuit să plece şi unde”20), căutarea
evreilor deportaţi de către consătencele lor din Davideni („I-am găsit în curtea unei
şcoli împrejmuită cu un gard înalt de sârmă, cu ghimpi în partea de sus, evreii
neavând permisiunea de a ieşi din curte. [...] Straiţele cu mâncare au fost aruncate
16

Mirella Tonenchi, op. cit., p. 27.
Ibidem, p. 37.
18
Ibidem, p. 47.
19
Textul a circulat până la noi în diverse variante. Iată varianta pe care am auzit-o noi,
frecvent, în povestirile tainice de familie, în refugiu, provenită din comuna învecinată Cireş-Opaiţeni:
„Sus pe deal la Moscova / Se culege cânepa; / Se culege fir cu fir, / Faţa e un trandafir; / Se culege
snop cu snop, / România intră-n foc. / Ce gândeai tu, măi Stalin, / Să-ţi bei ceaiul la Berlin? / Lasă că
şi noi vom bea / Cafeaua la Moscova”. Oamenii l-au auzit de la militarii care se întorceau victorioşi în
Bucovina ocupată, în iunie 1940, de către sovietici şi care îl cântau, mărşăluind spre Cernăuţi
(sfârşitul lunii iunie, 1941).
20
Ibidem, p. 61.
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peste gard, în timp ce lacrimi curgeau de ambele părţi ale gardului, gard care de
fapt n-avea nici un merit sau vină că era instituit acolo, între românii care-şi
reprimiseră dreptul la viaţă şi acei evrei care nu se ştia dacă şi-l pierduseră sau
pentru câtă vreme îl vor mai fi avut şi de ce erau în locul acela. Un lucru este cert
în amintirile mele, acelea care sunt, multe, puţine, şi anume că imaginea aceea va
rămâne... ca un semn, ca un stigmat şi să nu se mire nimeni când folosesc cuvântul
ăsta, stigmat, pentru că m-a atins definitiv şi de-atunci îl port cu mine,
l-am asumat de bunăvoie sau inconştient şi nici acum nu l-am pierdut, pentru că am
ştiut să-l păstrez, fiindcă este al meu, este în mine, mâna mamei prin gardul ăla
[ghimpat] şi palmele învăţătoarei mele adunând grămăjoara de alimente, ca pentru
orfani. Fără părinţi, fără adăpost, fără ţară, fără nimic, fără. Au luat acele bucăţi de
pâine şi ce o mai fi fost, iar prin şiroiul de pe obraji şi zâmbetul etern al lor, de-abia
se mai desluşea un adânc mulţumesc şi atunci am rămas eu, copil de unsprezece
ani, încremenit, când acele femei evreice au sărutat mâinile ţărancelor noastre.
Lacrimi şi mulţumiri, inimi deschise, durere, mângâiere, iubire şi iubire printr-un
nenorocit de gard de sârmă ghimpată. Suferinţă şi suferinţă, într-o aceeaşi lume de
garduri invizibile, într-un moment în care Dumnezeu era ocupat cu lucruri mai
importante”21; „La noi în sat trăiau zece, douăsprezece familii de evrei, harnici
gospodari, buni vecini şi nu exista nici un motiv ca ei să fie duşi într-un lagăr sau
ghetou. Dar au ajuns acolo. La fel ca atâtea alte popoare ori crâmpeie din ele, au
ajuns pradă discriminării şi urii altor popoare ori oameni ce nu îşi conştientizau
apartenenţa la umanitate, la acelaşi spirit” 22); viaţa de elev la Liceul „Regele
Ferdinand I” din Storojineţ, grădina familiei Flondor 23, refugiul bucovinenilor din
martie 1944 („Ruşii se apropie de ţara noastră şi în sat e vânzoleală mare. Toată
lumea se teme că ruşii vor ocupa din nou Bucovina. Să trecem iar prin ce a mai
fost, să trăim din nou printre comunişti, să ne ia încă o dată tot ce avem, nimeni nu
mai vrea, nici eu, cravata aia roşie la gât ca o cârpă, să învăţ iar istoria lor,

21

Ibidem, p. 64–65.
Ibidem, p. 66.
23
„Strada pe care era internatul, adresa mea de atunci, purta numele lui Iancu Flondor, unul
dintre principalii artizani ai unirii Bucovinei cu Ţara din noiembrie 1918. Nu departe de internat, pe
aceeaşi stradă desigur, se găsea conacul familiei Flondor, o casă frumoasă cu două caturi situată nu la
stradă, ci în spatele unei grădini splendide, străjuită de o poartă imensă din grilaj de fier. Grădina
aceea cu meri ce primăvara explodau în flori albe, ameţitor parfumate până-n stradă, plantaţi în zigzag
ca nu cumva să îşi facă umbră unul altuia, m-a impresionat şi uimit peste măsură, căci nu pierdeam
nicio ocazie de [a] da o fugă până acolo, indiferent ce anotimp ar fi fost, primăvară, vară sau poate
mai ales toamnă şi de a-mi lipi nasul de barele de fier lucrate cu o fineţe măiastră, chiar dacă pentru
doar câteva clipe, în care reuşeam să mă transpun, să trec imaginar dincolo de gard şi să mă trezesc în
miezul unei grădini care s-ar fi putut numi al unui anume Eden. Apoi în partea din stânga, rondourile
de trandafiri şi hortensii perfect simetrice, înşiruiri geometrice de cale, pe atunci habar n-aveam ce e
aia o cală, şi crini imperiali ce făceau legătura unora cu altele, de parcă grădinari regeşti veniţi tocmai
de prin Versailles ori creatori ai altor grădini celebre dăduseră tot ceea ce erau în stare, ca să stau eu şi
să mă zgâiesc la frumuseţea lumii care credeam că e” ( p. 73).
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geografia lor, minciunile lor, în ucraineşte, literele pe dos” 24; „Pe urmă a venit
25 martie, sărbătoarea de Bunavestire, tot satul era adunat la biserică şi preotul ne-a
sfătuit pe toţi să plecăm cât mai repede. Noi hotărâserăm deja să plecăm în ziua
următoare, în 26 martie. Am îngenuncheat apoi şi am rostit Tatăl nostru. Cu
binecuvântarea preotului pentru drumul necunoscut ce ne aştepta, pentru capătul lui
ce nu ştiam unde şi când va fi, ne-am despărţit unii de alţii, în lacrimi şi îmbrăţişări,
cu urări de bine şi speranţă de revedere. Şi de întoarcere” 25); refugiul familiei
Tonenchi în Banat („A fost o schimbare violentă şi evident marcantă pentru mine
acea trecere de la mediul cu care eram obişnuit, în care crescusem şi căruia îi
aparţineam, de la imaginile zilnice ale munţilor cu pâraie repezi rostogolite peste
pietrele mustind a muşchi verde, de la dimineţile umed aburinde deasupra pădurilor
de brazi, încolonaţi aidoma turnurilor unei catedrale gotice, mistic închinaţi în faţa
celor şapte nuanţe ale curcubeului. Trezirea la peisajul nou descoperit, în care
câteva fire de paie abia mişcau într-o senilă adiere a unui vânt prea mult aşteptat şi
unde singura culoare înfăţişată privirii era galbenul maroniu al verii obosite,
instalat în locul spectrului complet pe care îl ştiam” 26).
Textele aparţinând literaturii artistice a Bucovinei sunt documente ale unei
experienţe de viaţă tragice şi interesează istoria prin autenticitate şi forţa de
expresie. Un text, aparţinând lui George L. Nimigeanu, care a traversat în veacul
trecut, ca atâţia bucovineni, experienţa refugiului şi a deportării în Bărăgan, este,
credem noi, grăitor: „Mama locuia într-o lacrimă / tata mânca / numai duminică
seara cu noi // Şi-am învăţat căderea păsărilor / peste marginea lumii / după lumina
pâinii când adormeam flămând / echilibrul între durere şi speranţă / între bucurie şi
teamă / pe buza unei căni cu lapte / pe care o sărutam foarte des / dar numai cu
sufletul // Oarbe mi-au fost drumurile / şi mâinile nu aveau înaintea cui / să
deschidă uşile zilelor mele pustii / şi n-aveam în cine să mai cred şi nici de ce / cu
pâinea şi sarea inimii mele de copil // Şi fugeam / şi mereu fugeam dintr-o
întâmplare tristă / către alta la fel // Şi mama locuia / într-o lacrimă / iar tata /
mânca numai duminică seara”27. Un întreg ciclu din volumul său de poeme Zodia
nedreptăţii (2010), intitulat Amintiri dintr-o copilărie interzisă, este închinat
destinului unei familii de refugiaţi din Bucovina 28.
La fel ca toţi refugiaţii din toate locurile şi din toate timpurile, refugiaţii din
Bucovina sunt victime ale războiului. Evenimentele din 1940 şi 1944 au produs o
schimbare brutală a destinului lor. Ei îşi părăsesc casa şi locurile natale, fugind din
calea sovieticilor şi devenind vinovaţi politic pentru că au fugit de pe teritoriul
24

Ibidem, p. 88.
Ibidem, p. 97.
26
Ibidem, p. 93.
27
George L. Nimigeanu, Amintiri din refugiu, în „Bucovina literară”, serie nouă, Suceava,
anul XVI, nr. 10 (188), octombrie 2006, p. 20.
28
Zodia nedreptăţii, Cu un Cuvânt-înainte de Dumitru-Mircea Buda, Mediaş, Editura
„Samuel”, 2010. Ciclul Amintiri dintr-o copilărie interzisă se află la paginile 49–100.
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U.R.S.S. Statutul lor de refugiaţi este o vreme incert. Vina lor politică este deseori
mascată prin indicarea locului de origine: „originari din Bucovina, stabiliţi pe
teritoriul R.P.R. după 1 iunie 1940”; „transfugi sau fugiţi de pe teritoriul Uniunii
Sovietice”29. Locurile lor de rezidenţă sunt Banatul, Vâlcea, Câmpulung Muscel,
Piteşti, Braşov, Bucureşti, Deva, Sibiu, Cluj, Oradea, Iaşi, Piatra Neamţ, Gura
Humorului, Rădăuţi, Suceava, precum şi unele localităţi rurale din preajma
acestora (Caţa, judeţul Braşov; Iţcani, Costâna – Suceava; Dorneşti, Ţibeni –
Rădăuţi, Vama. Aici ei îşi reorganizează întreaga lor viaţă, depăşind nu de puţine
ori trauma anilor ’40 şi marginalizarea socială prin calităţile lor recunoscute:
„hărnicie, obişnuinţă de a face faţă greului, simţ al echilibrului, putere de adaptare,
bună organizare a gospodăriei după modelul «neamţului», solidaritate familială şi
de grup”30.
Ca şi în cazul Aniţei Nandriş 31, credinţa în Dumnezeu, cultul familiei, grija
aparte pentru copii, mergând adeseori până la sacrificiul de sine şi dragostea de ţară
îi caracterizează pe refugiaţii bucovineni, ajutându-i să supravieţuiască în deceniile
de după război şi să se afirme chiar în viaţa socială, economică, ştiinţifică, literară
şi culturală din România.
Pentru convingerile lor politice, unii dintre refugiaţii bucovineni sunt arestaţi,
condamnaţi şi închişi. Puţini reuşesc să plece în Occident, urmându-şi destinul pe
drumurile anevoioase ale exilului.
Continuând preocupările menţionate mai sus (dar şi altele din literatura
istoriografică a problemei), lucrarea noastră aspiră să aducă un spor de cunoaştere
în istoria temei, prin explorarea unui teritoriu al istoriei contemporane ocolit vreme
îndelungată de către cercetători şi înţeles de noi ca parte integrantă a patrimoniului
cultural naţional şi european. Totodată, facem precizarea că lucrarea noastră se află
în intimitatea unor obiective cu semnificaţie aparte în Bucovina de astăzi: –
stimularea, formarea şi consolidarea unei conştiinţe noi, moderne privitoare la
valoarea patrimoniului propriu, ca parte integrantă a patrimoniului european; –
apropierea de orizonturi noi de înţelegere şi interpretare a faptelor ce aparţin
acestui teritoriu al istoriei noastre postbelice; – stimularea interesului pentru
cunoaşterea despovărată de clişee şi stereotipuri a istoriei noastre recente; –
menţinerea vie a memoriei tragediei bucovinenilor din veacul trecut şi
„însănătoşirea reflecţiei morale” în spaţiul public din România de astăzi şi din
vecinăţile sale.
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Conf. Ruxandra Cesereanu, Comunism şi represiune în România. Istoria tematică a unui
fratricid naţional, Iaşi, Editura Polirom, Colecţia „Plural M”, Seria „Idei contemporane”, 2006,
p. 142–146.
30
Ibidem, p. 150
31
Vezi Aniţa Nandriş-Cudla, 20 de ani în Siberia. Destin bucovinean, Bucureşti, Editura
Humanitas, 1991, 184 p. Cartea, „o capodoperă spontană şi naivă a deportării”, este premiată de
Academia Română în 1992 şi tradusă, în 1998, în limba engleză. În 2006, la Editura Humanitas, apare
ediţia a II-a revăzută şi adăugită a cărţii, însă cu titlul modificat: Amintiri din viaţă. 20 de ani în
Siberia, 288 p.
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Gândită astfel, lucrarea noastră aspiră să devină un dicţionar biobibliografic,
cuprinzând fişiere deschise pentru o largă categorie de bucovineni, de diverse
naţionalităţi şi religii, refugiaţi din Bucovina şi ordonate alfabetic. Toate acestea
ilustrează, în primul rând, „prezenţa Bucovinei în evoluţia cultural-ştiinţifică a
ţării”, despre care scria Traian Cantemir la începutul anilor ’80 din veacul trecut,
printr-o remarcabilă „activitate creatoare”, astăzi insuficient cunoscută şi valorizată32.
Balan, Teodor. Născut la 26 iulie 1885, în Gura Humorului. Studii la Liceul
Clasic Nr. 1 din Cernăuţi (1896–1904). Studii universitare de istorie şi geografie la
Cernăuţi şi Viena. Licenţiat în 1910. Profesor la Liceul „Dragoş Vodă” din
Câmpulung Moldovenesc (1908–1910), Licel Real din Cernăuţi (1910–1912),
Liceul „Ştefan cel Mare” din Suceava (1912–1918) şi la Liceul „Aron Pumnul” din
Cernăuţi (1918–1940). În primul refugiu, 1940–1941, profesor la Liceul „Gheorghe
Lazăr” din Sibiu. Doctoratul în istorie cu teza Suprimarea mişcărilor naţionale din
Bucovina pe timpul războiului mondial 1914–1918 (1930), docenţa în 1931.
Subdirector (1923–1929) şi director al Arhivelor Statului din Cernăuţi (1929–
1940), docent pentru Istoria Românilor (1932–1938) şi conferenţiar universitar
definitiv (1938–1940) la Universitatea din Cernăuţi. Director al Bibliotecii
Universitare (1941–1944). Specialist în paleografia latină şi germană. Istoric cu
contribuţii însemnate în istoria Bucovinei. Refugiat, pentru a doua oară, în 1944,
stabilit la Gura Humorului, unde trăieşte marginalizat, îngrijindu-se de
consolidarea şi destinul operei sale în posteritate. Profesor, director al Arhivelor
Statului (1929–1940) şi al Bibliotecii Universitare din Cernăuţi (1941–1944),
istoric, editor al culegerii de Documente bucovinene (1933–1942), autor al unor
lucrări de istorie şi istorie literară aflate încă în manuscris 33. Istoricul Teodor Balan
se stinge din viaţă la 25 noiembrie 1972, în Gura Humorului 34.
32
Traian Cantemir, Dimensiuni cultural-ştiinţifice bucovinene, cuvânt-înainte la [I. Pînzaru,
Petru Froicu], Ştiinţa în Bucovina. Ghid biobibliografic, vol. I. Suceava, Biblioteca Judeţeană, 1982,
p. 3–7.
33
[I. Pânzaru, Petru Froicu], op. cit., vol. I, p. 21–23; Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei,
vol. I, Iaşi–Suceava, Editura Princeps–Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”, 2004, p. 86–87.
34
„La 25 noiembrie 1972, într-o zi de iarnă grea, cu troiene înalte şi geruri siberiene, pe Strada
Principală din orăşelul Gura Humorului, un cortegiu funerar – cu o impresionantă salbă prelungă de
coroane, cu 12 buciumaşi şi 12 preoţi, cu o imensă mulţime înşirată în urma sicriului – însemna pe
răbojul nevăzut al acestei urbe trecerea în eternitate a celui ce se numise Teodor Bălan. [...] Când,
într-un târziu, şi buciumaşii, şi preoţii, şi doamna Silvia Bălan, îndurerata şi distinsa lui domniţă, şi
membrii familiei, prietenii, admiratorii, întreg cortegiul funerar s-a[u] oprit în incinta cimitirului să-i
aducă defunctului ultimul omagiu înainte de a fi aşezat în casa de lut a moşilor şi strămoşilor, corul
Liceului Pedagogic de Fete din localitate a intonat Imnul Tricolorului. Iar pe crucea de stejar, ce i s-a
împlântat la căpătâi, i s-a fixat o jerbă metalică, pe care străluceau culorile drapelului sfânt al Patriei
veşnice, respectându-i-se dorinţa testamentară, scrisă chiar de mâna de lut a acestui nefericit refugiat
bucovinean, care, după cataclismul celui de-al Doilea Război Mondial, coborâse la Gura Humorului
din Cernăuţiul invadat şi ocupat de străini: «Iar când fraţilor m-oi duce / De la voi, şi-o fi să mor, / Pe
mormânt atunci să-mi puneţi / Mândrul nostru tricolor!»” (Mihai Iacobescu, Redescoperirea şi
preţuirea unui istoric de seamă al Bucovinei: Teodor Bălan (1885–1972), în volumul Harieta Mareci,
Teodor Bălan (1885–1972). Viaţa şi opera, Iaşi, Editura Junimea, 2003, p. 5–6).
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Teodor Balan desfăşoară în perioada interbelică a veacului trecut o bogată
activitate ştiinţifică, fiind unul dintre cei mai reprezentativi istorici bucovineni.
Unele dintre lucrările sale publicate în perioada interbelică sunt texte de referinţă
ori prezintă o importanţă deosebită pentru cercetarea ştiinţifică de astăzi:
Suprimarea mişcării naţionale din Bucovina pe timpul războiului mondial 1914–
1918 (1923), Răscoala ţăranilor din ocolul Câmpulungului Moldovenesc din anul
1805 (1923), Moşia Cernauca şi familia Hurmuzachi (1925), Ţara Şepenicului
(1926), Arcăşiile din Bucovina (1926), Familia Onciul (1927), Forum nobilium din
Bucovina (1927), Noi documente câmpulungene (1928), Berladnicii (1928),
Refugiaţii moldoveni în Bucovina 1821 şi 1848 (1929), Serbarea de la Putna
(1932), Procesul Arboroasei 1872–1875 (1937), Satele dispărute din Bucovina
(1937), Dimitrie Onciul (1938), Eudoxiu Hurmuzachi şi colecţia sa de documente
(1944), Fănuca, roman inspirat din viaţa Bucovinei ş. a.
Institutul „Bucovina” publică, de-a lungul anilor, mai multe lucrări lăsate în
manuscris de către istoricul Teodor Balan, oferind cercetării ştiinţifice noi izvoare
şi instrumente de lucru şi făcând totodată pentru acest cărturar bucovinean un act
de reparaţie morală: Teodor Balan, Istoria teatrului românesc în Bucovina istorică,
Ediţie după manuscrise de D. Vatamaniuc, m.o. al Academiei Române, Bucureşti,
Editura Academiei Române, Colecţia „Enciclopedia Bucovinei în studii şi
monografii” (13), 2005; Teodor Balan, Documente bucovinene, vol. VII–IX, Ediţie
îngrijită, note şi comentarii de prof. univ. dr. Ioan Caproşu, Indici de nume şi de
materii de Arcadie Bodale, Prefaţă de D. Vatamaniuc, m. o. al Academiei Române,
Postfaţă de prof. univ. dr. Pavel Ţugui, Iaşi, Editura Taida, Colecţia „Enciclopedia
Bucovinei în studii şi monografii” (16), 2005–2006; Teodor Balan, Die Geschichte
des deutschen Theaters in der Bukowina 1825–1877/Istoria teatrului german în
Bucovina 1825–1877, Editată după manuscrise de către D. Vatamaniuc, m. o. al
Academiei Române, Traducere din limba germană de Ida Alexandrescu, Bucureşti,
Editura Anima, Colecţia „Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii” (21),
2007; Lupta pentru Tricolor. Un capitol din istoria politică a Bucovinei, 1898–
190435.
35

Teodor Balan, Lupta pentru Tricolor. Un capitol din istoria politică a Bucovinei, 1898–
1904, Ediţie îngrijită, comentarii, cronologie şi indice de nume de prof. dr. Marian Olaru, studiu
introductiv de prof. univ. dr. Pavel Ţugui, Traducerea textelor din limba germană de MihaelaŞtefăniţa Ungureanu, Bucureşti, Editura Academiei Române, Colecţia „Enciclopedia Bucovinei în
studii şi monografii” (26), 2008. Titlurile capitolelor sunt semnificative pentru bogăţia informaţiilor şi
calitatea deosebită a acestora, culese din Arhivele Statului de la Cernăuţi şi din publicaţia „Patria”a
Partidului Naţional Radical Român din Bucovina. Iată titlurile lor, elocvente prin ele însele şi pentru
conţinutul lor ştiinţific: I. Noul guvernator al Bucovinei: baronul Friedrich Bourguignon de
Baumberg, p. 29–42; II. Mitropolitul Arcadie Ciupercovici şi preoţimea română, p. 43–55; III.
Demonstraţia studenţilor împotriva mitropolitului Arcadie, p. 56–59; IV. Procesul studenţilor
români, p. 60–83; V. Problema Tricolorului, p. 84–102; VI. Prigoana Tricolorului, p. 103–120; VII.
18 august 1899, p. 121–137; VIII. Confiscări de ziare şi expulzarea fraţilor Valeriu şi Victor
Branişte, p. 138–154; IX. În Dieta Bucovinei, p. 155–176 şi X. Pactul, p. 177–204. Deosebite sunt
paginile scrise de Teodor Balan pentru descrierea vieţii universitare din Cernăuţii de dinaintea
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Bândiu, Constantin. Născut la 19 mai 1927 în localitatea Ciudei, judeţul
Storojineţ. Fiul pădurarului Nicolai şi al Floarei Bândiu, care aveau o gospodărie
mare şi frumoasă, precum şi douăsprezece fălci de teren (şaisprezece hectare).
Refugiat. Despre plecarea familiei sale în refugiu Constantin Bândiu
povesteşte târziu, după evenimentele din 1989 36.
În refugiu, familia Bândiu este repartizată în judeţul Timiş, unde stă timp de
un an de zile. În martie 1945, autorităţile le aduc la cunoştinţă refugiaţilor că toţi
aceia care au stat sub ocupaţie, în 1940–1941, sunt consideraţi cetăţeni sovietici şi
obligaţi să se întoarcă în locul de unde au plecat.
Amintirile lui Constantin Bândiu reînvie momente pline de tensiune din viaţa
refugiaţilor bucovineni, dominate de frica deportării în Siberia.

Primului Război Mondial, din care desprindem rolul important pe care l-au jucat societăţile
studenţeşti ale vremii. Volumul este însoţit de un important corp de documente care au stat la baza
realizării lucrării lui Teodor Balan, p. 205–280. Importanţa acestor documente este deosebită, pentru
că ele sunt crâmpeie dintr-o arhivă pierdută, în timpul sau după cel de al Doilea Război Mondial.
O Scurtă cronologie a evenimentelor sociale, politice şi culturale din Bucovina, din perioada 1772–
1914, p. 281–295 şi un Indice de nume, p. 296–302 întregesc lucrarea, oferind utilizatorilor interesaţi
un izvor istoriografic valoros şi, totodată, un instrument de lucru folositor. „Lucrările lui Teodor
Balan oferă o soliditate deosebită, apărându-ne ca acele clădiri în care zidurile erau întărite de
contraforţi. Teodor Balan nu a putut publica decât o parte din ele, adevăraţi stâlpi de rezistenţă ai
istoriografiei contemporane. Multe dintre ele, cele mai multe, nu au putut fi publicate, fie datorită
vremurilor, fie datorită omului, mai puţin dispus la compromisuri”. Fragment din referatul prof. univ.
dr. Vasile Cristian, vezi Harieta Mareci, op. cit., coperta a IV-a.
36
„În noaptea de 25 spre 26 martie 1944 tata ne-a adunat pe toţi şi a spus aşa: a venit
momentul, este ultima oară când mai putem părăsi Ciudeiul […]. Imediat s-a dat ordin de plecare.
Mama a pus două schimburi de haine pentru noi, un schimb a fost îmbrăcat, altul a fost pus în ladă ca
rezervă, deci tot ce era mai bun, căci restul lăsam acolo. Tata şi cu fraţii mai mari ai mei au pregătit
căruţa şi într-o oră am fost gata de plecare. A pus pe lângă ce trebuia pentru cai, pentru mai multe
zile, ovăz şi alte chestii, şi mâncare multă pentru noi, inclusiv făină. Dar mama a mai pus şi o ladă cu
zestrea ei de fată. Era o ladă destul de mare în care erau covoare moldoveneşti, frumoase…, doar la
Muzeul Satului mai poţi vedea asemenea covoare, nişte opere de artă. Mamei i-a părut rău să le lase.
Dar, când am ieşit, noi trebuia să urcăm un deal şi pe urmă ajungeam la şoseaua principală, când am
ieşit, caii n-am mai putut să tragă, deşi erau cai buni, era noroi, pământul era moale. Noi am împins
căruţa, însă, când am ajuns la şoseaua principală, am lăsat lada, cu părere de rău, la o rudă a noastră
şi am zis că, dacă ne vom întoarce, vom găsi acolo aceste covoare. Nu le vom mai găsi [însă]
niciodată. S-au pierdut”; „Când am ajuns la şoseaua principală, era nenorocire. Era atâta lume şi atâta
armată şi atâta înghesuială şi zgomot şi încurcătură, încât nu ştiam cum să mergem. Însă încet, încet sa format o coloană de refugiaţi din Ciudei, o coloană care avea vreo cincizeci de căruţe, dar am mers
foarte încet. Când am ajuns la dealul Crasnei, acolo unde văzusem semnul, iarăşi au fost probleme cu
urcatul, caii iarăşi trăgeau greu. În sfârşit, atunci tata a zis că singura soluţie este să dăm jos sacii cu
făină, erau doi de câte 45 de kg. Mamei i-a părut rău, dar, până la urmă, am dat jos sacii de făină. Şi
tot se urca greu, fiindcă drumul era destul de prost. Se topise[ră] zăpezile. La un moment dat un
neamţ ne-a împins cu tancul, ca să ne scoată până pe deal […]. Atunci deasupra noastră a venit un val
de ninsoare, a început să ningă formidabil, zăpezile erau de vreo jumătate de metru. Am început să
vedem morţi pe o parte şi pe alta a şoselei”.
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După un an de pribegie, în 1945 familia Bândiu se întoarce în Bucovina, mai
aproape de casă, fără să ştie ce vor face în continuare. Este repartizată la Pătrăuţi pe
Suceava, dar ajunge la Argel, la sfatul unui pădurar de aici.
După absolvirea liceului, Constantin Bândiu se înscrie la Facultatea de
Silvicultură din Bucureşti (1947). După reforma învăţământului din 1948,
Facultatea de Silvicultură se împarte în două: o parte ajunge la Câmpulung
Moldovenesc, în Bucovina, iar altă parte la Braşov. Constantin Bândiu pleacă la
Câmpulung, unde urmează cursurile facultăţii până la absolvire, în 1952. După
absolvirea facultăţii, lucrează la Institutul de Cercetări Silvice (1952–1958), la
Institutul de Biologie „T. Săvulescu” al Academiei Române (1958–1970). Revine
la Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (1971), unde lucrează până la
pensionare (1989). După ieşirea la pensie continuă să activeze prin contracte de
colaborare cu diverse instituţii şi agenţii de protecţia mediului”37.
Doctoratul în 1973 la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice Bucureşti cu
teza Influenţa factorilor ecologici asupra creşterii radiale la brad. Cercetător
ştiinţific principal, de prestigiu, la Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice din
Bucureşti. Răsplătit cu premiul Academiei Române (1986). Prin studiile sale,
adevărate lucrări de referinţă în domeniu, inginerul silvic bucovinean dr.
Constantin Bândiu pune bazele ecologiei româneşti. Articole ştiinţifice şi studii de
ecologie forestieră, publicate în periodice de specialitate din ţară. Dintre acestea:
Metaecologia – o nouă ştiinţă?, în „Bucovina forestieră”, anul II, nr. 1, 1994; Să
nu acceptăm risipirea patrimoniului forestier al ţării, în „Bucovina forestieră”,
anul VI, nr. 1–2, 1998. Autor al volumelor: Teiul (1966), Cercetări ecologice în
Podişul Babadag (în colaborare, 1971), Ecosistemele din România (1980),
Cercetări privind cultura bradului în R. S. România (1980), Conservarea
biodiversităţii şi a resurselor genetice forestiere (în colaborare, 1997), Structura şi
funcţionalitatea componentelor cenotice din bazinele superioare ale Prahovei şi
Ialomiţei (în colaborare), Estetica forestieră. Introducere în silvocalie (2009)38.
Spre deosebire de alţi refugiaţi, Constantin Bândiu nu se întoarce după 1990
în Bucovina, mulţumindu-se doar cu amintirile frumoase pe care le păstrează în
suflet, depănate târziu, în 200539.
37
Elena Savciuc, Refugiaţii din Bucovina. Poveşti de viaţă în şi după refugiu. Confer
„Memoria. ro”, biblioteca digitală de interviuri, memorii, istorie orală, cărţi şi imagini din istoria
recentă a României, care prezintă evenimente ale secolului al XX-lea, aşa cum cum se reflectă ele în
conştiinţa celor care le-au trăit. Vezi www.memoria.ro/?location=view...din... 38
[I. Pînzaru, Petru Froicu, Eugen Dimitriu], Ştiinţa în Bucovina. Ghid biobibliografic,
vol. III, Suceava, Biblioteca Judeţeană, 1984, p. 44–46; Emil Satco, op. cit., vol. I, p. 93.
39
„Interesant că, totuşi, Ciudeiul a venit la mine de mai multe ori. Prima dată a fost un
reportaj care a fost repetat de vreo două ori de Televiziunea Română, pe programul unu, despre
Ciudei şi despre deportările oamenilor de acolo. […] Atât de frumos mi s-a părut Ciudeiul, încât am
zis că imaginea mea de legendă nu este o legendă, ci o realitate. Mai mult, o lună mai târziu, îmi vine
de la un prieten din Braşov, originar din Cupca, sat vecin cu Ciudeiul, un xerox cu un articol de ziar.
Articolul era însoţit de o serie de fotografii printre care şi corul. Copiii erau frumoşi ca nişte îngeri,
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Bodnar, Severin. Născut în anul 1922 în localitatea Privorochie, din Plasa
Cosminului, judeţul Cernăuţi. Fiu de ţăran sărac, cu „oarecare ştiinţă de carte”.
Rămâne orfan de mamă (1934), într-o familie de oameni nevoiaşi dar vrednici, cu
patru copii. În toamna anului 1934, învăţătorul Modest Slimac, directorul şcolii
primare din comună, îl ajută să se înscrie la Şcoala Normală din Cernăuţi, pentru a
deveni învăţător. La examenul de admitere este singurul copil care se prezintă la
şcoală desculţ. Este admis aici pentru a urma cursul gimnazial, pe care nu-l poate
însă începe din cauza sărăciei. Tatăl său, Ion Bodnar, fost primar şi diriginte de
poştă timp de peste 15 ani, este ridicat de sovietici în noaptea de 13/14 iulie 1940 şi
deportat într-un lagăr din Sverdlovsk. Împreună cu fratele său Alexe, Severin
Bodnar trece graniţa, în noaptea de 17 noiembrie 1940, şi se înrolează în Armata
Română, luptând pe Frontul din Răsărit până la Cotul Donului în cadrul Escadrilei
de Legătură 114 de pe lângă Comandamentul Aerului. În 1943 este rănit şi, după
intervenţii chirurgicale complicate, se întoarce, invalid de război, în Bucovina, la
fratele său Gheorghe, din Stăneşti. La 25 martie 1944, se refugiază în România,
stabilindu-se la Bucureşti, unde obţine cu greu o pensie de invalid de război şi
trăieşte într-o sărăcie demnă, ca „străin în propria-i ţară”, cum el însuşi
mărturiseşte. În 1956 i se permite să-şi viziteze rudele din Bucovina ocupată.
Acasă, la Privorochia, îl găseşte pe tatăl său, revenit din deportare, spre a-şi trăi
ultimele zile din viaţă. Autorul cărţii Memorial al durerii. Romanul unui refugiat40,
o „carte-document despre drama Bucovinei”, care cuprinde informaţii bogate
despre destinul refugiaţilor bucovineni, locurile lor de rezidenţă, solidaritatea de
grup social, dragostea de ţară şi nostalgia plaiurilor natale, tenacitatea cu care
aceştia au înfruntat vitregiile unor vremuri grele41. Versurile lui Grigore Vieru din
poemul Alt cer al invalizilor de război, pe care le reproduce în cartea sa, sugerează
destinul său în România postbelică, în ani încărcaţi de „nedreptate şi regret”:
„Lăsaţi, oameni buni, / Nu ne mai lăudaţi atât, / Înapoiaţi-ne mai bine / Picioarele
noastre, / Obosim să alergăm / Cu picioarele voastre tinere. // Nu ne mai amăgiţi
atât! / Înapoiaţi-ne mai bine / Braţele noastre, / Noi nu mai putem / Îmbrăţişa
femeia / Cu braţele voastre fericite. // Nu ne mai plângeţi atât! / Înapoiaţi-ne mai
bine / Ochii noştri, / Noi nu mai putem vedea / Cu ochii voştri / Înlăcrimaţi copiii
noştri” (p. 146). Refugiatul bucovinean Severin Bodnar, „un mare iubitor de neam
şi ţară”, cum semnează la sfârşitul cărţii sale, are trei dorinţe, pe care le
erau cu adevarat frumoşi. Şi iarăşi mi-a mers la inimă. În sfârşit, a treia oară, acum când eram la
Argel, că am făcut o vacanţă cam de o lună şi jumătate [acolo], cercetând nişte fotografii mai vechi
constat că unul din fraţii mei mai mici, care a făcut o vizită la Argel, printre altele, a lăsat în arhiva
familiei o fotografie. În fotografie el stă pe singura piatră [rămasă] din temelia casei [noastre] care a
fost (în Ciudei)”. Vezi Elena Savciuc, Refugiaţii din Bucovina. Poveşti de viaţă în şi după refugiu,
p. 13.
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Severin Bodnar, Memorial al durerii. Romanul unui refugiat, Bucureşti, Editura
„V. Cârlova”, 1994, 178 p.
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Vezi şi Dumitru Oprişan, Romanul unui refugiat, în „Ţara Fagilor”. Almanahul culturalliterar al românilor nord-bucovineni, XVI, Cernăuţi–Târgu Mureş, 2007, p. 112–115.
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mărturiseşte – la fel ca mulţi alţi refugiaţi din Bucovina – în capitolul XXIV:
„1) Doresc din toată inima ca ţara să devină cât mai curând liberă, independentă şi
întregită, aşa cum a fost ea atunci când m-am născut. 2) Aş dori ca ai mei copii şi
toţi copiii şi tinerii ţării noastre să se bucure de sănătate, de o viaţă mai bună şi nu
aşa cum am trăit-o noi. 3) Doruleţ, nepoata noastră, să se bucure de sănătate,
înţelepciune, libertate şi o viaţă mai blândă, [cu] mai mult noroc, nu aşa cum a avut
bunicul ei”, şi datate, simbolic, 20 decembrie 1989 42.
Bogdaniuc, Ioan. Ţăran din Ciudei, judeţul Storojineţ, refugiat în martie
1944 în coloana a III-a civilă a judeţului Storojineţ, condusă de pretorul Radu
Popescu până la Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi. Lui Radu Popescu îi datorăm
mai multe multe documente, referitoare la refugiul bucovinenilor din martie 1944,
depuse personal la Arhivele Statului din Suceava43. Câteva, necercetate până acum,
sunt valoroase pentru cunoaşterea mai bună a refugiului civililor din partea de nord
a Bucovinei, din 1944, subiect ignorat, din păcate, de istoricii contemporani.
Coloana de refugiaţi bucovineni pleacă la drum din Storojineţ, la 25 martie 1944,
cu 136 de căruţe, transportând 535 de persoane (bărbaţi, femei şi copii de toate
vârstele), dintre care 132 de persoane din comuna Cireş. Unul dintre documentele
depuse de Radu Popescu la Arhivele Statului din Suceava este o cronică versificată
a refugiului bucovinean: Dosarul 86. 1947, februarie 6. Poezie scrisă de Ioan
Bogdaniuc din Ciudei, judeţul Storojineţ privind condiţiile refugiatului. Original,
3 file: „Foaie verde mintă creaţă, / Când am ieşit eu din casă, / Am sărutat uşile /
Şi-am apucat drumurile, / Când fugea toată lumea. / Toţi fugeam înspre Crasna, /
Din Crasna spre Rădăuţi, / Unde ne-am strâns tot mai mulţi; / Şi-am luat-o spre
Cacica, / Unde ne-a cuprins o frică: / Vine noapte-ntunecoasă, / Plouă cu omăt de
varsă. // În Cacica ne-am oprit, / Cu pretoru ne-am tâlnit, / Om cu minte şi prea bun
/ Şi-a pornit cu noi la drum. / Ne lua cu vorbe bune, / Toţi fugeam că rusu vine; /
Şi-am ajuns în Moldova, / Şi ne-a oprit coloana, / Şi ne-a dat ovăz şi fân / La cai,
tineri şi bătrâni, / Şi caii s-au săturat, / Nouă de gustat ne-a dat. // Cumpăra tot ce
găsea / Şi nouă ne împărţea, / La copii şi la bătrâni / Popescu căta de rând. / Tot
ningea şi viscolea, / Pretoru cu noi şedea, / Lângă noi sta zi şi noapte, / Ducea
foame cât se poate, / Şi-am trecut multe hotare, / Şi-a strigat în gura mare: /
„– N-aveţi grijă, dragii mei, / Dumnezeu este cu noi! / Dumnezeu, dacă va vrea, /
De tot răul ne-a scăpa!” // Şi-am ajuns în Mehedinţi, / Acolo departe-ntre munţi, /
Unde nu-s brazi, nici molizi, / Numai capre fără dinţi…/ Lângă Baia de Aramă, /
Pretoru, ca om de treabă, / A oprit coloana, / Ne-a predat la Şovarna, / Douăzeci
şapte căruţi, / Ne-am trezit tot între munţi. // Când s-a despărţit coloana, / Noi toţi
i-am sărutat mâna, / C-a fost bun conducător / Şi ne-a dat mult ajutor. / Când mâna
cu mine-a dat, / Adresa mie mi-a lăsat / Şi mi-a spus cuvinte calde, / Frumoase şi
cumsecade: / „– Ionică, dragul meu, / Dacă aici ţi-o fi rău / Sau dacă vezi că nu-i
42
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bine, / Apoi să vii tot la mine, / Necăjit bătrân, săracu, / Să vii la mine, la Sacu, /
Căci acolo sunt pretor, / Ţi-oi mai da ceva ajutor!” // M-am pornit şi tot pornit, /
Din Şovarna am ieşit / Şi m-am dus spre T. Severin, / Sufletul plin de venin. / Seara
când a înserat / De Turnu Severin apropiat, / Pe lângă tren când am trecut, /
Bombardamentu-a-nceput, / Tot prin gloanţe şi prin foc, / Am trecut într-un noroc,
/ Tot pe lângă Dunăre, / Hai la fugă, Ioane! / Şase zile eu, săracu, / Până am ajuns
la Sacu, / La asfinţitul soarelui, / La casa pretorului. // Pretoru s-a bucurat, / Calul
său şi-a înhămat / Şi cu mine a plecat / Peste Timiş la dreapta / Şi-a ajuns la
Tincova, / Unde stau şi acuma. // Foaie verde iarbă dulce, / Nu ştiu acasă când m-oi
duce / Să-mi văd livada-nverzită, / Inima mea răcorită. / Of, of, of, inimă arsă, /
Când m-oi vedea iar acasă, / Să mă sui pe-al meu cuptor, / Să adorm şi-apoi să mor.
/ Foaie verde de şpanac, / De Banat m-am săturat, / Măcar că am semănat, / De
foame m-am săturat, / Că sunt cucuruzi şi poame, / Dară coastă milioane!” 44
Boianciuc, Roman. Născut la 7 noiembrie 1912 în Văşcăuţi pe Ceremuş,
districtul Storojineţ. Studiază arta prelucrării lemnului la Şcoala de Arte şi Meserii
din Vijniţa cu sculptorul Ion Sârghie (1927–1934). Este maistru la Şcoala de Arte
şi Meserii (1934–1948) şi la Liceul Industrial din Câmpulung Moldovenesc (1948–
1950).
Roman Boianciuc îşi descoperă vocaţia de lutier la Câmpulung
Moldovenesc. În 1934 construieşte aici prima chitară din seria de peste 50 câte a
creat în toată viaţa. Viori, violoncele şi mandoline construite la Câmpulung de
Roman Boianciuc sunt prezentate la diverse expoziţii din Bucovina, cum este cea
de la Cernăuţi, organizată în 1937.
Din 1951 Roman Boianciuc se angajează la I. P. L. Reghin. Aici pune bazele
producţiei de instrumente muzicale, care devin, în scurt timp, cunoscute şi
apreciate în multe ţări ale lumii.
Participă la concursuri internaţionale, obţinând premii : Belgia (1963, 1967),
Polonia (1973, 1977), Italia (Cremona, 1979, 1982), Bulgaria (1983) ş. a.
Filarmonicile „George Enescu“ din Bucureşti, Târgu-Mureş, Cluj-Napoca,
Oradea, Iaşi, Constanţa, Craiova, Braşov achiziţionează instrumente muzicale
fabricate la Reghin. Renumiţi solişti instrumentişti, printre care David Oistrah,
Ştefan Ruha, Mihai Constantinescu, George Iarosevici, Ion Voicu au rămas
impresionaţi de execuţia şi acustica instrumentelor fabricate la Reghin. „Vioara
făcută la Reghin de maistrul Roman Boianciuc – notează David Oistrah la
18 septembrie 1967 – a produs asupra mea o foarte frumoasă impresie. Ea este
executată artistic, are o formă desăvârşită, bună pentru interpret, sună strălucitor,
curat şi destul de dinamic“ 45.
44
Textul poartă dedesubt menţiunea „6 februarie 1947. Scrisă de mine, Necăjitul Ionică
Bogdaniuc”. Potrivit însemnării lui Radu Popescu, autorul textului, Ion Bogdaniuc, zis Ion Pasere,
ţăran din comuna Ciudei, judeţul Storojineţ, îi trimite poezia la Suceava în luna iunie 1947.
45
Gabriel Harapescu, A fi sau a nu fi…chitara „Hora” bună, articol postat pe Internet de
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Lutierul Roman Boianciuc iese la pensie în 1974, dar continuă să lucreze în
atelierul propriu, să repare şi să confecţioneze instrumente muzicale, să inventeze
modele noi.
În 1978, Roman Boianciuc execută instrumente cu coarde pentru întreaga
orchestră a Operei Române din Bucureşti.
Laureat al Premiului de Stat şi distins cu Medalia Muncii (1952), Ordinul
Muncii, clasa a III-a (1969), Medalia de Aur „Secera şi Ciocanul” (1973). Este
Erou al Muncii Socialiste (1973)46 şi Cetăţean de Onoare al oraşului Reghin.
Roman Boianciuc se stinge din viaţă la 11 septembrie 1998 în Reghin.
Pentru Reghin, „Oraşul Viorilor”, bucovineanul Roman Boianciuc a devenit
„un nume care ar trebui să însemne […] la fel de mult ca Petru Maior, Eugen
Nicoară sau Alexandru Todea”47. Prin activitatea sa, Roman Boianciuc a marcat la
Reghin începutul unei tradiţii recunoscute astăzi pe plan mondial dar şi începutul
unei bresle formate din sute de reghineni care îşi câştigă existenţa şi se afirmă
dincolo de hotarele ţării, dând formă şi viaţă instrumentelor muzicale. Activitatea
lui Nicolae Ciurba şi Vasile Gliga, de exemplu, ilustrează cu prisosinţă acest lucru.
Botezat, Eugen C. Născut la 3/15 martie 1871, în localitatea Tereblecea,
districtul Siret. Fiul învăţătorilor Constantin şi Domnica Botezat. Studii primare în
satul natal, secundare la Suceava şi Cernăuţi (1884–1892). Studii la Facultatea de
Ştiinţe a Universităţii din Cernăuţi şi la Universitatea din Viena, unde este bursier
la Staţiunea Zoologică de la Triest (1894–1897). Licenţiat în 1897, doctorat în
1898, la Viena, cu teza Terminaţiile nervoase la perii tactili ai mamiferelor (Die
Nervenendingungen an den Tasthaaren von Saugetieren). Asistent la Universitatea
din Praga (1897–1898). Doctorat în filosofie (1898, Cernăuţi). Profesor la Şcoala
Normală din Cernăuţi (1898–1919), profesor la Universitatea din Cernăuţi, la
Catedra de Zoologie a Facultăţii de Ştiinţe (1919–1938). Decan al Facultăţii de
Ştiinţe (1923–1924, 1926–1927), rector al Universităţii din Cernăuţi (1922–1923).
Membru fondator al Academiei de Ştiinţe din România (1936), membru activ al
deutsche Anatomische Geselschaft din Jena (1910) şi al Internationale Geselschaft
zur Erhaltung des Wisne Wissens. Autor al peste 34 de lucrări ştiinţifice
(morfologie, anatomie fiziologică, fiziologie animală şi cinegetică). Zoolog,
specialist în biologia marină. Colaborator cu studii ştiinţifice la periodice de
specialitate din România şi de peste hotare (Bonn, Cracovia, Jena, Leipzig, Paris).
Între lucrările sale se remarcă: Originea şi evoluţia filogenetică a părului la
mamifere (1914), Vânătoarea, factor de cultură şi civilizaţie (1942), Valabilitatea
46
Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, vol. I, Iaşi–Suceava, Editura Princeps–Biblioteca
Bucovinei „I. G. Sbiera”, 2004, p. 134. Vezi şi Reghin, oraşul viorilor, articol postat pe Internet la
21 aprilie 2010 de Ghiocel, vezi ghiocel07.wordpress.com/2010/04/.../reghin-orasul-viorilor/47
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doctrinei lamarckiene întemeiată pe funcţia adaptării (1962). M. c. al Academiei
Române, 25 mai 1913.
Refugiat. Îndepărtat din Academia Română prin Decretul nr. 76 din 9 iunie
1948. Se stinge din viaţă la 23 decembrie 1964 în Bucureşti. Repus în drepturi ca
m. c. al Academiei Române 3 iulie 199048.
Cantemir, Traian. Născut la 20 septembrie 1907 în Pătrăuţi pe Suceava. Fiul
învăţătorilor Eudoxiu şi Natalia Cantemir. Studii licele la Suceava (1918–1926),
continuate la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Cernăuţi (1926–
1931). Doctor în litere şi filosofie al Universităţii din Cernăuţi, în 1937, cu teza
Istroromânii. Specializare în Italia la Accademia di Romania, Roma, 1931–1933.
Profesor secundar la Hotin, asistent la Catedra de Literatură Modernă şi Folclor a
Universităţii din Cernăuţi, conferenţiar universitar. Secretarul Institutului de
Literatură şi Folclor condus de Leca Morariu. La repatrierea germanilor, în 1940,
pleacă în Germania împreună cu familia sa. Revine în România în 1941. În 1944
pleacă de la Cernăuţi şi se refugiază la Râmnicu-Vâlcea, unde funcţionează ca
profesor în învăţământul secundar până în 1964. Lector la Institutul de Învăţământ
Superior din Bacău (1964), conferenţiar titular (1968), şef de catedră (1964–1973),
secretar ştiinţific al Institutului (1966–1974). Preşedinte al filialelor Vâlcea şi
Bacău ale Societăţii de Ştiinţe Filologice din România (1956–1974), director al
Universităţii Cultural-Ştiinţifice din Bacău (1969–1972). Din 1974, stabilit la Iaşi.
Participă la cercetările de folclor cu echipele sociologice ale profesorului Dimitrie
Gusti, desfăşurate în localităţile Voroneţ şi Mănăstirea Humorului (1939). Debut
publicistic în „Junimea literară” (1933). Conduce publicaţiile periodice
„Comunicări de istorie şi filologie”, „Revista Bucovinei”, „Studii şi cercetări
ştiinţifice”. Colaborează cu articole şi studii la numeroase periodice de specialitate,
în ziare şi reviste: „Junimea literară”, „Revista Bucovinei”, „Bucovina literară”,
„Făt-Frumos”, „Limbă şi literatură”, „Revista de pedagogie”, „Revista
învăţământului superior”, „Analele Universităţii «Al. I. Cuza» Iaşi”, „Forum”,
„Cronica”, „Ateneu”. Culegător şi teoretician al creaţiei populare, ilustrativ fiind
studiul Invocaţia în poezia populară, Bucureşti, Editura Litera, 1980, 107 p. Autor
al unor romane, unele, rămase în manuscris: Mens academica (1938), Fata gazdei,
Lumini şi umbre49. Filologul bucovinean Traian Cantemir se stinge din viaţă la
7 august 1998 în Iaşi.
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[I. Pânzaru, Petru Froicu, Eugen Dimitriu], Ştiinţa în Bucovina. Ghid biobibliografic,
vol. II, Suceava, Biblioteca Judeţeană, 1983, p. 25–28; Petre Popescu Gogan, Memento!
„Demolarea” Academiei Române, în „Memoria”, revista gândirii arestate, Bucureşti, anul X, nr. 28,
1999, p. 13; Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Române, 1866–2003. Dicţionar, Ediţia a III-a,
revăzută şi adăugită, cu un cuvânt-înainte de Academician Eugen Simion, Preşedintele Academiei
Române, Bucureşti, Editura Enciclopedică–Editura Academiei Române, 2003, p. 131; Emil Satco, op.
cit., vol. I, p. 142–143.
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[I. Pînzaru, Petru Froicu], op. cit., vol. I, p. 32–33; Emil Satco, op. cit., vol. I, p. 183–184.
Pentru mai multe informaţii, vezi Elena Pascaniuc, Traian Cantemir (1907–1998), reprezentant al
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Cotos, Nicolae. Născut la 10 octombrie 1883, în localitatea Straja, districtul
Rădăuţi. Face studii la Gimnaziul Greco-Oriental din Suceava (1897–1905) şi la
Facultatea de Teologie din Cernăuţi (1905–1909), care îi conferă doctoratul în
1911. Studii de specializare la Universităţile din Viena, Breslau, Tübingen, Bonn,
Berlin, Atena şi Bucureşti (1910–1914). Voluntar în armata român în Primul
Război Mondial. Profesor suplinitor la Seminarul Teologic din Chişinău (1918–
1919. Docent (1919), profesor agregat (1920) şi titular (1924) la Catedra de
Teologie Fundamentală de la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. La Facultatea de
Teologie din Cernăuţi face şi cursuri speciale de Psihologia religiei, Filosofie
creştină, Sectologie, suplineşte un timp Catedra de Teologie Dogmatică şi
Simbolică. Decan al Facultăţii de Teologie (1924–1931, 1935–1937, 1938–1940),
rector al Universităţii din Cernăuţi (1926–1927). Pensionat în 1941. Redactor al
revistei „Candela” (1935–1938), fondator şi redactor al revistei „Credinţa”, în care
publică numeroase articole de îndrumare creştinească. Stabilit din 1944, în cel de al
doilea refugiu, la Sibiu. În 1951–1952 lector suplinitor pentru limba greacă la
Institutul Teologic Universitar de aici. Profesor de prestigiu, nehirotonit, cu o
bogată activitate misionară. Autor de studii, articole, publicate în presa teologică a
vremii. Câteva cursuri au circulat litografiate. Traduceri din lucrările sfinţilor
părinţi capadocieni, unele publicate în periodice, altele rămase în manuscris ori
pierdute în refugiul din 1940. De interes documentar, Almanahul jubiliar al
„Academiei Ortodoxe” la 25 de ani de existenţă, Cernăuţi, 1909; Activitatea
pentru răspândirea culturii religioase morale din Archideceza Bucovina, în
volumul publicat de Ion I. Nistor, Zece ani de la Unirea Bucovinei, Cernăuţi,
Editura „Glasul Bucovinei”, 1928, p. 375–38850.
Profesorul Nicolae Cotos se stinge din viaţă, la 15 mai 1959, la Sibiu.
Daşchievici, Mihail-Dragoş. Născut la 6 septembrie 1875 în localitatea
Sârghieni, districtul Vijniţa. Absolvent al Şcolii Normale din Cernăuţi (1899).
Director al Şcolii din Văşcăuţi pe Ceremuş (1918–1933). Colaborează cu versuri şi
povestiri diverse la periodice ale vremii din Cernăuţi. Refugiat la Râmnicu Vâlcea,
unde se stinge din viaţă la 22 iulie 194851.
Daşchievici, Silvian. Născut în 1929 în oraşul Vijniţa, în familia unui
funcţionar. Studii primare la şcolile din Vilaucea şi Banila pe Siret (1935–1939),
continuate la Liceul „Regele Ferdinand I” din Storojineţ (din 1939). În 1940
familia sa obţine aprobarea pentru repatriere în Germania. În Germania trăieşte
într-o tabără de repatriere organizată în Mănăstirea Neisse, pe malul Oderului. În
1941, familia Daşchievici solicită şi obţine aprobarea pentru întoarcerea în
şcolii filologice şi folclorice din Cernăuţi, în „Analele Bucovinei”, Rădăuţi–Bucureşti, anul XIV, nr. 1
[ianuarie–iunie], 2007, p. 133–149.
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România, ajungând la Videle în ziua de 22 iunie 1941. În acelaşi an revine în
Bucovina. Îşi continuă studiile la Liceul „Regele Ferdinand I” din Storojineţ. În
martie 1944, familia Daşchievici se refugiază pentru a doua oară. De Buna Vestire,
în 25 martie, pleacă din Banila pe Siret cu o căruţă, împreună cu un vecin. În ziua
de 4 aprilie 1944, este martor la bombardarea Gării Ploieşi de către americani, unde
„vede morţi, disperare, groază”. A doua zi ajunge în Gara de Nord, unde vede „un
tren cu refugiaţi bombardat” şi mari distrugeri pe Calea Griviţei. De aici pleacă
spre Turnu Severin, ajungând la Baia de Aramă, locul de repatriere stabilit pentru
refugiaţii din judeţul Storojineţ. Îşi continuă studiile liceale la Turnu Severin,
locuind la internat împreună cu alţi adolescenţi refugiaţi din Bucovina şi Basarabia.
Clasa a VI-a de liceu o face la Liceul din Buftea-Bucureşti iar clasa a VII-a la
Ortişoara, în judeţul Timiş.
După obţinerea bacalaureatului, se înscrie la Facultatea de Medicină din
Timişoara, înfiinţată după război în clădirea unui fost liceu german. Student bursier
timp de şase ani (1948–1954). Termină printre primii facultatea (1954), dar la
repartiţie nu obţine postul de chirurg pe care şi-l doreşte. Repartizat la ţară, în
Oltenia, la Negoieşti, unde se afla familia soţiei sale, refugiată din Basarabia. După
cinci ani de stagiu la ţară, în 1959, la concursul de secundariat obţine un post de
chirurg la Spitalul „I. C. Frimu”, astăzi Spitalul de Urgenţă „Floreasca” din
Bucureşti. Asistent la Clinica de Chirurgie şi la Institutul de Medicină şi Farmacie
din Târgu Mureş. Transferat la Bucureşti, medic chirurg, apoi director adjunct la
Policlinica „Drumul Taberei” (1970–1973). Din 1973, director adjunct şi medic-şef
al Policlinicii „Colţea”. Până în 1977 obţine doctoratul şi primariatul. Medic primar
la Spitalul „Colţea” şi director al acestuia (1977–1992). Profesor de chirurgie la
Şcoala Postliceală „Carol Davila”.
Medicul dr. Silvian Daşchievici publică două manuale de chirurgie, patru
monografii şi peste 100 de articole ştiinţifice în periodice de specialitate din ţară şi
de peste hotare52. În 1995 şi 1996 participă la Zilele Limbii Române de la Cernăuţi,
vizitând totodată Banila Moldovenească şi casa pe care le-a părăsit cu peste cinci
decenii în urmă. Aici observă cu tristeţe că nimic nu era ca acum o jumătate de
secol: „Ceea ce a rămas este fântâna, pe care o ştiam, şi grajdul, şi şura care erau
aceleaşi, doar [că] în loc să fie acoperite cu draniţă, cum erau atunci, erau acum
acoperite cu azbociment. Am vrut să merg puţin mai sus, prin Banila, [dar] n-am
mai recunoscut [nimic]”. Primirea şi modul în care au fost trataţi la graniţă foştii
refugiaţi bucovineni, venind la Cernăuţi acum ca invitaţi, l-au oripilat, potrivit
mărturisirii sale consemnate de Elena Savciuc 53.
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În Bucovina nu-l găsim menţionat în niciuna din lucrările biobibliografice elaborate şi
publicate aici, începând din anii ’80 ai veacului trecut.
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Drumur, George. Pseudonimul poetului, prozatorului şi traducătorului
George Pavelescu. Născut la 14 martie 1911 în Horecea Mănăstirii – Cernăuţi. Fiul
lui Cozma şi al Ilenei Paulovici, născută Antonovici. Şcoala primară în Horecea
(1920–1924). Studii continuate la Şcoala Normală din Cernăuţi (1925–1933) şi la
Liceul de Stat „Aron Pumnul” (1933–1941). În tradiţia Bucovinei de altădată, face
studii temeinice în domenii diverse: conservator, drept, matematică, fizică.
Pedagog, profesor de liceu şi şcoală profesională la Cernăuţi (1933–1937, 1937–
1940, 1941–1944). Refugiat. Profesor la Şcoala profesională din Brezoi, judeţul
Vâlcea (1944–1946), profesor la Şcoala de Muzică din Timişoara (1950–1957),
funcţionar la Conservatorul de Muzică (1948–1950), secretar artistic la Opera de
Stat din Timişoara (1957–1958) şi secretar literar-muzical aici (1958–1972). Debut
literar în „Junimea literară” (1931). Din 1931, colaborează la diverse periodice
regionale şi centrale. Secretar de redacţie la „Iconar”, prim-redactor la „Bucovina
literară”, redactor-şef la „Deşteptarea”, director al Editurii „Bucovina literară”. La
Cernăuţi face parte din gruparea literară a „Iconarilor”, care cred în „mântuirea prin
provincie” şi aspiră să impună specificul bucovinean („atmosfera de nord”,
„goticul moldovenesc”) ca model al spiritualităţii româneşti. Este aici prieten cu
Rudolf Rybiczka (graficianul care îi ilustrează volumul de debut cu cinci gravuri în
linoleum), Mircea Streinul, Liviu Rusu, Traian Chelariu şi Vasile Posteucă. Acum,
în cea mai rodnică perioadă a creaţiei sale, se remarcă prin intensă activitate
redacţională şi editorială.
George Drumur publică, mai ales, versuri: Solstiţii (1936), Suflete în azur
(1940), Vatra cu stele (1942), Însemnele anilor (1973), Neodihna cuvintelor
(1986). Traduce din literaturile germană, cehă, slovacă şi rusă. Transpune în
româneşte versurile unor opere şi oratorii celebre: Pescuitorii de perle (G. Bizet),
Elixirul dragostei (G. Donizetti), Orfeu (Ch. W. Glück), Anotimpurile (J. Haydn).
De-a lungul vremii, este prezent în câteva antologii: Poeţii tineri bucovineni
(1938), Floare de gând (1947), Harfele patriei (1973), Poeţi din Bucovina (1996).
George Drumur, unul dintre scriitorii-reper ai provinciei noastre, întruchipând
drama bucovinenilor risipiţi în ţară şi în lume, moare la 7 iunie 1992 în Timişoara54.
Pentru George Călinescu, George Drumur este doar un „ţăran [care] cântă
Rinul, burgurile gotice, feudalitatea”, împreună cu alţi tineri care fondează o
„poezie arboroseană”, un „gotic moldovenesc, în afara oricărui ochi critic”. Alţi
critici şi istorici literari (Ion Biberi, George Muntean, Emil Satco, Adrian Dinu
Rachieru, Mircea A. Diaconu) cred că poezia acestui bucovinean poliglot stă sub
semnul „cuminţeniei” limbajului poetic, distingându-se prin sinceritatea trăirii,
puritatea fiorului liric, forţă, bogăţie, tonul baladesc, gravitatea profetică a
discursului. Scriitor fecund, cu „inima bântuită de nelinişti”, cu vocaţie de
peisagist, el cultivă o poezie încărcată de reminiscenţe folclorice, aducând cu sine
„plinătatea unei lumi mirifice” şi evoluând, într-un context nefavorabil, spre
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modernitate (prin renunţarea la „ereziile tradiţionalismului”, orientarea spre
cerebralitate, în tablouri de factură expresionistă comunicând „ trăirea acută a unei
crize a fiinţei” aflate în rătăcire). Prevestind „înalturi mari de timp, curate, / şi
adâncimi de întuneric, nefireşti”, tânărul iconar intra, în 1931, în imperiul poeziei
ca într-un vis, purtând „pe mâni lumini de veghe”, lunecând spre „adâncuri mari de
basme” populate de „pridvoare cu-nserări şi călăreţi pribegi”, de voievozi
călătorind înspre mănăstiri, de zâne şi domniţe „sfioase-n dragoste” şi păstori
neadormiţi lângă vatră, într-un alt timp, când „Isus, un abur de lumină, plin, / în
ieslea de omăt, cu stele-n păr, / – veghează trecerea sub cer străin / ştiutul drum, cu
magi, spre adevăr”. George Drumur este un poet al amurgurilor viorii, cu
predilecţie pentru „poemul de haiducie al cuvintelor”, un poet al azurului plămădit
din „nămolul veşted, slut”, al trecerii prin „regatul culorii” cu braţele încărcate de
tăceri, spre „vămile luminate”, rătăcind prin „pădurile uitate pe sub mări”, în
căutarea înţelepciunii proorocilor – „urmă de foc în tăciune”.
Temele poeziei sale sunt satul, copilăria, exodul („după semnul mânii / ca
să-şi regăsească în azur stăpânii”), pierderea unui timp adamic, drama ruperii
definitive de spaţiul bucovinean, degradarea istoriei, obsesia morţii. Ca poet al
tristeţii („Tristeţile cresc / şi cad peste rană, – / e stinsă şi ruga / şi stihul din
strană”), al trecerii şi petrecerii noastre „către marea înnoptare”, unde ni „s-a
prevestit cuminecarea / cu pământul şi cu dantelată zarea”, pe punţi azurate,
„sufletul fratelui de sub veac” ne întâmpină la răscruci de drum pribeag,
îndemnându-ne „spre alte constelaţii, / să ne regăsim armurele şi fraţii” 55. Ilustrativ,
reproducem un text din creaţia acestui iconar bucovinean, pentru frumuseţea şi
semnificaţia sa profundă: „Bucură-Te Maică a Domnului / de liniştea curată a
somnului // în care au intrat albastrele câmpii / ca să întâmpine pe cei dintâi copii.
// bucură-Te cea plină de minuni, / care astâmperi suflete, furtuni, // care-aduci
speranţe în dureri / şi ridici din inime poveri. // Bucură-Te prea nevinovată, / că din
milostenia-Ţi bogată // se adapă cei robiţi de ură / ca şi cei cu sufletul de zgură. //
Bucură-Te cea bogată-n daruri / care îndulceşti în noi atâtea amaruri // şi ne dai
speranţe tot mai multe, / dorurile noastre cine să le-asculte? // Tinde dar spre noi
iubirea-Ţi sfântă, / firea întreagă Te binecuvântă” (Maica Domnului)56.
Flondor, Gheorghe cavaler de. Născut la 31 august 1892 în Roman. Fiul
compozitorului bucovinean Tudor cav. de Flondor (1862–1908) şi al Mariei Ciuntu
(1865–1950), fiica unor mari moşieri din Vechiul Regat. Studii la Liceul de Stat
nr. 3 din Cernăuţi, cu bacalaureat (1910), continuate la Facultatea de Drept din
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Adrian Dinu Rachieru, Poeţi din Bucovina (Selecţie, studiu introductiv şi profiluri critice),
Timişoara, Editura Helicon, 1996, p. 157–158; Mircea A. Diaconu, Mişcarea „Iconar”. Literatură şi
politică în Bucovina anilor ’30, Iaşi, Editura Timpul, Colecţia „Enciclopedia Bucovinei în studii şi
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Vasile I. Schipor, George Drumur (1911–1992), un iconar al punţilor de azur din „vatra cu
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Viena şi Universitatea din Praga. Combatant în Primul Război Mondial, pe diverse
fronturi, în cadrul Regimentului de Dragoni nr. 14 (1914–1918). Căsătorit cu Lucia
Stephanovici (1927), prin care devine unul dintre cei mai mari proprietari de
pământ din Bucovina. Deputat şi senator, Rezident Regal al Ţinutului Suceava
(1939–1940). Personaj tragic, al cărui destin ilustrează, în multe privinţe, drama
elitelor româneşti ale epocii: refugiul la Sibiu, pierderea proprietăţilor, divorţul,
pronunţat în 1945, moartea prematură a băiatului său, Tudor (1952), lupta pentru
supravieţuire, ca muncitor zilier. Arestat la 14 aprilie 1952 la Sibiu şi internat în
lagărul de muncă de la Bicaz (1952–1954). Judecat şi condamnat la zece ani de
temniţă grea, prin sentinţa nr. 675 din 1956 a Tribunalului Militar Iaşi, pentru
„crime de activitate intensă împotriva clasei muncitoare şi a mişcării
revoluţionare”. Trece prin penitenciarele Văcăreşti, Suceava, Oradea, Aiud, Galaţi
şi Botoşani. Considerat „un element deosebit de periculos pentru securitatea
statului”, i se fixează domiciliu obligatoriu, pentru o perioadă de 36 de luni, în
Bărăgan (comuna Lăţeşti, raionul Feteşti). Eliberat la 12 martie 1964, prin decizia
nr. 6 306 a M.A.I. În detenţie şi apoi, până la moartea sa, survenită la 26 aprilie
1976 (Bucureşti), s-a distins printr-o ţinută aristocratică, suportând cu stoicism
ororile unui regim de exterminare57.
Holovaci (Holovati), Gheorghe. Născut la 5 iunie 1926 în localitatea
Trestiana (Dimca), judeţul Rădăuţi. Fiul lui Procopie şi al Elenei. Şcoala primară în
satul natal (1933–1940). După ocuparea părţii de nord a Bucovinei (1940), chemat
la şcoala primară pentru încă un an ca să înveţe limba rusă. La 1 aprilie 1941 face
parte din coloana care pleacă din Hliboca/Adâncata spre România. Supravieţuitor
al masacrului de la Varniţa-Fântâna Albă. După revenirea autorităţilor române, în
1941, reuşeşte la examenul de admitere la Liceul „Regele Ferdinand I” din
Storojineţ, pe care nu-l poate urmă însă din cauza taxele foarte mari. Studii la
Şcoala Tehnică Comercială, cu durata de patru ani, din Cernăuţi (1941–1944),
absolvită la Timişoara (1945).
Refugiat la 26 martie 1944. Stabilit în Banat, împreună cu familia sa, la
Remetea Mare. După stagiul militar, cu durata de trei ani, lucrează în agricultură,
pentru „cereale şi alimente”, ca să supravieţuiască. Căsătorit la Vatra Dornei cu o
bănăţeancă, Margareta Steibel, de origine germană, fiica lui Gheorghe şi a
Ecaterinei din Tolvedia (Livezi). Pentru a scăpa de persecuţia refugiaţilor din
Banat, locuieşte la Vatra Dornei timp de zece ani, fiind ajutat de un frate al mamei
sale, stabilit aici. În 1961 se transferă la Timişoara, unde revin şi părinţii săi.
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Lucrător la calea ferată, Secţia 5 Timişoara, şi în agricultură, după program, pentru
a-şi uşura traiul.
În interviurile pe care le acordă unor ziarişti, după evenimentele din 1989,
găsim o bogăţie de informaţii despre evenimentele din Bucovina anilor 1940–1944
(ocuparea părţii de nord a Bucovinei de către sovietici, instalarea noilor autorităţi,
sovietizarea satului bucovinean, evenimentele de la Fântâna Albă, din 1 aprilie
1941, deportările), din refugiu şi din viaţa în Banat (bombardamentele de la Ploieşti
şi Bucureşti, din 4–5 aprilie 1944, bombardamentele de la Turnu Severin,
deportarea germanilor în URSS, relaţiile interetnice, strategiile de supravieţuire ale
refugiaţilor bucovineni, colectivizarea agriculturii în Banat etc. 58
Ilica, Vasile. Născut la 11 noiembrie 1924 în Broscăuţii Noi, judeţul
Storojineţ, unde urmează cursurile şcolii primare, pe care le continuă la Liceul
„Regele Ferdinand I” din Storojineţ. Adolescenţa tânărului este marcată de
evenimente tragice: ultimatumul sovietic şi ocuparea Basarabiei şi a nordului
Bucovinei (iunie 1940), a doua ocupaţie sovietică şi refugiul masiv al românilor
(martie 1944). În 1944, Vasile Ilica îşi termină studiile liceale în refugiu, la
Timişoara. După examenul de bacalaureat, este înrolat în armată, participând la
acţiuni de dezarmare şi anihilare a unor unităţi germane în retragere. În iunie 1946
termină cursurile Şcolii de Ofiţeri de Geniu, secţia construcţii, din Bucureşti, cu
gradul de sublocotenent. Trei ani mai târziu este trecut în rezervă. După această
dată, Vasile Ilica lucrează pe diverse şantiere de construcţii în judeţele Maramureş
şi Bihor. În ultimii 25 de ani din cariera sa de constructor munceşte la Institutul
Judeţean de Proiectare Bihor, unde se specializează în studii şi lucrări de
sistematizare rurală şi teritorială. După 1990, călătoreşte frecvent în Basarabia şi în
partea ocupată a Bucovinei. Constructorul de altădată se dedică acum strângerii
legăturilor cu românii desţăraţi din spaţiul ex-sovietic. Devine membru activ al
Societăţii pentru Cultură Românească „Mihai Eminescu” din Cernăuţi, căreia îi
donează biblioteca de carte şi periodice româneşti moştenită de la unchiul său
Mihai Ilica, profesor de limba română în Chişinău în perioada 1920–1943. Tot
acum, veteranul de război Vasile Ilica strânge materiale diverse (documente aflate
la Arhivele de Stat din Cernăuţi, articole din periodicele vremii, mărturii,
fotografii) referitoare la evenimentele din preajma zilei de 1 aprilie 1941, petrecute
lângă Fântâna Albă59.
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În reconstituirea istoriei noastre confiscate din veacul trecut, un loc aparte îl
ocupă lucrarea Fântâna Albă. O mărturie de sânge – Istorie, amintiri, mărturii,
Oradea, Editura Imprimeriei de Vest, 1999. Cartea lui Vasile Ilica, dedicată „miilor
de victime ale stalinismului din nordul Bucovinei”, realizează în cele şase capitole
ale sale o impresionantă reconstituire a dramei românilor bucovineni sub cea dintâi
ocupaţie sovietică. Autorul prezintă contextul istoric în care trupele sovietice au
pătruns în partea de nord a Bucovinei, starea de spirit a locuitorilor din acele
momente dramatice, modul în care sovieticii au înscăunat noi autorităţi locale,
comportarea acestora faţă de localnici, amestecul în domeniul culturii şi al
învăţământului, supravegherea şi manipularea populaţiei româneşti, provocarea
continuă a acesteia, deportarea românilor consideraţi ostili, masacrarea celor
rămaşi la vetrele lor. Punctul central al cărţii îl reprezintă evocarea amplă, realizată
pas cu pas, a masacrului de la 1 aprilie 1941, comis lângă localitatea Fântâna Albă
asupra românilor, care, într-o procesiune impresionantă, doreau să-şi părăsească
vatra cotropită de o stăpânire barbară şi să treacă în România peste frontiera
impusă cu forţa.
Mărturiile referitoare la acest odios masacru şi la deportările care au urmat
sunt cutremurătoare. Fără a fi istoric de profesie, cu osârdie şi pasiune, Vasile Ilica
aduce contribuţii la elucidarea unui eveniment având doar în aparenţă caracter local
şi care a fost ţinut sub tăcere vreme îndelungată ori tratat ocazional. În epocă, au
scris despre acest eveniment Micola Rubaneţ (un ziarist ucrainean, care,
minimalizând dimensiunile masacrului, îşi publică rezultatele anchetei în
materialul Golgota Bucovinei, tipărit la Kiev, în „Liudena i svit”, nr. 10, octombrie
1941), Ion Dominte (ziarist român, care îşi publică ancheta în mai multe numere
ale ziarului „Bucovina”, Cernăuţi, 1942 şi, parţial, în broşura Din Raiul Bolşevic,
tipărită în acelaşi an). Mai aproape de noi, Ilie Popescu şi Ion Cozmei sunt autorii
cărţii Drumul spre Golgota, Iaşi, Editura Moldova, 1994. Materiale valoroase au
publicat după 1989, la Cernăuţi, periodicele „Plai Românesc” şi „Ţara Fagilor”.
Ocazional, au acordat oarece interes evenimentului şi unele gazete din România
(„Crai Nou”– Suceava, „Bucovina”– Rădăuţi, „Românul”– Bucureşti). Tragicul
eveniment de la Fântâna Albă n-a constituit, însă, niciodată, obiectul unor cercetări
speciale, nici în perioada 1941–1944, nici după 1989, când au existat condiţii
favorizatoare. Marea dramă a românilor din partea a doua a veacului trecut pare că
nu interesează pe nimeni. Fântâna Albă reprezintă doar un episod al acesteia.
Ocuparea samavolnică a unor întinse şi vechi teritorii româneşti, masacrul în masă,
deportarea, lagărele de muncă forţată/de exterminare, refugiul şi risipirea masivă a
românilor în mai toată lumea, ocupaţia sovietică în România, comunizarea ţării
prin exterminarea cu brutalitate a structurilor de rezistenţă ale societăţii civile,
spolierea bogăţiilor naţionale prin mărirea arbitrară a datoriei de război,
mancurtizarea şi falsificarea istoriei, discriminarea, supravegherea continuă şi
marginalizarea refugiaţilor bucovineni şi basarabeni acoperă o jumătate de veac
însângerat şi reprezintă în istoria contemporană un ruşinos exemplu de barbarie.
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Fântâna Albă este doar unul dintre locurile însângerate de pe lungul drum al
exterminării românilor. Ca şi faptele consemnate în eposul eroic al vremurilor de
glorie, suferinţa imensă a românilor are măreţia şi nobleţea tragediilor din
Antichitate. Poate că şi din această cauză românii nu şi-o clamează, zgomotos, la
răscruci ale istoriei. Şi, fără să culpabilizeze neamuri ori oameni nevinovaţi, ei îşi
susţin dăinuirea, mai cu seamă, în curăţenia şi simplitatea vechilor ceremonii şi
ritualuri de perpetuare a memoriei colective: „La Fântâna Albă se închină / lutului
şi umedei ţărâni, / dulce şi amara Bucovină / cu tot neamul nostru de români. //...
Ziua-aici dădeau în floare merii, / peste noapte floarea îngheţa, / Adia a iarnă de
Siberii – / luna nouă muguri secera… // Au ieşit bărbaţii să-şi adune / primăvara
toată la un loc. / Floarea scuturată de cărbune / le-a cernit cununile de foc. // Ai
venit, Ioane, pân-aice, / horele şi graiul să-ţi aduni ? / Te-au ajuns cartuşe venetice /
pân’ la os şi sânge de străbuni. // La Fântâna Albă şi uscată / şuieră prin stratul de
mohor, / şarpele din sârma cea ghimpată / ce desparte tată de fecior. // Mai încerci
să vii şi-acum, Arune, / mai porneşti la drum pe jos, Mihai, / stâlpul cel de piatră nu
va spune / pentru toate vremurile «Stai!»? // Mai trimiţi din veacuri vreo solie, /
Preamărite Ştefan-voievod? / Trece numai dorul de moşie / strâns în haine grele de
aprod… // Ţi-ai trecut prin vamă, Cipriane, / cântecul ca pasărea în zbor? / Mai
revii şi astăzi ca în anii / tineri – învelit în tricolor? // La Fântâna Albă şi uscată /
şuieră prin stratul de mohor, / şarpele din sârma cea ghimpată / ce desparte mamă
de fecior”60.
Lărgindu-şi aria de investigare, Vasile Ilica publică, peste numai câţiva ani,
lucrarea Martiri şi mărturii din nordul Bucovinei (Fântâna Albă, Suceveni, Lunca,
Crasna, Igeşti), aducând în actualitate, într-un masiv volum de aproape 500 de
pagini61, noi mărturii care evocă „experienţe tragice trăite de populaţia românească
surprinsă total nepregătită de a face faţă unui genocid totalitar şi cu desvârşire
absurd, organizat de conducătorii sovietici în noile provincii româneşti anexate la
28 iunie 1940 şi încorporate prin siluire şi şantaj în marele imperiu roşu de la
răsărit”62. Dintre capitolele şi subcapitolele acestei reeditări, care valorifică un
impresionant material documentar, reţinem: Amintiri despre prima ocupaţie
sovietică în nordul Bucovinei în perioada 1940–1941, p. 55–76; Genocidul de la
Fântâna Albă, 1 aprilie 1941, p. 79–137; Masacrul de la Lunca, 6/7 februarie
1941, p. 137–148; Revolta de la Crasna, martie–aprilie 1944, p. 149–156;
Asasinatele de la Igeşti, iunie 1941, p. 156–160; Partizani români din nordul
Bucovinei, 1944–1945, p. 160–175; Comemorări ale victimelor terorismului
stalinist în nordul Bucovinei, p. 188–211; 12/13 iunie – ziua cea mai neagră din
perioada ocupaţiei sovietice, 1940–1941. Marea deportare, p. 215–262; Marea
60
Grigore Bostan, La Fântâna Albă, ibidem, p. 245–246. Republicare din „Mioriţa”, revistă
de istorie, literatură şi folclor, Cernăuţi, anul I, nr. 2, iunie–iulie 1992, p. 4.
61
Vasile Ilica, Martiri şi mărturii din nordul Bucovinei (Fântâna Albă, Suceveni, Lunca,
Crasna, Igeşti), Oradea, Editura Imprimeriei de Vest, 2003.
62
Vasile Ilica, Argument pentru ediţia revăzută, ibidem, p. 18.
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foamete din 1946–1947 şi alte mărturii, p. 265–290; Din folclorul deportaţilor, p.
357–375; Anexe – cu localităţi, troiţe şi liste cu numele victimelor din satele
martire din nordul Bucovinei, p. 380–476.
„Listele provizorii” din cele 40 de anexe ale cărţii, cuprinzând împuşcaţi,
deportaţi, dispăruţi, liste prezentate pe raioane (Herţa, Hliboca, Noua Suliţă şi
Storojineţ), evidenţiază dimensiunile fenomenului investigat: Godineşti – 34 de
persoane; Horbova – 52; Hreaţca – 44; Mihoreni – 34; Molniţa – 67; Ostriţa – 136;
Pilipăuţi – 103; Proboteşti – 106; Târnauca – 223; Carapciu pe Siret – 117; Ceahor
– 51; Cupca – 82; Dimca – 56; Oprişeni – 54; Stăneşti – 154; Tereblecea – 283;
Suceveni – 109; Iordăneşti – 50; Voloca pe Derelui – 50; Bahrineşti – 134; Boian –
179; Buda Mică – 78; Mahala – 579, Stroieşti – 46; Costiceni – 32; Budineţ – 77;
Crasna – 274; Igeşti – 87; Pătrăuţii de Jos – 142; Pătrăuţii de Sus – 50; Ropcea –
52; Storojineţ (Maidan) – 90; Roşa – 70; Horecea – 110. Concluzia editorului
„schiţelor de istorie” din această carte63 o găsim imprimată pe coperta a IV-a;
„Acţiunile dure, de o cruzime ieşită din comun, asupra populaţiei româneşti din
nordul Bucovinei, nu pot fi considerate un accident sau o acţiune scăpată de sub
control, ci, în mod cert, este vorba de o diabolică politică de stat, urmărită cu
deosebită insistenţă de organele conducerii de stat a U.R.S.S. asupra unei populaţii
nevinovate şi complet nepregătite de a face faţă la un asemenea terorism de stat”64.
Kristofovici, Vladislav. Născut la 26 noiembrie 1918 în Cernăuţi, într-o
familie de origine armeană. Studiază la Facultatea de Silvicultură din Poznan din
dorinţa de a administra pădurile de pe domeniile părinţilor săi de la Carapciu pe
Ceremuş. Refugiat la Craiova, la invadarea Bucovinei de către sovietici (1940).
Începând de la 22 iunie 1941, participă la operaţiunile militare de pe Frontul din
Răsărit, luptând până la Cotul Donului. Persecutat de regimul comunist, trece
Dunărea înot în Iugoslavia, la 21 septembrie 1948. Internat în lagărul de refugiaţi
de la Triest. Emigrează în Statele Unite ale Americii, unde se specializează în
ştiinţele politice, devenind profesor la Downtown College din Chicago, în 1958.
Doctorat în 1969. Predă la universităţile Columbia din New York, Temple din
Philadelphia şi Stanford din California. Membru al Asociaţiei Internaţionale de
Ştiinţe Politice şi al Uniunii Geografice Internaţionale65. Profesorul bucovinean
63

Grigore C. Bostan, O mărturie de sânge a unităţii noastre naţionale, ibidem, p. 19.
Vezi şi Grigore Bostan, Lora Bostan, Destinul intelectualităţii româneşti din nordul
Bucovinei, 1953–1960. Încercări de reîntoarcere la izvoare, în „Analele Sighet”, vol. VIII, Anii
1954–1960. Fluxurile şi refluxurile stalinismului, Comunicări prezentate la Simpozionul de la
Sighetul Marmaţiei, 2–4 iulie 2000, Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2000, pp. 977–981. Aici,
autorii susţin că „una dintre strategiile principale (dar, desigur, nedeclarate) ale regimului de ocupaţie
sovietică în nordul Bucovinei şi ţinutul Herţei a fost neutralizarea şi anihilarea spiritului românesc în
acest spaţiu ce ţine de istoria noastră bimilenară” (p. 977).
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Mihai Pelin, Opisul emigraţiei politice. Destine în 1 222 de fişe alcătuite pe baza dosarelor
din arhivele Securităţii, Bucureşti, Editura Compania, 2002, p. 186–187. Informaţii mai multe despre
Vladislav Kristofovici (Kristof, Ladis Kris Donabed) oferă Emil Satco în Enciclopedia Bucovinei,
vol. I, Suceava, 2004, p. 594–596.
64

Vasile I. Schipor

revine în România şi la Cernăuţi în repetate rânduri, mânat de dorul Bucovinei
natale, „o craină dulce şi veselă”, mărturisind că „anii trec, dar amintirile rămân vii
cât mai rămânem în viaţă”. Participând la lucrările sesiunii ştiinţifice „Bucovina
istorică. Memoria culturală şi procesul de comunizare, 1945–1989”, Rădăuţi, 20–
21 septembrie 2002, îşi încheie emoţionant expunerea: „Doamne, ce oi fi greşit eu /
De mă încerci aşa de greu? / Plugul în brazdă când l-am pus, / Gândul meu spre cer
s-a dus; / Bobul când l-am semănat, / Tu l-ai binecuvântat / Cu rază de soare vie /
Şi cu vers de ciocârlie; / Masa mea şi casa mea / Când le voi mai revedea? /
Doamne, ce oi fi greşit eu, / De mă încerci aşa de greu?”
Leahu, Victor. Născut la 7 iunie 1921 în comuna Cotul Ostriţei, judeţul
Cernăuţi. Tatăl său emigrează în Statele Unite ale Americii în 1924. În 1939 mama
pleacă peste Ocean spre a-şi aduce soţul acasă. Împreună cu fratele său Ionică,
rămâne în casa părintească, alături de bunica dinspre tată, sub supravegherea
Mariei Oţel, sora cea mai mare a mamei. Studii la Liceul Ortodox de Băieţi
„Mitropolitul Silvestru” din Cernăuţi. După ocuparea părţii de nord a Bucovinei de
către sovietici, cu sprijinul profesorului său de filosofie Usatiuc, pleacă în
Germania, unde ajunge în lagărul pentru români din Gleiwitz. În 1941 ajunge într-o
tabără de refugiaţi la Deva. După revenirea administraţiei româneşti la Cernăuţi, se
întoarce acasă în Bucovina, unde găseşte un dezastru. Fratele său fusese împuşcat
în masacrul de la Lunca-Dorohoi, pe Prut, în încercarea de a trece în România
împreună cu un grup mare de tineri consăteni. Bunica sa, în vârstă de 84 de ani,
fusese deportată în Siberia, în semn de represalii, unde moare după foarte scurtă
vreme. Devine al treilea copil al familiei Oţel, alături de verii săi Aspazia şi
Anatolie. După absolvirea liceului şi obţinerea bacalaureatului, se înscrie la
Politehnica „Gheorghe Asachi” din Cernăuţi, secţia Construcţii.
În 1944 se refugiază şi îşi continuă studiile la Iaşi. Nu-şi poate susţine
licenţa, deoarece este arestat în 1948. Anchetat la Securitatea din Iaşi şi Suceava,
condamnat la zece ani de închisoare, pentru „crimă de uneltire împotriva ordinii
sociale”. Trece prin închisorile Suceava, Aiud, Baia Sprie, Gherla, Jilava. După
executarea celor zece ani, mai primeşte o prelungire de trei ani, pe care o execută
în coloniile de muncă forţată 9 Culme, Grindu şi Periprava. După eliberare îşi
susţine licenţa la Iaşi, primind un post de inginer la Ploieşti. Reuşeşte să-şi refacă
legăturile cu familia şi să emigreze în S.U.A. Revine în România după moartea
mamei sale (1999), urmărind să-şi legalizeze repatrierea.
Moare, într-un accident stupid, în locuinţa sa din Sarasota-Retfort
(Minesotta), la 24 mai 2004.
În cadrul comunităţii româneşti din Detroit a desfăşurat o intensă activitate
culturală, susţinând conferinţe pe tema închisorilor politice din România comunistă
şi organizând un atelier de iniţiere gratuită în arta încondeierii ouălor şi a
cusăturilor româneşti.
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În România i-a rămas în manuscris volumul Starţun. Între temniţă şi vecie,
cuprinzând amintiri din tinereţe şi din închisorile prin care a trecut, volum pregătit
pentru tipar de Aspazia Oţel-Petrescu la Roman şi publicat în 200666.
Lesiecka, Maria-Josefa. Născută la 9 mai 1918 în Zastavna, judeţul Cernăuţi.
Bunicul său, Ştefan Lesiecki, insurgent polonez, s-a stabilit în 1863 în Bucovina, la
Cadobeşti, unde a fost administrator al moşiei familiei Liskowacki. Tatăl său, Jan
Lesiecki, era şeful Jandarmeriei districtului Zastavna. Absolventă a Liceului de
Fete nr. 2 din Cernăuţi şi a Seminarului Pedagogic Franciscan Particular „Surorile
Mariei” din Cernăuţi. Învăţătoare la şcoala din Davideni-Zrub (1938–1940).
Participă, în toamna anului 1939, la acţiunea de ajutorare a refugiaţilor polonezi,
iniţiată de Tadeusz Buynowski, consulul Republicii Polone la Cernăuţi, şi a
senatorului Tytus Czerkawski. După intrarea Armatei Roşii în Bucovina, se
refugiază la Suceava, apoi la Bucureşti. Activează în interesul serviciului de
informaţii polonez „Expozytura R”, având sarcini informative şi ca translator.
Căsătorită cu ofiţerul român Galidescu. În 1942 li se naşte fiica Haritina.
Refugiată. Arestată, în mai 1947, dusă la sediul N.K.V.D. de pe Aleea
Alexandru din Bucureşti. Refuză colaborarea, în schimbul eliberării, cu toate că
lăsase acasă fetiţa de cinci ani. Anchetată de sovietici la Constanţa şi condamnată
la 15 ani închisoare, pentru spionaj. Detenţia în lagărele din Siberia (Vorkuta).
Repatriată după opt ani, în noiembrie 1955, şi dusă direct la penitenciarul Gherla,
fără să fie anchetată, judecată şi condamnată. Eliberată în 1957. Lucrează ca
magazioner la Spitalul Colţea. În 1973 se pensionează.
După 1989, activă în cadrul manifestărilor polonezilor din România. Pentru
contribuţia sa la întărirea spiritului polonez în cadrul comunităţii din România şi
pentru întreaga sa activitate, este distinsă cu înalte ordine şi medalii: Crucea
„Polona Restituta” în rang de Cavaler (1997), Crucea de Cavaler al Ordinului de
Merit al Republicii Polone (2000), Medalia de Bronz a Armatei Polone, Serviciul
Credincios Român în grad de Cavaler, Medalia „Pro Memoria” acordată de Oficiul
Polonez al Combatanţilor şi al Persoanelor care au Suferit Represiuni (2005). La
venerabila sa vârstă, susţine comunicări la Memorialul de la Sighet, în cadrul
comunităţii polonezilor, scrie despre încercările prin care a trecut şi despre oamenii
care i-au fost alături în suferinţă, mărturisind: „Am avut puterea să nu mă vând. Şi,
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fiind credincioasă, m-a ajutat Dumnezeu”67. Maria-Josefa Lesiecka se stinge din
viaţă la 19 septembrie 2008 în Bucureşti68.
Loghin, Constantin. Născut la 4 septembrie 1891 în localitatea Budeniţ,
judeţul Storojineţ. Fiul răzeşilor Leon şi Rozalia. Studii la Liceul „Aron Pumnul”
din Cernăuţi, absolvit în 1912, continuate la Facultatea de Litere şi Filosofie a
Universităţii Francisco-Josefine din capitala Bucovinei, cu licenţa obţinută în 1919.
Înrolat în armata austriacă (1914). Profesor la Şcoala Reală Superioară din Cernăuţi
(1920–1940). În 1940, refugiat la Bucureşti, unde predă la Liceul „Matei Basarab”
(1940–1941). În 1942 revine la Cernăuţi. În 1944 pleacă pentru a doua oară în
refugiu, la Timişoara. Profesor la Liceul Comercial şi la Colegiul Naţional
„Diaconovici Loga” (1944–1949), profesor la Şcoala Pedagogică din Gherla (până
în 1957). Membru al Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina,
secretar şi vicepreşedinte al acesteia. Bogată activitate de promovare a scriitorilor
bucovineni. Preşedinte al Societăţii Scriitorilor Bucovinei (1938). Dintre lucrările
sale: Ion Grămadă, Scrieri literare (ediţie îngrijită, 1924), Scriitori bucovineni,
antologie (1924), Istoria literaturii române. De la început până în zilele noastre
(1926), Anul 1848 în cultura şi literatura Bucovinei (1926); Istoria literaturii
române din Bucovina, 1775–1918 (în legătură cu evoluţia culturală şi politică)
(1926; o ediţie nouă în 1996); Antologia scrisului bucovinean până la Unire, vol. I,
Poezia, vol. II, Proza (1938); Eminescu şi Bucovina (în colectiv, 1943). Profesorul
Constantin Loghin se stinge din viaţă la 23 februarie 1961 în Gura Humorului 69.
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EVOCĂRI

Bukowiner im kulturell-wissenschaftlichen Leben Rumäniens
in der Nachkriegszeit (I)
(Zusammenfassung)
Die Flucht und das Schicksal der Bukowiner Flüchtlinge im Juni 1940, bzw. März–April 1944
bedeuteten ein unantastbares Thema in Rumänien vor 1989. Die Studie Bukowiner im kulturellwissenschaftlichen Leben Rumäniens in der Nachkriegszeit gehört zu den wenigen unabhängigen
Werken, die dieses Forschungsthema behandeln.
Im ersten Teil werden die wichtigsten Beiträge zur Historiographie dieses Problems
präsentiert. Zum ersten Mal nimmt man Bezug innerhalb der rumänischen wissenschaftlichen
Forschung auf die zur mündlichen Geschichte gehörenden Interwievs, sowie auf die Werke der
Bukowiner künstlerischen Literatur (Dichtung, Prosa, Memorialistik), in denen die Flucht als
Grenzsituation die Entstehung des Werkes beeinflusste. Solche Texte sind Zeugnisse einer tragischen
Lebenserfahrung und sie erwecken das Interesse der Geschichte durch ihre Authentizität und
Ausdrucksstärke. Indem sie die Beschäftigungen der historiographischen Literatur mit dem erwähnten
Thema fortsetzt und ein Gebiet der Gegenwartsgeschichte erforscht, das von anderen Forschern
zeitlang vermieden wurde, bringt diese Studie neue Kenntnisse aus einem Bereich hervor, der als
integraler Bestandteil der nationalen und europäischen Kulturerbe verstanden wird.
Im zweiten Teil gleicht die Studie Bukowiner im kulturell-wissenschaftlichen Leben
Rumäniens in der Nachkriegszeit einigermassen der Form eines bio-bibliographischen Wörterbuches,
einem alphabetisch geordneten Verzeichnis, wo sich sehr viele Bukowiner Flüchtlinge verschiedener
Nationalitäten und religiösen Bekenntnissen befinden. Alldas beweist – wie Traian Cantemir am
Anfang der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts schrieb – „die Präsenz der Bukowina in der kulturellwissenschaftlichen Entwicklung des Landes” durch eine ausgezeichnete, heute noch wenig bekannte
und bewertete „schöpferische Tätigkeit”.

VIAŢA POLITICĂ, CULTURALĂ, LITERARĂ ŞI ARTISTICĂ

EVREII DIN VAMA
ION CERNAT
Motto: „Şi, totuşi, neamul românesc, în profunzimile
lui era şi este nevinovat de ceea ce s-a comis în numele lui.”
(Spovedania lui Traian Popovici, fost primar la Cernăuţi.)

Cu siguranţă, nu rămânem indiferenţi când auzim la cetăţenii aparţinând
statului Israel expresia „am venit în ţară”, care înseamnă că evreii născuţi, crescuţi,
studiaţi în România au rămas sufleteşte legaţi de ţara locuită împreună secole la
rând, dar că mai au o ţară, percepută ca spaţiu economic şi politic în care n-au ajuns
atât de vechi încât să uite ţara strămoşilor şi anii copilăriei. Ultima dată, nu cu mult
timp în urmă, am auzit expresia „am venit în ţară” de la Rudi Melzer, născut şi
crescut în Vama până la vârsta de cincisprezece ani, după care a plecat în Israel, de
unde vine periodic la mormintele moşilor şi strămoşilor care-şi dorm somnul de
veci în cimitirul evreiesc din Vama.
Atitudinea şi părerile acestor cetăţeni evrei, de diverse profesii şi orientări,
vin oarecum în contradicţie cu ideile şi concepţiile unor autori, tot evrei, din ţară şi
din străinătate (Jean Ancel, Lya Benjamin, Carol Iancu, Radu Ioanid, Delia Ofer,
Marcu Rosen, Liviu Rothman, Paul Shapiro, Raphael Vago, dar şi Dorin Dorian,
Theodor Wexler, Alexandru Şofran), care vorbesc, în tonuri şi culori diferite,
despre România (tot spaţiul geografic al României Normale) ca despre un spaţiu al
antisemitismului şi Holocaustului.
S-a constatat că, dintotdeauna, au existat divergenţe de păreri, puncte de
vedere diferite, neconcordanţe între linia, să-i spunem oficială, rămasă de multe ori
necunoscută marelui public, şi părerile oamenilor obişnuiţi, ale căror atitudini şi
sentimente sunt generate de alte realităţi, palpabile şi prozaice. În această privinţă,
la fel ca şi în altele, depinde de perspectiva şi de unghiul din care sunt privite
aceste realităţi, după cum interesele de moment şi cele pe termen lung pot influenţa
viziunea de ansamblu, distorsionând faptele şi întâmplările petrecute cu mult timp
în urmă. Chiar între autorii amintiţi sunt aprecieri şi nuanţe diferite, deşi toate
părerile converg spre acelaşi punct: existenţa Holocaustului românesc.
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Nu-mi propun să discut părerile şi ideile autorilor amintiţi, nici să neg
afirmaţiile lor, bazate pe mărturii şi documente, deşi nu poate să nu surprindă
schimbarea de atitudine, la unii dintre ei, în legătură cu existenţa sau inexistenţa
Holocaustului în tot teritoriul României, chiar după ce sfera noţiunii de Holocaust a
fost lărgită foarte mult. Exprimând un punct de vedere strict personal, mi se pare
jignitor să ni se impună, prin lege, un „corset ideologic”, ca şi cum nu am fi
capabili să ne asumăm istoria recentă şi să negăm ce nu se poate nega.
Dacă legea care condamnă pe cei ce neagă Holocaustul a fost elaborată din
imbold propriu sau la o „indicaţie” superioară are importanţa sa, predarea istoriei
Holocaustului în licee are menirea de a preveni căderea sub incidenţa legii. Pe de
altă parte, n-am fost niciodată de acord cu părerea, mai mult sugerată, decât
exprimată tranşant, că sunt popoare de criminali, în opoziţie cu popoare de îngeri,
fără vină şi fără prihană.
În acest context, voi ilustra problema evreiască, luând în discuţie comunitatea
din Vama, care are o vechime de două sute de ani, pentru simplul motiv că istoria
evreilor din Vama reface, în mic, istoria mare a comunităţii evreieşti din Bucovina
şi din România. Ei, evreii din Vama, au fost supuşi aceloraşi interdicţii, cuprinse în
hotărâri de legi, aceloraşi măsuri cu caracter discriminatoriu şi au suportat
prigoana, antisemitismul, deposedarea de bunuri, deportarea şi Holocaustul.
Suferinţele morale şi fizice, degradarea, foamea, frigul, boala şi moartea nu i-au
ocolit pe evreii din Vama, toate aceste orori având loc în baza unei ideologii
antisemite, cu vechi ştate de serviciu în toată Europa, amplificată şi dusă până la
„soluţia finală” de regimurile totalitare.
Cum s-a format comunitatea evreiască din Vama? Despre cei mai vechi evrei
din Ţările Române, veniţi cu treburi neguţătoreşti, aflăm din documentele secolului
al XVI-lea, dacă nu cumva vor fi fost cu mult mai vechi, ţinând seama că acolo
unde a fost comerţ, au fost şi evrei. Evreii negustori străbăteau drumurile de comerţ
care treceau Carpaţii, pentru a ajunge la porturile de la Marea Neagră1 sau, după
cum aflăm dintr-un document de la Alexandru cel Bun, trebuie să fi trecut din
Polonia spre Transilvania şi Ungaria prin „vama de la râul Moldoviţa”, situată la
vărsarea Moldoviţei în Moldova, unde era şi este satul numit mai târziu Vama 2,
unde se plătea vama mică pentru mărfurile duse şi aduse din Ungaria3. Putem fi
siguri că evreii veniţi din Polonia, cu care Moldova a fost permanent în legături
politice şi economice, aparţin ramurii aşchenazi, fiind la origine turci kazari, trecuţi
la religia mozaică prin anii 730–740, chiar pe locurile lor de origine, stepele nord
1
N. Iorga, Drumurile de comerţ creatoare a statelor româneşti, Bucureşti, Editura „Cartea
Românească”, 1908, p. 12–13.
2
Mai multe amănunte şi precizări la Ion Cernat, Elena Lazarovici, 600 de ani de istorie ai
satului Vama, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Iaşi, Editura Pim, 2009, p. 50 şi urm.
3
M. Costăchescu, Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, vol. II, Iaşi, Editura
„Viaţa Românească”, 1931, p. 161–176.
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caucaziene şi nord caspice4. Nu poate fi nicio îndoială că pe pământurile româneşti
au venit şi s-au aşezat şi evrei sefarzi, alungaţi din Spania după reconquista
victorioasă (1492), pe drumuri venite din Apus sau, mai sigur, din sud, din
teritoriile cucerite de Imperiul Otoman. Cei care s-au aşezat temeinic la noi, în
Moldova, au fost evreii din „al treisprezecelea trib”, fiind ca turcii, indo-europeni,
de unde s-ar fi putut trage concluzia că antisemitismul e lipsit de obiect 5.
Reticenţa evreilor aşchenazi pentru agricultură, deşi pe locurile de plecare
făceau şi agricultură, ieşeau toţi la munca câmpului, a fost un motiv predominant în
presa antisemită de la noi, dar poate fi explicată ţinând seama de ocupaţia lor
principală: comerţul de tranzit, care presupunea depozitarea şi transportul
mărfurilor. Distrugerea statului kazar se datorează neamului rhas, varegii nordici,
veniţi pe actualele teritorii ale Ucrainei şi Rusiei din nord, din Peninsula
Scandinavă şi bizantinilor cu care kazarii au luptat împotriva Califatului de
Bagdad. Distrugerea statului a dus la exodul kazarilor spre cnezatele ruseşti şi
Polonia, unde au locuit separat în oraşe, ghetoul nefiind o creaţie recentă 6.
Când habsburgii au ocupat partea de nord-vest a Moldovei, începând cu
toamna anului 1774, pe care au numit-o Bucovina, numărul familiilor evreieşti pe
tot teritoriul ocupat (10 400 km2) era de 504, cu 2 332 de suflete7, iar în Ocolul
Câmpulungului, potrivit recensământului rusesc, erau 12 familii de evrei, dintre
care 10 familii locuiau în Câmpulung, iar Sadova şi Vama aveau câte o familie de
evrei8. În Vama, arendaşul crâşmei, care aparţinea Mănăstirii Moldoviţa, Israel
Berl, a fost amendat de fiscul imperial, la 5 august 1784, cu suma de 8 florini şi
40 de creiţari9.
Guvernatorii militari, generalii Gabriel von Splény şi Enzenberg, în perioada
1774–1786, aveau păreri diferite despre evrei: primul nu-i agrea în provincie, al
doilea, mai tolerant la început, a sfârşit prin a avea o atitudine intransigentă 10. Până
4
Arthur Koestler, Al treisprezecelea trib: Khazarii. Imperiul Khazarilor şi moştenirea sa,
Foro Trajano 1/A Roma-Italia, Editura Nagard, 1987, p. 58–85.
5
Ibidem.
6
Ibidem.
7
P. G. Dmitriev, P. B. Sovetov, Moldova în epoca feudalismului, vol. VII, Partea I,
Recensămintele populaţiei Moldovei din anii 1772–1774, Chişinău, Editura Academiei de Ştiinţe a
R.S.S.M., 1975, p. 242–244.
8
Eugen Glük, Evreii din Bucovina în perioada 1774–1786, în „Analele Bucovinei”,
Bucureşti, anul III, nr. 1, 1996, Editura Academiei Române, p. 111–129.
9
Suceava. File de istorie. Documente privitoare la istoria oraşului, 1388–1918, vol. II,
Bucureşti, p. 478. În documentul din 1784, înscris la nr. 301, referitor la veniturile şi cheltuielile
oraşului Suceava, începând cu anul 1783, la venituri sunt înscrişi doi arendaşi: Solomon Mayer din
Sadova şi Israel Berl din Vama, care plătesc o amendă de 8 florini şi 40 de creiţari pentru raportarea
neadevărului.
10
Bucovina în primele descrieri geografice, istorice, economice şi demografice, Ediţie
bilingvă îngrijită, cu introduceri, postfeţe, note şi comentarii de acad. Radu Grigorovici (în continuare
se va cita Bucovina în primele descrieri...), Bucureşti, Editura Academiei Române, 1998, p. 35, 389.
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la „unirea” Bucovinei cu Galiţia, în 1786, ca al 19-lea cerc administrativ,
guvernatorii militari au limitat accesul evreilor în noua achiziţie teritorială şi au
intenţionat să-i expulzeze pe toţi evreii intraţi şi strecuraţi în Bucovina, începând cu
ocupaţia rusească dintre anii 1768 şi 1774, dar, după alipirea la Galiţia, accesul
evreilor şi al altor etnii, ruteni, dar şi polonezi, care s-au adăugat elementelor
germane conducătoare, a rămas neîngrădit, stăpânirea folosindu-i pe evrei, pe toată
durata stăpânirii habsburgice de 144 de ani, ca factor de germanizare şi de
schimbare a compoziţiei etnice în Bucovina.
Sub aspectul cunoaşterii locului şi rolului evreilor din Bucovina, mărturiile
lui Vasile Balş 11, boier cult, pătruns de ideile iluminismului şi iosefinismului şi ale
lui Ion Budai-Deleanu, român ardelean, ajuns înalt funcţionar în guvernul de la
Lemberg (Lvov), sunt de cea mai mare importanţă, cu toate că, folosind „unităţile
de măsură” ale sioniştilor de astăzi, ei intră, alături de mulţi alţii, în categoria
antisemiţilor. Opoziţia celor doi fruntaşi români faţă de evrei, de unii dintre ei, în
mod deosebit şi de toţi la un loc, porneşte de la ideea că, la sfârşitul secolului al
XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, acaparaseră comerţul cu băuturi
spirtoase. „Rachiul pe care evreii îl importă din Ucraina în cantitate zilnică de
multe butoaie – spune Vasile Balş – în timp ce Bucovina n-ar avea nevoie să
achiziţioneze din Ucraina niciun fel de produse, face ca să se scoată din Bucovina
anual aproape o sută de mii de guldeni, fără a ţine seama de faptul că ţăranii,
nevânzând roadele lor sau vânzându-le la preţuri de nimic, neglijând cu totul
agricultura, îşi pierd din cauza ieftinităţii rachiului banii strânşi, câştigul zilnic şi
sănătatea şi doar împing singurul lor câştig spre evrei”12. După ce Vasile Balş arată
cât de păgubitor este sistemul de arendare, „aproape fiecare sat este arendat, iar
arendaşii sunt toţi străini”, revine asupra situaţiei evreilor săraci: „Altă pagubă
rezultă pentru locuitori prin mulţimea de evrei sărmani, care s-au strecurat în
Bucovina de la războiul rusesc şi ocupaţia Majestăţii Voastre încoace, care nu pot
fi folosiţi pentru nicio muncă, dar reuşesc să se hrănească foarte îndestulător,
împreună cu animalele lor, prin arendarea cârciumilor, afundându-i prin tertipurile
lor primejdioase pe ţărani în mari datorii şi stare de mizerie”13.
Ion Budai-Deleanu, la 1813, făcea precizarea că „evreii din Bucovina sunt
toţi imigranţi din Galiţia […] şi pot fi priviţi ca o adevărată plagă a ţării” 14. Părerile
exprimate la adresa evreilor, pe care le întâlnim în presă în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea şi în secolul al XX-lea, nu trebuie absolutizate, ca şi cum
sărăcia, boala, lipsa de şcoli şi învăţătură, beţia ar fi venite exclusiv de la evrei.
11
Mihai Iacobescu, 30 de zile în „Siberia” căutând arhivele Bucovinei, Iaşi, Editura Junimea,
2003, p. 284.
12
Radu Grigorovici, Memoriul lui Vasile Balş „Descrierea Bucovinei” din 1780, în „Analele
Bucovinei”, anul III, nr. 1, 1996, p. 230–231.
13
Ibidem, p. 231.
14
Bucovina în primele descrieri..., p. 389.
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Desigur, atât guvernatorii militari, cât şi cei doi fruntaşi ai românilor, condamnau
practicile de aservire a muncii ţăranului român de către evrei, care nu se angajau,
cel puţin la început, în alte activităţi lucrative, însă nu va trece mult timp şi îi vom
găsi ocupând toate funcţiile importante, aducătoare de câştig: jurişti, medici,
farmacişti, proprietari de întreprinderi industriale şi de moşii.
Stabilirea evreilor în Vama nu poate fi urmărită strict documentar, aşezarea
lor în oraşele şi satele Bucovinei nefiind dirijată de stat, aşa cum s-a întâmplat cu
evreii germani. Dacă luăm în considerare faptul că Vama, chiar de la începutul
stăpânirii străine, era considerată târg, unde noua stăpânire a adus funcţionari,
armată, a stabilit staţie de poştă şi a construit un han, iar din punct de vedere
economic au fost construite primele stabilimente industriale, fiind legate de
activitatea industriaşului Anton Manz 15, este de presupus că evreii nu au ocolit
această localitate cu perspective de dezvoltare şi afaceri.
Evoluţia demografică a localităţii Vama, în legătură cu dezvoltarea
economică, a determinat stăpânirea să ridice satul Vama la rangul de târg, în 1874.
Primarul de atunci al târgului Vama, Grigore Toma, tatăl lui Iorgu G. Toma, a fost
nevoit să acorde comunităţii evreieşti o suprafaţă de teren, la poalele dealului
împădurit Barbuşca, pentru cimitir. Este de presupus că, anterior acestei date, evreii
din Vama au fost înmormântaţi în cimitirele din Câmpulung şi Gura Humorului sau
în locuri de la marginea satului, în niciun caz în cimitirul ortodox. Numărul
evreilor din Vama de până la recensământul din 1890 nu-l putem şti cu certitudine,
deoarece la recensămintele anterioare era înregistrat numărul total al populaţiei,
fără să fie indicată etnia. De exemplu, la recensământul din 1869 sunt înregistraţi
3 487 locuitori, cu o creştere apreciabilă a populaţiei, de 1 805 suflete, faţă de
1841, ceea ce poate să însemne un aport substanţial de elemente germane şi
evreieşti16.
Începând cu anul 1880, maşinăria administrativă a Imperiului Austro-Ungar
a introdus un artificiu la înregistrarea populaţiei: în loc de limba maternă, s-a trecut
limba de conversaţie17. În felul acesta, mulţi români care vorbeau şi limba
ucraineană au îngroşat rândurile acestei etnii, favorizată de stăpânirea habsburgică,
iar evreii au fost înregistraţi la un loc cu germanii. Dacă la recensământul din 1890
n-ar fi fost înregistrată şi religia, n-am fi ştiut că în Vama, la acea dată, erau 501
practicanţi ai cultului mozaic, 422 catolici şi 95 evanghelici care, toţi la un loc,
formează elementele de limbă germană, 979 la număr, faţă de 2 530 vorbitori de

15

Ion Cernat, Elena Lazarovici, op. cit., p. 97–98.
P. S. Aurelian, Economie naţională. Bucovina. Descriere economică însoţită de o hartă,
Bucureşti, Editura Socec, 1876, p. 18.
17
I. E. Torouţiu, Poporaţia şi clasele sociale din Bucovina, Bucureşti, Editura „Neamul
Românesc”, 1916, p. 32–33.
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limbă română18. Pentru anul 1900, sunt înregistraţi 1 111 vorbitori de limbă
germană, în care sunt incluşi evreii, în număr aproximativ egal cu al germanilor 19.
Recensământul austriac, ultimul de altfel, din 1910, înregistrează o creştere
spectaculoasă a etnicilor germani – 1 468 de persoane, la care se adaugă 618 evrei,
în total 2 086 de persoane, reprezentând 39,3% din populaţia comunei, românii
fiind majoritari, cu 3 196 de persoane (60,2%). Autorităţile erau interesate de
numărul de alegători, 1 267 în total, din care 470 (37,1%) îl reprezentau germanii şi
evreii, deoarece în 1909 se adoptase o nouă lege electorală, în vederea alegerilor din
191120.
Alegerile pentru organele administraţiei locale din 22 martie 1910 au avut
loc pe fondul afirmării politice şi naţionale a românilor. Pentru Vama, această
mişcare de afirmare poate fi urmărită documentar21. În 1894 se pun bazele
cabinetului de lectură „Stâlpul lui Vodă”, în 1899 ia fiinţă o bancă populară de tip
Raiffeisen, iar în 1910, vămenii au propria Casă Naţională. Până în 1910
administraţia din Vama a fost în mâna unui consiliu comunal dominat de germani
şi evrei, şi, cum reprezentanţii celor două etnii făcuseră o înţelegere de a-i exclude
pe români din consiliu, alegerile locale din 1910 au fost un bun prilej de
confruntare politică şi naţională, în care vămenii au demonstrat că pot fi uniţi, pot
să se consolideze şi să formeze o fortăreaţă politică contra străinilor 22. Alianţa
germano-evreiască, chiar dacă a fost sprijinită de câţiva români interesaţi în
vânzarea drepturilor de „servitut” asupra pădurii obştii, a fost învinsă în alegeri,
neocupând niciun loc în consiliul local23. Pretenţia evreilor de a participa la
conducerea localităţilor era dată nu numai de alianţa cu elementul conducător
german, dar şi de poziţia economică ocupată în Bucovina, în oraşe şi sate.
Intelectualitatea românească din Bucovina, dar şi din Vechiul Regat, i-a văzut pe
evrei, indiferent de funcţia ori poziţia economică ocupată, în primul rând ca agenţi
ai alcoolismului, deşi evreii au fost şi buni meseriaşi, nu numai cârciumari şi
comercianţi, a căror lipsă s-a simţit după deportarea evreilor în Transnistria.
Nicolae Iorga, care a contribuit mult la deşteptarea naţională a bucovinenilor,
vizitând de mai multe ori Bucovina şi Vama, unde a fost primit în casa lui Iorgu G.
Toma, primire apreciată elogios de marele savant, spunea că ,,astăzi Vama are vreo
3 000 de români şi atâţia evrei cât trebuie pentru a face impresie curat evreiască
18

Direcţia Judeţeană Suceava a Arhivelor Naţionale (în continuare se va cita D.J.S.A.N.),
Colecţia Sematismus, f. 83.
19
După un document statistic aflat în arhiva şcolii din Vama.
20
Constantin Ungureanu, Alegătorii din Bucovina către anul 1910, în „Analele Bucovinei”,
anul IX, nr. 1, 2002, p. 119.
21
Nicolae Lucanu, Carte de însemnări, manuscris, fotocopie aflată la autor. Vezi şi Ion
Cernat, Cartea de însemnări a lui Nicolae Lucanu, cantorul (1856–1947), în „Crai nou”, Suceava,
9 februarie 2006, p. 7; 10 februarie 2006, p. 7.
22
„Patria”, Cernăuţi, 14 aprilie 1910, p. 1–2.
23
Ibidem.
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aceluia ce străbate numai acest sat care e, de departe, un târguşor, unde ţărănimea
vine pentru târguieli şi beţii”24.
Reflectând o realitate socială şi economică indusă în lumea satelor româneşti,
presa românească nu putea rămâne pasivă în raport cu „problema evreiască”. Un
articol intitulat Jidanii se înmulţesc surprinde o situaţie care tinde să se
generalizeze: „cu deosebire în Vama şi în Dorna Candrenilor s-au cuibărit atât de
mulţi jidani, că vetrele acestor două sate sunt mai cu desăvârşire măturate de
români şi bucşite de case jidoveşti”25. Nu este scăpat din vedere rolul nefast jucat
de unii dintre evrei în desfacerea alcoolului: „Unde te vei întoarce nu vezi alta
decât crâşmă lângă crâşmă şi nimănui nu-i plesneşte prin minte a pune capăt
înfiinţării atâtor crâşme, care sunt ruina şi nimicirea poporului nostru”26.
Fără să se manifeste violent şi zgomotos, intelectualii români constatau
neputincioşi creşterea flagelului cametei şi beţiei de care erau făcuţi vinovaţi numai
evreii: „Şi oare din ce trăiesc aceşti oameni veniţi ca vai de ei de prin toate părţile
împărăţiei şi mai ales din Galiţia? Partea cea mai mare dintre dânşii trăiesc pe
spatele şi din sudoarea poporului românesc”27.
Atât de mare era flagelul alcoolismului, încât guvernul s-a văzut nevoit să
intervină prin Legea contra beţiei, din 10 iulie 1877, prin care erau pedepsiţi şi
cârciumarii şi cei găsiţi în stare avansată de ebrietate, revenind zece ani mai târziu
prin înaintarea spre Camera Deputaţilor a unui proiect de lege pentru stăvilirea
beţiei. Prin biserici s-au făcut jurăminte colective pentru „părăsirea rachiului” şi
s-au înălţat cruci în amintirea acestui jurământ, aşa cum este „Crucea jurământului”
din faţa bisericii „Sf. Nicolae” din Vama, intrată în conştiinţa populară drept
„Crucea beţivilor”, ridicată, după cum se poate citi, în 1894 şi, fapt semnificativ,
motivul sculptural, săpat în gresie dură de Doabra, este viţa de vie şi strugurele!
Tot presa a semnalat gravitatea consumului exagerat de alcool, apreciind că
„ţăranii din Bucovina dau pentru rachiu patru milioane de coroane”, care le
afectează sănătatea şi duce la creşterea infracţionalităţii. Cauzele care duc la
creşterea consumului de alcool sunt „lipsa de cultură, lipsa de şcolire, lipsa de
exemplu bun şi mulţimea crâşmelor”28.
Datele statistice de epocă explică, privite dintr-un anumit unghi,
nemulţumirea românilor faţă de evrei: dintre cei 55 negustori din Vama, 52 erau
evrei şi numai doi români şi un străin (german?), iar meseriaşii erau 31 evrei şi
24

N. Iorga, Neamul românesc în Bucovina, Bucureşti, Editura „Cartea Românească”, 1905,

p. 94–96.
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„Revista politică”, Suceava, nr. 6, 10 august 1887, p. 1–2.
Ibidem.
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„Revista politică”, nr. 7, 15 august 1887, p. 10.
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„Gazeta Bucovina”, Cernăuţi, nr. 100, 15 martie 1894, p. 1; Romul Reuţ, Cauzele
criminalităţii la săteanul român din Bucovina, în „Junimea literară”, Cernăuţi, anul IV, nr. 8, 1907,
p. 195–196.
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şapte români, dar şi 17 „străini”29. Clasa de mijloc românească era slab
reprezentată în Bucovina la începutul secolului al XX-lea. Desigur, conţinutul
noţiunii „clasă de mijloc” diferă de ceea ce înţelegem astăzi prin această noţiune;
atunci meseriaşii şi toţi cei care practicau o activitate neagricolă alcătuiau clasa de
mijloc: birjarii, casapii, căruţaşii, cărămidarii, cizmarii, cofetarii etc., marea
majoritate evrei, dar şi germani, erau clasă de mijloc30. Întregim cunoştinţele
despre o altă parte a clasei de mijloc în Bucovina, cea a intelectualităţii, pe baza
observării şi interpretării judicioase, fără părtinire, a locului ocupat de evrei în
structura etnică, în raport cu numărul de intelectuali ieşiţi din rândurile acestei
etnii. După recensământul din 1910, populaţia Bucovinei se ridica la 800 088 de
locuitori, dintre care 102 919 erau evrei31. Deşi formau 1/8 din populaţie, evreii
ocupau cele mai importante poziţii:
– din 37 farmacii – 21 erau ale evreilor (una era în Vama!);
– din 164 medici – 144 erau evrei;
– din 214 avocaţi – 179 erau evrei;
– din 274 magistraţi – 73 erau evrei;
– din 234 funcţionari de cancelarie – 104 erau evrei;
– din 509 funcţionari în magistratură – 177 erau evrei32.
Asaltul evreilor spre funcţiile bine plătite şi cu posibilităţi de a influenţa
opinia publică, viaţa economică, socială şi politică, nu mai puţin cultura, începea de
pe băncile şcolii. După 1881, când se pun bazele claselor cu predare în limba
română la Gimnaziul superior greco-ortodox (românesc) din Suceava, numărul
elevilor evrei era, în unii ani, aproape egal sau mai mare decât al elevilor români 33:
Anul
1881
1882
1888
1889
1890
1891

29

Nr. elevi români
139
134
134
145
165
171

Nr. elevi evrei
99
107
133
145
162
173

I. E. Torouţiu, op. cit., p. 248.
Idem, Românii şi clasa de mijloc din Bucovina. Studiu statistic, Partea I, Meseriaşii,
Cernăuţi, Editura Mitropoliei Bucovinei, 1912, p. 53–54.
31
„Revista Bucovinei”, Bucureşti, anul I, nr. 1, 10 aprilie 1916, p. 20–21.
32
Ibidem, p. 49.
33
Dr. Eusebiu Popovici, Din istoricul Liceului „Ştefan cel Mare” din Suceava, 1860–1935,
Suceava, Editura Societăţii „Şcoala Română”, 1935, p. 125.
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În anul 1881, din Vama a urmat cursurile Gimnaziului superior din Suceava
un singur elev, Iorgu G. Toma, viitorul magistrat-literat, fost secretar general al
Guvernului local de la Cernăuţi, deputat şi senator în Parlamentul României Mari34.
Am arătat câteva motive/cauze de nemulţumire a românilor faţă de etnicii
evrei sau faţă de unii dintre ei, amplificate mult de o parte a societăţii româneşti,
care căuta justificări pentru neîmplinirile proprii. Dacă mai adăugăm că la sfârşitul
secolului al XIX-lea, în 1894, marea proprietate românească trecuse deja în mâinile
a 81 de proprietari evrei, 45 de armeni şi 16 polonezi, că marii proprietari evrei
ajunseseră, în virtutea obligaţiilor pe care le aveau proprietarii români faţă de
biserici, să patroneze 54 de biserici ortodoxe româneşti, vom înţelege, şi sub acest
aspect, sentimentul de respingere a evreilor şi sursa antisemitismului „intelectual”
românesc35. Şi, ca să percepem mai exact că această aversiune nu se datorează unei
gene antisemite, existente la români (antisemitismul nu-i o „creaţie” românească,
are, cred, o vechime apreciabilă, din antichitatea primară), şi că este izvorâtă din
situaţii concrete, vom arăta că în timpul Primului Război Mondial (1914–1918),
când Bucovina a fost teatru de război pentru austro-ungari şi ruşi, s-a organizat
dintre români o unitate militară care trebuia să-i oprească pe ruşi la Frasin.
„Instrucţia” celor din Vama a fost încredinţată unui evreu şi unui neamţ beţiv,
tinerii vămeni ajungând bătaia de joc a alogenilor, prin „exerciţii amuzante”: culcat
prin şanţuri, înjurături şi bătăi36. În timpul războiului din 1914–1918, un consorţiu
evreiesc a făcut afaceri cu mărfuri importate din România şi contrabandă cu aur,
fără ca autorii să fie pedepsiţi, deoarece completul de judecată era format din evrei,
mobilizaţi pe loc, declaraţi indispensabili37 sau, dacă au fost mobilizaţi, au preferat
să fie ordonanţe la ofiţeri decât să lupte pe front 38.
Dacă au existat în Bucovina accente antisemite ale intelectualităţii româneşti,
dar şi în lumea satelor, acestora li s-a răspuns de către ziariştii evrei, care ştiau să
întreţină agitaţiile antiromâneşti, fiind grupaţi în jurul ziarului ,,Bukowinaer
Rundschau”, care făcea jocul stăpânirii. Spre deosebire de aceştia, populaţia
evreiască din prin sate se manifesta diferit, situaţie evidenţiată cu vizita prinţului de
coroană, când n-a fost casă evreiască din Vama care să nu fie luminată şi să nu aibă
arborat steagul românesc al Bucovinei. Care a fost răspunsul evreilor din Vama la
nedumerirea redactorilor de la „Revista politică” din Suceava? „În biroul redacţiei
– a fost răspunsul evreilor din Vama – se poate lesne scrie orice, fiindcă
34
Vezi Ion Cernat, Cu Iorgu G. Toma despre naţionalism şi verticalitate, Iaşi, Editura Pim,
2004, p. 39–50, 233. Pentru tema noastră, vezi şi Iorgu G. Toma, Justiţia în Bucovina, în vol. Zece
ani de la Unire. 1918–1928, Cernăuţi, Editura „Glasul Bucovinei”, 1928, p. 233.
35
Mihai Iacobescu, op. cit., p. 235.
36
N. Coman, Martiriul Bucovinei, 1914–1915, Bucureşti, Editura „Cartea Românească”,
1921, p. 227.
37
Ion Cernat, op. cit., p. 148–149.
38
Mărturia lui Sammuel Frenkel, evreu din Vama, fost ofiţer sanitar în armata habsburgică.
A fost pe front 44 de luni din cele 48 ale războiului.
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«Rundschau» n-are ce vinde, nici ce cumpăra de la poporul român; noi, însă, trăim
aicea cu dânsul şi, dacă n-ar fi poporul pe care-l combate «Rundschau» în
aspiraţiile sale de cultură, noi n-am avea ce căuta aicea şi rău, foarte rău ne
reprezintă gazeta interesele noastre, dacă ne împinge ca să intrăm în conflict cu
poporul băştinaş, cu care voim să trăim în pace”39.
Raporturile dintre români şi evrei nu s-au modificat semnificativ nici după
ce, prin voinţa liber exprimată a românilor bucovineni şi a celor de alte etnii, în
cadrul Congresului General al Bucovinei, din 28 noiembrie 1918, s-a hotărât
Unirea Bucovinei, în vechile ei hotare, cu Ţara Mamă, România. Prin semnarea
Tratatului minorităţilor, din 9 decembrie 1919, România se angaja să recunoască
drept cetăţeni români pe toţi cei născuţi şi domiciliaţi în ţară – unguri, austrieci,
precum şi pe toţi evreii de pe tot cuprinsul ţării, care nu se puteau prevala de altă
cetăţenie”40.
Atitudinea evreilor, care nu se împăcau cu noua stare de lucruri – pierduseră
protecţia şi privilegiile avute în timpul stăpânirii habsburgice –, nu a avut darul de
a atenua asperităţile şi animozităţile manifestate de autorităţile şi intelectualitatea
românească. Evreii voiau, nici mai mult nici mai puţin, decât autonomie în cadrul
Bucovinei şi erau împotriva introducerii limbii române ca limbă oficială şi n-au
fost de acord cu transformarea Universităţii germane din Cernăuţi într-o instituţie
de cultură românească şi nici cu înfiinţarea teatrului românesc, în locul celui
german41.
Intervenţia finanţei mondiale evreieşti pe lângă cei patru mari care au hotărât
soarta lumii după războiul din 1914–1918, în sensul condiţionării unor drepturi
care reveneau României, de acordarea unor drepturi suplimentare pentru evreii din
România Mare, „drepturi” pe care România nu era dispusă să le acorde atunci, a
avut efectul unei mâini forţate, iar opinia publică şi-a pus întrebarea: De ce ei? Noi
ce-am câştigat? Ambele întrebări erau legitime, iar răspunsul era dat de altă
întrebare: Să fi murit 800 000 de români pe front şi în spatele frontului numai să
aibă drepturi mai mari evreii? Pe aceste întrebări şi pe altele şi pe răspunsuri se
„brodează” antisemitismul interbelic în România.
La sfârşitul războiului, cei veniţi de pe front, soldaţi şi ofiţeri, au găsit pe
lângă distrugerile din fiecare localitate a Bucovinei, aceeaşi situaţie socialeconomică, deşi se aşteptau la o schimbare radicală care să le fi compensat
suferinţele şi lipsurile îndurate timp de patru ani, pe toate fronturile de luptă.
Frustrările şi lipsurile îndurate s-au transformat în intransigenţă şi ură împotriva
celor care aveau, deşi nu sângeraseră pe câmpurile de luptă, şi cei care aveau, erau,
între puţini alţii, evreii. La această situaţie, se adaugă noul val de tineri din lumea
39
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satelor care asaltează oraşele ca elevi şi studenţi, veniţi dintr-o lume a trudei zilnice
şi a sărăciei. A fost uşor pentru aceşti tineri să cadă în mrejele antisemitismului,
întinse de cei care voiau un loc mai sus în politica ţării. Şi mai uşor a fost să-i
atragă la sentimente antisemite pe aspiranţii la posturi şi funcţii, cu cât aceştia se
loveau în sălile de clasă şi la curs de mulţi, foarte mulţi, tineri evrei. Ca în mişcările
sociale din Evul Mediu, care-şi găseau suport ideologic în religie, legionarismul,
desprins din „Liga” lui A. C. Cuza, pune în mâna tineretului crucea ortodoxiei, care
s-a dovedit a fi insuficientă pentru a strunji „o Românie ca soarele pe cer”, aşa că
lângă cruce s-a adăugat un pistol. Alăturarea celor două elemente atât de diferite a
avut darul să-i fascineze pe cei predispuşi emoţional şi să-şi asume rolul de lideri.
O asemenea mişcare caracterizată, înainte de toate, prin antisemitism, a putut lesne
găsi aderenţi în toată Moldova, în Bucovina şi apoi în toată ţara.
Un afiş electoral din 30 mai 1930 al Ligii Apărării Naţionale Creştine se
adresa alegătorilor cu „repatrierea forţată a tuturor jidanilor intraţi în ţară după
1 august 1914, deoarece, în mod legal, n-au putut obţine cetăţenia”42. În acelaşi
afiş, care exprima crezul politic al lui A. C. Cuza, este cuprinsă o mai veche cerinţă
a intelectualilor din Bucovina, aceea a proporţionalităţii, Numerus Clausus – în
toate domeniile să existe un raport just între ponderea populaţiei în structura
demografică a ţării şi locurile ocupate în şcoli, administraţie, justiţie, sănătate,
jurnalism43 etc. Discipolul lui A. C. Cuza, de care s-a desprins, Corneliu Zelea
Codreanu, depăşindu-şi maestrul, zicea despre evrei în Parlamentul României:
„este o populaţie duşmană pe pământul ţării” 44.
Pe fondul unei crize economice care se prelungeşte prea mult (1929–1933)
are loc o focalizare a răului asupra evreilor, a evreilor cămătari, acestora fiindu-le
atribuite toate vinile şi toate relele din ţară. Din a doua jumătate a secolului al XIXlea şi până la al Doilea Război Mondial, se conturaseră atributele evreului imaginar
prin contribuţia ideologiilor antisemitismului românesc, care au lucrat la imaginea
demonică şi la demonizarea evreului. Care sunt atributele evreului imaginar? La
vina vinelor – deicidul – se adaugă: agent al alcoolismului (evreul cârciumar,
purtător al valorilor mercantile), arendaş de moşii (evreul e vinovat şi de răscoala
din 1907), cămătar (cel care percepe dobânzi înrobitoare, însuşire greu de
combătut), practicant al infanticidului ritual, batjocoreşte ceremoniile creştine, apoi
pactizarea cu duşmanul, agenţi ai ideologiei de stânga (comuniste), însă la unii
indivizi se aruncă vina pe întreaga comunitate45 etc.
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Aceste vini, imaginare în cea mai mare parte, au fost amplificate de o
propagandă situată la etajele superioare ale puterii, având menirea de a amorţi
conştiinţa unora, nu a întregului popor român, care găsesc în terorizarea evreilor o
justificare pentru frustrările şi neîmplinirile proprii. Şi din exterior veneau semnale
că „evreul e duşmanul” şi această idee că „nu suntem singuri” a dus la
intensificarea politicii antisemite, deşi acest antisemitism din România n-a avut
nevoie de „profesori” din Apus.
Pe acest fond se grefează totalitarismul de paradă al lui Carol al II-lea (1938–
1940) care, deşi are o metresă evreică, face afaceri cu evreii bogaţi, ia măsuri
antievreieşti din dorinţa de a se alinia politicii Germaniei naziste, punând în
aplicare Decretul-lege nr. 169, din 21 ianuarie 1938, prin care se revizuia cetăţenia
evreilor înscrişi în registrele de naţionalitate ale comunelor 46.
Potrivit legii de revizuire a cetăţeniei, din 1938, Primăria Vama raporta către
Prefectura Câmpulung, la 27 ianuarie 1938, despre numărul persoanelor supuse
revizuirii, înscrise în listele afişate, care cuprindeau 428 de persoane. De asemenea,
s-a constatat că erau evrei cu domiciliul în Vama care n-au fost înscrişi în registrul
de naţionalitate la nicio comună din ţară, numărul acestora fiind de 17 persoane,
dar se aflau în ţară de la naştere, fiind din punct de vedere social comercianţi47.
Dintr-o altă situaţie cerută de Preşedinţia Consiliului de Miniştri, la 15 mai 1939,
referitoare la capii de familie supuşi revizuirii cetăţeniei, la care s-a răspuns
printr-o adresă a Primăriei Vama către Prefectura Câmpulung, aflăm că au fost
înscrişi 203 capi de familie evrei48. Evreii, care, cu ocazia revizuirii cetăţeniei, au
pierdut cetăţenia română, nu aveau dreptul să ocupe vreun post sub orice titlu, în
orice întreprindere publică sau privată, nu aveau dreptul să lucreze în fabrici,
ateliere sau magazine49. Până la urmă, au fost şterşi din registrul de naţionalitate, în
baza unei hotărâri judecătoreşti, 128 de evrei, iar cei rămaşi cu cetăţenia română
n-au primit certificate noi50.
Anul 1940, an tragic pentru România, a fost tragic şi pentru numeroasa
populaţie evreiască din ţară. Încă din 9 august 1940, prin Decret regal, s-a decis că
evreii nu pot deţine imobile rurale, dar autoriza vânzarea lor către români sau către
statul român, situaţie care a dus la nenumărate abuzuri51.
Cazul alterităţii iudaice cu exemplul românesc de transfer simbolic, în vol. In honorem Ioan
Ciupercă. Studii de istorie a românilor şi a relaţiilor internaţionale, Iaşi, Editura Universităţii
„Al. I. Cuza”, 2007, p. 515–528.
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După instalarea regimului Ion Antonescu (6 septembrie 1940) şi
transformarea României, atât cât mai rămăsese din ea după cedările teritoriale din
vara anului 1940, în stat naţional legionar (14 septembrie 1940), măsurile
discriminatorii împotriva evreilor s-au concretizat prin Decretul din 5 octombrie
1940, publicat în ,,Monitorul Oficial” nr. 233, care prevedea trecerea proprietăţilor
evreieşti rurale în proprietatea statului. Articolul 1 din acel Decret stabilea că
„evreii nu pot stăpâni, dobândi sau deţine proprietăţi rurale în România” 52.
La dispoziţia prefectului de Câmpulung, s-a trecut la exproprierea bunurilor
evreieşti. Evreii expropriaţi s-au retras pe teritoriul urban din oraşele Câmpulung,
Vatra Dornei, Vama (era comună urbană) şi Gura Humorului. Bunurile expropriate
au fost luate în primire de către şeful Garnizoanei Legionare, numit de prefect
pentru această operaţiune53. Unii evrei au fost ameninţaţi, li s-a cerut, prin scrisori,
taxă de protecţie, au fost supuşi şantajului, li s-au atacat casele. Astfel, în noaptea
de 14 spre 15 august 1940, necunoscuţi, făcători de rele, au spart geamurile
comerciantului Lichman Lantaf, după care au dispărut, nefiind identificaţi 54.
La 18 noiembrie 1940, evreii din Vama au fost somaţi ca în termen de 5 zile
să părăsească oraşul (Vama), deoarece acest oraş, Vama, a fost transformat în
comună rurală. Evacuarea s-a făcut cu forţa, evreii din Vama fiind duşi la
Câmpulung şi Vatra Dornei55. În Vama, evreii au fost scoşi din casele lor de către
echipele de legionari, formate în acest scop, sub privirile concetăţenilor care au fost
ameninţaţi să tacă, să nu spună nimic 56. Echipa de legionari din Vama era formată
din Luca Călinescu, „legionar rău pătat”, Toader Mihalache (a Frosinchii),
Gheorghe (Bobuţ) Lucan, Gheorghe Preutescu şi studentul în Drept Dumitru Leontieş57.
Majoritatea locuitorilor şi-au arătat îngrijorarea, compasiunea şi mila,
solidarizându-se cu suferinţele evreilor. De la bătrânul Nicolae Istrate (n. 1906) am
aflat, în anul 2000, că în 1940 au fost ridicaţi toţi evreii valizi, fără nicio grijă faţă
de cei neputincioşi, care au fost lăsaţi la mila locuitorilor. „Nu trebuia să facă asta,
dom’le, să-şi bată joc de oameni”, mărturisea Nicolae Istrate, având, desigur, în
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vedere pe concetăţenii lui legionari care s-au dedat la acte de samavolnicie
împotriva unor oameni lipsiţi de apărare, pentru singura vină că erau evrei.
Primăria Vama a înaintat o situaţie cu bunurile evreieşti expropriate, care
cuprinde 12 nume, capi de familie, de la care s-au confiscat terenuri, păduri, case,
magazii etc.:
1. Moştenitorii după Maier şi Roza Melzer – 35 ari teren arabil, 57,48 ha
pădure, 2,25 ha fâneţe, două case vechi şi o magazie;
2. Sand Isak – 4/6 dintr-un drept de pădure, o casă, un grajd;
3. Engler Ester – 8 ha pădure;
4. Feldhamer Solomon – 8 ari teren arabil, 1,5 ha fâneţe, 42 ha pădure, o casă
şi un grajd;
5. Seidenstein Max – 10 ha pădure;
6. Feldhamer Abraham – 12,5 ha fâneţe;
7. Lehrer Betti, născută Feldhamer – 3,8 ha fâneţe;
8. Cili Dora şi Pepi Eisenkraft – 9,5 ha pădure la Bucşoaia;
9. Dukman Sand – 16 ha pădure în Vama;
10. Samuel Melzer – 10 ha pădure
11. Melzer Prinkas – 30 ari teren arabil, 10 ha pădure, o casă veche neglijată;
12. Alper Aron – 25 ari teren arabil58.
Pe lângă aceste bunuri, au fost trecute în proprietatea statului român morile,
fabricile, industriile forestiere, stocurile de cereale, inventarul viu şi mort, recolta
etc. În afara celor 12 expropriaţi, au fost supuşi aceloraşi proceduri alţi 25 de evrei,
posesori de întreprinderi, magazine, bănci, băcănii, birturi, unele preluate de
cetăţenii români din localitate: băcănia lui Montag Zillman a fost preluată de Ion
Lupaşcu, cârciuma lui Tresner David de Axentoi Gh. a lui Dumitru, cârciuma lui
Lang Solomon de Miron Ion, birtul şi băcănia lui Albrecht şi Rosa au fost preluate
de Iosep Gh. a lui Toader, iar băcănia lui Sohafer Arnold a fost ocupată de Ion
Ciocan59. Dintr-o altă situaţie statistică înaintată de Primăria Vama către Prefectura
Câmpulung, aflăm că până în septembrie 1940 erau în Vama 55 de construcţii
aparţinând evreilor, dintre care 25 erau locuinţe şi localuri pentru întreprinderi
industriale, iar 30 erau numai locuinţe. O parte dintre aceste locuinţe, care se mai
văd şi astăzi, refăcute şi mărite, au fost lichidate prin vânzare către locuitorii
români. Mişcarea legionară, după ce i-a evacuat pe evrei, a lichidat majoritatea
întreprinderilor, prin desfacerea totală a mărfurilor şi părăsirea localurilor şi
locuinţelor 60.
Dacă toate proprietăţile evreieşti din ţară au fost supuse aceluiaşi procedeu ca
în Vama, rămâne să ne întrebăm dacă s-a ţinut seama de prevederile legii, în sensul
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că „naţionalizarea proprietăţii evreieşti trebuie să fie constructivă”, după cum se
specifică într-un document semnat de Mihai Antonescu61.
Prin Decretul-lege nr. 1 216, din 2 mai 1941, s-a înfiinţat Centrul Naţional de
Românizare, având scopul de a româniza bunurile intrate în patrimoniul statului,
însă acest organism s-a transformat într-un instrument de abuzuri şi fraude, în care
au fost implicaţi comisarii de românizare. Lichidarea bunurilor evreieşti a însemnat
şi lichidarea atelierelor meşteşugăreşti, simţindu-se repede lipsa meşteşugarilor,
îndeosebi, după repatrierea germanilor în noiembrie–decembrie 1940.
Decretul-lege din 5 octombrie 1940, completat cu altul, nr. 3 810 din 12 mai
1941, conţinea şi unele excepţii: rămâneau evreii şi întreprinderile lor, considerate
o necesitate pentru viaţa economică. În Vama au rămas şase familii de evrei, între
care şi două familii de funcţionari de la Fabrica de Cherestea „Bucovina”.
A continuat să funcţioneze până în 1947 „fabrica” de unelte agricole şi
gospodăreşti de la Hurghiş a lui Velstein Iosif, renumită prin calitatea uneltelor
(sape, hârleţe, topoare, ţapine) şi „fabrica” de sifon cu proprietarul ei, încă două
familii de funcţionari la Fabrica Molid-Vama, precum şi Rubin Melzer,
proprietarul unei mori şi al unei „cherestele” 62.
Despre rămânerea în Vama a lui Rubin Melzer aflăm din cererea lui adresată
Prefectului de Câmpulung, purtând data de 25 noiembrie 1940, în care arată că este
„industriaş” şi cere să fie lăsat în Vama cu familia sa, „întrucât comuna Vama a
fost declarată comună rurală şi mie mi s-a pus în vedere de a părăsi comuna până
pe 24 noiembrie a.c. de către legionari. Având în vedere dispoziţiile Decretuluilege cu privire la sabotajul comercial şi economic, şi anume dispoziţia articolului 2,
care prevede sancţiuni drastice pentru cei care micşorează sau încetează activitatea
întreprinderilor. Având în vedere dispoziţiile articolului 4 din Decretul-lege din
16 noiembrie a. c., prin care sunt obligat să întreţin şi mai departe, în cea mai bună
stare, aceste întreprinderi […], vă rog respectuos a binevoi a-mi acorda autorizaţie
de şedere cu familia mea în comuna Vama. Totodată, vă rog să binevoiţi a numi un
comisar pentru întreprinderile mele, care să supravegheze lucrările”63. Cererea lui
Rubin Melzer a fost aprobată şi este mai mult ca sigur că şi Schärf Abraham,
proprietarul altei fabrici de cherestea, a fost lăsat să-şi continue activitatea,
deoarece aflăm că Prefectura i-a pus în vedere următoarele: „faceţi tot posibilul de
a relua lucru […] pentru a continua în bune condiţii comerţul şi industria Ţării,
cunoscând că în caz contrar voi fi nevoit a lua cele mai drastice măsuri […] în
conformitate cu legile în vigoare”64.
Dacă statul român şi-ar fi continuat politica antievreiască la legislaţia dintre
anii 1938–1940, care a însemnat suferinţe, confiscări, distrugeri, deposedări,
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ghetoizare, nu s-ar fi vorbit decât de practici discriminatorii, nu de Holocaust, dar
la toate silniciile s-a adăugat şi aplicat, în condiţii de război, deportarea evreilor din
Bucovina, Basarabia şi din unele comune din fostul judeţ Dorohoi, în Transnistria,
teritoriu dintre Nistru şi Bug, însemnând aproximativ 40 000 km2, rămas sub
administraţie românească, după înaintarea frontului spre răsărit.
S-a susţinut că motivul deportării a fost atitudinea evreilor din nordul
Bucovinei, Basarabia şi din judeţul Dorohoi faţă de armata română, silită să se
retragă de pe aceste teritorii în urma ultimatului din 26 şi 28 iunie 1940 65, dat
României de U.R.S.S. Evreii, unii dintre ei, agenţi ai bolşevismului, au batjocorit
soldaţi şi ofiţeri români şi au deschis focul asupra trupelor în retragere, ceea ce se
neagă de către unii istorici evrei ai Holocaustului66. Mărturiile cuprinse în
memoriile lui W. Filderman şi Alexandru Şofran, adresate conducătorului statului,
Ion Antonescu, lasă să se întrevadă, fără dubii, că unii evrei sunt vinovaţi: „iar dacă
printre evrei sunt elemente rele – declară W. Filderman la 5 septembrie 1941 – nu
există niciun popor care să nu aibă trădătorii şi netrebnicii săi”, chiar dacă, pe
5 iulie 1940, acelaşi W. Filderman, adresându-se preşedintelui evreilor români din
S.U.A., considera zvonuri antisemite atitudinea evreilor din Cernăuţi şi Chişinău 67.
Dr. Alexandru Şofran, Şef Rabin al Comunităţii Evreieşti din Bucureşti, într-o
scrisoare adresată mareşalului Antonescu, în aceeaşi zi cu W. Filderman,
11 octombrie 1941, se exprima astfel: „să fie lăsaţi la vetrele lor toţi evreii
nevinovaţi, loviţi de aspra măsură a dezrădăcinării lor de la locurile de baştină”68.
Pentru a ilustra caracterul declarativ-constatativ al antisemitismului
intelectualităţii române din Bucovina, îngrozită de măsurile inumane luate
împotriva evreilor, vom lua ca martor pe Dorimedont (Dori) Popovici, om politic şi
luptător pentru unirea Bucovinei cu România, membru al Partidului Democrat al
Unirii, care, într-un memoriu din 14 iulie 1942, cere respectarea legalităţii şi
sistarea exceselor şi arată că: „Este nedrept ca o colectivitate să fie persecutată
pentru actele criminale ale unor indivizi” 69.
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Regimul dictatorial al generalului Ion Antonescu şi-a propus recuperarea
teritoriilor pierdute în est, printr-o alianţă cu Germania nazistă. Această alianţă nu
putea lăsa România în afara rezolvării problemei evreieşti, în condiţii de război,
prin aplicarea, fie şi parţială, a „soluţiei finale”, dar care nu poate fi considerată o
influenţă directă, o invitaţie sau o determinare necondiţională70. România intră în
„jocul” Holocaustului şi, ca urmare a faptului că nu putea rămâne în afara „jocului
demenţial” şi pentru a demonstra că poate contribui la rezolvarea problemei
evreieşti, în sensul dorit de Hitler, începe cu deportarea evreilor în Transnistria, cea
mai mare parte în judeţul Moghilev71. Căutându-se o sintagmă definitorie pentru
Holocaustul românesc, consumat cea mai mare parte în Transnistria, „unde nu s-a
înălţat vâlvătaia apocaliptică a crematoriilor, dar a avut loc un proces lent de
exterminare”72, s-a găsit cu cale că ar fi potrivită formula „holocaust neterminat”73.
În sprijinul folosirii acestei sintagme vine afirmaţia lui Weillinghaus la conferinţa
de lucru a referenţilor germani privind problema evreiască din Europa, unde este
abordată şi problema evreilor din România, în 4 aprilie 1944: „[...] problema
evreiască în România până acum s-a tratat sub aspect economic şi politic, din punct
de vedere rasial şi ideologic [a fost] permanent neglijată. Guvernul român a adoptat
o poziţie de precauţie în problema evreiască. […] în presa vremii nu sunt primite
articole antievreieşti, numai «Porunca vremii» [este] singurul ziar antisemit”74.
În locul sintagmei „holocaust neterminat”, care înseamnă că a rămas aşa din
lipsă de timp, este, cred, de preferat să se folosească sintagma „holocaust sincopat”,
care presupune declaraţii belicoase, reveniri, nehotărâri, ambiguităţi, îndoială,
teamă, corupţie şi mită la eşaloanele inferioare, fără să se fi renunţat atât de către
jandarmi, paznici, soldaţi şi ofiţeri (armata cu caracterul ei naţional!) la
administrarea ororilor. Care a fost rolul organelor administrative şi militare
româneşti? Fără îndoială proiectează asupra Transnistriei o arhitectură a suferinţei
care, atunci, nu impresiona prea mult, într-o lume bulversată de forţele răului, când
moartea devine o constantă: cel mai uşor este să mori, să fii omorât în bătaie, de
foame, de boală, de epuizare, de lipsuri elementare şi de toate la un loc75. Ce se
constată după mărturiile supravieţuitorilor şi documentele elaborate de forurile
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diriguitoare? Se constată o atrofiere a sentimentului de milă creştină, compasiune,
de dezaprobare a suferinţei şi morţii, o imunitate la suferinţa altora. Insensibilă, cu
simţurile atrofiate, societatea românească are reprezentanţi care, spre cinstea lor,
salvează întregul prin gesturi de profundă omenie, de a nu se supune orbeşte unor
ordine demente.
Comunitatea evreiască din Vama a urcat pe Via Dolorosa a Transnistriei şi a
suportat toate lipsurile şi privaţiunile. Cei stabiliţi în Vatra Dornei au plecat pe
10 octombrie, iar cei din Câmpulung, pe 13 octombrie 1941. Şi unii şi alţii au
îndurat chinurile unei călătorii în vagoane de vite supraaglomerate, fără apă, fără
aer, apoi, de la punctul terminus la gara Atachi, au fost trecuţi Nistrul cu plutele şi
au urmat călătoria pe jos, sub paza şi ameninţarea jandarmilor şi soldaţilor. Nu se
cunoaşte cu exactitate numărul evreilor deportaţi din Vama. Primăria Vama
înregistra 80 capi de familie evrei76, iar Itzak Merdler vorbeşte de 79 de familii,
împreună cu patru familii din Frumosu şi cinci din Molid, pentru ca atunci când
vorbeşte de scoaterea evreilor din Vama, să menţioneze peste 100 de familii, cu
450 de suflete, înscriind cea mai mare parte cu nume şi prenume, evident, capii de
familie77. Autorul, Itzak Merdler, crede că au fost deportate 450 de persoane şi că
s-ar fi întors circa 90 de persoane. Lipsa unor situaţii clare în legătură cu numărul
evreilor deportaţi, a celor decedaţi din diferite cauze şi despre cei întorşi, atât
pentru fiecare localitate, cât şi la nivel global, lasă loc unor interpretări, dacă nu
interesate, cel puţin eronate. De exemplu, pentru evreii din Vama care au primit
ajutoare, se află o notiţă care stârneşte stupoare şi nedumerire, arătând numărul
evreilor înainte de război şi cel actual (1946) 78. Notificarea pare să fi fost făcută în
legătură cu numărul evreilor pauperi, care au nevoie de ajutor, dar, în prima parte
are următorul conţinut: populaţia totală evreiască, înainte de război 430 – corectat
213; populaţia actuală 158 – corectat 165.
O posibilă explicaţie se află în rapoartele Detaşamentului de poliţie Vama
care, prin şeful Nicolae Moroşan, informează organele ierarhic superioare, la
2 decembrie 1938: „Mai suntem informaţi că pe ziua de 12 ianuarie 1939, 8 familii
evreieşti vor părăsi localitatea cu direcţia spre America, numai din motivele şi
evenimentele petrecute”79. Probabil au fost şi alte plecări, în alte localităţi din ţară
sau în străinătate, înregistrate în documente care, poate, nu s-au păstrat.
Oricum, nu este de crezut că au fost deportaţi 213 evrei, au murit în
Transnistria 234 şi s-au întors 165! Asemenea situaţii şi calcule sunt făcute, mai
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mult din interes decât din dorinţa de a stabili adevărul-adevărat şi la nivel de Ţară:
câţi „cercetători”, tot atâtea cifre diferite la capitolele: deportaţi, morţi, reveniţi în ţară.
În legătură cu numărul morţilor în Transnistria, Radu Ioanid, director al
Muzeului Holocaustului din Washinton, răspunzând autorilor articolului Antonescu
şi evreii, publicat în ziarul „Ziua” din 12 iulie 2003, unde se punea întrebarea: „Se
poate vorbi despre o campanie sistematică de decimare a populaţiei evreieşti din
România similară cu cea din Germania, Polonia şi chiar Ungaria?” Concluzia de la
„Ziua”: „Documentele de epocă infirmă această ipoteză”80.
Pentru a combate afirmaţiile autorilor articolului din „Ziua”, Radu Ioanid,
foloseşte documente de arhivă, în principal dosarul cu nr. 20 din Arhiva
Ministerului Român de Externe (M.A.E.), care reflectă clar nu numai cele 96 496
de victime, evrei români morţi sau omorâţi în Transnistria (90 334 deportaţi din
Bucovina şi 56 089 localnici din Odesa, „dispăruţi”, executaţi în oraş sau mai
târziu la Berezovca)81.
Cred că o situaţie trebuie să rămână clară: România şi românii trebuie să-şi
asume Holocaustul, dar de aici până a jongla cu cifre, a confunda voit, din punct de
vedere teritorial, România de după vara anului 1940 cu ce-a fost înainte şi după, a
supradimensiona răul de alte motive decât de stabilire a adevărului, ar însemna să
se uite şi să nu se recunoască că în condiţiile concret-istorice ale războiului şi a
„soluţiei finale”, în România au fost salvaţi cei mai mulţi evrei.
Ilustrăm asemenea puncte de vedere cu Apelul foştilor deportaţi din
Transnistria pentru înfiinţarea unei Asociaţii care, pe lângă faptul că atacă
„nepăsarea revoltătoare a unei clici puternice evreieşti”, lansează ideea că
deportările din Transnistria din toamna anului 1941 s-au soldat cu asasinarea a
aproape 90% dintr-o masă de circa 400 000 de suflete nevinovate82.
Dintre evreii din Vama, îl amintim pe Sammuel Frenkel (1887–1973)
deportat în zona Moghilev, revenit după război, care, după propriile mărturisiri, a
locuit cu soţia în casa unui ţăran ucrainean (toţi într-o cameră!) şi a supravieţuit
deoarece, având cunoştinţe de medicină, îi ajuta pe cei bolnavi, iar hrana zilnică, o
bucată de pâine şi supă, o primea de la o unitate germană, unde crăpa lemne.
Sammuel Frenkel avea o temeinică cultură germană, trăise 40 de ani la Viena şi
făcuse Primul Război Mondial ca ofiţer sanitar. Tot el ne-a lăsat mărturii despre
antisemitismul practicat de foarte mulţi ofiţeri din armata habsburgică. La un atac
al ruşilor, regimentul din care făcea parte Frenkel s-a retras în fugă. Un ofiţer mai
mare în grad, care fugea mai în faţă, a întors capul şi i-a strigat lui Frenkel: „Uite
cine fuge, un evreu!” Când au ajuns la podul de la Nistru, păzit de soldaţii sovietici,
Frenkel şi soţia au fost întrebaţi cine sunt şi ce vor şi, aflând că sunt evrei, au rămas
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foarte miraţi, deoarece lor li se spusese de propaganda dirijată de evreul Ilia
Ehrenburg că toţi evreii au fost omorâţi de germani şi de români83.
Odată cu înaintarea trupelor sovietice, toţi evreii de pe teritoriile Ucrainei şi
Transnistriei au fost eliberaţi şi, treptat, repatriaţi. Toţi evreii din Vama repatriaţi
au fost ajutaţi prin American Joint Distribution cu bani, alimente şi îmbrăcăminte.
Comisia evreiască din Vama (preşedinte – Eisenkraft Samuil, vicepreşedinte –
Rubin Melzer, casier-secretar – Max Seindenstein, membri – Loen Feldhamer şi
Litman Montag) a primit ajutoare băneşti pentru refacerea templului, cimitirului,
băii, şcolii şi a dispensarului propriu. Dintr-o adresă a joint-ului către Comunitatea
evreilor din Vama, aflăm numărul evreilor în 1946, repatriaţi din U.R.S.S. între
1944–1946: „După examinarea datelor prezentate, am hotărât să acordăm sprijin
unui număr de 158 pauperi din oraşul dumneavoastră, repartizaţi după următoarele
categorii:
a) repatriaţi din U.R.S.S. în 1944 – 18;
b) repatriaţi din U.R.S.S. în 1945 – 118;
c) repatriaţi din U.R.S.S. în 1946 – 22.
Total: 158, din care 63 de bărbaţi, 76 de femei şi 19 copii (10 băieţi şi
9 fete)84.
Din mărturiile localnicilor, care au trăit evenimentele, am aflat că în Vama au
venit şi alţi evrei, străini de localitate85. Dintr-un Tabel statistic al Comunităţii
evreieşti din localitatea Vama, realizat la 15 iunie 1947 şi semnat de dr. Lehrer,
aflăm că din cei 8 000 de locuitori ai Vamei, 183 erau evrei, dintre care 124
localnici şi 59 străini de localitate. Tabelul oferă o situaţie amănunţită, cuprinzând
vârsta, sexul, numărul de bărbaţi/femei, copiii pe grupe de vârstă, situaţia civilă
(20 de femei văduve), situaţia materială, infirmităţi (un invalid, 20 de infirmi),
starea de sănătate, ocupaţia (şomeri 19), marea majoritate având nevoie de ajutor
de la Joint86.
Locuinţele proprii ale evreilor din Vama, care nu au fost vândute, au fost
preluate de foştii proprietari. O parte dintre cei repatriaţi au ocupat posturi
importante în industrie şi administraţie, unii şi-au reluat vechile meserii, alţii au
considerat că li se cuvine să joace un rol mai mare în politica locală, simţindu-se la
putere şi, susţinuţi, au intrat în rândurile P.C.R. sau ale P.S.D. Făcând parte din
Consiliul politic al Primăriei Vama, avocatul Leon Feldhamer a redactat un
memoriu în care incrimina „situaţia insuportabilă din comună”, „teroarea
legionară”, „manifestările legionare”, ale legionarilor incorigibili, „incendierea
caselor” şi „huliganismul legionar”. Echipa de legionari care i-a scos pe evrei din
case a avut de suferit: unii au făcut ani grei de închisoare, alţii au dispărut pur şi
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simplu. Cel care se ocupa cu denunţurile era tot un evreu, Steinschtein, care făcuse
acelaşi lucru şi în Transnistria, însă la doi ani de la întoarcerea din deportare a
dispărut şi nu s-a mai ştiut nimic despre dânsul. Alt evreu care se ocupa cu
răzbunările şi denunţurile la partid, la Ambasada sovietică, la consilierii ruşi, la
evreii cu funcţii importante, a fost Itzik Palak, secretar al organizaţiei de partid, din
cauza căruia mulţi cetăţeni au stat în închisoare sau au murit la Canal. Cât a fost
deportat în Transnistria, în casa lui Isidor Meger din Molid-Vama a locuit cu chirie
Gavril Voşloban, şi el fugit din Bicazul Ardelean, de teama ungurilor. Prin cine ştie
ce „inginerie” politică, Gavril Voşloban a fost trimis la muncă forţată în U.R.S.S.,
la Dombas, unde a scos cărbune un an şi jumătate.
Toţi evreii din România aşteptau, de la noile guverne de după 23 august
1944, o legislaţie reparatorie, dar de-abia în 19 decembrie, cu o întârziere de câteva
luni, se adoptă Legea pentru abrogarea măsurilor legislative antievreieşti. Se
propunea acordarea de pensii, despăgubiri, dar nu se rezolvase problema
locuinţelor şi chiar în guvern erau, în această problemă, poziţii divergente87. Între
timp, la vârful puterii noului regim politic, ajung tot mai mulţi evrei şi evreice,
soţiile unor potentaţi români. Dintr-o dată, societatea românească are o revelaţie:
detaşându-se de cei vinovaţi de atrocităţile comise împotriva concetăţenilor lor,
evreii constată că au murit sute de mii de români, şi pe frontul de est şi pe cel de
vest, numai să-i aducă la putere pe evrei. La 20 decembrie 1945, P.C.R. număra
300 000 membri: 71% români, 17% unguri (erau 7% din populaţie), 3,5% slavi şi
7% evrei (erau 4% din întreaga populaţie). Sigur, nu se punea problema unei
majorităţi evreieşti, dar partidul era dominat de evrei. În 1955, 10% din funcţii
aparţin evreilor, iar în unele sectoare ponderea evreilor ajunge şi până la 35%: a) la
gospodăria de partid şi în relaţiile externe: 35%; b) la propagandă, ştiinţă şi cultură:
între 21–31%; c) funcţii de conducere în presă: din 39 de posturi – 29 erau deţinute
de evrei88.
Dar şi evreii, atât cei din vârful ierarhiei, cât şi cei simpli, trăiesc o dramă:
cum să împace totalitarismul rabinic cu totalitarismul comunist. Mimând
ataşamentul la cauza marxism-leninismului, gândul le este la mişcarea sionistă, de
creare a statului Israel. După crearea statului Israel, în 1948, începe exodul spre
vechea şi, în acelaşi timp, noua patrie.
În locul vechilor pasiuni politice, a răzbunărilor, cărora le-au căzut victime
vinovaţi şi nevinovaţi, a apărut o nouă provocare şi ameninţare: asumarea
Holocaustului. Deşi „nu există cifre exacte privind Holocaustul din România”, ţara
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noastră se plasează pe locul doi, după Germania, în ce priveşte victimele din
rândurile evreilor89.
Aceia dintre evrei care, de bună voie, au împărtăşit soarta celor mulţi, a
consătenilor din Vama, îşi dorm somnul de veci în cimitirul evreiesc unde, fapt
singular, cred, în ţară, femeile, de ziua pomenirii morţilor, le pun câte o lumânare
la cap, încreştinându-i post-mortem. Prin anii ’70, mai rămăseseră trei evrei în
Vama: doamna Lehrer, soţia fostului doctor Lehrer, căruia vămenii îi păstrează o
vie amintire: umbla veşnic cu trei sacoşe, de unde a rămas vorba că „umblă ca
Lehrăroaia”; Sammuel Frenkel care, printre multe altele, spunea că în timpul
comuniştilor nu a fost brutalizat sau molestat de nimeni şi fostul măcelar Weber
care, în glumă, spunea că nu mai plouă de Paştele evreilor, „că doar n-o să înece
Dumnezeu pământul pentru trei jidani”.
Antidotul împotriva sălbăticiei şi trogloditismului a constat în redescoperirea
umanului: satul se detaşează de concepţiile antisemite, văzându-l pe evreul real,
vecinul de peste drum sau de peste gard, pe care n-are cum să-l vadă într-un
registru malefic. Trebuie făcută o disociere între linia oficială – cuprinsă în
regulamente şi legi – şi atitudinea oamenilor de rând, care nu s-au lăsat influenţaţi
de antisemitismul oficial: altfel spus, este o mare deosebire între „gura statului” şi
„gura satului”. Vămenii şi-au amintit de comercianţii evrei care dădeau şi pe
datorie, de meseriaşii şi industriaşii evrei la care au lucrat, şi-au amintit de Paştele
evreilor, când primeau pasca evreiască, de doctorul Lehrer, doctorul fără de arginţi,
doctorul săracilor şi de faptul că, de multe ori, când intrau într-un necaz, nu
mergeau la preot, mergeau la rabin, la Câmpulung; învăţătura şi evlavia lui erau
garanţii suficiente ca ruga să fie ascultată. Dintre urmaşii evreilor trăitori în Vama,
care mai vin la mormintele strămoşilor, îl amintim pe Jon Welt, care trăieşte la Iaşi
şi pe Rudi Melzer din Israel, nepotul lui Maer Melzer, care a făcut mult bine multor
vămeni90.
Puţini dintre vămenii de astăzi ştiu despre tragedia trăită de evreii din Vama,
despre deportarea în Transnistria şi, cu atât mai puţin, despre Holocaust. Lumea
uită repede, intră în firescul omenescului, dar nu totul trebuie uitat, deoarece răul
s-ar putea repeta, cu alţi „eroi”, care vor găsi alţi ţapi ispăşitori.
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Les juifs de Vama*
(Résumé)
L’article repose sur l’idée qu’une communauté qui était petite, pareille à celle de Vama – dans
le département de Suceava – renferme les attributs de toute la communauté juive de la Bucovine, et
du pays tout entier. En s’appuyant sur des documents d’époque et sur des témoignages directs,
l’auteur définit le rôle et l’importance de la communauté juive dans le développement
socio-économique et démographique de la localité de Vama, la collaboration et la cohabitation des
Juifs avec la population autochtone, mais aussi les divergences, les effets néfastes (pour cette
collaboration) des autorités et d’une partie de la société roumaine, qui attribuait aux Juifs les causes
de leurs échecs et du ralentissement dans le développement économique et social de la province.
Il est vrai que l’antisémitisme n’est pas né en Roumanie mais il s’est développé aussi sur le
territoire roumain, en s’orientant vers une idéologie qui visait, au large concours des organes de
l’Etat, à exclure les Juifs de la vie socio-économique. L’auteur de l’article présente la situation de la
communauté juive de Vama pendant la Seconde Guerre Mondiale, communauté qui a subi des
mesures discriminatoires, la dépossession de propriétés, la déportation en Transnistrie, où beaucoup
d’entre eux sont morts à cause de l’épuisement, des maladies, de la faim ou des mauvais traitements.
Une partie importante de l’étude est dédiée à l’analyse de la situation des Juifs de Vama à
partir de la fin de la Seconde Guerre Mondiale jusqu’à présent, comme créateurs d’une spiritualité
originale de cette contrée du Nord de la Moldavie, jadis partie intégrante de l’Europe Centrale et de
l’Empire Autrichien.

*

Traducere de Marcel Ungurean.

DIE UMSIEDLUNG
DER BUCHENLANDDEUTSCHEN
IM SPÄTHERBST 1940 UND IHRE FOLGEN
FÜR DIE KATHOLIKEN UND IHRE PRIESTER
AUS BESSARABIEN, DER BUKOWINA
UND DER DOBRUDSCHA (II)
NORBERT GASCHLER
Die vorübergehende Ansiedlung
1. Die Ansiedlung unserer Landsleute
Bischof Robu scheint sehr gut informiert gewesen zu sein, als er Msgr.
Büttner Anfang März 1942 noch eine solche Vollmacht auszustellen für notwendig
erachtete. Er muss gewusst haben, dass die Ansiedlung seiner einstigen Diözesanen
nicht so schnell in Gang gekommen war, wie sie im Herbst 1940 gehofft hatten.
Bis zum 1.10.1942 waren angesiedelt 1:
Herkunft

Insgesamt

Warthegau

Bessarabien
Bukowina
Dobrudscha
Altreich

61.234
49.763
5.124
254

40.161
23.752
4.913
62

Danzig/WestPr.
40.636
–
–
(Ost-Pr.: 11)

OstOberschl.
68
25.681
26
172

Protektorat
166
339
185
–

Selbst wenn man berücksichtigt, dass sehr viele Burschen und Männer
eingezogen waren, ist die Zahl der O-Fälle, die bis dahin noch nicht angesiedelt
worden war, außer bei den Bessarabiendeutschen überraschend hoch. Am
schlechtesten hatten die Deutschen aus dem rumänischen Altreich abgeschnitten:
Von den 9.542 umgesiedelten waren 5.130 O-Fälle und von diesen nur 1,1%
angesiedelt. Bis zum 31.12.1942 waren dann bereits 4.071 Dobrudschadeutsche im

Stark erweiterte und verbesserte Neufassung eines Vortrages beim Jahrestreffen der
katholischen Priester aus Rumänien in Passau am 16.7.1980.
1
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Protektorat angesiedelt, andere Landsleute in der Untersteiermark und Krain. Im
Frühjahr 1943 wurden etwa 5.000 Schwaben (= Pfälzer) aus der Umgebung von
Radautz (Südbukowina) in Lothringen und Luxemburg untergebracht, einige
hundert aus Bessarabien und der Bukowina auch im Protektorat.
Wenn man die Zahl aller angesiedelten O-Fälle nach oben abrundet, dann
warteten Ende 1943 noch gut 15.000 O-Fälle voller Ungeduld in den Lagern auf
die Ansiedlung im Osten. Wer nicht weiß, was das für die Menschen bedeutet hat,
wenn sie von einem Lager ins andere verlegt wurden, (meine Schwester brachte es
auf 14) und nicht weiß, wie es ihnen da ergangen ist, der weiß auch nicht, warum
sie sich schließlich in fremden Höfen ansiedeln ließen. Pfr. Hable besuchte die
angesiedelten Verwandten im Osten und stellte mit Entsetzen fest, dass sie in
landwirtschaftlichen Anwesen von Polen lebten, die man „evakuiert” hat, um einen
damals amtlichen Ausdruck für Vertreibung von Haus und Hof zu gebrauchen, und
sagte: ,,Unsere Landsleute haben als Christen gänzlich versagt”. So etwas kann
man leicht sagen, wenn man wohlbestallter Pfarrer ist. Scheinbar hatte er nie davon
erfahren, dass jene, die es ablehnten sich in fremden Höfen ansiedeln zu lassen,
prompt in ein Straflager kamen. Es gehörte schon Heroismus dazu, sich in der
damaligen Situation als ganzer Christ zu zeigen!
Und dazu weit und breit kein katholischer deutscher Priester, bei dem man
sich hätte Rat holen können, dem man sein Herz hätte ausschütten dürfen, sei es im
privaten Gespräch, sei es im Beichtstuhl. Wer konnte ihnen da in Gewissensfragen
und Herzensängsten helfen? In Ost-Oberschlesien konnten sie noch verstohlen in
eine sogenannte polnische Kirche gehen, was natürlich nicht erlaubt war. Im
Reichsgau Wartheland jedoch hatte man alle polnischen Priester verhaftet und die
Kirchen waren geschlossen.
Im Sommer 1943 bat mich Msgr. Büttner, dass ich eine Frau in der Gegend
von Wadowitz (= Geburtsort Johannes Paul II.) aufsuche, die sich an ihn gewandt
hatte, so wie es den Katholiken im Heftchen „Gebete für die Umsiedlung”
angeraten worden war. Ich konnte sie damals mit der Aussicht trösten, dass
eventuell schon im Herbst ein Priester aus der Bukowina die Seelsorge bei den
katholisch-deutschen Siedlern übernehmen werde. Bereits Mitte September kam
die Enttäuschung und Ernüchterung, weil von den drei Umsiedlerpriestern, die für
dieses Gebiet in der Erzdiözese Krakau vorgesehen waren, nur ein einziger
zugelassen wurde.
Zusammen mit vier weiteren Priestern sollte er das ganze ost-oberschlesische
Ansiedlungsgebiet betreuen, in dem etwa 20.000 katholische Umsiedler lebten 2.
Noch trostloser war die Lage im „Reichsgau Wartheland”. Im Sommer 1943
lebten dort etwa 350.000 Katholiken, darunter viele Tausende aus der Bukowina

2
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und Galizien3. Die Zahl der zugelassenen Priester ließ sich nicht feststellen. Wie
erwähnt, wirkten dort drei umgesiedelte Geistliche aus der Bukowina.
Nur die katholischen Umsiedler in Lothringen und Luxemburg waren
ausreichend seelsorglich versorgt. Zusammen mit den Einheimischen und den aus
der Gegend um die Stadt Bitsch/Lothringen ebenfalls als kommissarisch
eingesetzten Landwirten, lebten sie in Pfarrgemeinden, die von deutsch
sprechenden lothringischen Priestern betreut wurden. Als ich am 18. August 1943
das Requiem Für meinen verstorbenen Vater hielt, sang die ganze Gemeinde alle
lateinischen Responsorien und Gesänge einstimmig mit. Ich hatte das Gefühl: Hier
sind unsere Leute religiös daheim. Leider war ein Jahr später schon alles vorbei!
2. Die Ansiedlung der Priester
Vor der Umsiedlung wurde immer davon gesprochen, dass man in
Deutschland wieder in geschlossenen Gemeinden angesiedelt werde. So war es nur
selbstverständlich, dass die Geistlichen auch mit ihren Gläubigen angesiedelt
würden. Diese Hoffnung zerbrach beim größten Teil der katholischen Priester in
dem Augenblick, als sie ihren Rückkehrer-Ausweis erhielten, auf dem das A stand.
Von den O-Fällen war Dr. Lang der erste, der noch Ende 1941 im Wartheland als
Seelsorger angestellt werden konnte. Zuständig Für ihn war P. Hilarius Breitinger,
OFMConv., der aus Glattbach/Unterfranken stammte und bald nach seiner
Priesterweihe (1932) die Seelsorge für die Deutschen in Posen übernommen hatte.
Aus diesem Grunde hatte ihn die Regierung akzeptiert, so dass er später zum
Apostolischen Administrator für das Wartheland ernannt werden konnte. Im Laufe
des Jahres 1942 wurde Schmegner Jakob Pfarrer von Lissa und Ferdinand Weber
Pfarrer von Stavenhagen. Lissa gehörte einst zur Provinz Posen und war bis 1920
noch deutsche Stadt. Pfr. Schmegner hatte somit unter seinen Pfarrkindern
deutsche Einheimische und Umsiedler. Pfr. Weber wirkte bei den
Galiziendeutschen. So bleibt es für mich unerklärlich, warum Karl Nikolajczuk und
ich nicht auch ins Wartheland durften. Als P. Breitinger, den ich um Vermittlung
einer Pfarrei gebeten hatte, im Januar 1942 meinetwegen bei Gauleiter Greiser in
Posen versprach, stellte dieser zuerst die Frage: „Wo sind die Leute von diesem
Mann?” – „So viel ich weiß, in Oberschlesien.” – „Dann besteht überhaupt, kein
Grund, dass dieser Mann zu uns kommt.” Unserem Kollegen Nikolajczuk hatten
aus Westfalen eingewanderte Katholiken schon das Pfarrhaus eingerichtet. Er war
O-Fall von Anfang an, durfte aber auch nicht im Wartheland bleiben.
Für das Ansiedlungsgebiet Ost-Oberschlesien hatten wir in unserem
Landsmann Erich Prokopowitsch einen wohlwollenden Fürsprecher beim
Ansiedlungsstab in Bielitz, der dort Referent für Beamte, Angestellte und freie
Berufe war. In seinem Beitrag, den er eigens für mich geschrieben und ihn mir am
8.2.1976 zugeschickt hat, schrieb er, wie er mit seinem Vorgesetzten SS3
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Obersturmbannführer Butschek, einem Sudetendeutschen, darüber verhandelt hat:
„[...] machte ich ihn vor allem darauf aufmerksam, dass man bestimmt keinen
dieser kath. Pfarrer bewegen werde, seinen bisherigen Beruf aufzugeben” und
unterbreitete ihm den Vorschlag, die Passage „nahe legen sollte” wie folgt
auszulegen: „Wir hätten den Geistlichen nahe gelegt, ihren bisherigen Beruf
aufzugeben und einen Posten im Verwaltungsdienste anzunehmen, diese hätten
aber diesen Vorschlag entschieden abgelehnt. Daher bleibt uns nichts anders übrig,
als die Geistlichen in ihren bisherigen Funktionen anzusiedeln [...]”4.
Im Einvernehmen mit Herrn Butschek fuhr Herr Prokopowitsch nach Berlin
zum RKA, um mit Msgr. Büttner zu verhandeln, worauf dieser nach Bielitz kam,
dort weitere Besprechungen führte, denen jene bei den zuständigen Bischöfen und
Pfarrern folgten, deren Endergebnis im März 1942 die Zusicherung war, dass zehn
Priester für die Seelsorge bei den katholischen Umsiedlern und allen anderen
deutschen Katholiken im ganzen Ansiedlungsgebiet Ost-Ober-Schlesien zugelassen
werden5.
Da Kondrinewitsch inzwischen eingezogen worden war, sollte ich seine
Stelle als Kaplan in Sosnowitz übernehmen. Darum wurde ich in der Karwoche
1942 fernmündlich von Msgr. Büttner beauftragt in Bendsburg, Dombrowa und
Sosnowitz an den Ostertagen den Gottesdienst für die deutschen Katholiken zu
halten. Ich musste damals noch „schwarz” über die Polizeigrenze zwischen dem
ehemals russisch-deutschen Industriegebiet, was ich nur mit klopfendem Herzen
fertig brachte.
Dobosch wurde in Kenntnis gesetzt, dass er für Blachstädt vorgesehen sei. Er
machte sich sofort auf und kam nach Michalkowitz zu Pfr. Huber. Als aus seiner
Ansiedlung so schnell nichts wurde, wie er angenommen hatte, kehrte er wieder
nach Österreich zurück. Ich aber hoffte und harrte auf Zuweisung einer Wohnung
in Sosnowitz, damit ich die deutschen Katholiken im ganzen Raum SosnowitzBendsburg-Dumbrawa nicht mehr von Michalkowitz aus betreuen musste, was sehr
umständlich und zeitraubend war.
Bischof Berning von Osnabrück, unser Protektor, hatte am 16.6.1942 mir
und anderen eine „Bestätigung” ausgestellt, dass wir als Pfarrer der deutschen
Katholiken in Ost-Oberschlesien vorgesehen seien usw. „Auf Grund der Verfügung
des Oberkommandos der Wehrmacht vom 14.10.1939 bitte ich, Herrn Pfarrer
Gaschler von der Pflicht zur Ableistung des Wehrdienstes zu befreien.” 6
Nun, es kam nicht ganz so, wie wir es uns erhofft hatten. Mit Schreiben vom
7.9.1942 mit dem Briefkopf „Der Gauleiter und Oberpräsident als Beauftragter des
RF SS-Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums” teilte der schon
erwähnte SS-Obersturmbannführer Butschek Herrn Prälat Büttner mit, dass die
Geistlichen Hellinger, Bensch, Obst, Hanus und Schröer zur Ansiedlung gelangen.
4
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„Jene jedoch, die unseres Ermessens für das Ostgebiet nicht tragbar sind, sollen
zum A-Fall umgeändert werden.”7 Unter 7.) waren aufgezählt: Gaschler Norbert,
Haik Ernst und Dobosch Rudolf, „für die bei der EWZ der Antrag auf Umänderung
der O-Entscheidung auf Altreichsaufenthalt gestellt wurde.” Diese Aufzählung
wurde weder nach dem Alphabet noch nach dem Alter noch nach der Würde
vorgenommen. Bleibt nur der Grad der Gefährlichkeit. Da Herr Butschek mich nie
gesehen oder gehört hatte, müssen die befragten Vertrauensleute der einstigen
Deutschen Volksgemeinschaft gar nichts Gutes über mich ausgesagt haben.
Im Laufe des Jahres 1942 und 1943 wurden angestellt: Pfr. Bensch in
Saybusch, Hanus in Bendsburg, Hellinger in Warthenau, Obst in Sosnowitz, also
alle in Osteroberschlesien, so wie es in Bielitz vereinbart worden war.
In einer Liste mit den Anschriften der „umgesiedelten volksdeutschen
Priester”8, die der RKA im Herbst 1942 verschickt hatte, fehlen die Namen der
beiden Jesuitenpatres, Breabanus und Stadniczuks. Letzterer war in Dachau und
der andere sonst irgendwo in Haft. Die Adresse von Josef Hartinger war die alte
Lageradresse. Er wurde in seiner Pfarrei in der ED Wien am 1.12.1943 verhaftet
und kam am 15.4.1944 nach Dachau.
Ich selbst musste als O- in A-Fall Umgebürgerter innerhalb 30 Tage das
Ostgebiet am 1.5.1943 verlassen. Ich fand Aufnahme in der Diözese Regensburg
durch die Vermittlung von Dr. Hofmann und bekam eine Stelle, von der ich nicht
eingezogen werden konnte. Mir folgte bald darauf Jensen und ein Jahr später
Nikolajczuk.
Außer Pfr. Franz Gaschler, der noch in einem Umsiedlerlager lebte, und Kpl.
Stadniczuk, Pfr. Hartinger und Breabănu, die gegen ihren Willen zur angeblichen
„Sicherheit” in staatlicher Schutzhaft standen, hatten Mitte 1943 alle umgesiedelten
Priester eine gesicherte Bleibe. Ein unsicheres Leben führte auch noch
Obergefreiter, Sanitäter, Dolmetscher und Mädchen für alles Josef Kondrinewitsch.
Plötzlich rief der Herr den ersten aus unserer Mitte „heim ins ewige Reich”.
Msgr. Schüttler starb am 13.5.1944. Ein verspäteter Nachruf konnte erst 30 Jahre
danach erscheinen; Weil nur wenige von seinem Tod erfahren hatten und seine
Beerdigung mehr als armselig war9, sollte das eine nachträgliche Würdigung seiner
Person sein, denn schließlich war er einst führend in der Bukowina. Nur knappe
zwei Wochen nach der Beerdigung von Msgr. Karl Schüttler frage mich Msgr.
Büttner, ob ich nicht gewillt sei, nach Ostoberschlesien zurückzukehren. Man habe
ihm mitgeteilt, dass der Einsatz von weiteren Umsiedlergeistlichen jetzt möglich ist.
Ich habe sein Schreiben nicht mehr, sondern nur noch die Durchschrift
meiner Antwort, die ich ihm am 9. Juni 1944, drei Tage nach der Landung der
Alliierten an der Atlantikküste, gegeben hatte. Ich hatte mit Absicht mein „nein” so
7
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verfasst, dass er das Schreiben ohne Benachteiligung seines Einsatzes für die
Umsiedlergeistlichen an den Ansiedlungsstab in Bielitz schicken konnte.
Was war geschehen, dass man jetzt plötzlich bereit war, mehr Geistliche in
den Ansiedlungsgebieten zuzulassen?
An Hand der wenigen erhaltenen Dokumente aus jener Zeit kann man
schließen, dass der Ruf nach Seelsorgern von den Angesiedelten kam und immer
lauter wurde, so dass man zur Einsicht kam, es sei vernünftiger, wenn man
nachgebe. Im „Vermerk etc.”, den ich bereits erwähnt habe, heißt es unter 4): Im
Generalgouvernement (Distrikt Lublin und Galizien) ist nach Auffassung des
Reichsführers-SS eine seelsorgliche Betreuung der Volksdeutschen vorerst
notwendig. Es hat sich herausgestellt, dass der kirchlich gebundene Volksdeutsche
die Gottesdienste volksfremder Pfarrer besucht, da den Umsiedlern eigene Pfarrer
fehlen. Geeignete katholische und evangelische Geistliche sollen zur Verfügung
gestellt werden. (Bezug: Obergruppenführer Krüger an RSHA vom 25.9.42.)
Bitte, das Datum vom 25.9.1942 zu beachten! Es sind zweieinhalb Wochen
nach der Feststellung Butscheks in Bielitz, dass drei aus unserer Mitte „untragbar
für den Osten sind”. Nun, vielleicht hat er auch hier wieder streng nach dem Wort
„geeignete kath. u. evang. Geistliche” gehandelt.
Interessant ist eine weitere Einsicht: „Unter Berücksichtigung der
volkspolitischen Bedeutung der Tätigkeit der deutschen Pfarrer in den
Volksgruppen und der gezeigten Erfahrung mit den Umsiedlern bleibt zu erwägen,
die deutschen umgesiedelten Pfarrer im allgemeinen geschlossen mit ihrer
Gemeinde umzusiedeln, was eine vorherige sicherheitspolizeiliche Überprüfung
und Auslese der wenigen reichsdeutschen Geistlichen nicht ausschließen würde”.
Abgesehen von der Einschränkung durch den letzten Satz klingt das nun
doch ganz anders als die Worte jenes Mannes von der Gauleitung Dresden in Bad
Schandau auf den Wunsch Schüttler, dass wir bei unseren Leuten bleiben wollen:
„Das wird wohl nicht gut möglich sein”. Ebenso ist es mir eine Genugtuung, daran
zu erinnern, dass auch das andere Wort: „Das macht nun die Partei” sich ebenfalls
als trügerisch erwiesen hatte. Auch die Partei konnte nicht alles machen!
Trotz besserer Einsicht konnte man es sich nicht verkneifen, dieses Ein- und
Zugeständnis wieder ein bisschen einzuschränken: „Solche Geistliche (besonders
O-Fälle) sollen im Generalgouvernement, besonders in Lublin, große Gebiete zur
Betreuung erhalten, um eine allzu enge Fühlungnahme mit der Bevölkerung
auszuschalten”. (Chef Sipo und SD III B 4/o Bi/N vom 4.11.41 und I/4/5 vom
4.11.41 an RSHA vom 21.5.42).
Welche Angst vor „allzu enger Fühlungnahme” mit dem Volk! Auch hier ist
wieder auf die Daten zu achten. Und weiter heißt es: „Dieser Einsatz der
Geistlichen soll nicht in Verbindung mit dem Kirchenministerium gelöst werden,
sondern es wurde folgender Weg vereinbart, um dem Reichsführer-SS einen
Vorschlag zu unterbreiten:
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1. Das Stabshauptamt hält über EWZ Rückfrage nach umgesiedelten
Geistlichen.
2. Die Vomi übergibt dem Stabshauptamt eine Beurteilung der namhaft
gemachten Geistlichen durch die volksdeutsche Gruppe.
3. RSHA erstellt Beurteilung über die Tätigkeit der vom Stabshauptamt
namhaft gemachten Geistlichen in ihrem Wirkungskreis im Altreich.” (Vermerk
über Besprechung im RSHA am 6.3.43 I-4/5/4.11.41 v. Th. wo.)
Es ist anzunehmen, dass auch der Gauleiter und Oberpräsident für OstOberschlesien zu derselben Einsicht und zu demselben Entscheid gekommen war,
mehr Geistliche für die Betreuung der Umsiedler zuzulassen. Aber wie ich, so hat
m. W. auch kein anderer Umsiedlerpriester sich bereit erklärt, dorthin
zurückzukehren. So blieben die Umsiedler im Ansiedlungsgebiet seelsorglich
weiterhin unterversorgt!
Ein weiteres Schreiben 10 in Bezug der „Zulassung von Geistlichen in den
besetzten Ostgebieten” vom 13.3.1943 stammt vom Reichsminister für diese
Gebiete Alfred Rosenberg, dem sogenannten Religionsphilosophen des
Nationalsozialismus, und war an den Leiter der Partei-Kanzlei Reichsleiter
Bormann gerichtet. Darin werden die Richtlinien erwähnt, die Hitler im Juli 1941
erlassen hatte und zwar auf Veranlassung Rosenbergs.
Wenn es sich auch hauptsächlich auf die Deutschen in der Ukraine bezog, so
sollen hier doch zwei Sätze zitiert werden: Der erste gereicht unseren Mitbrüdern
im Altreich zur Ehre: „Selbstverständlich dürften keine Geistlichen aus dem Reich
eingesetzt werden. Insbesondere sind katholische Geistliche grundsätzlich
auszuschließen.”
Das zweite ist ein Eingeständnis, das allen deutschen Pfarrern im Ausland
zum Lobe gereicht: „Die volksdeutschen Pfarrer haben in fremder Umgebung
immerhin zugleich auch mit Vertretung ihrer verschiedenen religiösen
Anschauungen resolut ihr Volkstum verteidigt [...]”.
Wenn es aber so war, warum hat man die „heimgekehrten Pfarrer” so
schäbig behandelt? Einer kam ins Gefängnis, drei ins KZ! Das sind 10%! Dafür
durften nur acht bei den Landsleuten bleiben, also nur 20 Prozent!
Wider besseres Wissen hat man also die Priester vom gläubigen Volk fern
gehalten, weil man sie für Feinde der nationalsozialistischen Weltanschauung
betrachtet hat. Ihre Freunde wollten und konnten wir gar nicht sein! Waren wir
aber deshalb auch Schon Feinde des deutschen Volkes selbst? Die jahrhundertalte
Erfahrung hatte doch das Gegenteil bewiesen: Glaube und Volkstum haben sich
gegenseitig getragen, erhalten und ergänzt! Und die katholischen Priester konnten
sowohl ihrer Kirche als auch ihrem Volke treu bleiben, weil diese sich nicht
gegenseitig ausgeschlossen haben!
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Die grosse Flucht und der schwere Anfang
1. Die ersten Umsiedler, die ihre zugewiesene Heimat und Arbeitsstätten
verlassen mussten, waren jene, die im Westen als kommissarische Verwalter von
Bauernhöfen, Werkstätten und Betrieben eingesetzt waren. Als die alliierten
Truppen immer näher rückten, wurden sie evakuiert. Die meisten zogen mit ihren
Pferdefuhrwerken in die Saar und Pfalz, nach Hessen und Bayern. Das war im
August 1944. Die warme Jahreszeit und die noch vorhandene staatliche Ordnung
war ihr großes Glück im schweren Missgeschick.
2. Die Umsiedler, die ab Januar 1945 ihr Ansiedlungsgebiet im Osten
verlassen mussten, hatten es bei der grimmigen Kälte und dem entstandenen Chaos
bedeutend schwerer. Die Verluste an Menschenleben waren unvergleichbar höher
und konnten bis heute nicht genau festgestellt werden. Auch die Verluste an
persönlicher Habe und privatem Vermögen kann man nicht einmal schätzen!
Unsere Landsleute teilten jedoch ihr bitteres Los mit Millionen anderer Flüchtlinge
aus dem ganzen Osten.
In unzähligen Berichten konnte ein geringer Teil dieser Tragödie der
unmittel- oder mittelbar betroffenen Menschen in amtlichen, halbamtlichen und
privaten Dokumentationen festgehalten werden.
Mit dem 8. Mai 1945 endete zwar der Zweite Weltkrieg, nicht aber der
Strom der Flüchtlinge. Wer im Sommer 1945 die zehntausende Menschen auf den
Hauptstraßen Ostbayerns sah, die täglich mit ein paar Habseligkeiten nach dem
Norden oder dem Süden zogen, konnte dafür nur einen einzigen zutreffenden
Ausdruck gebrauchen: „Volk unterwegs”.
Aber auch das war nicht das Ende, denn noch vor dem Potsdamer
Abkommen im Juli/August 1945 hatten die Polen mit der Vertreibung der
Deutschen aus dem Gebiet ihres eigenen Staates und aus den von ihnen besetzten
Gebieten des Deutschen Reiches begonnen11.
Wie auch viele Sudetendeutsche von Tschechen bereits Mitte Juni 1945
buchstäblich von einem Tag auf den anderen vertrieben worden waren. (Der
Wortlaut eines solchen Ausweisungsbefehls liegt vor.)
Nach dem Potsdamer Abkommen folgte die „humane” Vertreibung der
restlichen Deutschen aus Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn. Die Deutschen
in Jugoslawien waren bekanntlich schon vor und nach Kriegsende von Haus und
Hof gejagt worden.
3. Unter allen 14 Millionen Menschen, die infolge des Zweiten Weltkrieges
ihre Heimat verloren haben, bildeten die 957.000 Umsiedler 12 nur knappe 7%. Und
unter diesen gab es wieder 205.000–215.000 aus dem einstigen Großrumänien. Sie

11
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waren somit gut ein Fünftel (genau 21,5 bzw. 22,5%) aller volksdeutschen
Umsiedler und ein gutes Drittel (genau 35%) davon war katholisch.
Nach einem späteren Gesetz wurden Umsiedler, Flüchtlinge und Vertriebene
gleichgestellt. Wer mag heute noch darüber richten und rechten, obwohl es eine
Interessengruppe gab, die auf Grund der staatlichen Umsiedlungsverträge
Rechtsansprüche erhoben hat?
Auf einen Unterschied zwischen den Folgen der Umsiedlung, Flucht und
Vertreibung sei aber dennoch verwiesen: Als die Vertreibungen aus der
angestammten Heimat im Sommer 1946 den höchsten Stand erreichten, waren die
Umsiedler schon sechs Jahre lang heimatlos 13! Solche Jahre im Leben eines
Menschen wogen und zählten in jener Zeit doppelt.
4. Da die Siegermächte einen Zusammenschluss auf landsmannschaftlicher
Ebene verboten hatten, konnten nur die christlichen Kirchen für unsere Landsleute
sogenannte Hilfskomitees für die Landsleute gründen.
Der einstige RKA mit Msgr. Büttner an der Spitze wurde zur „Kirchlichen
Hilfsstelle” in Frankfurt/Main, die in München eine Zweigstelle für alle
Südostdeutschen errichtete. Msgr. Büttner wollte mich im Mai 1946 dafür
gewinnen, weil ich mich mit einem Memorandum über die Umsiedler aus der
Bukowina am 1.3.1946 an Kardinal Faulhaber gewandt und um Hilfe und
Unterstützung gebeten hatte14. Da ich meine Angehörigen nicht im Stich lassen
konnte, übernahm Pfr. Bensch diese Stelle. Es gelang ihm, eine Gruppe von
Buchenländern in Turen/Venezuela anzusiedeln. Es war die einzige Auswanderung
von Umsiedlern, die für eine geschlossene Volksgruppe mit Hilfe eines Staates
organisiert werden konnte. Einzelauswanderungen waren in den ersten
Nachkriegsjahren nicht möglich, obwohl der Drang zur Auswanderung im
Allgemeinen groß war, besonders aber bei den Bauern und Landwirten.
5. Nach der Währungsreform im Juni 1945 begann mit dem wirtschaftlichen
Aufschwung in Westdeutschland auch der unserer Landsleute. Insbesondere jene,
die auf dem Lande in der Nähe von Städten lebten, in denen sie Arbeit gefunden
hatten, konnten bald mit dem Bau von Eigenheimen beginnen, denen andere im
Laufe der Jahre folgten. So entstanden hie und da auch kleinere Siedlungen der
verschiedenen Landsmannschaften.
Jene, die einst die allerschwerste Aufbauarbeit geleistet haben, sind meistens
schon gestorben. Ihre Nachkommen und Erben wissen nichts mehr von den
Opfern, die ihre Eltern und Großeltern jahrelang dafür aufbringen mussten. Sie
betrachten den Wohlstand als ihr persönliches gutes Recht. So kann es darum nicht
13
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schaden, wenn wir uns alle erinnern, dass das „Wirtschaftswunder” nach dem
vollständigen Zusammenbruch Deutschlands ohne Umsiedler, Flüchtlinge und
Vertriebene nicht möglich gewesen wäre.
6. Wie unsere Landsleute größtenteils zerstreut in Deutschland und
Österreich leben, viele auch in den USA und Canada, manche in Südamerika und
Australien, so sind auch die noch lebenden Geistlichen, die damals mit ihnen
umgesiedelt sind, heute in acht verschiedenen Diözesen zerstreut, davon 12 in der
BRD, einer in der DDR und drei in Österreich.
Allmählich verwischen sich die letzten Unterschiede zwischen unseren
Landsleuten und den Einheimischen. Unsere Dialekte von einst sterben ganz aus,
wie z. B. das Zipserische, oder ihre Eigenarten gehen in jenen ihrer Umgebung auf,
wie z. B. das Deutschböhmische im Bayerisch-Österreichischen und das
Schwäbische im Pfälzischen.
Die Jahrestreffen der verschiedenen Landsmannschaften sind heute ebenfalls
nur noch willkommene Gelegenheiten zu einem frohen wiedersehen mit Freunden
und Bekannten von einst. Von einer Rückkehr in die alte Heimat wird überhaupt
nicht mehr gesprochen. Wir sind integriert, zusammenfassend kann man sagen,
dass unsere Landsleute sich in ihrem Glauben und in ihrer Treue zur Kirche tapfer
gehalten haben, wenn auch nicht verschwiegen werden darf, dass es in ihren
Reihen doch manche gab, die aus der Kirche austreten, sich „unter der Fahne”
trauen und ihren Kindern den Namen geben ließen, beides als Ersatz für Trauung
und Taufe in der Kirche, wie ja auch die „Morgenfeiern der Hitlerjugend” in den
Lagern den Gottesdienst ersetzen sollten.
Zurückblickend darf ich noch ein Wort des Dankes an alle Bischöfe und
Priester richten, die uns in schweren Zeiten mit Rat und Tat geholfen haben, ganz
besonders aber sei ihnen dafür gedankt, dass sie uns, meines Wissens wenigstens,
nicht als Nazis oder Hitleristen angesehen haben, so wie man uns in der alten
Heimat leider verdächtigt hat.
Und wenn unsere Gedanken nach 40 Jahren noch weiter zurück wandern und
in der alten Heimat Bessarabien, Bukowina und Dobrudscha hängen bleiben, dort
aber die Vergangenheit und Gegenwart in Betracht ziehen und Vergleiche
anstellen, können wir ruhigen Gewissens sagen: Es war doch gut, dass wir mit den
Gläubigen umgesiedelt sind.
Es ist uns nicht nur viel, sehr viel Schweres und Bitteres erspart geblieben,
wir haben auch eine schönere, bessere und friedlichere Heimat gefunden. Als
Christen aber wissen wir, dass es nicht die endgültige ist. Die letzte und ewige
Heimat erwarten und erhoffen wir noch, denn non enim habemus hic manentem
civitatem, sed futuram inquirimus = ,,wir haben hier keine bleibende Stätte,
sondern suchen die zukünftige” (Hebr. 13, 14).

Strămutarea germanilor bucovineni în toamna târzie a anului 1940
şi urmările ei pentru catolici şi preoţii lor din Basarabia,
Bucovina şi Dobrogea
(Rezumat)
Articolul semnat de preotul paroh Norbert Gaschler reprezintă o versiune revizuită şi de
dimensiuni mai ample a unei comunicări susţinute de acesta în cadrul întâlnirii anuale a preoţilor
catolici din România la Passau, în data de 16 iulie 1980. Autorul evocă fenomenul strămutării
germanilor, bazându-se pe însemnări şi scrisori inedite pe care le-a păstrat întâmplător, pe documente
oficiale salvate cu bună ştiinţă de la distrugere, cu intenţia de a le valorifica mai târziu, precum şi pe
informaţii scrise sau verbale transmise de alţi refugiaţi germani.
Materialul este structurat în patru părţi. Cea dintâi cuprinde următoarele capitole:
1. Presimiţiri şi semne prevestitoare, 2. Strămutarea germanilor din Basarabia şi nordul Bucovinei,
3. Strămutarea germanilor din sudul Bucovinei şi Dobrogea (cu subcapitolele: 3.1. Timpul
nesiguranţei şi al grijilor; 3.2. Timpul cugetării şi al întrebărilor; 3.3. Timpul tensiunii şi al deciziei).
Partea a doua, intitulată Strămutarea în Reich-ul german, are două capitole: 1. Înainte de primirea
cetăţeniei (cu subcapitolele: a. Sărăcie generală în lagăre; b. Nevoia de religie în timpul petrecut în
lagăr; c. Situaţia generală a preoţilor din lagăre; d. Încercări de a-i convinge pe preoţi să renunţe la
profesia lor) şi 2. După primirea cetăţeniei.
Partea a treia cuprinde informaţii despre condiţiile aşezării germanilor catolici în regiunile
pentru care au fost desemnaţi, şi anume: 1. Colonizarea compatroţilor noştri şi 2. Colonizarea
preoţilor. Articolul se încheie cu capitolul intitulat Marele refugiu şi greul început.
Aşa cum reiese din titlul articolului, Norbert Gaschler îşi concentrează atenţia pe preoţii
catolici şi comunităţile religioase, unde aceştia şi-au desfăşurat activitatea, încercând să reconstituie
atmosfera din toamna anului 1940. Este evidenţiat modul cum a fost perceput şi cum i-a afectat,
material şi spiritual, pe preoţii şi enoriaşii catolici ordinul de evacuare a regiunilor din Bucovina,
Basarabia şi Dobrogea în cadrul acţiunii „Heim ins Reich!”
Decizia de repatriere a germanilor din Tirolul de Sud, din 23 mai 1939, care atunci era văzută
mai mult ca o opţiune pentru Germania decât ca o strămutare şi pe care au folosit-o circa 75 000 de
locuitori germani, a fost considerată în cercurile catolice din Bucovina ca un act de trădare din partea
lui Hitler faţă de Tirolul de Sud. Aşa cum aflăm din text, excepţie a făcut doar preotul paroh
Botkowski, care credea că şi germanii din Bucovina ar trebui să accepte aceeaşi soluţie. Într-un
manuscris dactilografiat, cu titlul Ce le datorează românii germanilor?, redactat, se pare, în a doua
jumătate a anilor ’30, dar nepublicat tocmai datorită conţinutului, preotul Botkowski constata, cu
amărăciune, că germanii erau trataţi ca nişte cetăţeni de mâna a doua, că se dorea ca ei să fie trimişi în
ţara natală şi care mai puteau alege doar între a se lăsa românizaţi şi a părăsi ţara.
După campania din Polonia, în timpul unui discurs ţinut în 6 octombrie 1939, Hitler anunţa
începerea „strămutării naţionalităţilor”. Primii au fost repatriaţi germanii din Estonia, apoi cei din
Letonia. A urmat tratatul încheiat cu Uniunea Sovietică privind strămutarea germanilor din teritoriile
ocupate de armata rusă în Polonia, şi anume cei din regiunile Narew, Wohlhynien şi Galiţia. În
general, se considera că prin repatrierea germanilor din aceste teritorii, Reich-ul german urmărea
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scoaterea lor de sub influenţa bolşevismului. Germanii din Galiţia aveau numeroase cunoştinţe printre
germanii bucovineni, aşa încât aceştia din urmă au primit după câteva luni veşti de la prietenii şi
rudele deja ajunse în Germania. Totuşi, nimeni nu credea încă cu adevărat că va trebui să părăsească
Bucovina. Abia când la sfârşitul lunii iunie 1940 sovieticii au ocupat Basarabia şi nordul Bucovinei,
germanii din aceste regiuni au înţeles că şi ei vor fi strămutaţi, asemeni celor din Polonia.
În rândul preoţilor catolici din sudul Bucovinei circulau, încă din iulie 1940, zvonuri despre
repatrierea confraţilor lor din zonele deja ocupate de armata sovietică. Norbert Gaschler menţionează,
însă, că aceste zvonuri, împreună cu anumite incidente, de exemplu interdicţia de a se filma registrele
matricole din parohiile catolice, nu i-au alarmat pe germanii catolici, pe cei „care considerau că
strămutarea germanilor din sudul Bucovinei reprezenta doar o închipuire a unor anumite grupuri şi
care n-au interpretat corect toate semnele de până atunci”.
Pe de altă parte, unii preoţi catolici erau de părere că, şi după ocuparea nordului Bucovinei de
către sovietici, viaţa germanilor din sudul provinciei trebuia să meargă mai departe. În acest sens,
autorul îl menţionează pe decanul Schüttler, superiorul său din Rădăuţi, care intenţiona ca, în locul
publicaţiei „Katholische Volkswacht”, să tipărească o revistă săptămânală pentru catolicii germani din
sudul Bucovinei, aşa cum mai făcuse şi în anul 1932. De asemenea, în calitatea sa de director al
Gimnaziului Catolic Privat din Rădăuţi, dorea să înfiinţeze aici o clasă a V-a, ce urma să-şi înceapă
activitatea în septembrie.
În ceea ce priveşte numărul de germani catolici strămutaţi, Norbert Gaschler arată că acesta
variază în sursele bibliografice folosite ca bază de documentare pentru articolul său şi că diferenţa, în
cazul grupurilor etnice mai mari, este între 5 000 şi 10 000 de persoane. Autorul a alcătuit liste cu
preoţii şi enoriaşii catolici care au părăsit Bucovina şi Dobrogea, specificând şi parohiile de care
aceştia au aparţinut.
Pentru perioada de după repatriere, Norbert Gaschler aduce numeroase informaţii privind viaţa
germanilor catolici în lagărele de strămutare, care sufereau nu doar din cauza lipsurilor materiale, ci
mai ales din cauza condiţiilor neadecvate cultivării vieţii religioase cu care erau obişnuiţi: lipsa
obiectelor de cult şi interdicţia, în perioada de carantină, de a căuta o biserică catolică în care să ţină
slujbele. La solicitarea părintelui protopop Schüttler, au fost procurate cele necesare şi autorul
relatează cu emoţie celebrarea primului Crăciun în sala de mese a lagărului de strămutare din Bad
Schandau.
Ulterior, Norbert Gaschler a oficiat slujbe religioase catolice în numeroase tabere de repatriaţi,
aflate în jurul oraşului Dresda şi în zona de munte, apoi, după mutarea la Bautzen, i s-a cerut să se
ocupe şi de catolicii din districtele Bautzen, Bischofswerda şi Kamenz. Totuşi, nu tuturor preoţilor
catolici şi nu în toate lagărele le era permis acest lucru, ba chiar au existat şi încercări de a-i convinge
să renunţe la profesia lor.
După primirea noii cetăţenii, situaţia germanilor catolici nu s-a îmbunătăţit. Câteva săptămâni
sau chiar luni, au continuat să locuiască în lagăre. Aceasta situaţie, deloc îmbucurătoare, era
înrăutăţită de clasificarea făcută de comisiile de acordare a cetăţeniei: strămutaţii urmau să fie trimişi
fie în partea de Est a Reich-ului (O-Fälle), fie în regiunile ce aparţinuseră fostului Imperiu Austriac
(A-Fälle), fie înapoi în regiunile de unde veniseră (S-Fälle). Existau numeroase cazuri în care
membrii aceleiaşi familii erau trimişi în zone diferite. Autorul notează, printre altele, că „pe atunci nu
se cunoştea cuvântul discriminare, atât de des folosit astăzi, dar […] te întrebai mereu: ce şi cine este
vinovat pentru faptul că eu n-am voie să plec în Est şi acum sunt despărţit de rudele, cunoscuţii,
vecinii şi prietenii mei?” Aparent, pentru Est se alegeau doar persoanele sănătoase, de origine pur
germană şi pe care s-ar fi putut conta din punct de vedere politic, dar existau şi situaţii clare de
(de)favorizare.
În cazul preoţilor catolici, părinţii şi surorile acestora erau desemnaţi să plece în Est, fiii şi
fraţii acestora – în vechiul Imperiu. Despărţirea de familie şi de enoriaşi a fost dureroasă, mai ales în
cazul preoţilor în vârstă. Aceştia mai rămâneau o perioadă în lagăr, apoi solicitau un loc de muncă în
cadrul diocezei. Li se ofereau doar funcţii de rang mic, nepotrivite cu experienţa şi activitatea lor
anterioară, cum a fost şi în cazul decanului Schüttler, amintit deja.
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Colonizarea propriu-zisă a teritoriilor din noul Reich s-a desfăşurat cu dificultate. Până în
1942 au fost colonizate cu germani strămutaţi regiunile Warthegau, Danzig, Silezia superioară de Est
şi aşa-numitul Protectorat. Colonizarea în partea de Est a decurs foarte lent: autorul menţionează că,
la sfârşitul anului 1943, cel puţin 15 000 de persoane selectate în acest scop aşteptau să-şi primească
noul domiciliu, timp în care au fost nevoite să se mute dintr-un lagăr în altul. Preoţii catolici au fost
separaţi de enoriaşii lor, forţaţi să se stabilească în alte zone, iar unii au fost trimişi în lagărul de
concentrare de la Dachau.
Mult mai târziu, la solicitarea germanilor catolici din regiunile colonizate în Est, li s-a permis
preoţilor lor, stabiliţi în vechiul Imperiu Austriac, să ia legătura cu ei şi să le ofere consiliere
religioasă.
Sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial şi capitularea Germaniei le-a adus coloniştilor
germani noi necazuri. În august 1944, când se aflase despre apropierea trupelor aliate, primii care au
fost nevoiţi să-şi părăsească locuinţele şi locurile de muncă atribuite au fost cei angajaţi în Vest, ca
administratori ai uzinelor şi fabricilor, pentru ca apoi să fie evacuaţi. Coloniştii din Est au fost nevoiţi
să facă acelaşi lucru începând cu ianuarie 1945, când au avut de înfruntat şi frigul îngrozitor. S-au
pierdut multe vieţi omeneşti, numărul lor nefiind stabilit exact nici până astăzi.
Concluzionând, putem afirma că articolul realizat de preotul Norbert Gaschler reprezintă o
contribuţie importantă la cunoaşterea şi cercetarea fenomenului strămutării germanilor bucovineni, nu
doar statistic, ci şi din perspectiva trăirilor, aşteptărilor şi suferinţelor prin care aceştia au trecut,
perspectivă îmbogăţită de propria experienţă a autorului, martor al acestor tragice evenimente.
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BISERICĂ ŞI SOCIETATE REFLECTATE
ÎN PRODUCŢIA DE CARTE MANUSCRISĂ
ÎN MOLDOVA SECOLELOR XV–XVI (I)
ELENA FIREA

Cultura scrisă a Evului Mediu românesc a fost creată, în covârşitoare măsură,
sub tutela şi pentru uzul instituţiei Bisericii. Cărţile de cult şi cele cu conţinut
religios erau copiate de către clerici, literatura apocrifă religioasă s-a transmis prin
intermediul preoţilor1, şi tot reprezentanţi ai ordinului bisericesc au redactat cele
mai multe dintre scrierile cu caracter istoriografic sau juridic care s-au păstrat.
Pentru primele secole de existenţă a principatelor de la răsărit şi sud de Carpaţi,
forma predilectă sub care s-a răspândit cultura scrisă a constituit-o manuscrisele
redactate în slavona bisericească, preponderent de redacţie medio-bulgară. În
marea lor majoritate, ele conţin copii după traduceri slave din literatura bizantină
sau după scrieri ale slavilor sudici şi, în mod excepţional, câteva lucrări originale
considerate ca aparţinând culturii medievale româneşti2. Cu excepţia acestora din
urmă, istoriografia a tins pentru o îndelungată perioadă de timp să ignore sau să
trateze în plan secundar şi superficial literatura religioasă slavo-română a secolelor
XV–XVI, acuzând presupusul ei „caracter artificial” datorat formei de expresie în
1

Alexandru Mareş a demonstrat, pe baza inscripţiilor din manuscrisele conţinând apocrife
religioase, că aceste texte furnizau material pentru predici şi erau citite de către preoţi credincioşilor
din biserică; vezi Idem, Trei note despre apocrifele religioase, în Gabriel Ştrempel la 80 ani...
O viaţă închinată cărţii, Satu Mare, Editura Muzeului Sătmărean, 2006, p. 401–406.
2
Menţionăm în acest sens mai ales producţia cronistică de secole XV–XVI din cele două ţări
române extracarpatice, la care se adaugă controversatele Învăţături ale lui Neagoe Basarab către fiul
său Theodosie şi câteva scrieri originale aparţinând literaturii religioase: Polieleul sau
imnul monahului Filotheiu, care a fost logofăt mare al lui Mircea cel Mare, singurul text hagiografic
de provenienţă moldovenească care s-a păstrat – Mucenicia sfântului şi slăvitului mucenic Ioan cel
Nou care a fost chinuit la Cetatea Albă, epistola episcopului Vasile al Romanului către arhiepiscopul
Gherontie al Moscovei referitoare la justificarea teologică a unui aspect ritualic şi, nu în ultimul rând,
imnurile religioase ale monahului Eustratie de la Putna.
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limba slavonă şi lipsa de originalitate, înţeleasă în sens modern 3. Chiar şi autorii
care, în vremuri mai recente, au respins o asemenea abordare, pledând pentru
necesitatea reevaluării importanţei culturii scrise slavo-române4 şi a recitirii ei prin
prisma unor noi paradigme interpretative 5 şi-au concentrat atenţia mai ales asupra
scrierilor originale sau a celor cu caracter istoriografic, lăsând în acelaşi con de
umbră cea mai consistentă parte a literaturii veacurilor XV–XVI, şi anume cea de
factură religioasă. În ciuda faptului că au existat iniţiative în acest sens, încă nu s-a
finalizat până astăzi inventarierea riguroasă şi catalogarea tuturor manuscriselor
slavo-române care s-au păstrat, nu s-a făcut încă o cercetare comparativă
comprehensivă a conţinutului acestora în raport cu modelele lor slave sau
bizantine, şi nici nu s-a încercat tentativ stabilirea principiilor de selecţie în
copierea lor pe teritoriul principatelor româneşti.
Într-un contex contemporan în care regretabila stare de decădere a slavisticii
româneşti pare să zdruncine orice speranţe ca asemenea lacune să fie recuperate
curând, studiul de faţă îşi propune o investigare a istoriografiei referitoare la
producţia şi circulaţia de carte manuscrisă în Moldova secolelor XV–XVI, cu
scopul de a contura starea actuală a cercetării şi, de ce nu, de a sublinia potenţialul
enorm pe care subiectul îl prezintă pentru viitoare analize, nu numai prin prisma
direcţiei tradiţionale a istoriei culturii şi literaturii noastre vechi, ci şi altor domenii,
ca de pildă istoria vieţii religioase. Dat fiind că manuscrisele în discuţie erau scrise
de către cler şi adresate în primul rând clericilor, premiza de la care porneşte
studiul nostru este că ele sunt de natură să reflecte profilul cultural şi identitar al
mediului bisericesc care le-a produs. Sistematizând şi reconsiderând din această
perspectivă concluziile istoriografiei româneşti referitoare la cultura scrisă din
Moldova secolelor XV–XVI, vom investiga în ce măsură oferă ele sugestii cu
privire la organizarea vieţii monastice, la practicile liturgice şi cultuale prin care se
3

Aprecierea defavorabilă a literaturii medievale româneşti de expresie slavonă s-a născut sub
influenţa curentului ,,latinist” din cadrul iluminismului românesc şi a avut o lungă tradiţie în
istoriografie; pentru o succintă discuţie a acestei orientări istoriografice vezi Mihai Berza, Problèmes
majeurs et orientations de la recherche dans l’étude de l’ancienne culture roumaine, în Idem, Pentru
o istorie a vechii culturi româneşti, Bucureşti, Editura Eminescu, 1985, p. 2–3. Nepropunându-ne să
oferim aici lunga bibliografie a acestei idei, amintim doar că inclusiv prestigioasa Istorie a literaturii
române vechi a lui Nicolae Cartojan dedica, în anul 1940, doar două pagini literaturii religioase slavoromâne de secol XV–XVI.
4
Idee explicit formulată în introducerea sintezei lui G. Mihăilă şi Dan Zamfirescu, Literatura
română veche (1402–1647), I, Bucureşti, Editura Tineretului, 1969, şi reluată ulterior în istoriografie.
În anul 1985, Mihai Berza considera optimist că aprecierea defavorabilă a literaturii medievale
româno-slave era deja complet depăşită; vezi Idem, op. cit., p. 2. Relativ recent s-a subliniat din nou
necesitatea reluării studiilor sistematice dedicate manuscriselor medievale moldoveneşti, vezi IonRadu Mircea, Din trecutul vechii culturi scrise în Moldova, în ,,Anuarul Institutului de Istorie «A. D.
Xenopol»”, Iaşi, XXX, 1993, p. 41–47.
5
De pildă, lucrarea lui Ovidiu Pecican, Troia, Veneţia, Roma. Studii de istoria civilizaţiei
europene, Cluj-Napoca, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, 1998.
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definea Biserica moldovenească în epocă, la tipul de literatură bisericească pe care
o cultiva şi, nu în ultimul rând, la constructul său identitar în raport cu tradiţia
religioasă bizantino-slavă. Nu vom neglija nici informaţiile referitoare la
dimensiunea socială a fenomenului discutat, cu precădere pe cele privind
patronajul asupra producţiei de carte manuscrisă în Moldova. Pe baza inscripţiilor
dedicatorii şi a parcimonioaselor informaţii documentare păstrate în acest sens,
vom urmări cine avea iniţiativa copierii de manuscrise şi care erau opţiunile sau
preferinţele donatorilor de carte religioasă în epocă? Care erau motivaţiile acestor
gesturi devoţionale şi ce legături se pot stabili între statutul social al comanditarului
şi tipul specific de manuscris donat?
Cercetarea noastră nu va aborda cultura scrisă a secolelor XV–XVI din
perspectiva istoriei literaturii medievale, ci o va integra contextului socio-cultural
mai larg al producerii şi receptării ei, considerînd-o mai degrabă ca expresie
identitară a Bisericii şi societăţii moldoveneşti. Prin urmare, pornind de la relectura
atentă a istoriografiei care s-a interesat de manuscrisele slavo-române, studiul de
faţă îşi propune finalmente un exerciţiu de reinterpretare a principalelor concluzii
ale acestei istoriografii, în încercarea de a schiţa o istorie socială a producţiei de
carte manuscrisă în Evul Mediu moldovenesc.
Un prim pas în cadrul demersului pe care ni-l propunem constă firesc tocmai
în evaluarea istoriografiei româneşti referitoare la manuscrisele în discuţie. Ca
urmare, cea dintâi secvenţă a analizei noastre va schiţa în linii mari evoluţia
literaturii de specialitate dedicate producţiei de carte manuscrisă în Moldova
secolelor XV–XVI, urmărind în ce măsură s-a reflectat şi a fost exploatat acest vast
subiect în cadrul preocupărilor investigate. Materialul codicologic disponibil pentru
o asemenea cercetare a fost estimat la peste 1 000 de manuscrise slavone păstrate în
ţară6, la care se adaugă cele aflate astăzi în diferite colecţii şi biblioteci din
străinătate7. Considerând şi pierderile iremediabile suferite de-a lungul vremii, se
conturează astfel imaginea unei intense activităţi de copiere şi circulaţie a
manuscriselor pe teritoriul moldovenesc în perioada care ne interesează 8. Cu toate
acestea, istoriografia românească nu abundă în cercetări care să fi valorificat la
justă măsură acest consistent corpus documentar. Cele dintâi studii referitoare la
manuscrisele slavo-române de provenineţă sau circulaţie moldovenească datează
6

I. Iufu, Despre prototipurile literaturii slavo-române din secolul al XV-lea, în ,,Mitropolia
Olteniei”, XV, 1963, nr. 7–8, p. 516.
7
Cu titlu orientativ, menţionăm că Emil Turdeanu a catalogat peste 600 de manuscrise slave
copiate în ţările române până în secolul al XVII-lea şi aflate astăzi în biblioteci şi arhive din
străinătate; vezi Idem, Manuscrisele slave din timpul lui Ştefan cel Mare, în ,,Cercetări literare”, V,
Bucureşti, 1943, reeditat în Idem, Oameni şi cărţi de altădată, I, vol. îngrijit de Ştefan S. Gorovei şi
Maria Magdalena Szekély, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1997, p. 29 (la paginaţia căreia vom
face trimiterile în studiul de faţă).
8
Statistic, s-a apreciat că Moldova a produs aproximativ trei sferturi din totalul literaturii
slavo-române păstrate; vezi Ion-Radu Mircea, Din trecutul..., p. 42.
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din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când începuturilor mai timide datorate
Episcopului Melchisedec Ştefănescu 9 li se adaugă ulterior cercetările sistematice
ale eruditului filolog Ioan Bogdan. Încadrabile metodei istorico-filologice
pozitiviste, scrierile acestuia din urmă au pus bazele slavisticii româneşti. El a fost
primul autor care a editat critic şi a studiat unele dintre cele mai importante
manuscrise moldoveneşti, cu o atenţie specială acordată cronisticii10. Lui i se
datorează şi introducerea în circuitul ştiinţific a sintagmei manuscrise slavoromâne, menită să desemneze, în lipsa unui termen mai acurat, manuscrisele scrise
în limba slavonă sau în redactările ei mai târzii pe teritoriul ţărilor române 11.
Preocupat de chestiunea raporturilor dintre acestea şi prototipurile lor suddunărene, cu scopul de a pune în lumină capacitatea vechii culturi româneşti de a
asimila literatura bizantino-slavă şi de a o valorifica în manieră originală12, Ioan
Bogdan a formulat, în zorii slavisticii româneşti, ipoteze şi concluzii de cele mai
multe ori confirmate de cercetările care au urmat.
În pofida creşterii interesului intern pentru scrierile care fac obiectul studiului
de faţă, primul efort major de inventariere şi catalogare a acestora a venit dinspre
istoriografia rusă, când Alexandru I. Jacimirskij a publicat în anul 1905 cel dintâi
catalog al manuscriselor slave şi ruse din bibliotecile româneşti 13. Cu
inadvertenţele inerente unui demers de asemenea amploare, lucrarea amintită a
avut o mare însemnătate în epocă şi a constituit, decenii la rând, cel mai valoros
instrument de lucru pentru cei care s-au ocupat de studiul literaturii slavo-române.
Ea mai prezintă importanţă şi astăzi, dat fiind că oferă descrierea a câtorva zeci de
manuscrise care ulterior au dispărut sau au fost distruse14.
9

Melchisedec Episcopul, Vieaţa şi scrierile lui Grigore Ţamblacu, Bucureşti, Tipografia
Academiei Române, 1884; Idem, Notiţe istorice şi arheologice adunate de pe la 48 de monastiri şi
Biserici antice din Moldova, Bucureşti, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1885; Idem, Catalog de cărţile
bisericeşti şi ruseşti, ce se află în biblioteca sfintei Mănăstiri Neamţului, în „Revista pentru Istorie,
Arheologie şi Filologie”, vol. III, Bucureşti, 1884.
10
Ioan Bogdan, Câteva manuscripte slavo-române din Biblioteca Imperială de la Viena,
extras din ,,Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice”, s. II, tomul XI, 1889; Idem,
Manuscrisele slavo-române de la Kiev, în ,,Convorbiri literare”, XXV, 1891, nr. 6; Idem, Vechile
cronici moldoveneşti până la Ureche. Texte slave, cu studiu, traduceri şi note, Bucureşti, 1891; Idem,
Cronice atingătoare la istoria românilor. Adunate şi publicate cu traduceri şi adnotaţiuni de Ioan
Bogdan, Bucureşti, 1895; Idem, Evangheliile de la Homor şi Voroneţ din 1473 şi 1550, extras din
,,Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice”, s. II, tomul XXIX, 1907.
11
Idem, Câteva manuscripte…, p. 1.
12
Dumitru Fecioru şi Dan Zamfirescu, Literatura bizantină şi slavă în vechea cultură
românească, în ,,Romanoslavica”, 13, 1966, p. 133–134.
13
Acelaşi Al. Jacimirskij publicase în anul 1904 o monografie dedicată vieţii şi scrierilor lui
Grigore Ţamblac. Menţionăm că, în lipsa unor traduceri în limba română a studiilor sale, acestea
ne-au rămas inaccesibile, referirile din lucrarea de faţă bazându-se exclusiv pe literatura secundară.
14
Mulţumesc pentru aceste informaţii colegului Marius Tărâţă, bun cunoscător al
istoriografiei ruseşti privind perioada slavonismului cultural la români.
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În prima jumătate a secolului al XX-lea şi istoriografia românească a făcut
importanţi paşi în direcţia valorificării corpusului codicologic în discuţie, atât prin
demersuri de editare critică15, cât şi prin publicarea unor studii menite să
completeze şi să corecteze unele informaţii din catalogul lui Jacimirskij 16.
Concomitent, apar valoroase lucrări interesate de caracterul specific al literaturii
slavo-române şi de raporturile sale cu tradiţia bizantino-slavă. Se deschide acum
discuţia istoriografică privind originile slavonismului cultural la români, se
investighează problematica influenţelor literare sud-slave în acest spaţiu, a căilor
lor de trasmitere, a consecinţelor asimilării culturii bizantine prin filieră slavă, se
cercetează trăsăturile specifice ale sintezei culturale slavo-române în contextul mai
larg al literaturii bizantino-slave, precum şi rolul pe care l-a jucat în retransmiterea
unor scrieri sud-dunărene mai vechi17. Cele mai multe abordări se remarcă însă prin
interesul predilect pentru operele considerate originale ale literaturii slavo-române
şi mai ales pentru cronistica moldovenească, idee reflectată şi de structura marilor
sinteze de istorie literară în epocă 18.
15

Vezi Dimitrie Dan, O Evanghelie a lui Ştefan cel Mare în München, Cernăuţi, Societatea
tipografică bucovineană, 1914; Ioan Bianu, Evanghelia slavo-greacă scrisă în Mănăstirea Neamţului
din Moldova de Gavriil Monahul la 1439, în Documente de Artă Românească din Manuscripte vechi
adunate, Bucureşti, 1922; Damian P. Bogdan, Pomelnicul mânăstirei Bistriţa, Bucureşti, Fundaţia
Regele Carol I, 1941.
16
Ecaterina Şt. Piscupescu, Literatura slavă din principatele române în veacul al XV-lea.
După manuscrisele slave din Biblioteca Academiei Române, Bucureşti, Tipografia Cărţilor
Bisericeşti, 1939; D. P. Bogdan, Despre manuscrisele slave din Biblioteca Academiei Române, în
,,Arhiva românească”, IV, 1940 (în care autorul critică virulent lucrarea Ecaterinei Piscupescu, tocmai
pe motiv că nu verifică informaţiile din catalogul lui Iaţimirski, nesuplinindu-i astfel lipsurile).
17
Amintim câteva titluri, în ordinea cronologică publicării, Ilie Bărbulescu, Curente literare
la români în perioada slavonismului cultural, Bucureşti, editura Casei Şcoalelor, 1928; P. P.
Panaitescu, La littérature slavo-roumaine (XVe–XVIIe siècles) et son importance pour l’histoire des
litteratures slaves, extras din ,,Státní Tiskárna V Praze”, Praga, 1931; Emil Turdeanu, La littérature
bulgare du XIVe siècle et sa diffusion dans les pays roumains, Paris, 1947. Pentru problema
slavonismului cultural la români, vezi şi celebrul studiu omonim publicat mai tîrziu de P. P.
Panaitescu, Originile slavonismului cultural la români, în Idem, Introducere la istoria culturii
româneşti, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1969, p. 185–201.
18
N. Iorga, Istoria literaturii româneşti. I. Literatura populară. Literatura slavonă. Vechea
literatură religioasă. Întâi cronicari până la 1688, Ediţia a II-a, Bucureşti, 1925; Sextil Puşcariu,
Istoria literaturii române. Epoca veche, Sibiu, Tiparul şi Editura Krafft & Drotleff, 1930; Nicolae
Cartojan, Istoria literaturii române vechi, vol. I–II, Bucureşti, Fundaţia pentru Literatură şi Artă
,,Regele Carol II”, 1940–1942; Alexandru Murăraşu, Istoria literaturii române, Ediţia a II-a,
Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1941; Ştefan Ciobanu, Istoria literaturii române vechi, I,
Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeria Statului, 1947. Încă din anul 1925 se publicase deja o
monografie dedicată letopiseţelor slavone moldoveneşti, vezi I. Minea, Letopiseţele moldoveneşti
scrise slavoneşte, extras din ,,Cercetări literare”, I, 1925, urmată apoi de studiul lui P. P. Panaitescu,
Les chroniques slaves de Moldavie du XVe siècle, în ,,Romanoslavica”, I, 1958. Ultimul autor va
republica cronicile vechi, într-o ediţie revăzută şi adăugită, însoţită de studii introductive pentru
fiecare dintre ele, vezi Cronicile slavo-române de secol XV–XVI publicate de Ioan Bogdan, ediţia
P. P. Panaitescu, Bucureşti, Editura Academiei, 1959.
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În contexul general amintit, merită semnalate cu titlu special cercetările lui
Emil Turdeanu 19, care se disting în peisajul istoriografic de la mijlocul secolului
trecut prin documentarea erudită şi, mai ales, prin abordarea metodologică
inovatoare. De pildă, monografia sa dedicată manuscriselor din timpul domniei lui
Ştefan cel Mare nu urmărea doar înregistrarea unui material arhivistic foarte
dispersat, ci interpretarea lui ca expresie culturală a unei epoci, în strânsă legătură
cu mediul istorico-social în care au fost scrise şi căruia i se adresau aceste texte. Ca
urmare, autorul a respins în mod deliberat metodele tradiţionale de catalogare a
manuscriselor – cea descriptivă şi, respectiv, cea filologică – propunându-şi în
schimb să reconstituie trăsăturile principale ale culturii de epocă ştefaniană pe baza
studierii producţiei de carte manuscrisă 20. Conştient fiind că avea să umple astfel o
lacună a istoriografiei la momentul respectiv, eruditul literat pornea de la inspirata
idee de a lega viaţa cărţii de viaţa epocii, analizând manuscrisele ştefaniene în
contexul specific al producerii lor, investigând motivaţiile comanditarilor lor,
destinaţia iniţială şi circulaţia acestora (acolo unde se cunoşteau) şi nu în ultimul
rând, funcţiile pe care le îndeplineau, într-un cuvânt: integrându-le evoluţiilor
politice, culturale şi devoţionale ale momentului. Dacă acest tip de abordare şi-ar fi
găsit mai mulţi adepţi între cei interesaţi de literatura slavo-română, cu siguranţă că
am fi avut astăzi o imagine mult mai amplă asupra culturii scrise în Evul Mediu
românesc şi a raporturilor ei cu societatea care a produs-o.
De altfel, intensa activitate culturală din timpul celei mai prestigioase domnii
a Moldovei medievale a stârnit în mod particular interesul slaviştilor în deceniile de
mijloc ale secolului trecut, aşa cum o sugerează o serie întreagă de studii de
specialitate dedicate manuscriselor ştefaniene 21. În acest sens, menţionăm mai ales
aportul esenţial a lui Mihai Berza, a cărui lucrare – încadrabilă de data aceasta
istoriei artei şi interesată de analiza decoraţiei codicelor la care ne referim –
reprezintă nu numai o semnificativă contribuţie la cercetarea miniaturii medievale
19
Emil Turdeanu, Manuscrisele slave… ; Idem, La littérature bulgare… ; Idem, Les letters
slaves en Moldavie: le moine Gabriel de Neamţu (1424–1449), în ,,Revue des Études Slaves”, Paris,
XXVII, 1951; Idem, Centers of Literary Activity in Moldavia 1504–1552, în ,,The Slavonic and East
European Review”, XXXIV, 1955; Idem, L’activité littéraire en Moldavie à l’epoque d’Etienne le
Grand (1457–1504), în ,,Revue des études roumaines”, V–VI, 1957–1958, p. 21–66, urmată, un
deceniu mai târziu, de Idem, L’activité littéraire en Moldavie de 1504 à 1552, în ,,Revue des études
roumaines”, IX–X, 1965.
20
Idem, Manuscrisele slave..., p. 30–31.
21
Alături de cele două studii ale lui Emil Turdeanu dedicate manuscriselor ştefaniene (vezi
nota 19), amintim Mihai Berza, Miniaturi şi manuscrise, în Repertoriul monumentelor şi obiectelor
de artă din timpul lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, Editura Academiei, 1958, p. 361–446; Anton
Balotă, La literature slavo-roumaine à l’epoque d’Etienne le Grand, în ,,Romanoslavica”, 1, 1958;
Eugen Stănescu, Cultura scrisă moldovenească în vremea lui Ştefan cel Mare, în Cultura
moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare, editor M. Berza, Bucureşti, 1964, p. 9–47; Constantin
Turcu, Literatura bisericească în timpul lui Ştefan cel Mare, în ,,Mitropolia Moldovei şi Sucevei”,
XLII, 1966, nr. 7–8, p. 550–556.
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moldoveneşti, ci constituie până astăzi cel mai complet şi riguros catalog al
manuscriselor din vremea lui Ştefan cel Mare22.
Momentul de referinţă în cadrul studiilor care fac obiectul analizei de faţă l-a
constituit însă publicarea, în anul 1959, a volumului întâi din catalogul
manuscriselor slave aflate în fondul Bibliotecii Academiei din Bucureşti 23.
Demersul lui P. P. Panaitescu era prima încercare a istoriografiei româneşti de
inventariere şi editare a celui mai mare fond de manuscrise slave păstrate în ţară. El
numără în jur de 730 codice, majoritatea redactate în slavona bisericească şi
provenind din diverse colecţii mănăstireşti, între care cea mai spectaculoasă este
cea de la Neamţ. Graţie acesteia din urmă, precum şi a altor fonduri mănăstireşti
mai modeste, manuscrisele moldoveneşti reprezintă cel mai numeros contingent
editat în cele două volume apărute până acum din catalogul lui P. P. Panaitescu 24.
În succintul studiu introductiv care însoţeşte volumul din 1959, autorul prezintă în
linii foarte generale conţinutul manuscriselor editate şi câteva dintre caracteristice
lor paleografice şi formale. Potrivit acestuia, cele de provenienţă moldovenească se
disting printr-un tip local de limbă şi mai ales de paleografie slavă, la baza căruia
stă redacţia medio-bulgară a slavonei bisericeşti, în timp ce actele de cancelarie din
acelaşi spaţiu vădesc puternice influenţe dinspre redacţiile rusă şi ucraineană.
Faptul denotă că nu grămăticii de cancelarie copiau manuscrisele moldoveneşti, ci
copiştii clerici din mănăstiri „care păstrau limba modelelor copiate şi tradiţia
străveche de origine bulgară din ortodoxia din Moldova” 25. Relevant cu precădere
din perspectivă paleografică, detaliul devine extrem de interesant pentru cercetarea
de faţă, confirmând ideea monopolului bisericesc asupra producţiei de manuscrise
în perioada care ne interesează. El sugerează aşadar că reprezentanţii ordinului
clerical – fie ei călugări sau preoţi de mir – erau în general cei care transcriau
manuscrise în Moldova medievală, constituind, în acelaşi timp, principalul public
căruia i se adresau aceste scrieri. Prin urmare, inventarierea codicelor copiate,
stabilirea trasăturilor lor specifice şi a funcţiilor cu care erau investite sunt în
22

Merită menţionată aici şi publicarea postumă a unui efort mai recent de inventariere a
manuscriselor ştefaniene: Valentina Pelin, Manuscrisele din domnia lui Ştefan cel Mare, I şi II, în
,,Analele Putnei”, III, 2007, nr. 2, p. 105–122 şi Ibidem, IV, 2008, nr. 2, p. 249–326.
23
P. P. Panaitescu, Manuscrisele slave din Biblioteca Academiei Republicii Populare
Române, vol. I, Bucureşti, Editura Academiei, 1959. Imensul efort de editare era motivat şi de nevoia
de a completa şi corecta singurul catalog privind fondurile de manuscrise slavo-române publicat până
la acea dată, respectiv pe cel al lui A. I. Jacimirskij, considerat a nu mai corespunde nevoilor
ştiinţifice ale vremii.
24
În primul volum, P. P. Panaitescu editase doar 300 din cele peste 700 de manuscrise
existente în fondul Bibliotecii Academiei din Bucureşti, moartea împiedicându-l să-şi ducă proiectul
până la capăt. Relativ recent s-a publicat, prin grija lui Gabriel Ştrempel şi G. Mihăilă, cel de-al doilea
volum al catalogului, în care sunt editate alte 300 de manuscrise din acelaşi fond, vezi P. P.
Panaitescu, Catalogul manuscriselor slavo-române şi slave din Biblioteca Academiei Române, vol. II,
Bucureşti, Editura Academiei, 2003.
25
P. P. Panaitescu, Manuscrisele slave..., p. 10–11.
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măsură să oglindească universul spiritual şi cultural al instituţiei Bisericii
moldoveneşti în epocă.
Publicarea celui mai consistent catalog de manuscrise slavo-române a
impulsionat decisiv studiile de slavistică în plan intern. Strict în ceea ce priveşte
cazul moldovenesc, anii care au urmat au fost martorii unui interes sporit pentru
editarea critică şi punerea în circuitul ştinţific a unor manuscrise medievale ce nu
fuseseră cuprinse în lucrarea lui P. P. Panaitescu. S-au cercetat şi inventariat
fondurile de carte ale diverselor mănăstiri moldoveneşti26, precum şi manuscrisele
provenind din colecţii private sau biblioteci mai puţin accesibile27. Nici fondurile
de carte manuscrisă ale marilor biblioteci regionale nu au fost neglijate în cadrul
acestui susţinut efort de editare, chiar dacă unele dintre cataloagele realizate astfel
au rămas până astăzi doar în formă litografiată28. Încurajate de un climat cultural
favorabil studiilor de slavistică în ultimele decenii ale secolului trecut şi
valorificate predominant din perspectiva studiilor filologice, asemenea contribuţii
au lărgit considerabil materialul documentar pentru investigarea producţiei şi
circulaţiei de manuscrise în Moldova medievală. Ele au facilitat cercetări
aprofundate dedicate genurilor literaturii slavo-române în raport cu literatura
bizantino-slavă a evului mediu 29, privilegiate în acest sens fiind şi de această dată
26

Paulin Popescu, Manuscrise slave din mănăstirea Putna, în ,,Biserica Ortodoxă Română”,
nr. 1–2 şi 7–8, 1962; Scarlat Porcescu, Activităţi culturale la mănăstirea Neamţ în secolul al XV-lea,
în ,,Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, 5–6, 1962, p. 477–506; Ioan Iufu, Mănăstirea Moldoviţa –
centru cultural important din perioada culturii române în limba slavonă (sec. XV–XVIII), în
,,Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, 6–7, 1963, p. 428–455; Zlatca Iufu, Manuscrisele slave din
biblioteca şi muzeul mănăstirii Dragomirna, în ,,Romanoslavica”, 13, 1966, p. 189–202; Victor
Brătulescu, Miniaturi şi manuscrise din mănăstirea Putna, în ,,Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, 7–8,
1966, p. 460–510. O lăudabilă contribuţie recentă în acest sens la Olimpia Mitric, Catalogul
manuscriselor slavo-române din biblioteca Mănăstirii Suceviţa, Suceava, Editura Universităţii, 1999.
27
Paul Mihail, Zamfira Mihail, Manuscrise slave în colecţii din Moldova (I), în
,,Romanoslavica”, 18, 1972, p. 265–319, Radu Constantinescu, Manuscrisele slavo-române de la
Arhivele Centrale din Moscova C.G.A.D.A., în ,,Revista arhivelor”, 2, 1976; Idem, Texte româneşti în
arhive străine, Bucureşti, Direcţia Generală a Arhivelor Statului din Republica Socialistă România,
1977; Idem, Manuscrise de origine românească din colecţii străine. Repertoriu, Bucureşti, Direcţia
Generală a Arhivelor Statului din Republica Socialistă România, 1986.
28
Ioan Iufu, Manuscrise slave în bibliotecile din Transilvania şi Banat, în ,,Romanoslavica”,
8, 1963, p. 451–468; Elena Linţa (coord.), Catalogul manuscriselor slavo-române din Republica
Socialistă România, 4 vol., Bucureşti, Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Limbi şi Literaturi
Străine, 1980–1985; Teodor Bojan, Manuscrisele slavone din Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a
Academiei R. S. România, Cluj-Napoca, [f. ed.], 1987.
29
Emil Turdeanu, Les Principautés roumaines et les Slaves du Sud, Munich, 1959; Idem,
Études de littérature roumaine et d’écrits slaves et grecs des Principautés roumaines, Leyde, 1985;
I. Iufu, Despre prototipurile literaturii slavo-române...; Ion-Radu Mircea, Relations culturelles
roumano-serbes au XVIe siècle, în ,,Revues des Études Sud-Est Européens”, I, 1963, p. 377–419;
Idem, ,,Les vies des rois et archevêques serbes” et leur circulation en Moldavie, în ,,Revues des
Études Sud-Est Européens”, IV, nr. 3–4, 1966; Idem, Relations littéraires entre Byzance et les Pays
Roumains, în vol. ,,Actes du XIVe Congrès International des Études Byzantines”, editori M. Berza,

Biserică şi societate (I)

preocupările referitoare la cronistica moldovenească 30 şi la literatura juridică31. În
pofida sărăciei informaţiilor disponibile, s-au încercat şi reconstituiri ale vieţii şi
activităţii copiştilor de manuscrise32, între care merită amintit cazul special al
călugărului Gavriil Uric de la Neamţ 33. În ceea ce priveşte investigarea relaţiei
dintre manuscrise şi donatorii lor, a aportului comanditarilor laici la producţia de
carte manuscrisă, precum şi a funcţiior pe care aceasta din urmă le îndeplinea în
epocă, direcţia de cercetare deschisă cu decenii în urmă de către Emil Turdeanu
pare să-şi fi găsit câţiva continuatori în istoriografia românească. 34
O interpretare aparte ce merită menţionată într-o trecere în revistă a
istoriografiei la care ne referim a fost formulată de către P.P. Panaitescu. Pornind
E. Stănescu, Bucureşti, 1974, p. 485–496; vezi şi studiile lui P. P. Panaitescu, editate ulterior în
Contribuţii la istoria culturii româneşti, Bucureşti, Editura Minerva, 1971. A existat chiar iniţiativa
elaborării unui repertoriu analitic complet al scrierilor şi autorilor bizantino-slavi ce se regăsesc în
paginile manuscriselor slavo-române, destinat a fi un instrument de lucru mai mult decât necesar
pentru studierea literaturii medievale româneşti (vezi Mihai Berza, op. cit., p. 4), însă din păcate acest
proiect a rămas până astăzi doar în stadiul de deziderat.
30
Damian Bogdan, Letopiseţul de la Bistriţa, în ,,Revues des Études Sud-Est Européens”, 3,
1968; Ştefan Andreescu, Le débuts de l’historiographie en Moldavie, în ,,Revue roumaine d’histoire”,
12, 1973 (reprodus în traducere românească în Ştefan cel Mare şi Sfânt 1504–2004. Portret în istorie,
Sfânta Mănăstire Putna, 2003, la care vom face trimiterile în lucrarea de faţă); G. Mihăilă,
Istoriografia română veche (sec. al XV-lea – începutul sec. al XVII-lea) în raport cu istoriografia
bizantină şi slavă, în ,,Romanoslavica”, 15, 1967, p. 157–198; Leon Şimanschi, Istoriografia românoslavă din Moldova. Lista domnilor din a doua jumătate a secolului XIV, în ,,Anuarul Institutului de
Istorie şi Arheologie «A. D. Xenopol»”, Iaşi, XXI, 1984, p. 119–134.
31
G. Mihăilă, Sintagma (Pravila) lui Matei Vlastaris şi începuturile lexicografiei slavoromâneşti (sec. XV-XVI), în ,,Studii de slavistică”, I, 1969; Valentin Al. Georgescu, Bizanţul şi
instituţiile româneşti pînă la mijlocul secolului al XVIII-lea, Bucureşti, 1980. Menţionăm şi studiul
mai recent al lui Dan Ioan Mureşan, Rêver Byzance. Le dessein du prince Pierre Rareş de Moldavie
pour libérer Constantinople, în ,,Études byzantines et postbyzantines”, vol. IV, 2001, p. 209–238,
care se remarcă prin conturarea contextului isihast al receptării Syntagmei lui Matei Vlastaris.
32
G. Ştrempel, Copişti de manuscrise româneşti până la 1800, vol. I, Bucureşti, Editura
Academiei, 1959; M. Berza, Trei tetraevanghele ale lui Teodor Mărişescul în Muzeul istoric de la
Moscova, în Cultura moldovenească din vremea lui Ştefan cel Mare…, p. 589–640 şi, mai recent,
Emil Turdeanu, Autori, copişti, cărţi, zugravi şi legători de manuscrise în Moldova (1552–1607), I, în
,,Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol»”, Iaşi, XXX, 1993, p. 49–90.
33
Din bibliografia dedicată activităţii lui Gavril Uric, amintim Emil Turdeanu, Les letters
slaves en Moldavie…, Ioan Radu Mircea, Contribution à la vie et à l’œuvre de Gavriil Uric, în
,,Revues des Études Sud-Est Européens”, VI, nr. 4, 1968, p. 573–594; Sorin Ulea, Gavril Uric, primul
artist cunoscut, în ,,Studii şi cercetări de istoria artei”, XI, nr. 2, 1969; Idem, Gavril Uric. Studiu
paleografic, în ,,Studii şi cercetări de istoria artei”, 28, 1981.
34
Vezi în acest sens studiile lui Emil Turdeanu, reunite în Idem, Oameni şi cărţi de altădată…
şi Idem, Autori, copişti, cărţi…. Din literatura mai recentă amintim, pentru exemplificarea acestei
linii, de studiul lui Ştefan S. Gorovei, Un dar uitat al lui Petru Rareş la Mănăstirea Dionysiou, în
Omagiu lui Virgil Cândea la 75 de ani, Paul. H. Stahl coord., Bucureşti, Editura Roza Vânturilor,
2002; Arcadie Bodale, Actul de ctitorire şi cartea litugică în Ţările Române, în ,,Xenopoliana”, Iaşi,
XII, 2004, nr. 1–4.
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de la analiza conţinutului manuscriselor copiate în această perioadă, reputatul
slavist atribuie caracterul specific al literaturii slavo-române de secol XV–XVI
schimbărilor politice şi sociale ce s-au succedat la nivelul elitei conducătoare35.
Interesantă tocmai datorită unghiului de analiză ce viza punerea în legătură a
cercetărilor lingvistice şi literare cu istoria politică şi socială a epocii, interpretarea
amintită tinde însă să ignore implicarea decisivă a clerului în producerea culturii
scrise medievale, supraevaluând astfel motivaţiile de ordin laic în detrimentul celor
de natură religioasă în cadrul fenomenului în discuţie. În fine, un interes special
faţă de raportul dintre text şi contextul în care şi pentru care a fost creat îl manifestă
şi cercetările mai recente ale lui Ovidiu Pecican, care propun o nouă abordare
metodologică a scrierilor literar-istorice de secol XIV–XVI, investigând mesajele
ideologice cu care erau investite, cine era interesat de trasmiterea lor şi care era
publicul menit să le recepteze36.
Inventarierea şi editarea fondurilor de manuscrise slavo-române, precum şi
cercetarea diferitelor aspecte ale producţiei şi circulaţiei lor au stimulat şi sintezele
istoriografice referitoare la cultura scrisă medievală, fie din perspectiva istoriei
literare, fie din cea mai largă a istoriei culturii 37. Se resimţea în acel moment
necesitatea reevaluării literaturii de expresie slavonă, prin abandonarea tratării ei ca
un preambul lipsit de originalitate al literaturii în limba română, ci ca o etapă
distinctă şi deplin conturată în cadrul acestei evoluţii, cu trăsături proprii şi
caracterizată de un anume sincretism al genurilor 38. Deşi din punct de vedere
metodologic era recomandată studierea culturii scrise de secol XV–XVI în relaţie
cu evoluţiile culturale şi spirituale ale creştinătăţii răsăritene care folosea slavona
bisericească ca limbă de cult, istoriile literare au tins în continuare să fie interesate
cvasi exclusiv de studierea operelor originale, pe care le asociau cu începuturile
literaturii române. Ca reacţie faţă de această tendinţă, într-o sinteză relativ recentă,
intitulată sugestiv Istoria critică a literaturii române, Nicolae Manolescu amenda
ironic orientarea „protocronismului” în studierea literaturii vechi, susţinând că nu
35

P. P. Panaitescu, Caracterele specifice ale literaturii slavo-române, în Idem, Contribuţii la
istoria culturii…, p. 94–124.
36
Vezi Ovidiu Pecican, op. cit., capitolul Vânătoare şi dinastie (p. 254–347), referitor la
valorificarea legendei lui Dragoş în istoriografia Moldovei medievale.
37
Menţionăm doar câteva dintre titlurile cele mai semnificative ale vastei bibliografii în acest
sens: P. P. Panaitescu, Introducere la istoria culturii româneşti…; Idem, Contribuţii la istoria
culturii…; G. Mihăilă, Dan Zamfirescu, Literatura română veche…; I. C. Chiţimia, Problemele de
bază ale literaturii române vechi, Bucureşti, Editura Academiei, 1972; Dan Horia Mazilu, Literatura
română în epoca Renaşterii, Bucureşti, Editura Minerva, 1984; Idem, Recitind literatura română
veche, I, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti. 1994; Ion Gheţie, Al. Mareş, Originile
scrisului în limba română, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1985; G. Mihăilă,
Contribuţii la istoria culturii şi literaturii române vechi…; Idem, Între Orient şi Occident. Studii de
cultură şi literatură română în sec. al XV-lea – al XVIII-lea, Bucureşti, Editura Roza Vânturilor,
1999.
38
G. Mihăilă, Dan Zamfirescu, Literatura română veche…, p. 5–6.
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are niciun fundament tendinţa de atribuire a unei vechimi tot mai mari fenomenului
cultural românesc39. Ca atare, cunoscutul critic literar a exclus textele de secol XV–
XVI din sinteza sa, pe criteriul că nu au fost scrise în limba română. Replica a venit
din partea reputatului slavist Gheorghe Mihăilă, într-un studiu care
problematizează rolul limbii în determinarea unei literaturi naţionale şi pledează în
favoarea aprecierii literaturii române vechi în limbile de cultură medievală, deci
implicit şi în slavona bisericească 40. Ca un ecou al acestei concepţii, cea mai
recentă antologie de texte atribuite literaturii române medievale, editată sub
auspiciile Academiei Române în anul 2003, include firesc şi scrierile originale de
secol XV–XVI redactate în slavona bisericească 41. Credem că necesitatea
reinvestigării şi reconsiderarea importanţei manuscriselor slavo-române se impune
de la sine într-un asemenea context teoretico-metodologic.
O trecere în revistă a istoriografiei referitoare la manuscrisele care constituie
obiectul lucrării de faţă nu trebuie să omită nici abordărite venite dinspre istoria
artei, interesate de studierea decoraţiei acestora şi de stabilirea prototipurilor
iconografice, a filiaţiei lor şi a circulaţiei influenţelor artistice în epocă 42. S-a
identificat astfel existenţa unui stil distinct în miniatura medievală românească –
stilul moldovenesc – care avea să influenţeze decoraţia de carte manuscrisă şi
dincolo de hotarele Moldovei43.
La finalul acestei survolări istoriografice nu putem să nu observăm
precaritatea cercetărilor referitoare la cea mai consistentă parte a literaturii
moldoveneşti de secol XV-XVI, şi anume cea religioasă. Cu excepţia unui interes
mai susţinut faţă de singura lucrare hagiografică locală care s-a păstrat – Mucenicia
sfântului şi slăvitului mucenic Ioan cel Nou care a fost chinuit la Cetatea Albă44 –,
39

Nicoale Manolescu, Introducere la Istoria critică a literaturii române, vol. I, Ediţia
revizuită, Bucureşti, Editura Aula, 2002, p. 14–15. Prima ediţie a cărţii a apărut în anul 1990.
40
G. Mihăilă, O chestiune de principiu. Reflecţii privind literatura română veche, în Idem,
Între Orient şi Occident…, p. 9–52. O idee similară, uşor mai nuanţată prin problematizarea
diferitelor niveluri de cultură în epocă, subliniind însă importanţa manuscriselor medievale în cadrul
studiului literaturii române vechi la Ovidiu Pecican, op.cit., p. 20–22.
41
Dan Horia Mazilu (coord.), Literatura română medievală, Bucureşti, Editura Academiei
Române şi Univers Enciclopedic, 2003.
42
În afara lucrărilor menţionate deja, vezi Emil Turdeanu, Miniatura bulgară şi începuturile
miniaturii româneşti, în ,,Buletinul Institutului Român din Sofia”, I, nr. 2, 1942, reprodus în Idem,
Oameni şi cărţi de altădată…, p. 169–231; Teodora Voinescu, Contribuţii la studiul manuscriselor
ilustrate din mănăstirile Suceviţa şi Dragomirna, în ,,Studii şi cercetări de istoria artei”, 1–2, 1955;
Corina Nicolescu, Miniatura şi ornamentul cărţii manuscrise din Ţările Române, sec. XIV–XVIII.
Catalog, Bucureşti, 1964; Mihai Berza, Manuscrise şi miniaturi moldoveneşti, în ,,Arta plastică”, 10,
1966; G. Popescu-Vâlcea, Miniatura românească, Bucureşti, Editura Meridiane, 1981.
43
Mihai Berza, Manuscrise şi miniaturi…, p. 16.
44
Textul slavon al Muceniciei… a fost tipărit şi tradus pentru prima oară în anul 1884 de către
episcopul Melchisedec, în cadrul amplului său studiu despre Grigore Ţamblac – considerat la
momentul respectiv autorul scrierii hagiografice la care ne referim; vezi Ep. Melchisedec, Vieaţa şi
scrierile lui Grigore Ţamblacu.... Între cele mai importante studii referitoare la acest text menţionăm
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slavistica românească a ignorat sau a tratat într-o manieră cu totul superficială
studiul textelor liturgice şi religioase copiate în Moldova secolelor XV–XVI. Cu
siguranţă că în perioada regimului comunist anumite limitări ideologice
nefavorabile studierii literaturii religioase au contribuit la marginalizarea
subiectului în cadrul preocupărilor ştiinţifice, însă trebuie subliniat că scrierile în
discuţie nu s-au bucurat de interes şi ca urmare a aprecierii lor comune ca fiind
stereotipe şi lipsite de originalitate, doar copii după traduceri slave 45. Chiar
admiţând o catalogare atât de rigidă şi de generalizatoare, considerăm că o
cercetare atentă a literaturii bisericeşti, în strânsă legătură cu prototipurile sale
bizantino-slave, care să îşi propună identificarea unui „gust local” pornind de la
analiza criteriilor de selecţie operate în copierea manuscriselor şi a principiilor de
compilare a miscelaneelor, ar putea totuşi permite conturarea influenţelor spirituale
şi culturale care s-au manifestat în acest spaţiu, aducând rezultate surprinzătoare
atât în domeniul slavisticii, cât şi în cel al istoriei religioase a Moldovei medievale.

Simeon Florea Marian, Sfântul Ioan cel Nou dela Suceava, Bucureşti, Göbl, 1895; Emil Turdeanu,
Grégoire Camblak : faux arguments d’une biographie, în ,,Revue des Études Slaves”, XXII, 1946,
p. 46–81 şi Petre Ş. Năsturel, Une prétendu ouvre de Grégoire Tsamblak: Le martyre du Saint Jean
le Nouveau, în ,,Actes du premier Congrès international des études sud-est européenes”, Sofia,
Academie Bulgare Sciences, 1981, p. 345–358, care clarifică o serie de aspecte privind paternitatea şi
locul compunerii textului. Concluziile lui P. Ş. Năsturel au fost confirmate de cercetarea recentă a lui
Ştefan S. Gorovei, care discută critic întreaga istoriografie dedicată subiectului; vezi Idem, Mucenicia
Sfântului Ioan cel Nou. Noi puncte de vedere, în Închinare lui Petre Ş. Năsturel la 80 ani, ed. Ionel
Cândea, P. Cernovodeanu, Gh. Lazăr, Brăila, Editura Muzeul Brăilei, 2003, p. 555–572.
45
Chiar şi un studiu relativ recent, care subliniază importanţa literaturii religioase pentru
cultura scrisă a Moldovei medievale, pledând pentru necesitatea studierii sistematice a acesteia, o
apreciază totuşi ca fiind „lipsită de relief prin conţinutul stereotip”; vezi Ion-Radu Mircea, Din
trecutul culturii scrise..., p. 43.
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Church and Society Reflected in the Moldavian Manuscripts Production
of the Fiftheenth and Sixteenth Centuries (I)
(Abstract)
The written culture of the Moldavian principality during the fifteenth and sixteenth centuries
was created in Old Church Slavonic, predominantly by clerics and for monastic and ecclesiastical use.
It consist mainly in local copies of writings belonging to Byzantine and Slavic literature (in Slavonic
translations), to which one should mention several original works – largely referred to in almost all
anthologies of Romanian literature. Although the religious and liturgical books represent by far the
most part of this written culture, the Romanian scholarships tended rather to ignore or refer to them in
a very superficial manner, discrediting their alleged „artificial character” – due to the Slavonic form
of expression, and their lack of originality considered in modern terms.
Rejecting such an appreciation, the present study reinvestigates the historiography concerning
the production and circulation of manuscripts in 15 th–16th century Moldavia, outlining its major
orientations and aiming to stress the huge potential of the subject for both Slavistic studies and
ecclesiastical history. For that purpose, the written culture will not be approach from the traditional
perspective of cultural or literary history, but as a form of self representation for the Church and
society which produced it. Therefore, I surveyed the previous historiography on Moldavian
manuscripts production in the attempt to convey its main conclusions towards a social history of the
phenomenon.
A first evaluation of the historiography leads to a rather pessimistic conclusion regarding the
scholarly interest for the religious manuscripts of the 15th and 16th century. Consecquently, the need
for a reconsideration of this ecclesiastical literature, in close connection to its Byzantine and Slave
prototypes, trying to identify the selection criteria in local manuscript transcriptions, as well as the
rules for compiling miscellanies becomes self evident. It would definitely bring new suggestions
concerning monastic life or liturgical and ritual practices which characterized the Moldavian
orthodoxy in the epoch.

BRESLELE (CORPORAŢIILE) DIN RĂDĂUŢI –
BUCOVINA
GHEORGHE SCHIPOR
În Rădăuţiul feudal, meşteşugurile sunt citate în legătură cu existenţa
domeniului episcopal care a reprezentat, la vremea sa, o organizaţie economică
bine închegată şi cu diverse profile şi îndeletniciri meşteşugăreşti. Meşteşugarii
erau iobagi de pe moşiile boiereşti şi mănăstireşti, mai târziu şi ţiganii robi.
Documentele atestă că în cadrul Episcopiei Rădăuţi existau ateliere de
fierărie, unde fierarii confecţionau diverse unelte din fier, ferecau roţi, răsuceau
frânghii etc., se turnau clopote de specialiştii clopotari; în oloierniţa din curtea
episcopală, se extrăgea uleiul pentru candele şi pentru nevoile alimentare (există şi
astăzi Strada Fierarilor, Oloierilor); întâlnim, de asemenea, în 1744–1745, o
tipografie înfiinţată de ierodiaconul Iosif de la Mănăstirea Neamţ, care funcţiona cu
tipografi aduşi din Transilvania şi din Iaşi. Mai menţionăm o legătorie de cărţi,
unde se legau cărţi bisericeşti în scoarţe trainice de tei şi se acopereau cu catifea
sau cu piele, ferecate în argint şi aurite1.
Despre situaţia existentă în anul 1775 în zona de nord-vest a Moldovei, aflăm
din primul document scris de un străin, actor şi martor al ocupării acestor ţinuturi
de către Imperiul Habsburgic, memoriu pregătit pentru Curtea de la Viena şi
intitulat Descrierea districtului bucovinean, încheiat în toamna aceluiaşi an (1775)
de către comandantul trupelor austriece de ocupaţie, general-maior Gabriel baron
Splény von Miháldy. Redăm, în cele ce urmează, în mod selectiv, câteva pasaje din
documentul menţionat, referitoare la unele „detalii privind activitatea productivă şi de comerţ”:
„Ţăranul de aici este propriul său artizan pentru nevoile mărunte. El se
îmbracă grosolan cu o aba şi o pânză la fel de proaste, pe care a ţesut-o el însuşi, în
timp ce torsul cânepei şi al lânii este ocupaţia soţiei sale rustice. De asemenea el va
recolta lemnul din păduri şi fară alte unelte decât barda şi cuţitul îşi va fabrica din
el scânduri, grinzi sau şipci, oale, vase şi stupi ciopliţi dintr-un singur butuc; câteva
obiecte din piele şi câteva obiecte din aramă sau de fier, pe care nu le poate realiza
priceperea sa, sunt tot ce-şi poate procura din comerţul cu străinătatea.
Se remarcă, proporţional, aceeaşi simplitate a obiceiurilor la nobilimea ce
rezidă în Canton. Luxul ei relativ constă în una sau cel mult două haine fine, pe
care le afişează cu ocazia marilor serbări şi care durează ani de-a rândul.
1

Dragoş Luchian, Rădăuţi, vatră românească de tradiţii şi înfăptuiri socialiste, Bucureşti,
Editura Litera, 1982, p. 87.
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Rezultă că Bucovina, deşi nu furnizează ea însăşi aproape niciun [obiect]
fabricat, nu procură şi nu consumă decât foarte puţin din afară şi, că prin urmare,
comerţul ei pasiv nu este nicidecum considerabil. Galiţia îi furnizează sarea
ordinară, blănuri şi ustensile de aramă, obiecte de sticlă, care vin în parte din
Polonia şi Ucraina, în sfârşit obiecte de piele prelucrată, în timp ce ea însăşi îşi
procură de aici piele neprelucrată. Moscova îi trimite blănuri fine şi fierărie, care
mai vin din Ungaria şi Turcia.
Coasele, care formează obiectul principal dintre acestea din urmă articole,
provin din fundul Stiriei, iar tot soiul de arme, din statele turceşti, acestea desfac,
de asemenea, obiecte de aramă cositorită şi lucrată mai fin, care ţin la nobili şi la
clerul bogat loc de veselă. Vinul, care lipseşte aici cu desăvârşire, este procurat din
vecinătatea Focşanilor.
În sfârşit, în afara cuţitelor şi obiectelor de fier, Frankfurt livrează toate
fabricatele care sunt considerate obiecte de lux în această ţară, cu ţesături şi
pânzeturi fine, fineturile, stofele de mătase etc, în timp ce alimentele de acelaşi gen,
precum cafeaua, zahărul, lămâile, smochinele etc, sunt aduse mai ales din Veneţia.
Comerţul ei activ nu furnizează, pe de altă parte, decât produse naturale şi materii
prime, care se reduc doar la produsele creşterii animalelor”2.
Nu trebuie să ne surprindă că găsim omisă din tabela recensământului din
Bucovina clasa meseriaşilor, căci, „într-adevăr, cu excepţia unui număr mic de
croitori, potcovari, rotari, frânghieri etc., în toată ţara se duce o lipsă mare de
meseriaşi, chiar şi de cei mai necesari, aceştia fiind greu de găsit […]. Măcelăria şi
brutăria se practică după bunul plac al locuitorilor, de unde rezultă că în această
ţară se aude cu atât mai puţin de bresle ordonate […]. Câteva vase din lemn,
precum căni şi coveţi, ciubere, şindrilă grosolan fasonată; stupii scobiţi în coji de
copac sunt singurele produse pe care câte un ţăran obişnuieşte să le vândă din când
în când în Polonia şi în regiunea turcească.
Comerţul se găseşte aproape total în mâinile armenilor şi evreilor, care, pe
lângă faptul că fac negoţ cu mărfuri străine, se pricep şi să cumpere produse brute
ale ţării de la locuitorii de aici pentru un preţ redus şi să le revândă într-o formă
modificată aceloraşi locuitori, la un preţ de cele mai multe ori exagerat. Obiectele
principale ale negoţului de export activ sunt vitele cornute, caii, oile, caprele, porcii,
pieile brute, blănurile, lâna, untul şi brânza, ceara şi mierea etc. [...].
În ţară, fabricile nu sunt cunoscute nici măcar cu numele. Numeroasele
păduri şi ape şi produse prime ale ţării rămân în starea lor naturală. Cele câteva
mori nenorocite, reprezintă ultimul efort al mecanicii şi al iniţiativei industriale, ele
fiind singurele maşini care se găsesc în ţară. Nu există nicio singură moară de
produs scânduri, aşa încât scândurile trebuie tăiate cu chin şi muncă multă din copaci.
2

Descrierea Bucovinei de generalul Splény, în Bucovina în primele descrieri geografice,
istorice, economice şi demografice, Ediţie bilingvă îngrijită, cu introducere, postfeţe note şi
comentarii de acad. Radu Grigorovici, prefaţă de D. Vatamaniuc, Bucureşti, Editura Academiei
Române, Colecţia ,,Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii” (2), ]1998, p. 298–301.
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Postavul grosolan ţărănesc, produs în regiunea muntoasă pentru nevoile
proprii şi pânza de casă grosolană, ţesută tot acolo, abia dacă merită amintite” 3.
Dacă am avea putinţă să înfăţişăm în timp fresca evoluţiei meşteşugurilor şi
ocupaţiilor, oricât de rudimentare ar fi fost, am înţelege miracolul prin care oamenii
acestor locuri, în simplitatea lor şi în felul de a concepe viaţa materială şi spirituală
au reuşit să biruie toate furtunile vremurilor şi să rămâna pe loc, în spiritul
proverbului: apa trece, pietrele rămân.
Pe acest areal – ca şi în celelalte ţinuturi locuite de români –, în atelierele fără
pereţi, în şantierele câmpului şi prin glodul bahnelor, s-a desfăşurat munca plină de
răbdare, iar, după risipiri duşmane, nevoia a fost mama tuturor învăţăturilor.
În privinţa originii breslelor, ţinându-se seamă de documentele scrise, rezultă
că breslele au în Bucovina origine germană. Aceasta nu duce însă la concluzia
lipsei de continuitate a meşteşugului românesc, autohton. Este ştiut faptul că
membrii ai aceleiaşi familii se specializau într-un anumit meşteşug: cojocărie,
lemnărie, etc. Originea breslelor trebuie căutată, aşadar, în familie, iar aceeaşi
familie nu putea lucra – confecţiona – orice, căci atunci n-ar mai putea exista o
uniformitate în îmbrăcămintea unei regiuni. La fel s-ar înfăţişa diforme toate
obiectele, uneltele, etc. Apoi spaţiul de lucru, care de obicei consta dintr-o singură
cameră a gospodăriei, unde se şi locuia, limita posibilitatea realizării integrale a
vreunui articol – de vestimentaţie de pildă.
Nu fiecare ţăran ştia să-şi confecţioneze cuşma sau chiar opincile. Nu fiecare
ştia să-şi coase sumanul, bondiţa, cojocul etc. Sunt anume oameni de meserie ori
anume familii de cojocari, sumănari, ca şi de lemnari, dogari, curelari, fierari, etc.
Aceştia – până la instalarea coloniilor nemţeşti –, deşi neorganizaţi în bresle,
îşi îndeplineau meşteşugul lor ca o anexă, uneori, pe lângă ocupaţiile zilnice ale
gospodăriei.
Dacă nu în forme oficiale, dar într-o stare de fapt a existenţei lor, viaţa
meşteşugarilor a existat din timpuri foarte vechi la noi, fără a se întrerupe, mai ales
la ţară, şi s-a continuat în starea lor rudimentară, cu toată vitregia vremurilor care
au concentrat aceste meşteşuguri spre comunele urbane.
La sate a continuat să se păstreze o unitate caracteristică a meşteşugului mult
timp, până ce influenţele sau infiltraţiile străine ori chiar moda au schimbat
caracterul unor meşteşuguri4.
Elementele de tehnică aduse de nemţi au avut influenţe doar asupra funcţiilor
utilitare (obiective şi auxiliare) ale unor articole de vestimentaţie, de uz
gospodăresc etc., în vreme ce funcţiile subiective materializate în ornamente
ingenios create şi meşteşugit transpuse, poartă desigur, amprenta inconfundabilă a
spiritului românesc autohton, care şi astăzi continuă să fascineze o lume.

3
4

Ibidem.
Eugen Pavlescu, Economia breslelor, Bucureşti, Fundaţia ,,Regele Carol I”, 1931, p. 15.
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Este vorba de vase şi obiecte rituale din ceramică nesmălţuită, ceramică
smălţuită, utilitară sau decorativă, bogat ornamentată, unelte şi ustensile casnice
din lemn (linguri, căuşe, coşărci, chiperniţe, ploşti, balercuţe, coveţi, ciubere,
bărbânţe etc.), piese de mobilier din lemn (paturi, mese, scaune, laviţe, lăzi de
zestre, blidare etc.) şi ingenioase instalaţii tehnice din lemn (pive pentru decorticat
grâul, pentru zdrobit sare sau seminţe oleaginoase, pive pentru desfăcut porumb,
pive pentru bătut sumane, buduroaie pentru păstrarea cerealelor, râşniţe, vânturători,
oloiniţe cu zdrobitor şi teasc cu pene, vârtelniţe, meliţe etc.) toate măiestrit
meşteşugite şi artistic ornamentate; ţesături (ştergare ornamentate cu capete de
vârste, feţe de masă şi pernă, perdele, prostiri, ţoluri, saci, desagi, scorţare, păretare,
grindăraşe, lăicere etc.) ţesute în două sau patru iţe, ornamentate într-o variată
gamă de motive; articole de vestimentaţie (iţari, cămăşi, sumane, chimire, căciuli,
cojoace, bondiţe, pălării, brâie etc.) de veche tradiţie, splendid ornamentate; obiecte
rezultate din prelucrarea metalului prin forjare, ştanţare sau turnare, care poartă
amprenta iscusitului meşter, prin semne ornamentale distincte; dar şi alte
numeroase obiecte din piele, piatră sau os, toate atestând amploarea meşteşugurilor
din zona Rădăuţilor, încă din cele mai vechi timpuri 5.
Din cele expuse, rezultă că părerea potrivit căreia în Bucovina sistemul
breslelor era cunoscut de la germani poate fi interpretată numai în sensul
influenţelor care dădeau un caracter mai organizat formelor existente tradiţionale
ale asociaţiilor de negustori şi meşteşugari din toată Moldova acelor timpuri, unde
„rânduiala aceasta a breslelor se făcea după chipul mai vechi al frăţiilor, deoarece
se păstrează făclia din ceară curată, hramul, ospeţele, judecata şi curăţenia
sufletească, cu blestem din veac”6.
Înainte de secolul al XVI-lea, frăţiile nu vor fi primit orânduire oficială, ci
numai danii şi scutiri domneşti. Aceste danii şi scutiri, chiar dacă nu pomenesc de
frăţii, nu se puteau da decât unei colectivităţi de aceeaşi meserie. Atâta timp cât
frăţiile aveau caracterul spiritual de cultivare a sentimentelor morale sau caracter
economic de organizare a muncii, ele nu erau trecute în documente, neavând decât
un rol pasiv 7 . Referiri la diverse activităţi meşteşugăreşti apar amintite doar în
legătură cu unele repere geografice considerate importante. De pildă, pârâul Pozen
este amintit cu străvechile mori cu opusturi şi pive de sumane ale satului Rădăuţi
într-un act de danie Episcopiei Rădăuţiului de către Ştefan cel Mare, la Suceava, în
26 august 1503, apoi în documentul de la Ştefăniţă-Vodă, din 6 octombrie 15208.
Din secolul al XVI-lea, însă, frăţiile sunt documentate; aceasta nu exclude şi
posibilitatea unui stadiu tradiţional şi istoric al frăţiilor, a căror vechime şi
continuitate este incontestabilă, înainte de actele scrise.
5
Traian Postolache, Oana Băncescu, Georgeta Sidoriuc, Aurica Postolache, Iulia Brînză,
Bucovina un spaţiu al inimii, ediţie bilingvă, Suceava, Editura Nord-Carta, 2005, p. 17, 22, 27, 43.
6
Eugen Pavlescu, op. cit., p. 59
7
Ibidem, p. 85.
8
Petru Rezuş, op. cit., p. 14.

Breslele (corporaţiile) din Rădăuţi – Bucovina

Frăţiile moldoveneşti, în care „nimeni de altă lege” nu putea pătrunde, au dus
mult timp viaţa lor liberă şi liniştită. De la un timp, fiind ameninţate de străini, şi
mai ales de armeni şi evrei, frăţiile sau breslele, cum începeau să se numească în
termen slav, s-au pus sub ocrotirea bisericii şi a domniei, orânduindu-şi astfel în
mod oficial existenţa lor.
Documentele aflate pomenesc, în 1570, de „Frăţia zugravilor din Suceava”.
La 1591 ia fiinţă „Frăţia blănarilor şi cojocarilor din Suceava”. Sunt marcate în
documente aceste frăţii din nord-vestul Moldovei, fiindcă rolul lor era nu numai
economic, ci şi militant pentru ortodoxism împotriva propagandei puternice a
catolicismului şi altor curente religioase9.
Desigur, în satul Rădăuţi nu se poate vorbi din timpuri prea vechi de legarea
meseriilor în bresle10.
Meşteşugurile de la Rădăuţi înregistrează un vădit regres, odată cu
strămutarea Episcopiei de la Rădăuţi la Cernăuţi (1781).
În raport cu obştea, putem afirma că şi în această comunitate – precum în
toate satele româneşti –, meşteşugurile au avut mereu valenţe patrimoniale. Pe
lângă îndeplinirea unor condiţii fireşti şi necesare ale vieţii, ele mai aveau şi
caracter spiritual şi întocmeau, prin interdepentenţă, o comunitate socială şi o
unitate de viaţă.
În anul 1786, la un recensămănt efectuat de autorităţile militare austriece în
Rădăuţi, nu se înregistrează oficial niciun meşteşug, pentru a se justifica şi din
acest punct de vedere măsurile de colonizare.
La 1 mai 1792, Cabinetul Militar din Viena ia în arendă Domeniul Rădăuţi al
Fondului Bisericesc pentru promovarea unei herghelii împărăteşti (Departamentul
de Herghelie şi Remonte Rădăuţi din Bucovina) şi îl încredinţează, pentru
administrare, unei Direcţii Economice din Rădăuţi, al cărei director a fost numit,
încă de la 14 aprilie 1792, Franz Pauli. În structura aparatului funcţionăresc al
administaţiei erau 19 angajaţi pe diverse domenii de activitate şi cam tot atâţia
meseriaşi nemţi, în domeniile debitelor de băuturi spirtoase, bucătăriei, forestier,
dogăriei etc.11
9

Victor Ţăranu, Tragedia breslelor româneşti, în „Viaţa şcolară”, Piatra Neamţ, Editura
„Şcoala noastră”, 1938, p. 10.
10
Ţin minte că la Rădăuţi, între exponatele din vechiul Muzeu Etnografic din Strada Bogdan
Vodă, a existat şi o făclie din ceară curată de circa 20 kg, găsită de învăţătorul Isidor Simionovici în
încăperea de sub clopotniţa Bisericii „Sf. Nicolae”, făclie donată muzeului. În anul 1962, când
împreună cu clasa şi însoţiţi de învăţătorul nostru am vizitat muzeul, noi, copiii ne amuzam pe seama
acelui obiect, deoarece semăna cu un imens cornet cu îngheţată. Cu circumferinţa mare, puţin parcă
ovalizată din cauza poziţiei în care a stat mult timp, crea impresia unui ghiveci prăvălit, în care a
crescut o făclie de gheaţă murdară, de culoare gălbuie. Se observau rosături pe marginea care delimita
suportul de făclia propriu-zisă, spiralată, iar o parte, de circa 2 cm din vârful făcliei, lipsea.
Învăţătorul Isidor Simionovici ne-a explicat atunci că „demult, românii din Rădăuţi cu aceeaşi
meserie erau ca fraţii şi aveau o făclie făcută din ceară, pe care o ţineau în biserică”.
11
Silvestru Morariu Andrievici, Proprietăţile fundaţionale ale bisericii gr. or. în Bucovina,
după istorie, aşezăminte canonice şi legile de stat, Ediţie îngrijită, note asupra ediţiei, comentarii şi
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Nevoile hergheliei, cele ale familiilor de slujbaşi şi meseriaşi germani, i-au
determinat pe ţăranii moldoveni, de aproape sau mai de departe, să viziteze
târgurile săptămânale de la Rădăuţi, ca să-şi desfacă aici produsele lor agrare,
forestiere şi de ceramică utilitară şi să se aprovizioneze cu produsele
meşteşugăreşti care li se ofereau aici.
În baza Decretului imperial nr. 10 794, din 28 iunie 1804, se acordă
meseriaşilor dreptul să se organizeze în corporaţii (bresle), creându-se organizaţii
de durată pentru meseriaşii din Bucovina.
La Rădăuţi, în 1804, erau cinci bresle de meşteşugari dar documentele epocii
amintesc de o gamă largă de profesii ca: ciobotari, zidari, cojocari, dulgheri, fierari,
tâmplari, lăcătuşi, pălărieri, brutari, dogari, morari, botnari, curelari, frânghieri,
croitori, mănuşari, postăvari etc.12
Târgurile săptămânale bine frecventate şi posibilităţile de câştig ce existau
aici au determinat şi alţi meseriaşi germani, negustori şi ţărani meşteşugari din
diferite localitaţi din Bucovina dar şi direct din Boemia să se mute la Rădăuţi.
Aşa, de pildă, din 1805, mulţi imigranţi germani din Boemia, colonizaţi ca
sticlari, meseriaşi şi lucrători în pădure pe lângă „hutele” din Voievodeasa
(Fürstenthal), Gura-Putnei (Karlsberg) ş. a. şi-au părăsit coloniile lor din cauza
condiţiilor grele de muncă şi s-au mutat la Rădăuţi, tentaţi de un câstig mai bun,
oferit de Administraţia dominială şi de herghelia de curând înfiinţată. Atraşi de
prosperitatea Rădăuţilor şi îndemnaţi de facilităţile fiscale şi economice create de
autorităţile austriece, numărul coloniştilor creşte mereu în acest sat, unde au aflat
„lucru şi pâine”. Aşa se face că, în 1815, existau la Rădăuţi 107 familii de nemţi,
din care proveneau un număr de 62 meseriaşi dintre care 6 croitori, 8 ciubotari,
5 zidari, 3 morari, 2 ţesători, 4 brutari, 5 cojocari, 4 măcelari, 2 tâmplari, 3 botnari,
2 pălărieri, un săpunar, un curelar, un strungar, un vopsitor, un geamgiu, un
artificier şi un fierar, „în timp ce până în 1786 nu-şi găsise aici putinţă de trai nici
măcar un singur meseriaş german”.
Au mai venit aici din Tisnievitz (Galiţia) Florian Barauer, în 1816, care a
deschis la Rădăuţi primul magazin de manufactură, şi ceasornicarul Thadeus
Szadkowski.
După ridicarea satului Rădăuţi la rangul de târg (21 ianuarie 1819), profesiile
se înmulţesc, prin stabilirea la Rădăuţi a cehilor, buni sitari şi postăvari, polonilor şi
slovacilor, specialişti în fabricarea băuturilor alcoolice şi în prelucrarea lemnului13.
postfaţă – Preot Dumitru Valenciuc, Suceava, Editura Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, 2004, p. 9;
Constantin Arapu, Din trecutul Hergheliei Rădăuţi, în „Agricultorul”, Cernăuţi, anul V, nr. 14–15,
august 1908, p. 129; Ioan Larionescu, Herghelia Rădăuţi, Extras din „Viaţa agricolă”, nr. 14 şi
15/1921, Bucureşti, Biblioteca Societăţii Agronomilor, 1921, p. 5; Vasile Colibaba, Herghelia
Rădăuţi – Monografie (lucrare rămasă în manuscris), Rădăuţi, 1933, p. 7.
12
Mihai Iacobescu, Din istoria Bucovinei, vol. I (1774–1862), Bucureşti, Editura Academiei
Române, 1993, p. 245.
13
Franz Wiszniowski, Radautz die deutscheste Stadt des Buchenlandes, München, Verlag
„Der Südostdeutsche” der Buchenlanddeutschen, 1966, p. 207–208.
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Până în anul 1820 – an în care s-a dat în mod oficial câte un nume tuturor
uliţelor şi pieţelor din târg pe baza unei decizii a Consiliului comunal –, denumirea
multor uliţe indica profilul meşteşugăresc al breslelor: Rotarilor, Sitarilor,
Curelarilor, Oloierilor, Măcelarilor, Fierarilor, Cărămidarilor, Dogarilor, Olarilor,
Dulgherilor, Coşarilor, Lăutarilor ş. a., în timp ce străzile de acces la locuinţe
preiau, în general, numele proprietarilor şi sunt racordate la „Drumurile
împărăteşti”. Drumul principal, denumit de localnici „Uliţa târgului”, a primit, în
1820, denumirea de Strada Domnească (Herrengasse), continuare cu Drumul
Vienei (Wienergasse).
La 23 februarie 1823, printr-o circulară a guvernului din Lemberg, se acordă
statutul de orăşean tuturor meseriaşilor şi negustorilor aflaţi „în târgul unde ei îşi
fac chiverniseala”; acest statut de orăşean îl puteau primi toţi meşterii şi
meşteşugarii care până atunci se aflaseră cu domiciliul în sate, dar care, mergând la
oraşe, primeau „uric, ca orăşean sau târgoveţ de ocolaş”14.
În satele de prin împrejurimile târgului Rădăuţi, ca producători individuali,
producând pentru consumul propriu şi pentru piaţă, tăranii meşteşugari intră în
raporturi de concurenţă.
Rezultatul inevitabil al acestei concurenţe este desprinderea unei părţi
minoritare, care tinde spre statutul de „târgoveţ de ocolaş” şi îngroaşă rândurile
lucrătorilor din Rădăuţi, constituind astfel o resursă umană importantă în
dezvoltarea şi consolidarea breslelor târgului.
Legarea meseriilor în bresle se făcea cu respectarea unor minuţioase forme
juridice şi morale, evitându-se încălcarea altor meşteşuguri.
Breslele aveau un dublu scop: educarea meşteşugărească şi perpetuarea
meşteşugului după o anumită ierarhie – ucenici, simbriaşi, calfe şi meşteri sau
negustori. Ucenicii erau aduşi chiar dintre familiile nevoiaşe din târg ori de prin
sate, care nu puneau nici o condiţie patronului, ci se tocmeau doar pentru
îmbrăcăminte şi hrană, dând în schimb meşterului o mulţămită în bani. În breslele
româneşti, între ucenic şi stăpân era acelaşi raport ca între tată şi fiu, aşa încât
ucenicul ajungea să fie şi căpătuit şi însurat, nu de teama zapiselor scrise, ci numai
după inimă şi după cuvânt. Autorităţile recurgeau la starostii breslelor în anumite
cazuri de cercetare a pricinilor, de evaluare a imobilelor, de stabilire a preţurilor etc.
Breslele posedau bunuri imobiliare dar aveau şi unele venituri adunate din
taxe sau gloabe. Se aplicau unele amenzi pentru neascultare, pentru necinstirea
starostelui, înşelarea ucenicilor, vinderea tăinuită de către terţe persoane a
mărfurilor pe care le producea sau desfăcea şi breasla, precum şi pentru vânzarea
de mărfuri false.
După amenzi, urmau pedepse mai grele pentru recidivişti: excluderea din
breaslă „ca pe o oaie râioasă din turmă”, confiscarea produselor, luarea unei
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cauţiuni, ş. a. Toate taxele şi amenzile intrau numai în casa breslei pentru folosul
comunităţii şi niciodată a individului în parte.
În ceea ce priveşte caracterul lor economic, breslele apărau corectitudinea şi
calitatea aleasă a mărfii15.
Se asigurau materiile prime şi se respecta diviziunea muncii şi stricta
atribuţie a fiecăruia. Breslele din Rădăuţi se întâlneau la iarmaroace, unde îşi
desfăceau produsele. Tot negoţul se făcea numai prin intermediul limbii române,
unde lumea se împărtăşea şi din bunurile spirituale ale poporului (minunate cântece
din frunză, fluier şi vioară). Se întâmpla ca prin iarmaroace să aibă loc şi
reprezentaţii ale unor trupe de circari, care includeau în prezentaţiile lor fel de fel
de ciudăţenii pentru a stârnii hazul ori uimirea celor strânşi la bâlci. Adesea, un
luptător profesionist, „neamţul”, era prezentat „invincibil”, care, pentru a convinge
pe unul sau pe altul din public să intre în arenă şi să-şi „măsoare forţele” cu dânsul,
promitea un substanţial premiu eventualului câştigător. Şi aceste trupe de circ
alcătuiau o breaslă, cu reguli precise şi ierarhii schimbătoare.
Preţul produselor alimentare, al confecţiilor şi al altor mărfuri, era fixat prin
aşa numitele „narturi”, alcătuite de o comisie şi cu participarea reprezentanţei
breslelor, respectându-se proporţia la producţie şi la desfacere, ceea ce asigura
echilibrul economic şi circulaţia normală a banului. Munca desfăşurată în astfel de
condiţii favorabile şi în mod cinstit, protejată fiind şi de administraţie, asigura
breslelor caracterul şi rolul lor economic.
Comerţul la Rădăuţi se afla, în 1848, în mâinile burgheziei evreeşti;
statisticile oficiale înregistrau însă şi câţiva negustori armeni şi „un singur
dughenar neamţ” dar niciun român, deşi un martor ocular consemna că „tot
comerţul se făcea pentru români şi numai prin intermediul limbii române”. Evreii,
ca populaţie prin esenţă negustorească, şi-au îndreptat atenţia spre centrele urbane
în devenire, unde puteau să-şi exercite meseria lor în mod eficient. Din acest punct
de vedere, Rădăuţii au devenit un loc important de atracţie. Străzile Norocului,
Topliţei (Strada Jidovească) şi Fundătura Topliţei, partea de jos a Străzii Ştefan cel
Mare şi Putnei au reprezentat zonele preferate de aşezare, toate fiind bune vaduri
comerciale.
Pe lângă exercitarea comerţului cu inegalabilă pricepere profesională, evreii
au îmbrăţişat şi alte diverse îndeletniciri şi meserii, înfiinţând propriile lor bresle 16.
Nu departe de Stada Topliţei, înspre periferie (către cimitir) exista şi o uliţă
aşa-numită „a milogilor”, aspect care ne poate sugera o altă faţetă socială a
respectivei zone, aceea unde „calicimea” Rădăuţilor se concentra. În 1851, când
împăratul Franz Iosef I se afla în vizită la Rădăuţi, cei doi primari rădăuţeni –
Wenzel Hoffmann şi Vasile Ilasciuc – i-au prezentat un memoriu, cerând, între
altele, o corporaţie pentru meseriaşii din târg. Cererea era motivată de faptul că
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meşterii şi calfele de la Rădăuţi nu sunt recunoscuţi ca atare în alte părţi, unde ar
dori să se angajeze şi să se adăpostească, trebuind să se angajeze în corporaţii
îndepărtate şi acolo să-şi plătească taxele. În Bucovina, oficii ale corporaţiilor erau
doar la Cernăuţi, Suceava şi Siret. A. von Henniger, în calitate de ministru de
comerţ, a propus împăratului, la 11 ianuarie 1853, să nu se aprobe cererea,
motivând atitudinea sa astfel: „Prin noua lege de organizare, în curs de elaborare,
se reglementează toate problemele meseriilor şi scopul urmărit de petiţionari poate
fi atins şi fără corporaţii coercitive, prin înfiinţarea de asociaţii şi alegerea de
reprezentanţi”. În baza acestei propuneri, la 21 ianuarie 1853, împăratul a refuzat
aprobarea solicitată. Cu toate acestea, meseriaşii din Rădăuţi au înfiinţat în acelaş
an (1853) cu caracter voluntar:
1) Corporaţia ciubotarilor;
2) Corporaţia zidarilor, dulgherilor, fierarilor, tâmplarilor şi lăcătuşilor;
3) Corporaţia unită a tăbăcarilor şi pălărierilor;
4) Corporaţia unită a brutarilor, bodnarilor, morarilor, curelarilor şi
frânghierilor;
5) Corporaţia croitorilor, cojocarilor, mănuşerilor şi postăvarilor.
După ridicarea târgului Rădăuţi la rangul de oraş (1852) şi investirea acestuia
cu atribuţii de centru districtual (1854), asistăm la o importantă revigorare a
meşteşugarilor şi comerţului.
Asociaţiile profesionale în cadrul corporaţiilor fiind în bună parte nemţeşti,
s-a menţinut „disciplina cea bună” între calfe şi ucenici, aşa că meseriaşii se
bucurau de reputaţia cea mai aleasă în privinţa competenţelor şi solidităţii lor17.
Fiecare corporaţie avea un staroste, ajutat de un comitet ales. Simbol al
autonomiei lor, ele aveau drapel propriu, câte o ladă în care se păstrau actele,
pecetea şi obiectele de valoare. Drapelul şi lada se afla în permanenţă la starostele
corporaţiei. Atribuţiile mai importante ale starostelui şi ale comitetului erau să
promoveze ucenicii la gradul de calfe, calfele la gradul de meşteri, după susţinerea
examenelor cerute. Când murea vreun meşter, la înmormântare erau purtate toate
drapelele tuturor corporaţiilor; când murea o calfă, în urma sicriului era purtat
drapelul corporaţiei din care a făcut parte18.
În scrierile sale despre localitatea Rădăuţi19, învăţătorul Filimon Rusu oferă
interesante detalieri a celor 3 steaguri ale unor bresle sau asociaţii de bresle locale,
steaguri care se aflau între exponatele Muzeului din Rădăuţi, astfel:
1) Un steag albastru de mătase, cusut pe el cu fir de aur: Schmiede und Sattler,
Schlosser und Wagner, ceea ce în româneşte, înseamnă: fierari şi curelari, lăcătuşi
şi rotari. În cele patru colţuri ale steagului sunt cusute cu fir o potcoavă, o cheie, un
cleşte şi un ciocan. Pe cele două cordele late (deteriorate) se pot citi cuvintele:
17
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Vereinigter Inniger (Asociaţie cordială) şi anul 1848. La mijloc, în medalion,
Sfinţii Petru şi Pavel, iar pe altă parte Iosif şi Iisus.
2) Un steag roşu-deschis de mătase, fără alte inscripţii, decât anul 1854. La
mijloc, pe o parte Petru şi Pavel, iar pe cealaltă parte trei sfinţi? (stânga unul cu
barbă; cel de la mijloc cu aripi un arhanghel; la dreapta, unul mai tânăr, cu pungă şi
un câine. De vârf sunt atârnate două cordele tricolore, care probabil s-au atârnat
mult mai târziu.
3) Unul de mătase, roşu-închis, cu litere cusute pe el: Maurer und
Zimmermann Verein (Asociaţia zidarilor şi a dulgherilor) Radautz, am 16. August
1876. În medalion, mai pe o parte, încoronarea Mariei.
„În registrul muzeului – scrie acelaşi autor – mai este notat un steag roşu al
cizmarilor, din 1854, cu evanghelistul Luca pe ambele părţi. Asemenea se află
notat că ar fi fost mai multe, dar care lipsesc din muzeu din timpul celui de al
Doilea Război Mondial (1942–1944). Chipurile sfinţilor de pe ele sunt după ritul
catolic, căci acesta avea preponderenţa în Austria”20.
Legea meseriaşilor din 1859 a desfiinţat breslele medievale, organizând
corporaţii de tip nou, cu caracter coercitiv. Noua lege urmărea perfecţionarea bazei
juridice, pe care trebuia să se clădească un sistem corporativ cu o reprezentare mai
largă a intereselor de breaslă ale meşteşugarilor (meşteri, calfe, ucenici), aL căror
număr era în continuă creştere.
În prima decadă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, meşteşugurile
din Rădăuţi înregistrează o tot mai pronunţată diversificare, iar numărul
meseriaşilor a sporit, ajungând ca, la sfârşitul anului 1860, să existe în oraş peste
580, organizaţi în circa 40 de profesii, astfel: 16 brutari, 2 cazangii, un cărămidar,
2 ceasornicari, 93 de cizmari, 32 de cojocari, un coşar, 50 de croitori, 3 curelari,
3 cuţitari, 16 dogari, 21 de dulgheri, 69 de fierari, 1 frizer-bărbier, 7 frânghieri,
2 giuvaergii, 7 lăcatuşi-mecanici, 2 lumânărari, 22 de măcelari, 3 mănuşari, 10
notari, 16 muzicanţi, 54 de olari, 11 pălărieri, un pietrar, 30 de rotari, 2 sitari, 39 de
tâmplari, 8 ţesători, 10 zidari21.
„Unul dintre băieţandri care au intrat la câte un meşteşug – scrie Emanoil
Grigoroviţa – fusese şi un unchi al meu, care a sfârşit prin a lucra ca zugrav
bisericesc, pe la 1875. Meseria sa adevărată însă fusese vopsitoria de lacuri, muncă
aleasă de tot, cu care se câştiga într-un timp bine. Căci Rădăuţiul ajunsese să fie
prin anii '40, '50, '60, locul cel mai vestit în facerea trăsurilor boiereşti. Mii de
rădvane, căleşti, poştalioane şi naiticeance treceau peste hotare în Moldova şi
Basarabia. Şi dovadă că unchiul meu îşi cunoştea meseria este că omul acesta
fusese trimis de meşterii săi în străinătate, la învăţătură mai de samă şi, cum se
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obişnuia pe atunci, a cutreierat, cu felaizerul de calfă călătoare, legat arciş pe umere,
lumea întreagă”22.
Acelaşi autor aminteşte, în scrierile sale, câteva „nume vechi” ale unor
oameni din Rădăuţi, „mândri de meseria lor”, precum proprietarul morii de hârtie –
(tipograful) Eckahrt, dubălarul Sthulz, cuţitarul Feiger, potcovarul Kornelson,
armurierul Muntzger, franzelarul Melner, berarul Stulz, măcelarul Davidovici,
brutăreasa Huber, băcanii Reichman şi Schnirch, dulgherii Deutscher şi Burdea,
hangiul Kantor, scripcarul Buşan23.
Preotul ortodox român Mihai Bendescu, originar din Rădăuţi, aminteşte, în
însemnările sale, nume româneşti de meseriaşi rădăuţeni, care au preluat
meşteşugul lor „din neam în neam”, precum sumănarii Scântei, Hâncu; olarii
Bândiu, Marcu; ciubotarii Ducra, Rotaru, Rusşindilar, Vlonga, Martinescu; olarii
Balţei, Colibaba; botnarii Halus, Rezuş, Popadiuc, Ungureanu; cojocarii Văcărean,
Jitaru, Şindilar, Calancea, Costea; curelarii Marţincu, Simota; vopsitorul (lăcuitorul)
Buculei.
După mai bine de două decenii de la promulgarea legii meseriaşilor la
15 martie 1883, acestei legi i se aduce o serie de modificări publicate în „Monitorul
Oficial” nr. 39. Aceste modificări vizau adaptarea legii la cerinţele noilor realităţii
ce impuneau omogenizarea profesiilor din cadrul breslelor şi creşterea
reprezentativităţii lor. Modificările legislative au avut consecinţe majore asupra
corporaţiilor (breslelor) din Bucovina, în plan social, politic şi economic.
– În plan social, importanţa corporaţiilor creşte, prin sporirea
reprezentativităţii lor la consfătuirea deputaţilor în Dietă, la administraţia locală şi
ceremonii.
Acapararea corporaţiilor în viaţa politică a povinciei şi implicit atragerea lor
în disputele politice, poate fi considerată cu justificat temei o „lovitură” dată
acestor organizaţii socio-economice.
– Legea meseriaşilor, în noua sa formă, permitea o ingerinţă mare a
administaţiei în viaţa corporaţiilor, aşa încât a fost înlocuit fondul lor substanţial,
activ şi productiv, printr-un formalism sec şi costisitor, redus adesea la birocratism,
acordându-se în mod preferenţial (prin pârghii administrative şi politico-economice)
o serie întreagă de facilităţi breslelor alogene, cele româneşti fiind cam „lăsate în
părăsire”.
– Războiul vamal dintre Austria şi România (1873–1900), remarcat prin
practicarea de tarife vamale prohibitive, care au echivalat cu interdicţia
importurilor, a reprezentat o altă cauză care a redus producţia unor activităţi
meşteşugăreşti din Rădăuţi, până la 75%, fiind greu lovite atelierele de trăsuri
Kornelson şi atelierele de tăbăcărie, înfloritoare odinioară. Lipsite de debuşee,
aceste unităţi meşteşugăreşti dispar definitiv din viaţa economică a oraşului.
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De la finele deceniului al şaptelea al secolului al XIX-lea, începe a se zvoni
că administraţia austiacă intenţionează să „fericească Rădăuţii” cu un „drum de
fier”, care să lege oraşul de Dorneşti (Hadikfalva), printr-un nod de cale ferată.
Această perspectivă a creat mare vâlvă la Rădăuţi, mai ales între locuitorii din zona
„Mahala” pe unde, în varianta proiectată, urma a se croi „în chip nestrămutat”
traseul de parcurs al trenului, dar şi în rândul burgheziei şi al meseriaşilor, care se
vedeau ameninţaţi de o „ucigătoare concurenţă”
Despre această mare vâlvă iscată şi despre „jertfele” pe care le presupunea
din partea localnicilor această necesară modernizare a căilor de transport feroviar,
aflăm din scrierile lui Emanuil Grigoroviţa: „Furtuna ce s-a stârnit în sfatul târgului
şi între târgoveţii nemţi, mai ales, când s-a aflat de această năzdrăvănie, era cât pe
ce să întreacă revoluţia de la 1848. Au sărit burghezii noştri ca leii să-şi apere
drepturile lor primejduite.
Erau neînchipuite şi fără număr nenorocirile ce aveau să iasă de pe urma unei
asemenea pacoste. Întâi era să li se taie în două şi să li se strice drumul cel frumos
cu plopi; era să li se omoare vitele şi porcii ce păşteau pe toloaca de acolo, era să li
se ieie locul cel mai drăguţ pentru creşterea gâştelor şi curcanilor. Fierarii,
potcovarii, rotarii, hămurarii şi caretaşii, la rândul lor urlau de mânie, căci,
făcându-se drumul de fier, li se ducea câştigul din mână. Negustorii ţipau şi ei că,
de acum înainte, n-are să mai cumpere nimene nimică de la Rădăuţi, ci va căuta să
se ducă mai înainte, să caute marfă mai ieftină şi ... câte şi mai multe. Era săracia
cea mai groaznică ce avea să vie cu drumul de fier şi aşa de crunt s-au îndârjit
Rădăuţenii pe jalbe, plângeri şi împotriviri, încât s-au îndurat domnii de la
stăpânire şi i-au lăsat în pace [...].
Ani de-a rândul, au trebuit, în urmă, sumeţii burghezi să suspine după ceea ce
aruncase[ră] de la ei. Şi oftau rădăuţenii din greu, când avea câte unul din ei de
făcut câte un drum mai îndepărtat şi trebuia să se acaţe de diligenţă sau trăsură
scump plătită, uneori pe la miez de noapte” 24.
Am ţinut să redau acest citat, în care este schiţată o perioadă rădăuţeană
interesantă prin importanţă, deoarece din anul 1889, odată cu deschiderea liniei
ferate secundare Dorneşti – Rădăuţi, s-a schimbat mersul soartei Rădăuţilor şi a
locuitorilor săi. Opoziţia manifestată iniţial de localnici din „teama de înnoire” şi
dintr-un conservatorism de autoprotecţie faţă de efectele propagate de această
„înnoire” a fost atenuată în timp, înţelegându-se până la urmă, că „orişicum odată
şi odată trebuie făcut şi acest drum de fier”.
Aşadar, sfârşitul secolului al XIX-lea consemnează darea în exploatare a
liniei ferate Dorneşti – Rădăuţi. Oraşul este legat în felul acesta de oraşele mari şi
cu tradiţie economică: Cernăuţi, Lemberg, Viena, Praga ş. a., de unde începe să se
aprovizioneze cu produse manufacturate, care altădată, în bună parte, erau suplinite
prin produse similare confecţionate de meseriaşii din Radăuţi.
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Sub loviturile concurenţei şi lipsiţi de comenzi, rând pe rând, o serie de
meseriaşi şi-au închis micile lor ateliere, locuitorii oraşului şi din împrejurimi
preferând să cumpere, în condiţii mai ieftine şi oricând, produsele de care aveau
nevoie, de la magazine, renunţând să le mai comande la vechii lor producători-meseriaşi.
Privit din perspectiva „artei negoţului” şi a liberalismului economic, lucru de
admirat la evrei, este cum a reuşit această minoritate etnică să se adapteze la noile
condiţii şi să transforme un dezavantaj iniţial într-un preţios avantaj (transportul
feroviar), pentru a face o aprovizionare diversificată cu produse cerute pe piaţă, la
preţuri atractive, vândute la „târgul cu belşug mult lăudat”.
O altă lovitură dată breslelor, alături de cele menţionate, a fost influenţa
modelor străine apusene, ofertanţii fiind cu preponderenţă negustori evrei, dar şi
cupeţii lipscani ori armeni.
Şi, în fine, ireconciliabila luptă de concurenţă dintre sectorul meşteşugăresc
şi industria care se profila, luptă inegală, în care meşteşugarii au fost puşi în
inferioritate şi reduşi la practicarea unor activităţi mai mult sau mai puţin
importante sau la cele tradiţionale, al căror specific limita extinderea producţiei
industriale, completează tabloul sumbru al corporaţiilor locale în prag de secol XX.
Corporaţia unită a meseriaşilor români din Rădăuţi-Bucovina, „cu puterile
sleite”, reuşeşte să treacă în noul secol având în structura sa 15 profesii tradiţionale,
exercitate de un efectiv total de 84 de meseriaşi25, aspect detaliat în presa vremii
astfel:
I. Botnari: 1) Petru Cojocariu, 2) Dimitrie Halus, 3) Iordachi Halus,
4) Teodor Rezuş, 5) George Rotariu, 6) Iacob Ungureanu, 7) Simion Ungureanu.
II. Ciubotari: 1) Emilian Calancea, 2) Elie Cojocar, 3) Petru Ducra,
4) Ieremie Lungoci (scoate, în zi de târg, marfa la vânzare în oraş),
5) Vasile Popovici, 6) George Puiu, 7) Elie (Luţă) Pojar, 8) Ioan Rusşindilar
(scoate, în zi de târg, marfa la vânzare în oraş), 9) Samuil Rusşindilar,
10) Constantin Rusşindilar, 11) Pintilie Romaniuc (scoate, în zi de târg, marfa la
vânzare în oraş), 12) Onufrei Rotariu, 13) Nastasi Ştefureac, 14) Ioan Ţimbal
(scoate, în zi de târg, marfa la vânzare în oraş).
III. Cojocari: 1) Zaharie Calancea, 2) Petru Cojocariu (scoate, în zi de târg,
marfa la vânzare în oraş), 3) Iustin Colibaba (scoate, în zi de târg, marfa la vânzare
în oraş), 4) Ilarion Buculei (scoate, în zi de târg, marfa la vânzare în oraş),
5) Dimitrie a lui Constantin Hîncu, 6) Ilie Hortopan, 7) Alexandru Hortopan
(scoate, în zi de târg, marfa la vânzare în oraş), 8) Petru Hortopan (scoate, în zi de
târg, marfa la vânzare în oraş), 9) Teofil Hortopan, 10) Dimitrie Rotar, 11) Manoil
Şindilar, 12) Irimie Şindilar, 13) Constantin a lui Nicuţă Olinici, 14) Ştefan Rusu,
15) Serafim Popadiuc, 16) Simion Jitariu, 17) Nicodim Trufin, 18) Serafim Trufin,
19) Ioan Vacarean.
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IV. Covali: 1) Ion Furnică, 2) Grigore Furnică, 3) Leon Furnică, 4) Gheorghe
Şindilar, 5) Artemie Trufin, 6) Iordachi Trufin.
V. Curelari: 1) Darie Cojocar, 2) Teodor Colibaba.
VI. Cârnăţari: 1) Ilie Volosciuc.
VII. Dubalari: 1) Ambrosie alui Artemie Halus, 2) Cristofor Cojocar,
3) Gavril Mironiuc, 4) Serafim Mironiuc, 5) Grigori Mironiuc, 6) Casian Ducra,
7) Ioan Trufin, 8) Casian Botezat.
VIII. Croitori şi blănari: 1) Serafim Puiu, 2) Pentilei Vlonga.
IX. Dulgheri: 1) Casian Trufin, 2) Ioan Trufin, 3) Gavril Martinescu,
4) Eutimie Trufin, 5) Grigorie Botezat, 6) Iraclie Dan, 7) Gavril Vlonga.
X. Olari: 1) Petru Ungurean, 2) Constantin Balţei, 3) David Colibaba,
4) Iordachie Scântei, 5) Ioan a lui Ilie Colibaba, 6) Ioan Scântei, 7) Vasile Botnari,
8) Ilie Marciuc, 9) Daniil Simota, 10) Zaharie Marţincu.
XI. Pălărieri: 1) Isidor Hulubaş.
XII. Pitari: 1) Leon Socolean.
XIII. Rotari: 1) Dimitrie Dunic.
XIV. Sumanari: 1) Nicolai Scântei, 2) Eugenie Sucevan, 3) Ion a lui Iordachi
Colibaba.
XV. Vopsitori (Lachireri): 1) Terapont Buculei, 2) Dimitrie Mihaiuc.
La sfârşitul anului 1910, găsim în oraş, organizate 6 corporaţii, care pe lângă
meşteşugarii din oraş mai includeau şi pe toţi cei din comunele judeţului Rădăuţi.
În acelaşi an erau înregistraţi în corporaţiile profesionale un număr de 606
meşteri, 324 de calfe şi 346 de ucenici, dintre aceştia cea mai mare parte proveneau
din Rădăuţi, inclusiv toţi starostii. Ţinând seama de cuantumul impozitelor
adiţionale şi taxelor achitate de corporaţiile din judeţul Rădăuţi în conturile de
venituri ale administraţiei financiare pe exerciţiul anului 1910, deducem că aceste
corporaţii aveau o pondere de 17,33% din totalul veniturilor fiscale similare,
înregistrate la nivelul provinciei Bucovina.
Aceste corporaţii rădăuţene cu statutele aprobate, înregistrate după „Grupa
corporativă”, erau următoarele:
Corporaţia brutarilor, măcelarilor, curelarilor etc, Grupa I în Rădăuţi
În această grupă se încadrau: brutarii, măcelarii, curelarii, strungarii,
mezelarii, morarii, bărbierii, frizerii, dogarii, fluierarii, frânghierii, cofetarii, sitarii,
săpunarii.
Ultimele statute au fost aprobate de Guvernul provincial din Cernăuţi la
27 iunie 1910, nr. 29 716. Efectivul, la 31 decembrie 1910, era de 103 meşteri,
53 de calfe şi 41 de ucenici.
Corporaţia ciubotarilor, Grupa II în Rădăuţi
Cuprideau numai ciubotari. Ultimele statute au fost aprobate de Guvernul
provincial din Cernăuţi la 19 februarie 1909, nr. 8 698. Efectivul, la 31 decembrie
1910, era de 134 de meşteri, 32 de calfe şi 66 de ucenici.
Corporaţia tăbăcarilor şi pălărierilor, Grupa III în Rădăuţi
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Cuprindea tăbăcarii şi pălărierii. Ultimele statute au fost aprobate de
Guvernul provincial din Cernăuţi la 3 decembrie 1908, nr. 48 567. Efectivul, la
31 decembrie 1910, cuprindea 15 meşteri, 11 calfe, 2 ucenici.
Corporaţia croitorilor, cojocarilor etc., Grupa IV în Rădăuţi
Cuprindea croitori, cojocari, căciulari, plăpumari, ţesători, legători de cărţi,
tipografi, curăţători de haine. Ultimele statute au fost aprobate de Guvernul
provincial de la Cernăuţi la 22 iunie 1910, nr. 24 275. Efectivul, la 31 decembrie
1910, era următorul: 116 meşteri, 50 de calfe, 96 de ucenici.
Corporaţia rotarilor, fierarilor, lăcătuşilor etc., Grupa V în Rădăuţi
Cuprindea: rotari, fierari, lăcatuşi, tinichigii, lăcuitori, zugravi, olari,
ceasornicari, aurari, şelari, turnători în bronz, cuţitari, armurieri. Ultimele statute au
fost aprobate de Guvernul provincial din Cernăuţi la 4 iulie 1910, nr. 19 439.
Efectivul, la 31 decembrie 1910, era format din 116 meşteri, 33 de calfe, 70 de
ucenici.
Corporaţia tâmplarilor, zidarilor, dulgherilor, geamgiilor, Grupa VI, în
Rădăuţi
Cuprindea meseriile amintite. Ultimele statute au fost aprobate de Guvernul
provincial din Cernăuţi la 10 august 1909, nr. 32 396, completate la 11 iulie 1914,
nr. 41 906. Efecivul, la 31 decembrie 1910, era de 72 meşteri, 145 calfe, 71 ucenici.
Corporaţiile, în noua structură organizatorică, au preluat de la vechile structuri nu
numai drapelele şi lăzile, dar şi tradiţiile lor.
Corporaţia restauratorilor, Grupa VII în Rădăuţi
A fost înfiinţată în anul 1911. Cuprindea restauratori şi debitori de băuturi
spirtoase. Statutele au fost aprobate de Guvernul provincial din Cernăuţi la 8 mai
1911, nr. 7 427.
Asociaţia negustorilor din Rădăuţi
A fost înfiinţată la 1911. Statutele au fost aprobate de Guvernul provincial
din Cernăuţi la 7 februarie 1914, nr. 72 720/13.
După unirea Bucovinei cu România, bărbierii şi frizerii au ieşit din Grupa I şi
au înfiinţat Corporaţia bărbierilor şi frizerilor, Grupa VIII în Rădăuţi26.
Corporaţia unită a meseriaşilor români din Rădăuţi-Bucovina, fără statutul
propriu aprobat, rămâne în continuare să funcţioneze ca o „corporaţie filială”
arondată la grupele corporative menţionate, păstându-şi eterogenitatea profilelor
profesionale. Obligaţiile fiscale erau achitate pe grupe profesionale, în contul
fiecărei corporaţii tutelare ale respectivelor profile pe baza „ricipisei de dovadă”,
corporaţia meseriaşilor români conducând o evidenţă doar până la nivel de
„centralizator”.
La nivelul grupelor corporative, numărul cel mai mare de cotizanţi îl avea
corporaţia constructorilor de case şi clădiri, tâmplarilor, dulgherilor, zidarilor şi
geamgiilor (grupa VI); cea a tăbăcarilor şi pălărierilor, numai cu 28 de membri, se
26
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situa pe ultimul loc în ierarhia organizării breslelor cu statutul aprobat de
funcţionare. Grupa I era corporaţia profesională cea mai puţin omogenă şi
reprezentativă din punct de vedere al intereselor de breaslă, în ea intrând
meşteşugari foarte diferiţi, cu specializări fără puncte de contact.
Această grupă era compusă atât din frizeri, cât şi din brutari, frânghieri şi
cofetari, amalgamul profesiilor continuând cu mezelari alături de dogari, morari cu
fluierari, etc. Corporaţia ciubotarilor prezenta omogenitatea ideală, ea fiind
alcătuită din 232 de membri, toţi din aceeaşi profesie.
În anul 1912, numărul meseriaşilor din oraşul Rădăuţi era de 536 (dintre care
55 români), în 52 de profesii, astfel: un alămar, 5 amfitrioni, un armurier, 25 birjari,
2 boiangii, 18 brutari, un cărămidar, 6 ceasornicari, 93 cizmari, 8 cârnăţari, un
cofetar, 26 cojocari, un coşar, 7 coşercari, 48 croitori, 7 curelari, 2 cuţitari,
12 dogari, 2 dentişti, 8 dulgheri, 33 fierari, 3 fotografi, 33 frizeri-bărbieri,
2 frânghieri, 5 giuvaergii, 3 legători de cărţi, 5 lăcătuşi-mecanici, 21 măcelari,
8 modişti, un morar, 6 muzicanţi, 8 olari, 5 ospătari, 2 oţelari, 9 pălărieri, 3 perieri,
2 plăpumari, 7 pietrari, 15 rotari, 5 sifonari, 6 spălători chimici, 3 sticlari,
2 strungari, 2 ştelari, 2 tapiţeri, 5 tăbăcari, 8 tinichigii, 2 topografi, 33 tâmplari,
4 ţesători, 11 vopsitori, 8 zidari.
La nivelul anului 1912, constatăm că numărul meşterilor din oraş se reduc cu
8% faţă de perioada de apogeu, începutul celei de a doua jumătăţi a secolului
al XIX-lea, cei mai afectaţi fiind olarii, tăbăcarii şi dulgherii, acestia reducându-şi
efectivele de o aşa manieră, încât reprezentau doar 15%, 33% şi 38% din numărul
lor de altădată. Urmează în ordine fierarii şi rotarii, al căror număr se reduce la
jumătate. Tot în acest timp dispar şi o serie de meşteşuguri, unele definitiv, altele
temporar, cum ar fi: lumânăritul, activitatea de producere a mănuşilor, sitelor,
şepcilor ş. a. Comcomitent, în virtutea progresului economic şi social, în Rădăuţi
mai apar unele profesii şi îndeletniciri noi, precum: cofetarii, dentiştii, horologii,
modiştii, fotografii, sifonarii, strungarii în metal, tipografii, ţesătorii, vopsitorii,
tapiţerii27.
Se poate aprecia că în perioada 1804–1914, mumărul meseriaşilor de origine
română a avut o pondere medie anuală de circa 12% din totalul meseriaşilor din
această localitate. Meşteşugarii români dominau meseriile de cojocari, sumanari,
cizmari, dulgheri, olari şi fierari, în celelalte meserii predominând ponderea
meseriaşilor de origine germană, evreiască, polonă, cehă, slovacă etc. Din punct de
vedere al eficienţei muncii, însă, acelaşi procent mediu a fost de circa 10% din
volumul anual mediu al serviciilor prestate şi al producţiei manufacturale realizate
de meşteşugarii români.
După Marea Unire au fost românizate şi corporaţiile de meseriaşi, acestea
primind denumirea de „tovărăşii ale meseriaşilor”. Această schimbare de nume nu
a putut împiedica diminuarea rolului acestor organizaţii profesionale în viaţa
27

Dragoş Luchian, op. cit., p. 91, 310–313.

Breslele (corporaţiile) din Rădăuţi – Bucovina

meseriaşilor ca şi poziţie socială, economică şi politică. Tovărăşiile, afectate de
neînţelegeri şi dispute interne, cu greu îşi mai pot cultiva simţul comun şi ridica
onoarea de breaslă, ori susţine interesele sociale şi economice ale meseriaşilor.
Aceasta face ca pe lângă tovăraşii să apară şi alte organizaţii mai mult sau mai
puţin profesionale. În 1924, de pildă, în oraşul Rădăuţi existau: Societatea
meseriaşilor şi comercianţilor, Societatea pentru ajutorul bolnavilor zidari şi
dulgheri, Însoţirea pentru ajutorul meseriaşilor bolnavi, Societatea meşterilor
bărbieri şi coafori, Societatea muncitorilor evrei „Poale Zion” ş. a. La 22 octombrie
1927, aflându-se la Rădăuţi mitropolitul ortodox român din Cernăuţi, însoţit de
ministrul Ion Nistor, a fost arborat şi drapelul Societăţii meseriaşilor români din
Rădăuţi-Bucovina. Cu acel prilej, ministrul Ion Nistor „a constatat cu satisfacţie că
românii rădăuţeni şi-au păstrat tradiţia în meserii şi că încep să se priceapă şi la
negoţ”.
În anul 1930 existau la Rădăuţi un număr de 400 de meseriaşi (99 români)
organizaţi în 51 de profesii, astfel: 2 argintari, 4 armurieri, 2 blănari, 5 boiangii,
8 brutari, un cazangiu, 7 ceasornicari, 33 cizmari, 2 coafori, 2 cofetari, 15 cojocari,
7 coşari, 7 coşercari, 22 croitori, 7 curelari, un cuţitar, 12 dogari, 5 dentişti,
4 dulgheri, 17 fierari, 3 fotografi, 29 frizeri-bărbieri, 4 frânghieri, 6 giuvaergii,
2 legători de cărţi, 13 lăcătuşi mecanici, 22 măcelari, 6 modiste, 4 morari,
30 muzicanţi, 8 olari, 10 ospătari, 5 pălărieri, 3 perieri, 2 săpunari, 3 pietrari,
8 rotari, 5 sifonari, 5 sitari, 3 spălători chimici, 2 strungari, 4 tapiţeri, 7 tăbăcari,
9 tinichigii, 3 tipografi, 20 tâmplari, 2 turnători, 3 ţesători, 5 vopsitori, 6 zidari,
10 zugravi28.
Tovărăşiile meseriaşilor, în anul 1930, continuau să includă şi meseriaşi din
comunele judeţului Rădăuţi.
Tendinţa îndelungată de regres a organizaţiilor profesionale din Rădăuţi, din
cauza unor factori legislativi cu caracter coercitiv, a unor factori de progres tehnic,
apoi criza economică generală, precum şi faptul că în perioada interbelică unii
meseriaşi nu mai voiau să adere la tovărăşiile profesionale, cum erau brutarii,
tăbăcarii, tipografii, reiese din evoluţia numărului de meseriaşi. Astfel, în 1860,
585 de meseriaşi (50 români); în 1912, 536 de meseriaşi (55 români); în 1930, 400
de meseriaşi (99 români).
Dacă luăm ca bază de comparaţie anul 1860, rezultă că în expresie
procentuală, numărul meseriaşilor s-a diminuat în anul 1930 cu 46%, în timp ce
(menţinând anii de comparaţie) numărul meseriaşilor români înregistraţi oficial a
sporit cu 100%.
Acest ultim aspect denotă faptul că diverse împrejurări au determinat ca un
număr tot mai mare de tineri români băştinaşi din Rădăuţi să îmbrăţişeze diferite
meserii ca ucenici ori calfe în atelierele meşterilor nemţi, români, cehi sau slovaci.

28

Ibidem.

Gheorghe Schipor

Situaţia pe grupe corporative a tovărăşiilor meseriaşilor rădăuţeni, la
31 decembrie 1933, se prezenta astfel:
Grupa I: dogari, măcelari-cârnăţari, ospătari şi cârciumari, brutari, covrigari,
morari, sitari, curelari, frânghieri, perieri, strungari, cofetari, săpunari. Efectivul era
format din: 124 de patroni (meşteri), 44 de calfe.
Grupa II: includea doar cizmarii. Efectivul era următorul: 209 cizmari, 26 de
calfe, 50 de ucenici.
Grupa III: tăbăcari, pălărieri. Efectivul era de 11 patroni, 9 calfe, 4 ucenici.
Grupa IV: croitori, tipografi, modiste, cojocari, spălători chimici, boiangii,
ţesători, legători de cărţi. Efectivul era format din: 114 patroni, 70 de calfe.
Grupa V: fierari, rotari, olari, lăcătuşi, tinichigii, ceasornicari, vopsitori,
tapiţeri, armurieri, cazangii, turnători, cuţitari, opticieni, mecanici. Efectivul era
format din: 175 de patroni, 24 de calfe, 81 de lucrători şi ucenici.
Grupa VI: dulgheri, tâmplari, sculptori, coşari, zugravi, sticlari, olari.
Efectivul era: 80 de patroni, 80 de calfe, 58 de ucenici.
Grupa VII: frizeri, bărbieri, coafori. Efectivul era format din 34 de patroni şi
34 de calfe.
Pe ansamblul grupelor corporative ale tovărăşiilor meseriaşilor rădăuţeni la
sfârşitul anului 1933, efectivul era format dintr-un total de 1 353 de persoane,
dintre care: 877 de patroni (meşteri), 283 de calfe, 193 de ucenici.
Se constată că, la începutul deceniului al patrulea, meşteşugurile din oraş nu
mai atrăgeau noi lucrători, tentaţia pentru a deveni calfă sau meşter şi de a avea un
atelier era din ce în ce mai puţin ispititoare. Aşa se face că numărul ucenicilor şi
calfelor scade de la 346 la 324 (1919), la 193 şi respectiv 283 (1933), în timp ce
doar patronii (meşterii) continuă să-şi sporească rândurile, de la 606 la 877. Dacă
în anul de referinţă (1910) reveneau la doi patroni câte un ucenic şi o calfă, în 1933,
la patru patroni revine câte un ucenic şi o calfă.
Faptul denotă că, în general, atelierele funcţionau în mare parte cu un singur
meseriaş (patron), lucru explicabil dacă ne gândim că în anii de criză economică
plata muncii angajate se făcea foarte anevoios.
Pe grupe corporative, aceste proporţii erau şi mai mult răsturnate. Atelierele
din cadrul grupelor I şi a IV-a nu mai aveau niciun ucenic, faţă de 41 şi 96 în 191029.
Legea pentru pregătirea profesională şi exercitarea meseriilor, din 29 aprilie
1936, publicată în „Monitorul Oficial” nr. 99, din 30 aprilie 1936, declară
desfiinţate corporaţiile de meseriaşi existente la acea dată, dispunând trecerea
averii lor asupra Camerelor de muncă. Acestor noi instituţii înfiinţate pentru
promovarea şi reprezentarea intereselor meseriaşilor, le reveneau şi toate atribuţiile
fostelor corporaţii, între care şi organizarea examenelor pentru meşteri şi calfe.
Exista o singură Cameră de muncă la Cernăuţi pentru toată Bucovina, cu un oficiu
la Rădăuţi. Potrivit cu dispoziţia ministrului Muncii din septembrie 1936, au trebuit
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să fie prezentate la Camera de muncă, pentru a fi înlocuite cu acte noi,
corespunzătoare, toate certificatele eliberate meşterilor sau calfelor, până atunci, ca
şi livrete de muncă.
În mod formal, aceste organizaţii profesionale se reînfiinţează în timpul
guvernului Goga-Cuza, însă nu după mult timp, la 20 noiembrie 1940, guvernul
antonescian, printr-un decret-lege, desfiinţează toate organizaţiile profesionale ale
meseriaşilor.
În Decretul-Lege nr. 3 878, din 20 noiembrie 1940, publicat în „Monitorul
Oficial” partea I, nr. 298, din 18 decembrie 1940, se menţiona: „Toate breslele de
lucrători, funcţionari particulari şi meseriaşi [...] precum şi ucenicii lor sunt şi
rămân desfiinţate [...]. Organizaţiile profesionale mai sus vizate nu vor mai putea
practica sub nicio formă după data publicării prezentul Decret-Lege. Membrii
acestor organizaţii profesionale care ar contravenii dispoziţiunilor aliniatului
precedent, vor putea fi pedepsiţi cu închisoare de la 6 luni la 2 ani”.
Odată cu publicarea Decretului-Lege menţionat, organizarea breslelor
meseriaşilor din Rădăuţi, ca şi din întreaga ţară, intră în domeniul istoriei 30. Aceste
structuri socio-economice, care îşi au originea în familie, extinzându-se apoi în
frăţii „de sânge”, oficiate legal în bresle şi ulterior reorganizate în corporaţii
coercitive, simbolul autonomiei reprezentat în cazul frăţiilor prin făclia din ceară
curată, iar în cazul corporaţiilor prin drapel, înfăţişează fresca evoluţiei ocupaţiilor
şi meşteşugurilor de la cele mai rudimentare până la formarea unei industrii locale
performante. Dar şi industria locală, până să devină performantă, îşi are propria sa
istorie. Interesant ni se relevă faptul că în perioada 1960–1970, între localnici a
continuat să rămână important meseriaşul, negustorul şi prestatorul de servicii, fără
a ţine seama de statutul juridic de funcţionare al acestora. Localnicii îi ştiau, de
pildă, pe tutungii: Tanner, Rozemberg, Goraş, Zinger; băcanii: Dancner, Lozneanu,
Mentzer, Bernacek; cârciumarii: Glaubah, Ieţco, Medei; frizerii: Acozmi, Bicer,
Văcărean, Caba, Cornea; fotografii: Petrescu, Pădure, Bujdei, Irimescu, Josefiak,
Pomohaci; cizmarii: Scholder, Turinici; croitorii: Stentzler, Pingu, Liebermann,
Ducra, Creţu; ceasornicarii: Niculescu, Ştadler, Boghean, Bauer, Balauseac;
bijutierii: Malek, Kern, Cocoş, fierarii: Sandiuc, Vlonga, Hrihoreţ; găzarii:
Herşcovici, Zaharia, Brigher; mecanicii: Balos, Gaschler, Rosenfield; zugravii:
Drahta, Ungureanu, Grimy; căruţaşii: Furmann, Tecleanu, Ursuleanu, Chiprianov;
măcelarii: Ivanov, Ungureanu, Bilaus, Maha, Gozec, Motriuc; coşarii: Brunno,
Şindilar, Postolache; dar şi pe reparatorul auto Constantinescu, morarul Winkler,
patiserul Main, birjarul „de lux” Voican, vitrinierul Triffo, fântânarul Hâncu,
angrosistul Guttmann, zarzavagiul Vatamaniuc, plăpumarul Baroh, pălărierul
Wagner, blănarul Koffler, tinichigiul Sevaciuc, curelarul Antemie, legătorul (de
file) Cerneţchi, florarul Kentzfield, comerciantul ambulant Marcus şi încă mulţi alţii.
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Das Zunftwesen in Radautz – Bukowina*
(Zusammenfassung)
Aufgrund schriftlicher Dokumente kann man feststellen, dass die Zünfte in der Bukowina
deutscher Herkunft sind. Bis zur deutschen Besiedlung dieses Gebiets hatten die einheimischen
Bewohner das Handwerk nur gelegentlich und als Nebenbeschäftigung betrieben. Eine handwerkliche
Tätigkeit – nicht in öffentlicher Form, sondern als Teil des Alltagslebens – hat es aber schon aus
uralten Zeiten in Radautz, wie in der ganzen Moldau gegeben: sie wurde ununterbrochen, in einer
rudimentären Art und Weise ausgeübt, bis die fremden Einflüsse oder Eindringungen den Charakter
einiger Gewerbe geändert haben. Die ersten Handwerkerzünfte wurden in Radautz 1804 gegründet,
als durch einen kaiserlichen Erlaß im selben Jahr die Handwerker aus der Bukowina berechtigt waren,
sich in Zünften zusammenzuschliessen.
Nachdem Radautz am 21. Januar 1818 zum Marktflecken erhoben wurde, vermehrten sich die
Gewerbe und die Anzahl der Zünfte stieg bedeutend an. Das Zunftgesetz aus 1859 löste die
mittelalterlichen Handwerkerinnungen auf und es wurden Zünfte mit Zwangscharakter gegründet. Es
entstand ein korporatives System, dadurch die Interessen der Handwerker (Meister, Gesellen,
Lehrlinge) besser repräsentiert wurden.
Die weiteren gesetzlichen Veränderungen hinsichtlich der Vereinheitlichung der Berufe
innerhalb der Zünfte und die Vermehrung ihrer Vertretungsmöglichkeiten hatten sehr wichtige Folgen
für die Handwerker. Die Einmischung der Verwaltung und der Politik in die inneren Angelegenheiten
der Zünfte, der Zollkrieg zwischen Österreich und Rumänien (1873–1900), der Einfluss der fremden
westlichen Modelle, der ununterbrochene Konkurrenzkampf zwischen dem Handwerk und der sich
allmählich entwickelnden Industrie sind einige von den Gründen, die den Verfall der lokalen
Innungen verursacht haben. Nach der „grossen Vereinigung” wurden auch die grossen Zünfte und
Gilden rumänisiert und es wurde ihnen die Bezeichnung „Handwerkergenossenschaft” zugeschrieben.
Die Namenveränderung konnte sowohl die Rolle dieser beruflichen Organisationen im Leben der
Handwerker, als auch die soziale, ökonomische und politische Stellung derselben nicht verringern.
Sobald der Erlass Nr. 3 878 veröffentlicht wurde und als Gesetz im November 1940 in Kraft trat,
hörte die Tätigkeit der Handwerkerzünfte in Radautz auf. Diese sozial-wirtschaftlichen Strukturen,
derer Herkunft im Familienleben zu finden ist, die sich später zu sogenannten „Blutsbruderschaften”
und weiter zu öffentlichen gesetzlich organisierten Zünften mit koerzitivem Charakter entwickelten,
stellen die Geschichte der Berufe und des Handwerks von den Anfängen bis zur Bildung einer
leistungsfähiger Lokalindustrie dar.

*

Traducerea: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu

BUCOVINA ŞI PRIMUL RĂZBOI MONDIAL.
CONTRIBUŢIA CLERULUI LA ĂZBOI,
PRIZONIERII ŞI REFUGIAŢII
ALEXANDRINA CUŢUI

În preajma Primul Război Mondial se aflau „două tabere antagoniste în
Europa – Tripla Alianţă (Germania, Austro-Ungaria şi Italia) şi Tripla Înţelegere
(Franţa, Rusia şi Anglia), închegată în 1907, care aşteptau momentul prielnic să
pornească la acţiune”1.
Românii au trăit cu efervescenţă evenimentele ce s-au derulat din a doua
jumătate a anului 1914, după izbucnirea războiului, când Serbia a respins
ultimatumul dat de Imperiul Austro-Ungar. „Sârbii, sprijiniţi de către ruşi,
revendicau pentru ei aceste provincii sârbeşti şi ortodoxe”2, Bosnia şi Herţegovina,
pe care doreau să le smulgă de sub stăpânirea austriacă. Moştenitorul tronului
imperial al Austriei, arhiducele Franz-Ferdinand, împreună cu soţia sa Sofia, s-au
hotărât să viziteze Serbia. Odată ajunşi în Sarajevo, au fost împuşcaţi. Asasinatul
arhiducelui a îndoliat întreg Imperiul Austro-Ungar. Toretic, acest asasinat a
determinat izbucnirea primei conflagraţii mondiale. Însă, „dacă acest atentat nu s-ar
fi produs, cu siguranţă un alt motiv ar fi fost inventat de tabăra cea mai agresivă” 3.
În întreg imperiul liniştea a luat sfârşit. Bucovina era într-o situaţie delicată.
Era „disputată de Austria, care voia să o păstreze şi Rusia care dorea să o
anexeze”4, devenind astfel locul prielnic pentru desfăşurarea operaţiunilor militare.
Autorităţile au avut grijă ca populaţia să atingă un nivel maxim al confuziei. La
început au declarat că au intrat în război alături de România. Pentru ca informaţiile
adevărate să nu ajungă la bucovineni, austriecii au impus cenzura la graniţa cu
România. În vederea mobilizării localnicilor în luptă, le-a permis acestora să poarte
tricolorul. „În preziua plecării pe front a Regimentului 41 Infanterie, ziarele de
limbă germană din Cernăuţi anunţau în ediţii false, special tipărite, intrarea
1
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României în război alături de Austro-Ungaria, ostaşii fiind conduşi la gară cu
steaguri tricolore”5. În felul acesta, austriecii aveau o mai mare siguranţă că
bucovinenii nu vor dezerta din armată. Regimentele în care erau încorporaţi
românii erau „41 Infanterie, 22 Landwehr şi 9 Dragoni”6. Dar, pe lângă militarii
români bucovineni luaţi la luptă, austriecii s-au folosit de o serie de elemente
filohabsburgice (voluntari ucraineni şi legionari români), care „rechizţionează
forţat circa 70 000 de vite pentru aprovizionarea armatei, precum şi alte bunuri
numeroase, dezlănţuie un val de persecuţii sălbatice asupra celor bănuiţi de
sentimente ostile, instituie tribunale militare şi trimite un număr mare de
intelectuali în lagărul de concentrare de la Thalerhof din Stiria”7. Cei care erau
bănuiţi că făceau propagandă rusofilă erau arestaţi.
Aurel Onciul şi cei din partidul său s-au declarat de la început de partea
Austriei. El se afla, ca de obicei, de aceeaşi parte a baricadei cu Nicolae Vasilko,
amândoi fiind în fruntea celor mai sus amintiţi. „Dar sentimentele adevărate ale
poporului român din Bucovina se deosebeau foarte mult de afirmaţiile româneşti de
sub cenzura guvernului austriac, înăsprită şi mai mult de la declanşarea războiului
încoace”8. Austria şi-a concentrat forţele la graniţa cu Polonia ca să atace Rusia. În
partea de est a Bucovinei se afla doar Brigada 35, care nu a putut face faţă armatei
ruse, aceasta intrând pe teritoriul Bucovinei în 2 septembrie 1914. O parte a
populaţiei s-a refugiat în Transilvania, alţii în Basarabia, iar alţii au ajuns în
România unde, mai târziu, s-au înrolat în armata română ca voluntari sau au avut
activităţi de informare şi propagandă în favoarea eliberării fraţilor bucovineni rămaşi acasă.
Bucovinenii scăpaţi de sub austrieci şi ajunşi în Patria Mamă au format un
comitet al refugiaţilor. Unii dintre cei rămaşi acasă s-au constituit tocmai în acel
grup de legionari al lui Aurel Onciul despre care am vorbit. Ei rămaseră să lupte în
continuare de partea Austriei. „Dar legionarii români, deopotrivă cu voluntarii
ucraineni, nu apucară să-şi arate toată destoinicia lor războinică improvizată”9.
Fiind atacaţi de armata rusă după cinci zile de la înfiinţare, grupul lor a fost
destrămat. O altă parte a populaţiei Bucovinei a fost evacuată şi deportată. Unul
dintre cei care au fost nevoiţi să plece, lăsându-şi vatra, a fost şi părintele
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Constantin Morariu10. Înainte de a fi deportat, acesta îi scrie mitropolitului
Vladimir Repta o scrisoare, prin care-l roagă să nu fie silit să-şi lase casa: „aflu din
un izvor vrednic de credinţă, că pentru cazul unor complicaţii războinice, eu figurez
în districtul Suceava ca cel dintâi pe lista celor ce vor fi deportaţi din ţară.
Eventualitatea aceasta ar fi pentru mine şi pentru familia mea o nedreptate
strigătoare la cer”11. În scrisoare, părintele arată sacrificiile pe care le-a făcut cu
întreaga familie în timpul războiului. Fiul său Alexandru, ostaş fiind, era rănit pe
front pentru a doua oară şi se afla internat într-un spital din Viena. Armata austriacă
îi luase caii şi o trăsură echipată, cu tot cu vizitiu, pe care au folosit-o până la Vatra
Dornei, înapoi venind doar vizitiul. Neavând cai, a întâmpinat greutăţi cu aratul
pământului. În afară de toate acestea, Constantin Morariu amintea: „Sunt apoi şi
cam bolnav şi singur în parohie, căci părintele Arsenie Fărtăiş a trebuit să plece pe
câmpul de luptă”12. Iar dacă nu putea să fie folositor altfel, părintele îl ruga pe
mitropolit să-i îngăduie ca să fie util în „orice cancelarie militară”, să fie „activ cu
condeiul” şi aşa să dovedescă „loialitate” şi „patriotismul” ca şi până atunci13. Din
scrisoarea părintelui vedem contribuţia pe care o aduceu preoţii şi românii, în
general, războiului purtat de Austria. „În Bucovina, în decursul celor patru ani de
război, activitatea naţionalistă românească fusese modestă. Până în 1916,
majoritatea soldaţilor români, precum şi populaţia civilă, inclusiv ţărănimea,
rămăseseră loiale Austriei”14. Această atitudine o aveau românii nu din prea mare
dragoste faţă de Austria, ci pentru că România încă nu dădea semne că ar intra în
război şi încă nu se ştie de ce parte ar fi intrat, iar măsurile aspre luate de austrieci
împotriva populaţiei civile, suspectată de activităţi subversive, ar fi fost greu de suportat.
Bucovina a fost ocupată de către ruşi în trei etape. „Prima oară în septembrie
şi octombrie 1914, a doua oară în noiembrie acelaşi an, iar a treia oară în urma
ofensivei generalului Brusilov, din iunie 1916 şi de trei ori ea a fost recuperată de
austrieci”15. Când au intrat prima dată ruşii în Cernăuţi, aceştia au fost întâmpinaţi
de mitropolitul Vladimir de Repta. Odată ocupată provincia, noii ocupanţi „au scos
pe Weisselberger şi alţi germano-evrei din Consiliul comunal de la Cernăuţi şi au
instalat o comisie interimară, compusă numai din români. Face parte dintr-însa un
Hacman, din neamul fostului mitropolit, un Onciul – dar nu dl. Aurel, duşmanul
României, care cine ştie pe unde şi-a mutat democraţia neagră-galbenă –, deputatul
Modest Scalat şi avocatul Temistocle Bocancea din Câmpulung, radicali români de
10
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veche datină, pe cari i-am văzut în România şi i-am primit cu frăţească simpatie”16.
Cei care până atunci se aflau în funcţie de conducere au fost arestaţi şi trimişi în
Rusia. Printre aceştia erau şi Weisselberger, care ocupase funcţia de primar, după
cum am amintit, şi Nicu Flondor.
În timpul celei de-a doua ocupaţii ruseș ti, „ofiţerii şi funcţionarii ruşi de
origine ucraineană au dezlănţuit un crunt regim de jafuri, prigoană şi schingiuiri
împotriva românilor, ameninţându-i cu spânzurătoarea sau deportarea în Siberia” 17.
Toate instituţiile erau obligate să afişeze portretul ţarului în interiorul lor. Pe
Vladimir de Repta l-au forţat să facă slujbă de Te-Deum la Biserica Catedrală, în
cinstea zilei onomastice a ţarului”18, iar în biserici, la Sf. Liturghie, să fie pomenit
cu toată familia. Acest ordin, venit din partea ruşilor, a dus apoi la deportarea
mitropolitului Vladimir de Repta la Praga. Prin urmare, austriecii reuşiseră să lase
preoţimea ortodoxă fără cârmuitor.
În februarie 1915, armata austriacă refăcută a ocupat din nou Bucovina. Dar
situaţia nu avea cum să rămână aşa. Înfrângerea austriecilor în Galiţia, intrarea
României în război şi moartea împăratului Francisc Iosif I i-au determinat pe
austrieci ca în acel an (în noiembrie) să proclame Regatul Polon. Nici în Bucovina
lucrurile nu stăteau mai bine, aceasta avea să fie ocupată de armata rusă pentru a
treia oară. „La începutul lui iunie 1916, ruşii întreprinseră o mare ofensivă în
Bucovina şi Galiţia, bătând pe austrieci şi respingându-i peste Carpaţi”19. Acum
ucrainenii, deşi erau separaţi de ruşi, făcându-şi propriile manifeste şi cuvântări în
ucraineană, se aliază cu ruşii şi, printr-o delegaţie care s-a prezentat la Petrograd, le
cereau acestora să introducă limba ucraineană în spaţiul de la Kiev şi până în
Bucovina. Ruşii nu au acceptat această propunere şi nici nu le-a recunoscut acel
„guvern” pe care ucrainenii şi-l alcătuiseră. Însă revoluţia din Rusia ș i răsturnarea
ţarului, nu au rămas fără urmări. Curând, austriecii aveau să câştige din nou teren,
ajungând să ocupe Kievul. „În timp ce naţionalităţile din imperiu, italienii, românii,
polonezii, sârbii, slovacii, cehii, croaţii aveau o ţintă precisă, făurirea statelor
independente sau desăvârşirea unităţilor naţional statale, ucrainenii au dus o
politică duplicitară, mergând ba pe mâna austriecilor (de regulă), ba pe mâna
ruşilor, în funcţie de evoluţia politică” 20.
Partea cea mai dureroasă pentru bucovinenii de pe fronturile austriece a fost
atunci când au fost puşi să lupte contra românilor. De exemplu, „în octombrie
1916, doi soldaţi români bucovineni, Zamfir Nicoară şi Dumitru Catană, dintr-un
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regiment austro-ungar, au fost condamnaţi la moarte şi executaţi, după ce şi-au
săpat singuri groapa, în localitatea Satulung, fiindcă au refuzat să lupte împotriva
trupelor române. În acelaşi mormânt, uniţi parcă şi dincolo de viaţă, au fost
îngropaţi şi opt ostaşi din armata română, căzuţi pentru eliberarea străvechiului
pământ românesc al Transilvaniei. Pe piatra funerară a fost săpată mai apoi
inscripţia: «În amintirea vitejilor ostaşi căzuţi pe aceste locuri pentru întregirea
neamului românesc şi pentru preamărirea jertfei eroilor martiri, învăţătorii români
bucovineni Dumitru şi Ioan, foşti în armata austro-ungară, executaţi în octombrie
1916 şi aruncaţi în gropile săpate de ei, neprimind să lupte contra fraţilor români»”21.
Situaţia românilor civili şi a preoţilor rămaşi în Bucovina
Acest nou avans pe care-l luaseră austriecii nu schimba cu mult starea de
tensiune în care se aflau locuitorii provinciei şi care se resimţea pretutindeni. În
Bucovina, corpul de jandarmi al colonelului Fischer a instaurat o teroare pe
teritoriul acestei provincii. Pentru a putea ţine românii sub control cu ajutorul
terorizării, au fost instalate acele tribunale militare care au făcut dezastru în
Bucovina. Sute de români au fost arestaţi, aruncaţi în închisori, maltrataţi,
spânzuraţi. O parte dintre ei mai reuşeau să fugă peste graniţă, spre România, fuga
lor fiind înlesnită de către consulul României la Cernăuţi, Gheorghe Galin, care le
procura paşapoarte româneşti. ,,Pentru a putea face un discernământ între cei ce
meritau să obţină un paşaport, consulul României, Gheorghe Galin, se sfătuia
adesea cu preotul Gheorghe Şandru, primarul Cernăuţilor, încât multe vieţi
româneşti au scăpat de persecuţie graţie vigilenţei şi generozităţii consulului.
Primarul oraşului Cernăuţi îndeplinea şi misiunea de a cenzura scrisorile ce erau
trimise sau veneau din Regatul Român, Transilvania şi Basarabia. Împreună cu
Ipolit Tarnavschi, primarul Gheorghe Şandru a salvat mulţi români bucovineni de
furia autorităţilor austriece. S-a constatat că unii români din Bucovina şi
Transilvania trimiteau scrisori înflăcărate, cu un conţinut de înalt patriotism,
chemând la înfăptuirea idealului unităţii statale a întregului popor român şi pentru
care, la a doua cenzurare ce se făcea la poşta de la frontieră de către organele
austriece, puteau să-i expună la arestare. Au fost descoperite de către primarul
Cernăuţilor, Gheorghe Şandru şi scrisori prin care români buni, ca profesorul Radu
Sbiera, Dimitrie Marmeliuc, Pr. Teodor Ştefanelli, Aurel Morariu şi alţii erau
denunţaţi autorităţilor austriece ca trădători, încât puteau ajunge la puşcărie
scăpându-i de primejdie”22. În mod oficial „se atrăgea atenţia jandarmilor şi
autorităţilor politice asupra preoţimii, învăţătorimii şi studenţimii române,
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apelându-se şi la oficiul poştal şi la celelalte servicii ale statului ca să sprijinească
organele respective în spionarea şi supravegherea intelectualilor români” 23.
Guvernul a sperat că poate să spulbere înţelegerea dintre intelectualii
bucovineni, pentru ca aceştia să nu pornească acţiuni împotriva statului austriac. O
mare parte a românilor bucovineni care au fugit peste graniţa de sud au ajuns în
judeţul Iaşi. Acolo au cerut ajutor autorităţilor, fiind „întreţinuţi de stat ca
pensionari”24. Datorită faptului că aceia ce părăseau Bucovina erau în număr tot
mai mare, statul român a fost nevoit să ia anumite măsuri şi s-a cerut ca „aceşti
români refugiaţi să fie întrebuinţaţi în limitele posibilităţii la diverse servicii ale
statului, judeţului sau comunelor, sau în înterprinderi particulare. Dintre coloniştii
aşezaţi prin diferite comune rurale unii, dacă nu chiar majoritatea, s-ar putea
înrebuinţa în muncile agricole ori la diferite industrii rurale, pe care ei le cunosc, în
schimbul unei remuneraţii, care să le dea posibilitatea întreţinerii, scăpând de
situaţia jignitoare în care se găsesc mai ales intelectualii, oameni capabili, valizi,
puşi pe evenimente, aflaţi în imposibilitatea de a-şi câştiga existenţa prin muncă proprie”25.
Într-adevăr, majoritatea românilor bucovineni a fost angajată de către stat.
Un exemplu în acest sens este cel al lui Ion Nistor, care a funcţionat, ca suplinitor,
la catedra, rămasă vacantă, de Istoria Românilor, de la Facultatea de Litere a
Universităț ii „Al. I. Cuza” din Iaș i26. Pe lângă cazul amintit, mai aducem în
discuţie şi situaţia studenţilor refugiaţi. Acestora „li se permite înscrierea în
Universitatea «Al. I. Cuza» şi trecerea examenelor de început, sub rezerva
prezentării ulterioare a actelor cerute de lege şi regulament” 27. Acestora li se
recunoştea studiile şi diplomele obţinute până atunci, iar „mulţi se interesează de
posibilitatea echivalării examenelor trecute la universităţile ruseşti”28, aşa cum
afirma rectorul. În documentele de arhivă se regăsesc cereri de echivalare a
studiilor, cum a fost cea a unui bucovinean, absolvent al Liceului Greco-Oriental
din Suceava: „Am onoarea a vă ruga să-mi echivalaţi diploma de bacalaureat cu
una din ţară”29. Mai mult de atât, acestor studenţi refugiaţi din celelalte spaţii
româneşti aflate sub stăpânire străină, statul şi biserica le acorda burse. Aceasta
reiese şi din scrisoarea unui student basarabean care cerea o parte din suma
cuvenită: „Vă rog să binevoiţi a interveni pe lângă Epitropia Sf. Spiridon pentru a
23
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24
Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale (în continuare se va cita D.J.I.A.N.), Fond
Prefectura Iaşi, secţia ,,Ministerul de Interne. Direcţia Poliţiei şi Siguranţei Generale, Biroul controlul
străinilor”, dosar nr. 12/1918, f. 208.
25
Ibidem, fila 208 v–209.
26
Idem, Fond Universitatea ,,Al. I. Cuza” – Iaşi, secţia ,,Cancelaria rectorului”, colecţia
microfilme, rola nr. 84–85, dosar nr. 878/1918, cadrul 243.
27
Idem, rola 86, dosar nr. 883/1918, cadrele 270–271.
28
Idem, rola 84–85, dosar nr. 878/1918, cadrul 199.
29
Idem, rola 84–85, dosar nr. 878/1918, cadrele 304–310.

Bucovina şi Primul Război Mondial

mi se acorda suma de 500 lei din suma prevăzută pentru studenţii basarabeni” 30. De
asemenea, acestor studenţi li se acorda masa gratuită la cantinele căminelor
universitare, prin ordinul rectorului, aș a cum aflăm dintr-un document: „La 1
noiembrie 1918 are loc deschiderea Căminului Studenţesc al Universităţii din Iaşi.
Pe lângă acest cămin este o cantină, a cărei antrepenori sunt obligaţi a alimenta o
serie de studenţi basarabeni, ardeleni şi bucovineni” 31.
Din păcate, pentru cei rămaşi acasă situaţia nu era la fel de îmbucurătoare. În
special preoţii erau principalii „suspecţi” în ochii autorităţilor, aceştia fiind
declaraţi iredentişti încă dinainte de începerea războiului. Prin atitudinea lor, au
stârnit ura şi neîncrederea mai marilor provinciei care au încercat să-i compromită
în ochii autorităţilor de la Viena şi ai locuitorilor provinciei. Şi cum nu aveau de ce
să-i acuze, vina care li se aducea era rusofilia. Preoţii şi învăţătorii au fost
împotriva cămătăriei, alcoolismului, a destrăbălării şi a tuturor mijloacelor
neumane de exploatare şi despuiere materială şi de îngenuncherea totală a
populaţiei din pătura de jos a societăţii. Prin acţiunile lor, în acest caz au ,,deranjat”
în decursul anilor pe comercianţii vremii, care în mare parte erau evrei. Acum
venea vremea lor să se răzbune. Habsburgii îi foloseau la spionajul intern. Prin
urmare, denunţurile neîntemeiate şi false le reveneau lor în cea mai mare parte, dar
şi rutenilor care sperau la înfăptuirea Marii Ucraine. Acuzele care se aduceau erau
grave şi, de cele mai multe ori, cazurile se terminau prin executarea celor
,,vinovaţi”. Tribunalele erau pline, de aceea se găseau spânzurători în drumul mare,
iar pentru a învinui pe cineva era necesar să se găsească trei martori.
Amintim aici unul dintre puţinele cazuri cu un final fericit. Este vorba de
părintele Brăileanu din Frumosu, ,,acuzat să fi spus parohienilor săi că austriecii
n-au nici un drept asupra Bucovinei, pe care au răpit-o în mod nedrept de la
Moldova. Românismul părintelui Brăileanu era recunoscut în Bucovina, iar în
România vestea despre executarea acestui bătrân preot bucovinean, decorat de
Regele Carol cu «Steaua României», putea să producă oarecari nemulţumiri, puteau
deveni încurcături dăunicioase pentru propaganda austrofilă de la noi” 32.
De rusofilie a fost acuzat şi părintele Prelici din Rarancea, „care a fost arestat
că înainte cu câţiva ani se văzuse la el un calendar rusesc”. Un alt caz întâlnim la
Volcineţ, unde „Freier denunţă în scris prefectului Iosephowicz din Siretiu că
preotul Isopescu din Volcineţ ar fi «suspect» de «simpatie» cu ruşii, pentru că, pe
când trecea o patrulă rusă prin sat, părintele sta la fereastră şi «zâmbea». Jidanii din
Siretiu peste tot sunt împotriva părintelui Isopescu, pentru că poartă pe piept o
cruce după obiceiul rus, ceea ce denotă «simpatie». Tot aşa părintelui Pauliuc din
Siretiu, i s-a socotit ca mare crimă faptul că Sfinţia Sa, în ziua ocupării Siretului de
30
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către ruşi, s-ar fi arătat în stradă cu pălărie şi pardesiu nou. Aceasta nu ar fi
însemnat nici mai mult nici mai puţin decât «simpatizare» cu ruşii”33.
Cele mai incredibile acuze li se aduceau preoţilor şi toate aceste se întâmplau
din cauză că voiau să fie români până la moarte, voiau să fie la fel ca fraţii lor de
peste graniţa sudică. De pildă, „pr. Dariiciuc ar avea bancnote ruseşti. Jandarmeria
l-a arestat şi i-a confiscat pretinsele bancnote, a făcut socoteala banilor şi a găsit
curat un milion şi jumătate de ruble. L-au târât apoi în lanţuri cot la cot cu
criminalii ordinari, până la Rădăuţi, unde judecătorul Teperberg a constatat că
pretinsele bancnote ruseşti erau nişte lozuri sârbeşti admise de Austria de câţiva
ani. Tribunalul din Rădăuţi nefiind competent să-l libereze, părintele a fost târât
încă la Suceava şi de acolo la Humor” 34. Situaţia ajunsese cumplit de apăsătoare.
Dacă se trăgeau clopotele în sat era un semn pentru ruşi. Dacă ardea o lumânare
într-o fereastră, la fel era considerată. Dacă se întâmpla ca să intre într-un sat o
patrulă rusească pe o uliţă mai dosnică, atunci sigur însemna că românii i-au
anunţat să vină pe acolo. Veneau spioni chiar şi în biserici şi asistau la slujbe:
„Părintele Bucevschi din Budineţ a fost denunţat fals de jidanul Iankel-WolfRetter, crâşmar în aceeaşi comună, iar părintele dr. Păsăilă a fost arestat pentru că a
vorbit în biserică în sens «nepatriotic». Preotul Cristofor Iliuţ din Fundul Moldovei
a fost denunţat de înaltă trădare, pentru că ar fi dus mâncare ruşilor prin pădure. A
fost găsit apoi nevinovat, dar judecătoria a eliberat apoi denunţătoarea pentru că
preoţimea este toată «suspectă». Pr. Caragea a fost denunţat de iredentism de o listă
de vreo sută de oameni. Dintre aceştia, cincizeci erau fictive, ei neputându-se găsi
nici până în ziua de azi”35; „Părintele Zopa din Cernăuţi la strigătul de alarmă al
unei jidauce, care, trăgând cu urechea la conversaţia lui cu o veche parohiană a sa,
crezuse că descoperise în el un spion rus – aşa spune ea –, a fost atacat îndată de
sutele de jidani îngrămădiţi ca de obiceiu în piaţă şi pe străzi, fu dat pe mâna
vardiştilor şi dus în huiduiala, scuipările şi batjocorile mulţimii jidoveşti la secţie,
unde jidauca amintită, împreună cu doi jidani, au depus denunţul împotriva
preotului”36.
Acestea sunt doar o parte a abuzurilor făcute asupra unor preoţi care activau
pentru cele sfinte ale lor. Pe lângă ei au avut de suferit şi ceilalţi intelectuali, dar şi
populaţia de rând. Din populaţia paşnică şi tolerantă ce o avuse Bucovina până
atunci, acum toţi se transformaseră în spioni şi trădători ai Imperiului Habsburgic.
„O teroare nemaipomenită se dezlănţuise până atunci în Bucovina. Spânzurătorile
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erau necontenit în funcţie, inculpaţii nu mai erau traduşi în faţa vreunui consiliu de
război, ci executaţi imediat fără nicio judecată”37.
În mijlocul acestor lupte, profesorii germani şi evrei de la Universitatea din
Cernăuţi începuseră să transporte avutul acesteia în provinciile centrale ale
imperiului. Românii luptau ca măcar Biblioteca Universităţii din Cernăuţi să
rămână pe loc. În acest timp, ,,România stă înspăimântată, nu se clinteşte. Pândeşte
cu arma la picior pârjolul. Încă nu se arătase încotro trage cumpăna sorţii. Dar eu,
eu mă mistuiam în chinurile aşteptării ceasului izbăvirii Bucovinei” 38. România
adoptase o măsură, prin ,,hotărârea Consiliului de Coroană, ce a avut loc la
21 iunie – 3 august 1914, la Sinaia, unde s-a hotărât păstrarea neutralităţii sub
forma «expectativei în apărarea frontierelor»”39. Aceasta avea să dureze până în
1916. Însă guvernul liberal care se instalase la putere, în fruntea căruia se afla I. C.
Brătianu, ,,avea să aducă în prim planul activităţii guvernamentale o problemă de
mare sensibilitate pentru toţi românii, cea a înfăptuirii României Mari”40.
Prizonierii şi dezertorii români din armata austro-ungară
Austriecii înrolaseră aproape 10% din populaţia românească, iar pe străini i-a
protejat. Nu mai amintim de evrei, pe care i-au scutit de serviciul militar, dar în
schimbul unor servicii. Cea mai mare parte dintre evrei au fost lăsaţi la
aprovizionare. „Intervalul anilor 1914–1918 a însemnat pentru monarhia austroungară mobilizarea unui număr de peste 9 000 000 de soldaţi. Operaţiunea
mobilizării s-a extins asupra tuturor naţionalităţilor înglobate în monarhie, iar cifra
rezultată a fost echivalentul procentului de 17,2% din numărul total al populaţiei.
Din totalul militarilor mobilizaţi, jumătate – aproximativ 4 500 000 de soldaţi – au
fost destinaţi frontului. Fiind incluse în Imperiu, Ardealul (Transilvania) şi
Bucovina nu au fost scutite de acest tribut uman plătit armatei austro-ungare”41.
Aceşti soldaţi au avut de îndurat greutăţile frontului. Slaba aprovizionare cu
alimente, arşiţele verilor şi frigurile puternice din timpul iernilor au avut un bilanţ
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tragic: „41 739 au murit pe câmpul de luptă, 11 275 au murit în urma rănilor şi
bolilor căpătate în lupte şi 25 405 au rămas invalizi”42.
Războiul între cele două mari puteri, Austria şi Rusia, s-a dat, după cum am
văzut, în mare parte pe pământul românesc al Bucovinei, iar bucovinenii „au fost
puşi să lupte în cele mai grele sectoare ale frontului”43. Mulţi dintre ei dezertau,
nemaivrând să lupte pentru o cauză care nu era a lor, iar cei care erau cu frontul
mult mai spre est au ajuns în Rusia. Dezertorii care au avut norocul de a ajunge la
fraţii români, o mare parte s-au stabilit în judeţul Iaşi ca refugiaţi. Acestora li s-a
oferit posibilitatea de a lucra la pădure, prin acordul prefectului judeţului Iaşi:
„dezertorii din armata austro-ungară să fie plasaţi la muncă în comuna Bădeni, la
pădurea domnului inginer Goangea”44. Numărul acestora ajunşi în ţară a fost infim
în comparaţie cu a celor ce au ajuns în Rusia. În lagărele ruseşti, prin capturile
făcute de armata rusă, dar şi prin dezertările în masă, a ajuns un număr de ,,peste
2 000 000 de militari din cadrul armatei austro-ungare. Din acest număr total,
aproximativ 120 000 dintre ei au fost români ardeleni şi bucovineni” 45. Aici
prizonierii au avut de întâmpinat alte greutăţi. Pe lângă foamea care o aveau de
îndurat din cauza mâncării puţine şi de proastă calitate, prizonierii erau repartizaţi
la moşieri ruşi, unde munceau câte „18–20 de ore pe zi, primind în schimb 20–25
de copeici şi două cămăşi pe an” 46. Ruşii, în „mărinimia” lor, după revoluț ia
bolș evică, au impus un regim de detenţie mai „relaxat”, în sensul că românilor li
se permitea să meargă la cinematograf, la spectacole, dar întotdeauna aceste
înlesniri erau însoţite de lecţiile despre „importanţa victoriei socialiste”47. Românii
s-au revoltat împotriva acestei propagande a sovieticilor, ceea ce le-a creat şi mai
multe neplăceri. Ruşilor li s-au alăturat şi ungurii, care erau şi ei prizonieri, dar
erau adepţii bolşevismului. Principala problemă a prizonierilor era supravieţuirea.
Conflictul politico-militar cunoscut sub denumirea de revoluţia bolşevică,
faţă de care prizonierii români au rămas neutri, a fost în favoarea românilor.
Datorită faptului că România a intrat, în 1916, în război de aceeaşi parte a baricadei
cu Rusia, „la 23 februarie 1917 (toate datele sunt pe stil vechi), Ministerul de
Război a decis, prin Ordinul nr. 1 191, înfiinţarea Corpului voluntarilor români
ardeleni şi bucovineni. Acesta urma să fie compus din prizonieri români din armata
austro-ungară aflaţi în Rusia, al căror număr era estimat, în august 1916, la peste
42
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120 000 de oameni. Comanda nominală a Corpului îi revenea lui Constantin
Coandă, ataşatul militar român pe lângă Marele Cartier General Rus”48. Deşi acest
Corp al volutarilor luase fiinţă de la 3 martie 1917, abia la „3 iunie 1917, primul
eşalon format din 110 ofiţeri şi 1 200 de subofiţeri şi soldaţi”49 pleacă spre
România. „Presa rusă vehicula cifra de 40 000 de români dornici de a se înrola în
unitatea nou înfiinţată”, dar „până în ianuarie 1918 au sosit din Rusia în România
doar 8 513 voluntari”50. Aceştia au fost întâmpinaţi în Iaşi, în Piaţa Unirii, de către
generalul Prezan, şeful Marelui Cartier General. Aici „s-a serbat în mijlocul unei
bucurii delirante, cea dintâi manifestare a întregirii complete a neamului, temelia
României Mari”51. Corpul voluntarilor români ardeleni şi bucovineni era compus,
după cum am arătat, atât din prizonierii şi dezertorii veniţi din Rusia, cât şi din cei
ce se aflau în ţară. Acestora li s-a adăugat un număr de 21 de studenţi ardeleni52 de
la Universitatea ieşeană, dar şi câţiva elevi de seminar din Cernăuţi. Relevant este
cazul unuia dintre aceştia: „Protocol contra seminaristului Aurelian Lucan, care a
participat, în Suceava, la manifestări împotriva stăpânirii Austro-Ungare. Iar la
intrarea României în Primul Război Mondial s-a înrolat în armată. El a fost
reclamat conducerii seminarului de către Dimitrie Stoniţchi şi Ioan Macoriciuc” 53.
Acesta nu era singurul elev român înrolat pentru apărarea intereselor conaţionalilor
săi. „În anul 1917–1918, în anul I la Seminarul clerical din Cernăuţi erau zece
elevi, opt erau români (Dimitrie Beraru, Modest Lucan, Alexandru Mercheş,
Octavian Nicoară, Ioan Prelipceanu, Ioan Sabie, Eudoxie Scripa şi Valerian
Vasilovschi) şi doi ucraineni. Şase dintre ei erau înrolaţi în armata română şi făceau
studiile teologice numai pe perioada concediilor”54. ,,După un stagiu de instrucţie
de patru săptămâni”55 au fost repartizaţi la diverse regimente. Ulterior, „la
13 octombrie 1917, Marele Cartier General a decis reunirea voluntarilor ardeleni şi
bucovineni într-un corp separat, înfiinţat la 17 noiembrie 1917 şi comandat de
colonelul Marcel Olteanu”56.
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Intrarea României în Primul Război Mondial
Revenind la perioada 1914–1916, în care România a fost neutră, „declaraţia
de neutralitate marca, practic, începutul oficial al desprinderii României din alianţa
cu Puterile Centrale, parafată în 1883, şi care, mai bine de 30 de ani, fusese
garanţie în faţa tendinţei de expansiune a Rusiei în Balcani” 57. În timpul acesta,
marile puteri nu ştiau cum să o atragă în luptă. „Austro-Ungaria şi Germania îi
promiteau întreaga Basarabie, inclusiv zona Hotinului şi chiar o parte a Bucovinei,
zona de sud, în vreme ce Rusia şi partenerii ei, Marea Britanie şi Franţa, erau
dispuse să-şi cedeze toate teritoriile româneşti din Imperiul Habsburgic”58. În ceea
ce privea teritorul Bucovinei, ruşii au admis pentru început ca graniţa să fie pe râul
Siret, ca mai apoi să fie de acord cu stabilirea după eliberarea de sub habsburgi pe
râul Prut. Astfel revenea României şi regiunea Cernăuţiului. În acea perioadă se
ducea şi un „război de poziţii, adoptat de beligeranţi la sfârşitul anului 1914 şi
continuat în anii următori, rezultat al echilibrului de forţe realizat pe cele două
fronturi, care impunea atragerea de noi state în cadrul alianţelor, în special a
acelora ale căror poziţii geopolitice şi geostrategice şi elemente de potenţial puteau
înclina raportul de putere în favoarea uneia dintre părţile aflate în conflict”59.
„La 14/27 august 1916, România a declarat război Imperiului Austro-Ungar,
ceea ce a determinat declaraţiile similare ale Germaniei, Bulgariei şi Turciei către
ţara noastră, la 17/30 august şi respectiv 19 august/1 septembrie 1916”60. Această
decizie a României a fost foarte importantă şi „nici nu se putea altfel, căci stând
locului, aproape s-ar fi sinucis. [...] Fraţii noştri din Bucovina, Transilvania şi
Ungaria ar fi fost striviţi cu desăvârşire” 61. România făcea parte dintre ţările care
luptau pentru „autodeterminare naţională şi înlăturarea dominaţiei străine”62. Însă
această decizie avea să aducă lupte grele pentru români. Puterile Centrale au adus
de pe alte fronturi divizii care aveau o experienţă de doi ani de război şi erau foarte
bine înarmate. Linia frontului a fost pe o lungime de 1 100 de km, ceea ce a
deteminat armata română să se retragă, austriecii ajungând să ocupe 2/3 din
suprafaţa României, până la Bucureşti. Pe lângă lupta armelor, austriecii mai
duceau o luptă a propagandei, „cu mijloacele celei mai scârboase corupţiuni,
57
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încercând să momească sufletul neprihănit al ostaşului şi ţăranului nostru” 63. Aşa
s-a ajuns la eşecul armatei române din 1916, aceasta fiind nevoită să se retragă în
Moldova, împreună cu guvernul. Această pierdere pe care a suferit-o armata
română „a avut deznodământ dramatic: peste 2/3 (circa 100 000 km², cu aproape
3,5 milioane de locuitori) din teritoriul statului de atunci au fost cotropite de
inamic; ocupaţia militară străină a înregistrat jafuri cumplite şi teroare cruntă,
necunoscute până atunci, jefuind în doi ani 1 768 559 tone cereale, 1 140 809 tone
produse petroliere, 946 313 tone legume, 262 592 tone alimente şi furaje, 28 870
tone păsări, aproape 3 000 000 vite mari şi ovine, 600 000 de cai, de asemenea
maşini şi utilaje”64.
Intrarea României în război a dus la agravarea situaţiei bucovinenilor care se
aflau „strânşi în jurul lui Iancu Flondor şi Sextil Puşcariu”65. Ei „deveniseră mai
sensibili la ideea unei Românii Mari”66. Refugiaţii bucovineni în România acţionau
pe toate căile pentru ca opinia publică să cunoască adevărata situaţie a celor rămaşi
acasă şi dorinţa lor de a se uni cu ţara.
Un important rol în armata română l-au avut preoţii. Încă din 1870 era în
vigoare un regulament privitor la clerul din armata permanentă, „care a fost
promulgat de către Carol I, prin Înaltul Decret nr. 603/6 aprilie 1870, care permitea
ca la fiecare regiment – şi dacă era «corp în parte» –, la fiecare batalion să activeze
câte un preot militar”67. Acest regulament, deşi permitea, nu obliga prezenţa
preoţilor militari. În documentele privitoare la prima conflagraţie mondială, vedem
că participarea preoţilor a fost în număr mare. Deşi aceştia nu au fost primiţi chiar
bine de la început, mai ales de către gradaţi, se găsesc dovezi că în timpul luptelor
au existat bune colaborări între feţele bisericeşti şi armată, majoritatea
comandanţilor şi ofiţerilor tratând preoţii ,,aşa cum se cuvine”68. Pentru a putea
organiza preoţii militari mai bine, a fost ales un protopop. În această funcţie a fost
numit părintele profesor universitar de la Facultatea de Teologie din Bucureşti,
Constantin Nazarie. În şedinţa Sfântului Sinod din 15 mai 1915 acesta a fost ales în
unanimitate de voturi. Această numire a fost recunoscută de către Marele Stat
Major, dar, prin Decizia nr. 1 716, din 6 iulie 191569, se hotărăşte că nu poate
funcţiona ca protoiereu de armată decât în vreme de război. În acest timp părintele
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Constantin Nazarie a conceput instrucţiunile referitoare la organizarea preoţilor
militari pe timp de război. De asemenea, a solicitat conducerii armatei cele
necesare preoţilor pe timp de război. Toate aceste solicitări au contribiuit la
organizarea unui serviciu religios complet care să facă faţă acelor situaţii ale
timpului. Înainte de război a alcătuit şi tipărit şi cuvântări pentru ostaşi, la
recomandările Marelui Stat Major şi comandanţilor armatei. În vara anului 1916
Constantin Nazarie a ţinut conferinţe pe eparhii cu toţi preoţii mobilizaţi, dându-le
cu această ocazie toate îndrumările cu caracter militar şi religios, referitoare la
ţinuta ostăşească şi preoţească, care pentru natura lor delicată nu puteu fi date în
scris. Î.P.S. Mitropolit Pimen i-a precizat părintelui Nazarie „că-i dă pentru armată
cei mei buni preoţi ai săi din eparhie” 70.
Odată intrată România în război, au fost mobilizaţi pentru nevoile armatei
252 de preoţi, dintre care doi nu şi-au desfăşurat activitatea efectiv din motive
necunoscute. Dintre aceştia, 46 au fost demobilizaţi pentru diferite motive, iar 25
au fost daţi dispăruţi sau luaţi prizonieri. Cinci preoţi au căzut pe câmpul de luptă,
iar şase au fost răniţi. Din numărul total de preoţi mobilizaţi, 135 erau licenţiaţi în
Teologie, 10 au fost absolvenţi ai Facultăţii de Teologie, 70 de preoţi consideraţi cu
seminarul complet, 10 preoţi aveau numai 4 clase seminariale, 11 preoţi cu două şi
trei clase secundare, iar despre restul de şase preoţi, diferenţa de până la 252, nu
există date exacte. Dintre toţi aceşti preoţi, nu se ştie câţi au fost bucovineni. Cert
este faptul că „au existat şi preoţi români care au sosit din armata austro-ungară,
precum preotul căpitan Ilie Hociotă, care în ianuarie 1919 era maior în C.5.A. şi
Ioan Dăncilă, hirotonisit căpitan în 1915 şi încadrat apoi în armata română unde,
din ianuarie 1920, a fost preot militar cu gradul de maior, iar în 1921 protopop al
clerului militar”71. Acesora li se mai adaugă Adrian Lupăştian de la garnizoana
Cernăuţi, care s-a oferit să colaboreze cu preoţii din armata română, punându-le la
dispoziţie „o schiţă de organizare a preoţimii militare active ca bază fundamentală
după organizaţia preoţimii militare din fosta armată austriacă”72. Corpului
Voluntarilor Români Ardeleni şi Bucovineni a servit ca preot şi duhovnic Ion
Agârbiceanu, care spunea că „am fost zilnic în contact cu ei, ţinând să nu le
slăbească moralul prin situaţiile tragice ce s-au succedat. Asemenea, am spovedit şi
am împărtăşit pe unii dintre ei”73.
Clericii de pe front, deşi nu aveau o pregătire pentru aceste împrejurări, s-au
arătat a fi de mare folos, fie că se aflau pe linia frontului, fie că erau în spatele
acesteia sau în spitale. Despre aceştia, cei mai de seamă comandanţi ai armatei
afirmau: „Au făcut mai mult decât li s-a cerut pentru ţară şi neam (generalul
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Prezan); au dat pildă de curaj trupei şi ofiţerilor în situaţiile cele mai periculoase,
au fost dotaţi cu toate calităţile necesare; au fost perle, nu preoţi (General Răşcanu);
au fost adevărate izvoare de hrană sufletească (General Panaitescu); au fost tătucul
ostaşilor (lt. col. Dragu); cu admiraţie au privit la păstorul lor trupa şi ofiţerii,
făcând parte esenţială din sufletul formaţiei (lt. col. Grigoriu)”74. Aceşti preoţi
militari şi-au ajutat comandanţii, au pansat răniţii, de multe ori îmbrăcând haine
sanitare, au luptat pentru combaterea epidemiilor, în unele cazuri au „făcut-o pe
medicii cu multă îndemânare, au fost pildă de curaj şi dispreţ de moarte, au stat în
tranşee sub ploaia de gloanţe şi şrapnele, au mers cu crucea în mână în primele
rânduri, îmbărbătând pe soldaţi, au stat sub scutele drapelului, însufleţind pe ostaşi,
au contribuit în bună parte la gloria regimentelor” 75. Nu au stat departe de soldaţii
din tranşee ci pe lângă aceştia, „ca adevăraţi părinţi, n-au cunoscut odihna [...],
alergând din sat în sat şi la bolnavi, zilnic distanţe de 20–30 km”76. Pe lângă aceste
fapte, ei nu uitau de misiunea preoţească, oficiind slujbe, îngropând morţii, au
îngrijit cimitirele de prin sate şi dacă era nevoie au fost şi dascălii copiilor din
satele apropiate frontului sau au înfiinţat orfelinate pentru orfani. Mulţi dintre
preoţii militari s-au arătat a fi adevăraţi cunoscători ai istoriei românilor. De
exemplu, preotul Gheorghe Ciuchi le ţinea conferinţe soldaţilor despre Răpirea
Bucovinei şi starea ei sub austrieci până în prezent, […] cinci conferinţe tratând
istoria Bucovinei, Basarabiei şi a Ardealului”77. Au luptat în acelaş timp şi pentru
confesionalism, prin puterea cuvântului lor „au convertit la ortodoxie circa 43 de
izraeliţi”78, „fiind puternici mânuitori ai cuvântului şi ai faptei; în caz de nevoie au
luat comanda (Creţu Mihail, Iustin Şerbănescu etc.), iar în cazuri extraordinare şi ei
au pus mâna pe armă (Stoicescu I., Marinescu N. etc.); [...] au făcut coruri cu
soldaţii şi ofiţerii, au fost buni camarazi, buni prieteni, au fost bravi, au fost eroi” 79
şi o parte dintre ei au fost „vrednici martiri şi ostaşi a lui Hristos şi ai Patriei” 80.
Pentru bravura lor, au fost avansaţi la gradul de căpitan; 61 dintre aceştia au primit
decoraţiile Coroana României, Avântul Ţării, Serviciul Credincios, Răsplata
Muncii pentru Biserică, Meritul Sanitar81.
În Imperiul Austro-Ungar, spre sfârşitul anului 1918, aveau să se producă
schimbări importante. Ultima decadă a lunii octombrie „a fost marcată de agravarea
situaţiei din Bucovina, ca urmare a atitudinii ostile a autorităţilor austriece şi
ucrainene faţă de mişcarea unionistă din această provincie românească, aflată de
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aproape 144 de ani sub stăpânirea Vienei” 82. Ordinea din interiorul provinciei
începea să se tulbure, pe de o parte din cauza prizonierilor bucovineni care au fost
deportaţi în Rusia, iar pe de altă parte din cauza bandelor de ucraineni, cărora
austriecii le promiteau sprijinul în întemeierea unui stat propriu. De asemenea,
trupele maghiare care se aflau în retragere provocau tulburări.
Ultima şedinţă parlamentară a avut loc la 22 octombrie 1918. Până la această
dată „deputaţii români din Parlamentul austriac au rămas loiali” 83 autorităţilor.
Imediat a avut loc ,,manifestul împăratului Carol I, care în fond însemna
autodizolvarea împărăţiei habsburgice, manifest ce avusese un efect eclatant în
Bucovina. În urma acelui manifest al împăratului, românii din armata austriacă au
plecat acasă, iar politicienii nu aveau format un corp de voluntari care să lupte
pentru interesele naţionale. Cărturarii români însă îşi dădeau seama de marea
însemnătate a momentului şi au hotărât să acţioneze în consecinţă pentru a trezi
spiritul naţionalist în inimile românilor. Profesorul Sextil Puşcariu, care ţinea
legături cu membrii Comitetului refugiaţilor bucovineni din Iaşi, se sfătui în casa
doctorului Isidor Bodea cu mai mulţi prieteni şi hotărî editarea ziarului «Glasul
Bucovinei», al cărui prim număr apăru la 22 octombrie 1918”84. Fondatorii acestui
ziar făuriseră un program ce era intitulat Ce vrem?. „Redactorul lui (ziarului)
nespecificat a fost Sextil Puşcariu. Semnatarii trecuţi în ordine alfabetică au fost
patrusprezece: George Bancescu, Dionis cav. de Bejan, Dr. Isidor Bodea, Dr.
Vasile Bodnărescu, Dr. Octavian Gheorghian, Dr. Max Hacman, Dr. Cornel
Homiuca, Dr. Vasile Marcu, Alecu Procopovici, Dr. Eusebie Popovici, Dr. Sextil
Puşcariu, Gheorghe Şandru, Dr. Valerian Şesan şi Alexandru Vitencu”85. Iată că
încetul cu încetul se zărea un licăr de fericire în ochii bucovinenilor care simţeau că
marea clipă a Unirii se apropia. Un merit deosebit a avut profesorul Sextil Puşcariu
,,de a fi stăruit din vreme asupra necesităţii luării de contact şi de colaborare cu
Comitetul refugiaţilor de la Iaşi, arătând într-un articol din «Glasul Bucovinei» că a
sosit momentul când nu ne mai putem lipsi de nimeni spre a putea ţine piept muncii
uriaşe ce ne aşteaptă”86.
„La 14/27 X 1918 a avut loc la Cernăuţi Adunarea Constituantei a Românilor
din Bucovina, compusă din reprezentanţii tuturor partidelor politice române din
Bucovina”87. În această adunare se stabileşte un Consiliu Naţional, care era compus
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„întâiu de 50, mai târziu de 100 de bărbaţi”88. Acest Consiliu îl avea în frunte pe
Iancu Flondor, iar secretar pe Dionisie Bejan. În acelaşi timp îşi continua
activitatea şi guvernatorul austriac al Bucovinei, contele Etzdorf. Acesta „l-a
înştiinţat pe Iancu Flondor că ucrainenii pretind partea de nord a Bucovinei până la
Prut, lăsând românilor partea de sud până la Siret, iar pământul din mijloc cuprins
între Siret şi Prut să fie considerat Condominium”89 până când graniţa definitivă va
fi stabilită. Totodată, guvernatorul îi propune lui Flondor să accepte „instituirea
unui guvern mixt alcătuit din reprezentanţi ai românilor şi rutenilor”90, pentru că nu
mai putea să ţină sub control situaţia. Flondor a refuzat această propunere, ba mai
mult i-a adus la cunoştinţă guvernatorului că a intervenit pe lângă Guvernul Român
din Iaşi, cerându-i intervenţia armatei române, pentru ca Bucovina să intre în
drepturile sale. Însă, „preocupaţi să-şi instaleze puterea în provincie, ucrainenii fac
dovada incapacităţii de a gestiona situaţia, aceasta degenerând. Haosul era
generalizat, autorităţile ineficiente, populaţia lipsită de siguranţa individuală şi a
proprietăţii, legiunea ucraineană săvârşea abuzuri, se luau măsuri împotriva
românilor implicaţi în mişcarea naţională, iar activitatea Consiliului Naţional
Român era paralizată”91. Între timp, Consiliul Naţional al ucrainenilor, numit
Ucrainsca Naţionalna Rada, a considerat momentul oportun pentru a declara
provincie ucraineană partea de nord a Bucovinei. La „6 noiembrie 1918, ucrainenii
din Bucovina, sprijiniţi de legionarii lor, au dat lovitura de stat, ocupând toate
oficiile din Cernăuţi, sechestrând astfel toată Bucovina” 92. Acum ei „pătrund în
palatul guvernatorului, pe care-l gonesc şi se instalează un guvern ucrainean” 93. Dar
cum ucrainenii nu erau singuri, aceştia acţionând împreună cu legionarii lui Aurel
Onciul, s-au instalat împreună la conducere. „După ce guvernatorul Etzdorf
semnase procesul verbal prin care trecea puterea în Bucovina lui Omelian
Popowicz şi Aurel Onciul, acesta din urmă se intitulă administrator al Moldovei
de Sus şi, în această calitate, porni la Iaşi pentru a stabili cu guvernul român
raporturi de vecinătate”94. Însă a fost întâmpinat în gara din Iaşi de către refugiaţii
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bucovineni care nu i-au făcut o primire aşa cum a sperat. „Lovit şi huiduit, se văzu
silit să părăsească fără zăbavă Iaşii, fără a mai fi luat contact cu guvernul român” 95.
Pentru a stopa aceste evenimentele nedorite din Bucovina, care luau
proporţii, Iancu Flondor îl trimise pe avocatul Vasile Bodnărescu ca „agent
diplomatic al lui Iancu Flondor pe lângă guvernul român” 96. Acesta porni împreună
cu Nicu Gherghel şi, la „4 noiembrie Vasile Bodnărescu ajungea la Iaşi cu
misiunea expresă de a obţine intervenţia neîntârziată a armatei române în
Bucovina”97. Era mai mult decât necesară această intervenţie a armatei ,,în care un
neam întreg şi-a pus nădejdea, pentru înfăptuirea năzuinţelor”98 – după cum spunea
generalul Prezan. Practic, acesta a fost şi motivul pentru care România a intrat în
război: „de eliberare a teritoriilor naţionale şi de întregire a neamului” 99. Guvernul
de la Iaşi, „urmărind îndeaproape evoluţia evenimentelor din Bucovina, a evaluat
corect gravitatea situaţiei şi a întreprins măsurile care impuneau sprijinul populaţiei
şi a autorităţilor româneşti, care se manifestau în direcţia unirii cu ţara”100.
Momentul mult aşteptat de românii bucovineni nu a mai întârziat să apară. În
ziua de 23 octombrie/5 noiembrie 1918, Divizia a VIII-a infanterie a primit ordin să
intre în Bucovina 101. Iar ca măsură de precauţie, „pentru a avea cât mai multe forţe
disponibile în caz de atac, toţi comandanţii vor căuta a ţine batalioanele cât mai
întrunite şi să fie foarte cumpăniţi în detaşări de subunităţi în diferite localităţi” 102.
În urma acestui ordin, la 6 noiembrie, în Suceava, Câmpulung şi Gura Humorului
intrau primele detaşamente de jandarmi şi grăniceri ,,trimise de guvernul
Marghiloman pentru a restabili ordinea în zonele locuite preponderent de români.
Deplasarea efectivelor militare în Bucovina a constituit, de altfel, pretextul pentru
demiterea lui Alexandru Marghiloman, căruia i s-a imputat neinformarea în
prealabil a aliaţilor, deşi contele Demblin, diplomat austriac, afirma că îi fusese
adusă la cunoştinţă solicitarea sprijinului militar adresată de Consiliul Naţional

95
Ibidem, p. 385. Aurel Onciul nu venise de bună voie la Iaș i ci fusese trimis cu un vagon
special, de către gen Iacob Zadik, după întâlnirea de la Suceva, pe 6 noiembrie 1918, unde
„propunerile” lui Onciul nu au fost luate în seamă ș i mai ales a fost huidiut de un grup de tineri
români în frunte cu Filaret Doboș [n. red.].
96
Teodor Balan, op. cit., p. 5.
97
Pavel Ţugui, Unele precizări cu privire la revenirea Bucovinei la România, în ,,Analele
Bucovinei”, Bucureşti, anul III, nr. 2, 1996, p. 472.
98
Adrian Pandea, O armă subtilă, propaganda, în „Document”. Revista Arhivelor Militare
Române, nr. 2, 2000, p. 2–3.
99
Mihaela Pralea, La apel se va răspunde: mort pentru patrie, în „Document”. Revista
Arhivelor Militare Române, nr. 1, 2000, p. 9.
100
Ion Giurcă, Ofiţeri englezi implicaţi în luptele de la Hotin din ianuarie 1919, în
„Document”. Revista Arhivelor Militare Române, nr. 2–4, 2001, p. 14
101
A.M.R., Fond Marele Stat Major, secţia „Studii Istorice”, dosar nr. 835, f. 7; dosar nr. 833,
f. 212.
102
Ibidem, dosar nr. 840, f. 8.

Bucovina şi Primul Război Mondial

Român din Cernăuţi, guvernului din Iaşi” 103. Însă această schimbare de guvern nu a
dus şi la schimbarea atitudinii României faţă de Bucovina. Generalul Coandă,
,,reprezentând noul guvern”104 i-a ordonat generalului Zadik, comandantul Diviziei
a VIII-a ,,să avanseze până la Cernăuţi”105.
Acum se puteau întoarce în linişte toţi fiii Bucovinei care fusesră nevoiţi să
fugă din ţară. Printre aceştia s-a numărat şi capul bisericii, Mitropolitul Vladimir,
care a stat pe tot timpul războiului la Praga, aici fiindu-i impus de austrieci
domiciliu forţat. Un alt fiu al Bucovinei a fost Teodor Ştefanelli, care „a fost primul
ce a trecut graniţa spulberată, ca să se închine pământului din care a fost
zămislit”106. A fost pusă la dispoziţia refugiaţilor bucovineni o garnitură de tren,
care „i-a adus pe pribegii bucovineni acasă, pentru a lua parte la bucuria marelui
act al Unirii”. Acum se întoarse la Cernăuţi şi preotul Constantin Morariu 107.
Comitetul refugiaţilor, al cărui preşedinte era Ion (Iancu) Nistor, trebuia să ia
parte activă la această mare sărbătoare a bucuriei tuturor românilor. Ion Nistor, care
a ajuns la Cernăuţi înaintea acestui mare eveniment, a luat legătura cu Iancu
Flondor şi au căzut de accord cu acţiunile politice care trebuiau desfăşurate. În
numele acestui comitet, dascălul Gh. Tofan a făcut o declaraţie din care vom reda
câteva cuvinte: ,,În aceste momente înălţătoare, noi refugiaţii şi voluntarii
bucovineni ne-am întors la vetrele noastre părăsite. Având satisfacţia datoriei
împlinite, noi întindem frăţeşte mâna celor rămaşi acasă, cari şi-au păstrat
nepângărită conştiinţa în dorinţa sinceră de a munci împreună la ridicarea ţării şi a
neamului”108. Din păcate, activitatea acestor refugiaţi este destul de puţin cunoscută
şi cercetată, deşi aceştia au avut un rol atât de important în înfăptuirea Unirii.
Dintre aceşti mari bărbaţi ai Bucovinei îl amintim şi pe Emilian Sluşanschi, fost
primar al oraşului Storojineţ, refugiat la Bucureşti, unde a desfăşurat, împreună cu
Vasile Lucaciu, S. Mândrescu, Ion Grămadă, G. Rotrică şi alţii o ,,foarte vie activitate”109.
Populaţia românească aştepta entuziasmată zile de-a rândul pe străzi şi în
pieţele din Cernăuţi şi din celelalte oraşe intrarea armatei române. Şi nu aşteptau
oricum, ci cu tricolorul în mână. În dimineaţa zilei de 9 noiembrie 1918, la
Cernăuţi se adunase multă lume în Piaţa Mare. „Ca pe un mire dorit aştepta capitala
Cernăuţi intrarea falnicei armate române. Încă de duminică multe edificii se
împodobiră cu steaguri tricolore. În piaţa principală lumea mare adunată era febrilă
de aşteptare. După amiază, între orele 3 şi 4, un aeroplan român, plutind deasupra
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Cernăuţilor, anunţă populaţiei sosirea armatei române prin următoarea proclamaţie,
semnată de Iacob Zadik: «Răspund la chemarea Consiliului Naţional Bucovinean,
armata română, din înaltul ordin al Majestăţii Sale Regelui Ferdinand I al
României, a păşit pe pământul Marelui Voievod Ştefan, pentru a ocroti viaţa,
avutul şi libertatea locuitorilor de orişice neam şi credinţă împotriva bandelor de
criminali, cari au început opera lor de distrugere în frumoasa voastră ţară. Trecând
hotarul pus între noi de o soartă vitregă acum 100 şi mai bine de ani, trupele
române sosesc în mijlocul vostru, aducându-vă dragostea şi sprijinul lor, pentru
libera împărţire a dorinţelor născute din dreptul legitim al popoarelor, de a dispune
de soarta lor. Stăpânit de aceste sentimente şi cu credinţă în sinceritatea cererei
voastre de ajutor, invităm poporul bucovinean ca să nu se abată sub nici un motiv
de la viaţa şi ocupaţiunile sale normale. Subsemnatul garantează oricărui locuitor
libera exercitare a drepturilor sale civice şi face cunoscut în acelaş timp că se va
reprima cu toată severitatea cuvenită orice încercare de desordine, acte de violenţă
sau nesupunere la ordonanţele date de noi»”110.
Spre seară, trei detaşamente ajunseseră până la Tărăşeni şi Hliboca. La
Cernăuţi se vesti că intrarea armatei va urma a doua zi. Însă armata înaintă pe data
de „10 noiembrie până la Ceahor, Cuciurul Mare şi respectiv Mihalcea” 111. ,,Luni,
11 noiembrie Divizia a VIII-a Infanterie îndeplinea ordinile primite să ocupe
Cernăuţii”112. De dimineaţă, lumea se adună în piaţa principală, doamne şi
domnişoare cu flori, tineri cu steaguri tricolore, toţi cu căldura entuziasmului în
inimi pătrunşi de măreţia zilei”113. În mijlocul acestei mulţimi se afla
arhipresbiterul Gheorghe Şandru, primarul oraşului şi Iancu Flondor, împreună cu
alţi bravi români bucovineni. „Spre întâmpinarea domnului General de Divizie
Zadik şi Stat majorului Diviziei, fură trimişi D-nii Dr. Botnărescu şi Dr.
Gheorghian, însoţiţi de ofiţeri de onoare dintre ofiţerii români bucovineni. Primite
cu indescriptibil entuziasm, sosiră automobilele cu D-l General Zadik cu Lt. col.
Statului Major Rovinaru. Între ploile de flori şi entuziaste aclamaţii de Trăiască
Regele României Mari! Trăiască Armata Română! Mult doriţii soli ai desrobirii
fură conduşi în sala de recepţiune din Palatul Naţional. Aici urmară clipele celei
mai mari înălţări sufleteşti aşteptate cu dor de aproape un secol şi jumătate” 114.
Iancu Flondor rosti următoarele cuvinte: „Domnule General, daţi-mi voie să
vă binecuvântez, aşa după cum o fac doi fraţi iubitori, care după o lungă şi
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dureroasă despărţire se întâlnesc spre a nu se despărţi niciodată”115. „A vorbit
Flondor foarte emoţionant, a răspuns Zadik şi mai mişcat. Amândouă vorbirile erau
slabe şi foarte rău rostite: şi unul şi altul dintre oratori îşi pierdea adesea firul, nu-şi
mai aducea aminte de frazele învăţate de-a rostul şi făcea pauze care, în împrejurări
normale ar fi fost penibile. Dar în acele momente se cunoştea că ele sunt pricinuite
de emoţie şi emoţia cucerea şi sufletele noastre. Ochii tuturor erau umezi, iar când
Flondor şi Zadik s-au îmbrăţişat simţeam cum îmi curg lacrimile pe obraz”116.
După aceea, luă cuvântul şi istoricul Ion Nistor, spunând: „Domnule general, ca
preşedinte al Consiliului Naţional Român am dorinţa să binecuvântez falnica oaste
română din capitala Bucovinei, acestei ţări care păstrează în sânul ei sfintele
moaşte ale marelui nostru domn Ştefan. Acum când suntem pe cale să întregim
moştenirea lui […], simţim că sufletul lui nemuritor este în mijlocul nostru. Un
sfânt fior trece prin sufletele noastre, însă nu e dat fiinţei omeneşti să exprime şi să
fixeze aceste sentimente în cuvinte. Numai o rugăciune care se înalţă la ceruri fără
cuvinte îi poate corespunde câtva”117. După toate cuvântările, corul ,,Armoniei” a
cântat imnul Salut Armatei Române, imn compus de preotul Şandru, pe versurile
preotului C. Berariu. La îndemnul Î.P.S. Sale Mitropolitul Vladimir Repta,
generalul a fost cazat, împreună cu gradaţii săi, în casa părintelui Berariu. Drept
mulţumire, „Consiliul Naţional trimise regelui, la Iaşi, următoarea telegramă:
«Astăzi la orele 11 din zi, intrând falnica armată a regelui României în capitala
Cernăuţi, întâmpinată cu entuziasm general, aducem majestăţii voastre, plini de
credinţă şi iubire, omagiile Bucovinei libere. Trăiască M. S. regele României
Mari!»”118. Răspunsul regelui nu a întârziat să apară.
În următoarea zi, la 12 noiembrie, a avut loc prima şedinţă a Constituantei
Bucovinei, în Palatul Ţării. Consiliul Naţional îşi asumă puterea în Bucovina,
exercitând şi puterea legislativă. Prin urmare, trebuia format guvernul ţării. Ca
preşedinte al Guvernului a fost numit Iancu Flondor, iar preşedinte al Consiliului
Naţional a rămas Pr. Dionisie Bejan. „Au fost numiţi în fruntea secretariatelor
următorii politicieni: dr. Sextil Puşcariu – la Externe; dr. Dorimedont Popovici – la
Interne; Nicu Flondor – la Finanţe; Gheorghe Sârbu – la Agricultură; dr. Radu
Sbiera – la Instrucţia Publică; dr. Ipolit Tarnavschi –la Culte; dr. Max Hacman – la
Comerţ şi Industrie; dr. Vasile Marcu – la Secretariatul Afacerilor Sociale şi
Alimentării Publice; Aurel Ţurcan – la Lucrări Publice şi Reedificare; Cornel
Tarnovieţchi – la Comunicaţii, Poştă şi Telegraf; dr. O. Gheorghin – la Salubritate
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Publică”119. În ziua următoare au fost stabilite principalele priorităţi pe care
Guvernul le avea de îndeplinit. Aşa că în fiecare domeniu au fost luate măsuri de
urgenţă. Trebuiau să fie lichidate relaţiile dintre fostul guvern al Ţării şi Biserică,
să reintre în toate drepturile mitropolitul, să fie reorganizat serviciul sanitar,
refacerea comunicaţiilor prin poştă şi telegraf, dezvoltarea învăţământului şi, nu în
ultimul rând, progresul agriculturii şi împroprietărirea ţăranilor cu pământ.
Deoarece – spunea Iancu Flondor – „ţăranii noştri bucovineni au săvârşit şi o faptă
şi mai mare. Ei au scăpat datinile, legea şi limba strămoşilor noştri. Numai
ţăranilor, nicidecum boierilor sau baronilor, avem a le mulţumi, dacă ţara aceasta
după o vitregă stăpânire de peste 140 de ani se poate întoarce iar la mama ei” 120.
Acest nou guvern a dat dovadă de toleranţă faţă de celelalte naţionalităţi
conlocuitoare, acestea dându-şi în mare parte acordul cu privire la Marea Unire a
Bucovinei cu România.
Armata română a trecut apoi până la vechile graniţe: la Ceremuş, Nistru şi
Colacin. Trecând de acestea eliberează de sub dominaţie străină şi o parte din
teritoriul Galiţiei, „asupra teritoriului din Galiţia, ce se va ocupa de armata română,
prin aplicarea stării de asediu, suspendându-se unele garanţii constituţionale”121.
Pentru o vreme Bucovina îşi regăsise locul firesc în cadrele statului naţional
unitar român, după ce „o sută patruzeci şi patru de ani a îndurat suferinţele unei
ocârmuiri străine, care ne-a nesocotit drepturile de popor băştinaş”122.
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Die Bukowina und der Erste Weltkrieg.
Beitrag des Klerus zum Krieg, Gefangenen und Flüchtlinge
(Zusammenfassung)
Die Verfasserin präsentiert in der Studie Bukowina und Erste Weltkrieg. Beitrag des Klerus
zum Krieg, Gefangenen und Flüchtlinge historische Ereignisse, die mit der Teilnahme Rumäniens und
der Bukowina am I. Weltkrieg verbunden sind. Es wird die Situation der rumänischen
Zivilbevölkerung und der rumänischen Priester aus der Provinz, sowie der rumänischen Gefangenen
und Deserteure aus der österreichisch-ungarischen Armee analysiert.

CONSISDERAŢII PRIVIND CERCETĂRILE
SOCIOLOGICE DIN BUCOVINA
ÎN PERIOADA INTERBELICĂ
RODICA IAŢENCU
Şcoala sociologică a lui Dimitrie Gusti
Sociologia s-a constituit ca o ştiinţă a societăţii româneşti, din preocuparea de a
evalua ştiinţific realizarea diferitelor idealuri ale dezvoltării sociale. În această
preocupare, un aspect definitoriu a fost acela al cercetării sociale concrete a realităţilor
naţionale, mai ales prin promovarea studiilor monografice. Perioada interbelică a
ridicat pe o treaptă calitativă nouă tradiţia românească a cercetării sociale monografice,
sub direcţia teoretică şi organizatorică a lui Dimitrie Gusti (13 februarie 1880 –
30 octombrie 1955), autorul primului sistem de sociologie ştiinţifică şi creator al
învăţământului sociologic din ţara noastră. În această perioadă, sociologia a fost
considerată o ştiinţă în slujba naţiunii, cu rol important în construcţia naţională şi în
scopul realizării unui amplu program de reforme sociale prin ştiinţă şi cultură naţională.
Dimitrie Gusti şi-a făcut studiile liceale şi universitare la Iaşi, continuându-şi
pregătirea în Germania, în perioada anilor 1900–1909, mai întâi ca student în Filosofie
Morală la Leipzig şi apoi ca student în Ştiinţe Juridice la Berlin. Perioada studiilor sale
la Berlin (1904–1909) a fost caracterizată de preocupări propriu-zis sociologice,
continuate mai târziu la Paris, în colaborare cu Émile Durkheim (1858–1917),
fondatorul şcolii franceze de sociologie, cu importante contribuţii în stabilirea
sociologiei ca ştiinţă şi includerea acesteia în cadrul ştiinţelor umaniste. În anul 1904,
Dimitrie Gusti a obţinut doctoratul în Filosofie, cu teza Egoism şi altruism. Motivaţia
sociologică a voinţei practice.
Activitatea profesională a lui Dimitrie Gusti a fost impresionantă: a constituit
Asociaţia pentru Studiu şi Reformă Socială (Iaşi, 1918–1921, devenită, din anul 1921,
Institutul Social Român, care a funcţionat la Bucureşti în perioada 1921–1948; între
1939 şi 1944 a funcţionat sub denumirea de Institutul de Ştiinţe Sociale ale României);
a organizat, împreună cu studenţii Seminarului de Sociologie şi Etică, de la Catedra de
Sociologie, Etică, Politică şi Estetică a Facultăţii de Litere şi Filosofie a Universităţii
din Bucureşti, un fişier al tuturor cărţilor de sociologie, etică şi politică aflate în
Analele Bucovinei, XVII, 2 (35), p. – , Bucureşti, 2010
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bibliotecile publice din Bucureşti (1923); a coordonat înfiinţarea Recensământului, a
Şcolii de Asistenţă Socială şi a celei de Statistică (1930), a Institutului de Conjunctură,
Asociaţiei Camerei de Comerţ şi Industrie; a întocmit proiectul de reformă a
învăţământului (1933); a creat, împreună cu Victor Ion Popa, Henri H. Stahl şi
Gheorghe Focşa, Muzeul Satului (1936); a obţinut legiferarea Serviciului Social
(1938), prin care s-a instituţionalizat cercetarea sociologică, îmbinată cu acţiunea
socială practică şi cu pedagogia socială; a înfiinţat premiile autorilor tineri needitaţi
(1929), trecute apoi pe seama Fundaţiilor Culturale Regale; a iniţiat şi îndrumat
acţiunea de cercetare monografică a satelor din România (1925–1945); împreună cu
echipa sa de sociologi a realizat primele filme sociologice din lume: Obiceiuri
populare româneşti (1928, regia Mihai Vulpescu); Drăguş – viaţa unui sat românesc
(1929, regia Paul Sterian, Nicolae Argintescu-Amza); Un sat basarabean – Cornova
(1931, regia Henri H. Stahl, Anton Golopenţia); Satul Şanţ (1936, regia Henri
H. Stahl); Obiceiuri din Bucovina (1937, regia Henri H. Stahl, Constantin Brăiloiu); a
fost profesor la Catedra de Sociologie, Etică, Politică şi Estetică a Facultăţii de Litere
şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti (1920), devenind, din anul 1929, decanul
acesteia; profesor la Universitatea ,,Al. I. Cuza” din Iaşi; ministru al Instrucţiei Publice,
Cultelor şi Artelor (1932–1933); membru corespondent al Academiei Române din
octombrie 1918, membru titular din iunie 1919 şi apoi vicepreşedinte (1923–1925;
1943–1944) şi preşedinte (1944–1946) al acesteia, calitate în care a înfiinţat Consiliul
Naţional de Cercetări Ştiinţifice (1947–1948); preşedinte al Secţiunii Istorice a
Academiei Române (1935–1938); a fost membru al mai multor academii, societăţi şi
institute de sociologie de peste hotare (New York, Geneva, Berlin, Londra, Praga,
Tokio, Institutul Internaţional de Sociologie ş.a.); a fost director al Casei Culturii
Poporului şi apoi al Fundaţiei Culturale Regale „Principele Carol” (1934–1940), al
Institutului Social Român (1921–1939, 1944–1948), Institutului de Ştiinţe Sociale ale
României (1939–1944) şi al Consiliul Naţional de Cercetări Ştiinţifice (1947–1948); a
fost preşedinte al Oficiului Naţional al Cooperaţiei (1929), al Societăţii de
Radiodifuziune (1929), al Casei Culturii Poporului, al Consiliului de administraţie a
Casei Autonome a Monopolurilor de Stat (1929); a înfiinţat şi a condus revista „Arhiva
pentru Ştiinţă şi Reformă Socială” (1919–1943) şi a coordonat revista „Sociologie
românească” (1936–1944).
Opera sociologului cuprinde recenzii sistematice ale unor cărţi de specialitate:
studii şi lucrări despre personalităţi şi sisteme filosofice (A. D. Xenopol, C. Rădulescu
Motru, Vasile Pârvan, Ion Bianu, Dionisie Roman, Immanuel Kant, Thomas Garrigue
Masaryk); expuneri teoretice despre sistemul sociologic şi metoda acestuia; cercetări
ştiinţifice concrete despre unităţile sociale (naţiune, individ–societate–stat în
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Constituţie, partid politic, Societatea Naţiunilor, problema federaţiei statelor europene)
şi despre relaţii şi procese sociale (problema dunăreană, libertatea presei, sociologia
războiului ş.a.); studii despre teoria şi metoda de cercetare a vieţii sociale; studii
consacrate unui proces social (Sociologia războiului, 1915) şi doctrinelor sociale
(individualism, anarhism, socialism, sindicalism şi comunism); lucrări despre
organizarea culturii în ansamblu, despre organizarea culturii populare, a vieţii universitare.
Principalele opere ale lui Dimitrie Gusti sunt: Egoismus und Altruismus (1904);
Die soziologischen Betrehungen in der neuen Ethik (1908); Cosmologia elenă (1929);
Sociologia monografică, ştiinţă a realizării sociale (1934); Sociologia militans.
Introducere în sociologia politică (1935, 1946); Cunoaşterea sociologică şi acţiunea
culturală. Însemnătatea lor pentru viaţa naţională şi de stat (1936); Temeiurile
teoretice ale cercetărilor monografice (1937); Cunoaştere şi acţiune în serviciul
naţiunii (1939); Ştiinţa naţiunii (vol. I–II, 1939); Problema sociologiei (1940);
Îndrumări pentru monografiile sociologice (1940); La science de la réalité sociale
(1941). A coordonat Enciclopedia României, apărută în patru volume, în perioada
1938–19431.
Sistemul de sociologie gustian s-a dezvoltat treptat, începând cu anul 1910, când
profesorul se afla la începutul carierei ştiinţifice, căpătând, în forma sa finală, deplina
verificare prin cercetările monografice de teren. Sociologia, aşa cum o concepea
Dimitrie Gusti, reprezenta un sistem de cunoaştere a realităţii sociale prezente din
perspectiva analizării integrale a vieţii în stat a neamului. Prin cercetarea realităţilor
concrete ale societăţii, sociologia avea menirea de a face cu putinţă o mai bună
conducere a statului. Astfel concepută, sociologia depăşea stadiul unei discipline
teoretice, transformându-se într-una operaţională, ca o sociologie militans, cu scopul
nu numai de a înţelege fenomenele sociale ci şi de a le putea îndrepta 2. Sistemul
sociologic gustian poate fi rezumat la câteva enunţuri: societatea se compune din
unităţi sociale, adică din grupări de oameni legaţi între ei printr-o organizare activă şi o
interdependenţă sufletească; esenţa societăţii este voinţa socială; voinţa socială depune
ca manifestări de viaţă: o activitate economică şi una spirituală, reglementate de o
activitate juridică şi politică; voinţa socială este condiţionată în manifestările ei de o
serie de factori sau cadre care pot fi reduse la patru categorii fundamentale: cosmic,
biologic, psihic şi istoric; schimbările suferite de societate în decursul timpului, prin
1
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activităţile ei şi sub influenţa factorilor condiţionanţi, se numesc procese sociale;
începuturile de dezvoltare pe care le putem surprinde în realitatea prezentă şi, deci, le
putem prevedea cu o oarecare precizie, se numesc tendinţe sociale. Plecând de la acest
sistem, Dimitrie Gusti a fundamentat metoda monografică, metodă ce presupune
abordarea simultană, multidisciplinară a subiectului pe cadre şi manifestări, folosind
echipe de specialişti din domeniul ştiinţelor sociale, medici, ingineri, agronomi, învăţători3 ş.a.
Merită să menţionăm, în acest context, punctul de vedere al lui Dimitrie Gusti în
ceea ce priveşte legătura dintre sociologie şi politică – înţeleasă ca practică socială.
Plecând de la ideea că tot ce este politic este şi social, iar ce este social este, în acelaşi
timp, şi politic, Gusti ajunge la concluzia că ştiinţele sociale pun în evidenţă valori de
cunoaştere, iar politica, judecăţi de valoare. În opinia sociologului, politica are o dublă
valenţă, pe de o parte de ştiinţă normativă – care are menirea să explice justeţea
diferitelor scopuri posibile şi să examineze mijloacele necesare pentru realizarea lor,
dezvoltându-se astfel într-o ştiinţă a creaţiei valorilor sociale totale, naţionale, care
lucrează în direcţia apropierii lor de idealul etic; pe de altă parte, politica – ştiinţă
practică, se referă la mijloacele tehnice de realizare a idealului social. Pornind de la
ideea ,,cunoaştere şi acţiune în serviciul naţiunii”, sociologul a desfăşurat multiple
eforturi pentru a constitui o ştiinţă a naţiunii, căci ,,a cunoaşte ţara este cel mai bun
mijloc de a o servi”4.
Una dintre direcţiile de acţiune în acest sens era legată de organizarea ridicării
culturale a poporului. Ideea lui Dimitrie Gusti de a înfiinţa instituţii speciale menite să
îndrume activitatea culturală a poporului românesc porneşte de la constatarea situaţiei
culturii româneşti imediat după Unire. Misiunea esenţială a naţiunilor în genere, şi
aceea a naţiunii româneşti în special este să-şi dezvolte la maximum personalitatea şi
să creeze cultură, ştiut fiind faptul că unitatea culturală este principalul element de
cimentare a unităţii politice a unei naţiuni. Cercetarea sociologică a culturii româneşti a
scos la iveală faptul că naţiunea românească nu avea o cultură unitară. În satele
româneşti exista un fond cultural imens şi autentic, încă neexplorat. La oraşe se
manifesta o cultură superioară, influenţată, în fiecare provincie, de cultura germană
(Transilvania şi Bucovina), franceză (Vechiul Regat) sau rusească (Basarabia). În
concepţia lui Dimitrie Gusti, unificarea culturii româneşti superioare şi punerea ei în
legătură cu fondul se putea realiza în două moduri: printr-o organizare adecvată a
culturii româneşti superioare şi prin ridicarea culturală a poporului românesc 5.
3
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Sergiu Tămaş, Dicţionar politic. Instituţiile democraţiei şi cultura civică, Bucureşti, Casa de
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5
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Soluţia dată de Dimitrie Gusti acestor probleme a fost înfiinţarea Asociaţiei
pentru Studiu şi Reformă Socială, în aprilie 1918, la Iaşi (după reunificarea teritoriilor
româneşti, Asociaţia a funcţionat la Bucureşti). Contextul în care a luat fiinţă această
asociaţie a fost caracterizat de sfârşitul Primului Război Mondial, realizarea
dezideratului naţional, prin Unirea de la 1918, precum şi de necesitatea adoptării unor
măsuri şi a elaborării unor reforme în diferite domenii ale vieţii sociale, economice,
culturale, în conformitate cu noile realităţi impuse de aceste evenimente. Scopul
concret al înfiinţării Asociaţiei era acela de a cerceta ,,toate laturile vieţii sociale
româneşti în mod dezinteresat şi fără nicio prejudecată ori tendinţă politică; de a
propune reformele care izvorăsc din aceste studii; de a lupta pe toate căile de
propagandă ca aceste reforme să se înfăptuiască şi de a contribui în largă măsură la
educarea socială a maselor”6. Conform statutelor Asociaţiei, publicate în primul număr
al ,,Arhivei pentru Ştiinţă şi Reformă Socială”, revista instituţiei, activitatea acesteia
era structurată pe secţii: agrară, comercială şi industrială, financiară, juridică, secţia de
politică şi administraţie, de igienă şi politică socială, secţia culturală. Activitatea
ştiinţifică a Asociaţiei urmărea organizarea de misiuni speciale în ţară sau peste hotare
pentru studierea diferitelor probleme de natură socială, culturală, înfiinţarea unei
biblioteci ştiinţifice prin editarea de publicaţii, organizarea unui serviciu de propagandă
pentru înfăptuirea reformei sociale şi de educaţie socială a maselor, prin intermediul
conferinţelor, cursurilor, adunărilor şi publicaţiilor, care urmau să formeze biblioteca
de propagandă şi educaţie socială, înfiinţarea unei arhive pentru ştiinţele sociale (care
să cuprindă o bibliotecă, un repertoriu bibliografic, colecţii de documente etc.) 7.
În anul 1921 Asociaţia s-a transformat în Institutul Social Român, avându-l ca
preşedinte pe Dimitrie Gusti. Scopul acestuia era acela de a cerceta problemele
ştiinţifice sociale şi, în special, cele privitoare la starea socială a Românei Mari, de a
face, pe baza studiilor, propuneri practice necesare pentru înfăptuirea operei de reformă
socială, de a contribui la răspândirea cunoştinţelor sociale etc. Institutul avea nouă
secţii: agrară, financiară, comercială, industrială, juridică, administrativă, secţia de
politică şi igienă socială şi demografică, secţia culturală şi cea de teorie şi politică
socială8. Un aspect important al activităţii Institutului Social Român era acela al
cercetărilor monografice a satelor româneşti, însă Dimitrie Gusti a avut în vedere şi
studiul sociologic al mediului orăşenesc şi muncitoresc. Relevante sunt în acest sens
6

Dimitrie Gusti, Apelul făcut în aprilie 1918 cu prilejul întemeierii Asociaţiei pentru Studiu şi
Reformă Socială, în ,,Arhiva pentru Ştiinţă şi Reformă Socială”, Bucureşti, anul I, nr. 1, 1919, p. 291.
7
Ibidem, p. 239.
8
Lege pentru acordarea calităţii de persoană morală Institutului Social Român şi statutele, în
,,Arhiva pentru Ştiinţă şi Reformă Socială”, anul III, nr. 2–3, 1921, p. 384; Traian Herseni, op. cit., p. 139.
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cercetările întreprinse în cartierul Tei din Bucureşti (1930–1938) şi cele asupra oraşului
Reşiţa (1945). S-a întocmit şi un amplu plan pentru Cercetarea de sociologie integrală
a întreprinderilor, proiectat a se efectua de către Institutul Social Român în cadrul
lucrărilor Comisiei de cercetări sociale pe teren a Consiliului Naţional de Cercetări Ştiinţifice9.
Una dintre principalele activităţi ale Institutului Social Român a fost cea
publicistică. Cea mai importantă publicaţie periodică apărută sub egida Institutului a
fost revista de sociologie ,,Arhiva pentru Ştiinţă şi Reformă Socială”, editată cu
regularitate în perioada 1919–1943. O altă publicaţie periodică a fost ,,Sociologie
românească”, apărută în perioada 1933–1944. Sub egida Institutului au apărut şi:
,,Buletinul Secţiei de Studii Cooperative” (1927–1930), ,,Buletinul Secţiei
Bibliografice” (1932), ,,Buletinul Secţiei Economice” (1932–1934), ,,Revista
Institutului Social Banat–Crişana” (1932–1944), ,,Buletinul Institutului Social din
Basarabia” (1937–1938), ,,Affaires danubiennes” (1938–1944). În activitatea editorială
a Institutului Social Român au fost cuprinse şi cele trei monografii, care reuneau
rezultatele cercetărilor monografice: Nerej, un sat dintr-o regiune arhaică; Clopotiva,
un sat din Haţeg; Drăguş, un sat din Ţara Oltului10. Dimitrie Gusti şi colaboratorii săi
din cadrul Institutului au desfăşurat o largă activitate publicistică şi pe alte planuri
culturale. Astfel, în perioada 1938–1939, au apărut, sub coordonarea lui Gusti, patru
volume din Enciclopedia României. Lucrarea, plănuită în şase volume, constituie un
document istoric important de analiză a problemelor sociale din România interbelică,
sistematizată tematic potrivit unui plan ştiinţific unitar. Sunt analizate instituţiile,
fenomenele şi procesele sociale, cultura şi psihologia poporului român, creaţia şi
cultura populară, sistemul juridic, legislativ şi administrativ11 ş.a. Sub conducerea lui
Anton Golopenţia s-au pus bazele unui Atlas sociologic al României. Cartografierea
problemelor demografice, aproape încheiată în anul 1944, era concepută ca un
9

Constantin Stroe, Din gândirea etică românească, Bucureşti, Casa de Editură şi Presă ,,Şansa”,
1997, p. 60; http://www.history-cluj.ro/SU/cercet/Stavarache/MonografiaSociologica.htm
10
Ştefan Costea (coordonator), Istoria sociologiei româneşti, Bucureşti, Editura Fundaţiei
,,România de Mâine”, 1998, p. 366 (în continuare se va cita Istoria sociologiei româneşti); Lucia Apolzan,
Activitatea editorială a profesorului Dimitrie Gusti, în vol. Dimitrie Gusti. Studii critice, Bucureşti,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980, p. 364–365 (în continuare se va cita Lucia Apolzan, Activitatea
editorială a profesorului Dimitrie Gusti).
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Lucia Apolzan, Sate, oraşe şi regiuni cercetate de Institutul Social Român, 1925–1945,
Bucureşti, Editura Institutului Social Român, 1945, p. 30 (în continuare se va cita Lucia Apolzan, Sate,
oraşe şi regiuni cercetate de Institutul Social Român); Henri H. Stahl, Dimitrie Gusti. Personalitatea şi
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instrument util în conducerea politico-administrativă, în sprijinul rezolvării unor
probleme de stat12. Pentru expoziţiile internaţionale de la Paris (1937) şi New York
(1939), organizate cu sprijinul Academiei Române, Dimitrie Gusti asigurase publicarea
unor valoroase lucrări, prin care se prezentau lumii ştiinţifice şi publicului străin
volumele: Histoire des Roumains et de leur civilisation (Nicolae Iorga); Le pays et le
peuple roumain (Simion Mehedinţi); L’art du paysan roumain, scrisă de George
Oprescu ş. a. Cele 18 lucrări publicate, împreună cu expoziţia sociologică din
pavilionul României arătau ,,adevărata forţă specifică a naţiunii române, care are a-şi
spune cuvântul în câmpul muncii creatoare de valori universale” 13.
Pentru cunoaşterea cât mai eficientă a realităţilor vieţii sociale pe ansamblul ţării,
Institutul Social Român a luat iniţiativa înfiinţării institutelor sociale regionale:
Institutul Social Basarabia (Chişinău, 1934), Institutul Social Român Dobrogea
(Constanţa, 1935), Institutul Social din Oltenia (Craiova, 1939), Institutul de Cercetări
Sociale – Regionala Prut şi Dunărea de Jos (Iaşi, 1939). În Bucovina a funcţionat, de la
1 aprilie 1939, Institutul de Cercetări Sociale – Regionala Cernăuţi, destinat cercetării
ştiinţifice din regiunea istorică a Bucovinei. Institutul şi-a desfăşurat activitatea în
colaborare cu Regionala Bucovina a Fundaţiei Culturale Regale ,,Principele Carol”,
înfiinţată în anul 1938. Având-l ca director pe Romulus Cândea, preşedinte –
Constantin Narly şi secretar general – Leon Ţopa, Institutul cuprindea următoarele
secţii: geografie socială şi bogăţii naturale; economie socială; biologie socială şi
sănătate; istorie socială; religie; folclor şi limbă; folclor muzical; artă; secţia culturală;
secţia pedagogică; secţia juridică; secţia minorităţi şi a românilor de peste hotare;
secţia sociologică; secţia de statistică; secţia de apărare naţională militară; secţia de
ştiinţe politice, administrative şi ziaristică. Planul de lucru al Institutului cuprindea, pe
anul 1939–1940, următoarele obiective: 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 a unei biblioteci accesibile nu numai specialiştilor în domeniu14.
Consolidarea prestigiului obţinut pe plan intern de către Institutul Social Român
a fost urmată de afirmarea internaţională a acestuia. Alegerea României pentru
12
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desfăşurarea, în 1939, a celui de al XIV-lea Congres internaţional de sociologie (care
n-a mai avut loc din cauza evenimentelor internaţionale) şi desemnarea lui Dimitrie
Gusti ca preşedinte al acestuia, au confirmat recunoaşterea internaţională a meritelor
şcolii româneşti de sociologie15. Între 1946 şi 1947, Institutul Social Român a efectuat
zece cercetări de teren. Planul de cercetări pentru perioada 1948–1949 cuprindea
realizarea pe teritoriul României a 90 de cercetări de teren în vederea realizării unei
lucrări de sinteză şi a unei hărţi sociologice a Românei 16. Din păcate, acest proiect nu
s-a mai realizat. Legea învăţământului din 1948 a stipulat încetarea predării sociologiei
în întregul sistem de învăţământ şi a creat premisele lichidării sistemului instituţional al
cercetărilor sociologice. Aplicarea acestei legi a dus la desfiinţarea sociologiei,
considerată alături de genetică şi cibernetică ,,ştiinţă burgheză”, iar şcoala sociologică
de la Bucureşti, ,,şcoală idealistă”, a fost interzisă. Începea, astfel, perioada în care
sociologia şi sociologii au fost excomunicaţi nu numai din sistemul ştiinţific şi cultural
naţional ci şi din întreaga viaţă socială, economică şi politică 17.
Concepţia sociologică monografică.
Organizarea şi desfăşurarea campaniilor monografice
Tradiţia cercetărilor sociologice româneşti consemnează faptul că metoda
monografică aplicată de Dimitrie Gusti, ca metodă de explorare nemijlocită a realităţii
sociale, a avut precursori, dintre care îi amintim pe: – Nicolae Milescu, de numele
căruia se leagă începutul observaţiilor concrete ale realităţilor sociale; – Dimitrie
Cantemir, prin lucrarea Descrierea Moldovei, o prezentare monografică a cadrului
geografic, social-istoric, cultural-etnografic al zonei; Ioan Budai-Deleanu, autorul
lucrării Scurte observaţii asupra Bucovinei (1894), a aplicat metoda observaţiei directe
şi a descrierii realităţilor sociale româneşti; – Ion Ionescu de la Brad a efectuat analize
social-culturale pentru a urmări procesul social declanşat de Reforma agrară din 1864;
acesta a stabilit o metodă de lucru originală, cu caracter „interdisciplinar”, considerând
că înţelegerea vieţii rurale obligă la studii complexe de geografie, pedologie,
15

Henri H. Stahl, Dimitrie Gusti. Personalitatea şi opera, p. 141.
Istoria sociologiei româneşti, p. 314.
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demografie, economie politică, psihologie socială; – agronomul S. P. Radianu a făcut
cercetări în comunele din judeţul Bacău, întocmind statistici şi analize de cazuri locale;
– Cicerone Protopopescu, considerat cel dintâi autor de monografii rurale, alcătuite din
punct de vedere sociologic; – Ion T. Ghica, iniţiator al anchetelor sociale, a alcătuit
chestionare pe diverse probleme; – C. Scraba a efectuat anchete sociologice (primele
realizate în colectiv) pe bază de chestionare; – V. A. Gâdei a elaborat primul manual de
investigaţii sociale, alcătuind monografia satului Bragadiru-Bulgari (azi integrat
oraşului Bucureşti); – D. Busuiocescu a condus experimentele sociale iniţiate de
Academia Română; – Vasile M. Kogălniceanu, autorul unor lucrări referitoare la
problemele din lumea rurală; – cercetările sociale ale medicilor care activau în mediul
rural (Victor Babeş, C. I. Istrati, N. Manolescu, I. Felix C. Popescu ş.a.). De asemenea,
trebuie menţionate în acest context lucrările şi contribuţiile lui Dinicu Golescu, Simion
Bărnuţiu, George Bariţiu, Cezar Bolliac, Constantin A. Rosetti, Mihail Kogălniceanu,
Ion Codru-Drăguşanu, Nicolae Bălcescu, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Ovid Densuşianu,
în care se regăsesc date despre multiple aspecte ale vieţii sociale. În Bucovina, istoricul
Gheorghe Popovici (1863–1905) a făcut cercetări de teren asupra obiceiului
pământului. De asemenea, Eugen Ehrlich (1862–1922), profesor de Drept Roman la
Universitatea din Cernăuţi (1899–1914), a început în anul 1913 cercetări asupra
românilor din Bucovina, care au reţinut atenţia lui Dimitrie Gusti (în a cărui bibliotecă
existau lucrările seminarului lui Ehrlich), pregătind pentru seminarul său un
,,chestionar” bazat pe o concepţie nouă, care reunea principiile sociologiei juridice18.
Evaluând cercetările monografice anterioare, Dimitrie Gusti a constatat faptul că
acestor cercetări le lipsea integralitatea modului de abordare şi o teorie care să stea la
baza practicii monografierii. Noutatea cercetărilor monografice întreprinse de Gusti şi
colaboratorii săi constă tocmai în crearea unui sistem de sociologie care, fără a
prejudicia realitatea, asigura o cercetare sistematică şi integrală 19. Monografia
sociologică a fost considerată de Gusti o metodă de cercetare multidisciplinară,
obiectivă, exactă şi completă, a unor unităţi sociale, rurale sau urbane, care să cuprindă
toate aspectele fenomenelor cercetate; cercetătorul trebuia să fie documentat şi
informat asupra fenomenelor pe care le cercetează, care trebuiau comparate cu alte

18
Ovidiu Bădina, Cercetarea sociologică concretă. Tradiţii româneşti, Bucureşti, Editura Politică,
1966, p. 5 (în continuare se va cita Ovidiu Bădina, Cercetarea sociologică concretă. Tradiţii româneşti);
www.bookrags.com/.../Eugen_Ehrlich;
www.britannica.com/.../Eugen-Ehrlich;
http://convorbiriliterare.dntis.ro/ZUBmai6.html
19
Ion Ungureanu, Metoda monografică şi tehnica de lucru, în vol. Dimitrie Gusti. Studii critice,
Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980, p. 136.
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fenomene înrudite şi munca de teren trebuia să fie precedată de o pregătire teoretică
corespunzătoare.
Cercetările monografice s-au axat cu preponderenţă asupra lumii rurale, lucru
explicat de Henri H. Stahl prin invocarea tradiţiei româneşti în acest domeniu, faptul că
populaţia majoritară, la acea vreme, era rurală, iar organizarea cercetării unui sat se
putea realiza mai uşor decât cea a unui oraş. De asemenea, Ion Zamfirescu, unul dintre
participanţii la campaniile monografice, sublinia importanţa cercetărilor sociologice în
lumea rurală prin faptul că ,,satul trebuie văzut şi înţeles ca depozitar al unei vieţi în
profunzime, incluzând în el valori arhetipale şi sensuri durabile ale devenirii. Satul
nostru, în speţă, este în măsură să ne comunice conţinuturi şi sensuri privind
esenţialitatea fenomenului românesc. Derivă din aceasta un cuprinzător corolar etic şi
istoric. Se cuvine să pătrundem în acest fond matriceal, cu răspundere sistematică şi cu
metodă. Este o condiţie necesară pentru a ne da seama în ce chip şi în ce măsură
dreptul la autonomie al spiritualităţii noastre ca popor se sprijină pe realităţi de
profunzime. Acest fond poate dovedi că fiinţa noastră naţională nu a reieşit prin simple
jocuri şi împrejurări ale istoriei”20.
Scopul acţiunilor de monografiere era acela de a face posibilă cunoaşterea
ştiinţifică a neamului românesc, la care se adăugau şi rezultatele obţinute din istorie,
antropologie, etnografie, folcloristică, pentru a contura cea ce Gusti numea ,,ştiinţa
naţiunii”. Privită astfel, acţiunea de monografiere avea şi o funcţie naţională, studierea
realităţilor sociale fiind primul pas în iniţierea şi aplicarea unor reforme sociale 21.
Prima cercetare monografică s-a desfăşurat în anul 1925, la Goicea Mare (jud.
Dolj, 11 participanţi), sub îndrumarea lui Dimitrie Gusti. Aceasta este urmată de
campaniile monografice desfăşurate la Ruşeţu – jud. Brăila (1926); Nerej – jud. Putna
(1927, 1938); Fundu Moldovei – jud. Câmpulung (1928, 1938); Drăguş – jud. Braşov
(1929, 1932, 1933, 1938); Runcu – jud. Gorj (1930); Cornova – jud. Orhei (1931);
Şanţ – jud. Năsăud (1935, 1936) ş.a. În perioada 1941–1942, Dimitrie Gusti a
organizat campanii monografice în sate cu populaţie românească din Caucaz şi nordul
Mării Caspice, însă materialul cules cu această ocazie a fost pierdut. În total au fost

20
I. Zamfirescu, Oameni pe care i-am cunoscut, Bucureşti, Editura Eminescu, 1989, p. 16–17,
apud Filon Lucău-Dănilă, Dumitru Rusan, Fundu Moldovei, o aşezare din ţinutul Câmpulungului
bucovinean, Câmpulung Moldovenesc, Editura Fundaţiei Culturale ,,Alexandru Bogza”, 2000, p. 212.
21
Ovidiu Bădina, Dimitrie Gusti şi Şcoala sociologică de la Bucureşti, în vol. Dimitrie Gusti.
Studii critice, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980, p. 242; Traian Herseni, Cercetările
monografice ale Echipelor şi Institutelor Sociale, în ,,Sociologie românească”, anul I, nr. 12, 1936,
p. 36–38.
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monografiate 626 unităţi sociale, din toate regiunile ţării22. Rezultatele campaniilor
monografice desfăşurate până în anul 1945, publicate în volume, în reviste de
specialitate sau cuprinse în dosare sunt prezentate în următorul tabel:
Regiunea

Nr. sate cu rezultate
Nr. sate cu rezultate
Total sate cercetate
publicate
cuprinse în dosare
Transilvania
201
17
218
Muntenia
121
14
135
Moldova
45
21
66
Banat
61
4
65
Crişana-Maramureş
44
10
54
Oltenia
37
14
51
Dobrogea
17
5
22
Bucovina
8
7
15
Total
534
92
626
Sursa: Lucia Apolzan, Sate, oraşe şi regiuni cercetate de Institutul Social Român, Bucureşti,
Editura Institutului Social Român, 1945, p. 39–40.

Până în anul 1938, cercetările monografice au vizat cunoaşterea complexă a
vieţii satului, văzut ca totalitate a cadrelor (cosmologic, biologic, istoric, social,
psihologic) şi a manifestărilor sociale (spirituale, economice, juridice, politice etc.). În
acest sens, s-au format echipe de cercetare (din care făceau parte studenţi ai
Seminarului de Sociologie, membri ai Secţiei de Sociologie a Institutului Social
Român, medici, etnografi, folclorişti, sociologi, statisticieni ş.a., cărora li s-au alăturat,
în timp, ca dovadă a seriozităţii cu care se lucra în teren, personalităţi precum
Francisc Rainer, Constantin Brăiloiu, Tudor Vianu, Henri H. Stahl, Nicolae
Cornăţeanu, Alexandru Claudian, George Breazu, Victor Tufescu, Sabin Manuilă):
echipa cosmologică – studia raportul între natură şi cultură, cu specialişti în floră,
faună, geologie, geografie etc.; echipa biologică – analiza raportul între viaţă şi
societate, făcând observaţii asupra unor probleme legate de nutriţie, igienă personală,
asistenţă sanitară, boli sociale, medicină şi farmacie populară, asistenţă socială; echipa
istorică – studia formele trecute ale vieţii sociale şi modul în care ele condiţionau
formele actuale, operând cu concepte precum tradiţionalism, inovaţie, evoluţie,
revoluţie aplicate culturii, economiei, religiei, politicii, administraţiei; echipa
psihologică – analiza familiile, bugetul familial, economia casnică, producţia, tehnica
industrială şi agricolă; echipa noologică – urmărea viaţa spirituală a satului din punct
22

Lucia Apolzan, Sate, oraşe şi regiuni cercetate de Institutul Social Român, p. 14–15;
http://www.muzeul-satului.ro/cercetare.php
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de vedere religios, artistic, moral şi intelectual; echipa juridică – studia instituţii
precum proprietatea, cutumele sau fenomenele sociale ca divorţul, adopţia, moştenirea
etc.; echipa administrativ-politică – analiza politica şi administraţia satului, organele de
conducere ale acestuia, raporturile lor cu comunitatea; echipa de unitate – era formată
exclusiv din sociologi şi se ocupa cu cercetarea grupărilor sociale, a comunităţilor
sociale, instituţiilor şi relaţiilor sociale. Cele nouă echipe erau conduse de un sociolog;
datele obţinute erau clasate printr-un sistem de fişe, fiecare din fişe conţinând
observaţiile asupra unui singur fapt; la revenirea din expediţiile monografice acestea
erau selecţionate şi clasificate; urma interpretarea, compararea diverselor date şi
explicarea lor, după care erau redactate materialele23.
Din anul 1938, cercetările s-au oprit asupra realizării monografiilor axate pe
probleme locale sau cu caracter regional, care să aibă în centrul preocupărilor şi
probleme de acţiune culturală, deoarece s-a constatat faptul că monografierea
exhaustivă a tuturor satelor, în vederea elaborării ,,sociologiei naţiunii”, era un demers
imposibil de realizat. Astfel, aşa cum remarca Ştefan Costea, şcoala sociologică
gustiană a experimentat câteva tipuri fundamentale de ipoteze ale cercetării
monografice: ipoteza monografiei exhaustive sau integrale (testată şi definitivată în
campaniile de la Goicea Mare, Ruşeţu, Nereju, Fundu Moldovei, Drăguş, Runcu,
Cornova); ipoteza monografiei centrate pe o problemă cheie (experimentată de
Institutul Social Banat-Crişana şi reluată de cercetările echipelor studenţeşti conduse
de Gusti după 1934); ipoteza monografiei sumare de sat şi a cercetărilor comparative a
comunităţilor (varianta restrânsă a monografiei centrate pe o problemă cheie, legată de
patru teme: sănătate, muncă, minte, suflet); ipoteza monografiei sociologice cu şi fără
sat pilot şi ipoteza monografiei tematice (concepută în cadrul şcolii sociologice de la
Bucureşti pentru a fundamenta analiza unei teze, probleme sociale mai complexe, fără
o referire specială la o arie spaţială)24.
În această nouă etapă a cercetării monografice s-a avut în vedere faptul că
realităţile româneşti din lumea satului – ,,stil propriu de viaţă, nesecată forţă creatoare,
faţă în faţă cu realităţile ultime: mizeria, boala, destrămarea” – trebuiau să beneficieze
de o cercetare ştiinţifică adecvată, bazată pe o metodă de rezolvare a unor probleme
sociale imediate: combaterea stării de incultură a satelor, a situaţiei precare economice
şi sanitare, a analfabetismului25. Dispunând acum de mijloace financiare şi
organizatorice necesare (din anul 1932 a ocupat funcţia de ministru al Instrucţiei
23

Dimitrie Gusti, La Monographie et L’Action Monographique en Roumanie – Conférences
données a l’Université de Paris, Paris, Les Editions Domat-Montchrestien, 1935, p. 56, 69.
24
Istoria sociologiei româneşti, p. 292–293.
25
Henri H. Stahl, Dimitrie Gusti. Personalitatea şi opera, p. 47.
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Publice, iar în perioada 1934–1940 a condus Fundaţia Culturală Regală ,,Principele
Carol”), Dimitrie Gusti a recurs la completarea activităţii şcolii monografice cu opera
de educaţie şi culturalizare a ţărănimii prin echipele studenţeşti susţinute de Fundaţia
Culturală Regală ,,Principele Carol”. O altă cale folosită de Gusti în beneficiul şcolii
sociologice s-a deschis în anul 1938 prin Legea Serviciului Social, instituţie de stat
înfiinţată în scopul cunoaşterii şi culturalizării satelor prin intermediul căminelor
culturale. Aceasta legifera forma obligativităţii muncii profesionale la sate şi completa
modelul de organizare a cercetărilor sociologice, în sensul cooptării echipelor
studenţeşti în munca de cercetare monografică 26.
Rezultatele obţinute în urma cercetărilor de teren (valorificate doar de o parte a
cercetătorilor monografişti) s-au concretizat în alcătuirea de monografii, integrale,
sumare sau reprezentative şi fragmentare. Dintre acestea se remarcă lucrările: Nerej, un
village d’une région archaïque, 1939 (coordonatori Henri H. Stahl şi Constantin
Brăiloiu); Clopotiva, un sat din Haţeg, 1940 (Ion Conea); Dâmbovnicul, o plasă din
judeţul Argeş, 1942 (coordonatori Mihai Pop şi Anton Golopenţia); Dealu Mohului.
Ceremonia agrară a cununii în Ţara Oltului, 1943 (Ion I. Ionică); Drăguş, un sat din
Ţara Oltului. Manifestările spirituale, credinţe şi rituri magice, 1944
(Ştefania Cristescu Golopenţia); Cercetarea monografică a familiei, 1945
(Xenia C. Costa-Foru). Monografiile unor sate (Fundu Moldovei, Runcu, Şanţ) au
apărut fragmentar în publicaţiile Institutului Social Român (,,Arhiva pentru Ştiinţă şi
Reformă Socială” – rubrica ,,Arhiva monografică”; ,,Sociologie românească”)27.
Cercetările monografice întreprinse de şcoala sociologică de la Bucureşti au avut
ecou şi în străinătate. Interesul pentru campaniile monografice este demonstrat de
numeroasele solicitări ale specialiştilor şi studenţilor străini de a fi acceptaţi în echipele
de cercetare. Astfel, studenţi germani şi austrieci au participat la campaniile
desfăşurate la Runcu–Gorj şi Ruşeţu–Brăila. În urma acestor experienţe a apărut
studiul Volksbildung und Volksforschung in Rumänien (Helmuth Hauffe, H. Klocke,
1930). Opera lui Dimitrie Gusti este prezentată în lucrarea Metoda sociologică în
România (1936), semnată de Gaston Richard, profesor la Universitatea din Bordeaux;
G. Jacquemins (participant la campaniile monografice din România), profesor la
Universitatea din Bruxelles, a scris studiul La methode monografique à l’Institut Social
Roumain, publicat în ,,Revue de l’Institut de Sociologie Solvay”. Referiri la acţiunile
ştiinţifice întreprinse de echipa lui Gusti se regăsesc şi în lucrările La vie dans le
Borinage houiller. La méthode en sociologie (G. Jacquemins, 1936) şi La méthode en
26

Dimitrie Gusti, Serviciul social, în ,,Sociologie românească”, anul III, nr. 7–9, 1938, p. 296.
Lucia Apolzan, op. cit., p. 18–19; Istoria sociologiei româneşti, p. 366; Lucia Apolzan,
Activitatea editorială a profesorului Dimitrie Gusti, p. 364–365.
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sociologie (Rene Judot, 1936). Concepţia sociologică românească şi cercetările de
teren au intrat şi în atenţia cercurilor americane. Astfel, Philip Mosely, rector la
Universitatea din Columbia (şi participant la campania monografică din 1935, de la
Şanţ – judeţul Năsăud) a publicat articolele The Sociological School of Dimitrie Gusti
şi A New Roumanian Journal of Rural Sociology28.
Campaniile monografice din Bucovina
Campania monografică din anul 1928 – Fundu Moldovei
În directă legătură cu experienţa acumulată în Vrancea, când satul Nerej a fost
ales pentru cercetarea monografică deoarece era o zonă în care se manifestase
,,răzeşia” (pe acelaşi criteriu au fost alese pentru cercetarea monografică şi satele
Drăguş – jud. Braşov, Runcu – jud. Gorj şi Dodeşti – jud. Vaslui) şi înţelegând
importanţa aşa-numitelor ,,relicte sociale cu caracter arhaic” 29 pentru studiile
sociologice şi istorice, echipa lui Dimitrie Gusti a ales, la propunerea istoricului
bucovinean Ion Nistor, pentru continuarea cercetărilor, satul Fundu Moldovei, care
făcea parte din ocolul Câmpulungului Moldovenesc (unul dintre cele trei ,,state
moldoveneşti”, alături de Tigheci şi Ţara Vrancei, menţionate de Dimitrie Cantemir în
Descrierea Moldovei 30). Campania monografică de la Fundu Moldovei, a patra din
această serie, desfăşurată în perioada 11 iunie – 5 august 1928, aplicată asupra unei
,,realităţi curat naţionale, ca să dea rezultate oriunde valabile”31, a fost definitorie din
punct de vedere al cristalizării teoriei şi tehnicii monografiei sociologice, prin
întocmirea unui nou plan de cercetare: caietele de observaţii personale au fost înlocuite
cu fişe volante, care erau proprietatea întregii echipe; precizarea tehnicilor de cercetare
în domeniul culturii populare în forma sa folclorică, urmărindu-se în mod sistematic şi
producţiile spirituale; acum s-a formulat şi teoria ,,obştei pe bază de tradiţii difuze”,
potrivit căreia ,,anonimatul oricărei creaţii folclorice derivă din faptul că are un
caracter colectiv”; experienţa acumulată la Fundu Moldovei i-a permis lui Henri H.
28

Ovidiu Bădina, Cercetarea sociologică concretă. Tradiţii româneşti, p. 147–152.
Paula Popoiu, Fundu Moldovei. 80 de ani de la prima campanie monografică, 1928–2008,
Cluj-Napoca, Editura MEGA, 2008, p. III.
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Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Traducere de pe originalul latinesc la 200 de ani de la
moartea autorului (21 august 1723) de dr. Giorge Pascu, Bucureşti, Editura ,,Cartea Românească”, 1923,
p. 149–151.
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Emanoil Bucuţa, Institutul Social Român, în ,,Boabe de grâu”, Bucureşti, anul II, nr. 8–9, 1931,
p. 381, apud Filon Lucău-Dănilă, Dumitru Rusan, op. cit., p. 223.
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Stahl fixarea metodologiei de cercetare, în studiile sale ulterioare, din perspectiva a
două aspecte: ,,cum puteau fi de folos reprezentanţii disciplinelor sociale particulare,
atunci când se aflau încadraţi într-o echipă interdisciplinară; şi în ce măsură sociologul
însuşi trebuie să fie la curent cu toate disciplinele sociale particulare” 32.
La Fundu Moldovei şi-a desfăşurat activitatea o echipă complexă
multidisciplinară (antropologie, economie, muzicologie, arte plastice, arhitectură,
coregrafie, geografie, medicină etc.), formată din 60 de specialişti şi studenţi, conduşi
de Dimitrie Gusti, dintre care îi amintim pe: Francisc Iosif Rainer, Horia Dumitrescu şi
Ştefan Milcu – antropologi; Niculae Cornăţeanu – agronom; Constantin Brăiloiu,
secretarul general al Societăţii Compozitorilor Români, întemeietorul
etnomuzicologiei, una dintre cele mai proeminente figuri ale folcloristicii europene33 şi
Gheorghe N. Georgescu-Breazul, din partea ,,Arhivei folclorice”; Mac Constantinescu
– expert în probleme de muzeografie şi istoria artelor, care a pus problema organizării
unui muzeu, idee care s-a materializat prin înfiinţarea Muzeului Satului din Bucureşti.
Din echipă au făcut parte şi: Floria Capsali, Henri H. Stahl, Traian Herseni,
Ernest Bernea, Mircea Vulcănescu, Mihai Pop, Xenia C. Costa-Foru, Alexandru
Claudian, fotograful Iosif Berman şi studenţii: Domnica Păun, Elisabeta Constante,
Marcela Focşa, Paula Gusti, Maria Dărmănescu, Maria Negreanu, Elvira Georgescu,
Nicolae Argintescu, Ion Costin, Ion Zamfirescu, C. Cronţ, G. Burdun, Marin PopescuSpineni34.
Condica cronicală a parohiei Fundu Moldovei a consemnat acest eveniment: ,,A
sosit în comună savantul profesor universitar Dimitrie Gusti, întemeietorul şi
organizatorul ştiinţei sociologice în România. Marele îndrumător sociologic a venit la
Fundu Moldovei pentru patru săptămâni, cu întregul seminar de sociologie de pe lângă
Universitatea din Bucureşti, pentru a studia dezvoltarea poporului român din această
comună. Echipa sa monografică, având câte o secţiune medicală, statistică, istorică şi
economică, a început cu multă asiduitate lucrările, strângând un material documentar
de o necontestată valoare ştiinţifică”35. Acelaşi document consemnează faptul că, la
29 iulie 1928, echipa monografică a organizat la şcoala primară din Fundu Moldovei o
,,mare şezătoare culturală”, la care au participat mitropolitul Bucovinei, Nectarie
Cotlarciuc, Dimitrie Gusti, Francisc Iosif Rainer, oficialităţi şi intelectuali din zonă,
32
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studenţi din echipa monografică. Cu acest prilej a fost inaugurată şi biblioteca înfiinţată
de Dimitrie Gusti36. În şedinţa primăriei din 27 iulie 1928, Dimitrie Gusti a fost
declarat cetăţean de onoare al comunei Fundu Moldovei, însemnele acestui titlul
înmânându-i-se la sfârşitul cercetării monografice, la 5 august 192837. Rezultatele
acestei campanii, care s-a bucurat de sprijinul autorităţilor locale, reprezentate de
primarul Gavril Frâncu, s-au concretizat şi prin acţiuni directe, care au influenţat viaţa
comunităţii: asistenţă medicală, întemeierea căminului cultural şi a bibliotecii
comunale, având ca obiectiv principal impulsionarea activităţii culturale şi artistice.
Documentele rezultate în urma cercetărilor sociologice efectuate la
Fundu Moldovei, aflate în arhiva Muzeului Naţional al Satului ,,Dimitrie Gusti” din
Bucureşti, sunt grupate în două dosare care cuprind fişe de observaţie, unitare în ceea
ce priveşte subiectele abordate, dar inegale privind complexitatea conţinutului,
diferenţele datorându-se, probabil, gradului de experienţă sau abilităţii autorilor.
Primul dosar cuprinde documente referitoare la gospodăria ţărănească (românească,
ruteană sau germană), cu elementele ei componente: locul de casă, casa propriu-zisă,
cu inventarul fiecărei camere, construcţiile economice şi obiectelor specifice, planul
gospodăriei şi al construcţiilor, uneori bugetul amănunţit şi, în unele cazuri, obiceiuri
legate de construcţia casei şi de organizarea familiei (vezi Anexa 1). Cel de-al doilea
dosar cuprinde aspecte referitoare la organizarea administrativă a comunei (sunt
consemnate instituţiile cu caracter administrativ: poliţia rurală, jandarmeria, guarzii
comunali, poşta, şcoala), politica locală, modalităţi de organizare şi conducere a
comunităţii, viaţa culturală (vezi Anexa 2), portrete şi biografii ale unor personalităţi
(vezi Anexa 3) şi genealogii de familii. Fiecare text este precedat de informaţii cu
privire la adresa gospodăriei, numele proprietarului, al informatorului şi al
cercetătorului. Din fişele monografiştilor aflăm date interesante referitoare la: modul
tradiţional de construire a unei case, de transmitere a gospodăriei şi moştenirea
pământului; peisajul antropic al comunei şi modul tradiţional de organizare a
acesteia38; transformările survenite în societatea rurală, cu efecte asupra vieţii
tradiţionale şi a cutumelor legate de moşteniri, odată cu revenirea Bucovinei la
36

Ibidem, p. 221.
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România; autoadministrarea satului (sunt menţionate reminiscenţe ale vechiului obicei
al devălmăşiei, supravieţuirea obiceiului ,,giuruielii” – oameni jură să respecte o
anumită hotărâre a sfatului bătrânilor, fără intervenţia tribunalului); situaţia cultelor
religioase (de remarcat atitudinea tolerantă a sătenilor, majoritatea ortodocşi, faţă de
cultele neoprotestante); norme sociale şi de comportament; evidenţa locuitorilor în
funcţie de gradul de instruire39 ş.a.
În urma campaniei monografice organizată la Fundu Moldovei s-a adunat un
material destul de bogat. Francisc Iosif Rainer, care a condus echipa de investigaţii
antropologice, a sistematizat materialul cules şi l-a publicat în studiul Enquêtes
anthropologiques dans trois villages roumains des Carpathes [Investigaţii
antropologice în trei sate româneşti din Carpaţi], apărut la Bucureşti, în 1937.
Materialul referitor la comuna Fundu Moldovei era însoţit de planşe fotografice,
referitoare la diferiţi locuitori ai acesteia. Din această perioadă a campaniei
monografice se păstrează şi Catalogul materialului sociologic privitor la cercetările
întreprinse în comuna Fundu Moldovei din Bucovina în anul 1928, precum şi
Catalogul expoziţiei sociologice, organizată pentru prima oară la noi în ţară în cadrul
acestei campanii monografice, de către sculptorul Mac Constantinescu. În urma acestei
campanii monografice au fost elaborate zece studii, publicate de H. H. Stahl (Şcoala
monografiei sociologice; O vizionară bucovineană; Întâmplări şi privelişti din Muzeul
Satului), Traian Herseni (Individ şi societate în satul Fundu Moldovei; L’organisation
pastorale en Roumanie), Xenia C. Costa-Foru (Cercetarea monografică a familiei.
Contribuţie metodologică), Floria Capsali (Jocurile din comuna Fundu Moldovei –
Bucovina), Mircea Tiriung (Fundu Moldovei, sat de păstori înstăriţi), Gheorghe Focşa
(Muzeul satului văzut de români), Asociaţia Română de Monografie Socială (O nouă
cercetare monografică), publicate în revistele ,,Sociologie românească”, ,,Arhiva
pentru Ştiinţa şi Reforma Socială” şi ,,Biblioteca de Sociologie, Etică şi Politică”40.
Materialul publicat prezintă câteva aspecte reprezentative de cultură materială şi
spirituală, insuficiente, însă, pentru a realiza cadrul necesar întocmirii unei monografii integrale.
În practica echipelor monografice s-a impus şi organizarea de expoziţii în care
erau prezentate obiecte achiziţionate în teren. La Fundul Moldovei s-a organizat primul
muzeu (o expoziţie cu 246 obiecte colecţionate din comună şi din comuna Nereju,
Vrancea), ale cărui exponate au ajuns la Bucureşti, în expoziţia organizată în sala
Seminarului de Sociologie (constituindu-se astfel primul muzeu de sociologie din
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România) şi la expoziţia internaţională de la Barcelona, obţinând medalia de aur 41. Tot
aici s-a hotărât crearea Asociaţiei monografiştilor, condusă de Dimitrie Gusti.
Campaniile monografice din anul 1938
După campania de la Fundu Moldovei, cercetările monografice, extinse asupra
altor unităţi sociale, au intrat într-o altă etapă, cea a expansiunii monografice a
cercetărilor, cum remarca Lucia Apolzan42, caracterizată prin amploarea crescândă a
investigaţiilor monografice, ca număr de colaboratori şi ca varietate a problemelor analizate.
Întrucât, încă de la campania desfăşurată la Fundu Moldovei s-a observat că
grupul monografiştilor ajunsese variat ca structură internă, depăşind capacitatea de
cuprindere a lui într-un seminar al catedrei, s-a hotărât crearea unei Asociaţii a
monografiştilor, condusă de Dimitrie Gusti (preşedinte), Mircea Vulcănescu, Henri H.
Stahl, Nicolae Cornăţeanu şi Dumitru Prejbeanu (vicepreşedinţi). Aceasta a fost
transformată, în 1929, în secţie de sociologie a Institutului Social Român 43.
În aceste noi condiţii organizatorice, campaniile monografice din anul 1938 s-a
realizat în 60 de sate din toate regiunile ţării. Anchetele sociologice, care au urmărit
aspecte precum: populaţia, natalitatea, mortalitatea, evoluţia proprietăţii în ultimii
15 ani, întinderea de pământ stăpânită şi folosirea sa, bugetul gospodăriilor,
alimentaţia, igiena, nivelul ştiinţei de carte44, au fost realizate de 60 de echipe
studenţeşti, care au oferit ,,documentarea necesară pentru trasarea unui plan de
organizare a vieţii naţionale” şi au dus la ,,determinarea focarului problemelor mari ale
României rurale şi a cauzalităţilor lor complexe” 45. Coordonatorii acestor cercetări, a
redactării şi publicării materialului adunat au fost Anton Golopenţia şi
D. C. Georgescu. Henri H. Stahl, Traian Herseni, Al. Bărbat şi Tiberiu Ionescu au
întocmit cele şapte formulare pentru reaşezarea anchetelor sociologice: Foaia de
familie, Foaia economică, formulare de anchetă asupra mişcării populaţiei,
alimentaţiei, stării culturale, fărâmiţării proprietăţii, bugetului 46.
41
Pe parcursul campaniilor monografice s-au organizat două expoziţii de interioare ţărăneşti, una
la sediul Fundaţiilor Culturale Regale (1934) şi cealaltă în cadrul Pavilionului Regal din Parcul Carol
(1935). Cf. Filon Lucău-Dănilă, op. cit., p. 244; www.muzeul-satului.ro/muzeu-istoric.php
42
Lucia Apolzan, Sate, oraşe şi regiuni cercetate de Institutul Social Român, p. 15.
43
Henri H. Stahl, Şcoala monografiei sociologice, în ,,Arhiva pentru Ştiinţă şi Reformă Socială”,
anul XIV, nr. 2, 1936, p. 1 149.
44
60 de sate româneşti cercetate de echipele studenţeşti în vara anului 1938, vol. I, Populaţia,
Bucureşti, Editura Institutului Social Român, 1941, p. XIII (în continuare se va cita 60 de sate româneşti).
45
Ibidem, p. V, VIII.
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Ibidem, p. XV.
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În urma campaniei monografice din anul 1938 au fost cercetate în Bucovina sate
din judeţul Câmpulung (Bucşoaia, Capu-Codrului, Cârlibaba, Ciocăneşti,
Fundu Moldovei, Gura-Humorului, Iacobeni, Negrileasa, Sadova, Stulpicani,
Valea-Seacă, Vatra-Dornei, Voroneţ) şi judeţul Suceava (Botoşana şi Slobozia
Pruncului). Cercetările s-au efectuat din perspectiva cadrului biologic (Bucşoaia şi
Slobozia Pruncului), psihic (Bucşoaia, Cârlibaba şi Vatra Dornei), a aspectelor ce
ţineau de literatură (Botoşana), arte plastice şi dans popular (Fundu Moldovei şi
Bucşoaia), a evoluţiei unităţilor, proceselor şi relaţiilor sociale (Fundu Moldovei şi
Bucşoaia)47. Satele Bucşoaia, Slobozia Pruncului şi Fundu Moldovei au beneficiat de
monografii sumare, alcătuite de Mircea Tiriung; s-a întocmit o dare de seamă asupra
cercetărilor efectuate la Fundu Moldovei (Henri H. Stahl), iar notele monografice
(cercetări neredactate) culese de echipele studenţeşti s-au referit la satele: Bucşoaia,
Capu-Codrului, Gura-Humorului, Negrileasa, Sadova, Stulpicani, Valea Seacă,
Voroneţ, Slobozia Pruncului48. Rezultatele cercetărilor au fost publicate şi în revistele
de specialitate: ,,Sociologie românească”, ,,Arhiva pentru Ştiinţa şi Reforma Socială”
şi ,,Biblioteca de Sociologie, Etică şi Politică”, precum şi în lucrarea 60 de sate
româneşti cercetate de echipele studenţeşti în vara anului 1938, vol. I–V, Bucureşti,
Editura Institutului Social Român, 1941–1943, de către Athanse Georgescu (Starea
populaţiei), I. Measnicov (Evoluţia de după război a proprietăţii agricole),
P. Stănculescu şi C. Ştefănescu (Situaţia economică prezentă), Mircea Tiriung
(Bucşoaia, un sat de muncitori forestieri şi industriali din Bucovina; Plutăritul şi
condiţiile de muncă şi de viaţă ale plutarilor de pe Bistriţa)49.
În urma anchetelor sociologice din anul 1938 s-a constatat că cel mai mare
procent de pământ fărâmiţat se înregistra în Bucovina (două treimi din pământul arabil
aparţineau contribuabililor care deţineau sub 5 ha); suprafaţa arabilă medie era de
2,03 ha; se înregistra un număr de 124 748 de agricultori capi de familie şi un număr
mediu de suflete pentru o gospodărie de 4,4 (la fel ca în Transilvania) 50. În ceea ce
priveşte ştiinţa de carte, la nivelul tuturor satelor studiate, s-a constatat că aceasta
,,variază în limite largi”: numărul analfabeţilor a scăzut în satele anchetate, cu procente
ce variau între 1,9 şi 35,1; în satele studiate au fost înregistraţi printre tinerii de
47
Lucia Apolzan, Sate, oraşe şi regiuni cercetate de Institutul Social Român, p. 119, 120, 124,
126, 127, 133, 135, 136.
48
Ibidem, p. 116, 137, 138.
49
Ibidem, p. 68–69.
50
60 de sate româneşti, p. 15–16. În Bucşoaia, de exemplu, se înregistrau 284 capi de familie
(1238 locuitori); distribuţia familiilor după suprafaţa deţinută la data anchetei sociologice din 1938 era
următoarea: dintr-un total de 310 familii, 46 erau fără pământ; 221 deţineau între 0,1 şi 2 ha; 21: 2,1 şi
5 ha; 17: 5,1 şi 10 ha; 4: 10,1 şi 50 ha şi 1: peste 50 ha.
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7–25 ani (în număr de 35 000), 3 300 care n-au urmat şcoala şi 1 100 care n-au urmat
decât clasa I; dintre cei care n-au urmat şcoala deloc, 80% erau orfani sau capi de
familie cu stare rea şi mijlocie, aşa încât analfabetismul putea fi lichidat nu numai prin
măsuri de ordin şcolar, ci şi economic; pentru lichidarea analfabetismului se propunea
ameliorarea condiţiilor ţăranilor săraci şi înfiinţarea de ,,şcoli de carte eficace pentru
adulţi”, organizate în cazărmi51.
Concluzionând asupra acţiunilor de monografiere a satelor din anul 1938,
Dimitrie Gusti afirma că, ,,întreprinzând această anchetă sociologică, am socotit să
facem şi operă de creştere a tineretului în vederea unei acţiuni administrative eficace.
Nu credem că legile, cât de bine chibzuite, sunt de ajuns pentru a organiza temeinic o
ţară. Deceniile de după război au arătat că, în lipsa unei conduceri de stat cu prestigiu,
a unui corp administrativ şi de liber profesionişti, pătruns de dragostea activă de neam,
legile cele mai bune rămân lipsite de rod. Acesta este motivul pentru care nu ne-am
mulţumit niciodată să cercetăm numai realitatea socială românească şi să înlesnim,
numai prin documentarea adunată, facerea legilor, pe care le reclamă starea de azi a
satelor româneşti. Am căutat totodată şi să trasăm metoda pentru a forma generaţia
nouă de administratori şi să conturăm concepţia de administraţie adecvată stării actuale
a României rurale şi potrivită pentru a duce la îndeplinire programul de ridicare a
standardului de viaţă al locuitorilor ei, care constituie, tot mai vădit, misiunea mare a
României de acum şi din deceniile următoare” 52. Monografiile sumare ale satelor au
demonstrat ,,diversitatea României rurale” (Dimitrie Gusti), iar o acţiune eficace în
lumea rurală se putea obţine doar dacă se acceptau deosebirile care ţineau de situaţia
geografică, varianta etnică locală, trecutul social, nivelul cultural şi economic al
satelor. În acest sens, Dimitrie Gusti a propus realizarea unei acţiuni educative în
lumea satului din perspectiva ideii de ,,cultură integrală” (acţiunea educativă nu mai
poate fi mărginită doar la difuzarea ştiinţei de carte) şi luarea unor măsuri economice
pentru ,,asanarea condiţiilor de viaţă” ale ţăranilor 53.
Abrogarea Legii Serviciului Social, în 1941, din motive care au ţinut de
ineficienţa aplicării ei în practică şi izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial au
făcut ca aria preocupărilor de cercetare sociologică să se restrângă, punându-se accent
doar pe publicarea materialelor culese în timpul campaniilor monografice. Acestea au
apărut fie în revistele Institutului Social Român (,,Arhiva pentru Ştiinţă şi Reformă
Socială” şi ,,Sociologie românească”), fie în alte periodice ale vremii sau în volume
51
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distincte, ca în cazul monografiilor dedicate satelor Nerej, Clopotiva şi Drăguş. Până în
anul 1945 campaniile monografice (a căror rezultate au fost publicate în volume şi
reviste de specialitate sau cuprinse în dosare) s-au extins asupra unui număr de
626 de sate54.
După abolirea forţată a monarhiei şi instaurarea dictaturii comuniste, în
instituţiile de învăţământ, ştiinţă şi cultură s-au produs modificări esenţiale, cu urmări
nefaste, determinate de impunerea marxism-leninismului ca ideologie oficială.
Numirea, în anul 1945, a lui Dimitrie Gusti la conducerea Academiei Române, întărea
speranţele privitoare la destinul sociologiei în noua epocă istorică şi continuarea
programului naţional de cercetare sociologică, în vederea elaborării unei sinteze
monografice şi a unui Atlas sociologic al României. În cadrul Academiei Române
funcţiona un Consiliu Naţional de Cercetări Ştiinţifice, condus de Dimitrie Gusti,
căruia îi era subordonată şi o comisie de cercetări sociale pe teren a Institutului Social
Român, care avea ca scop „legiferarea socială” în urma cercetărilor monografice şi
zonale. Până în anul 1949, Institutul a realizat cercetări de teren, care au pus accentul
pe probleme legate de tradiţie, obiceiuri, folclor popular, sociologia muncii şi
industrială, sociologia culturii.
Legea învăţământului din anul 1948 a exclus sociologia din cadrul materiilor
predate, aceasta fiind înlocuită cu socialismul ştiinţific, obligând cadrele de
specialitate, care au scăpat de opresiunea regimului, să se reprofileze. Au fost
desfiinţate şi instituţiile care au funcţionat în perioada interbelică: Institutul Social
Român, Fundaţia Culturală Regală, Arhiva pentru Ştiinţă şi Reformă Socială. Din anul
universitar 1966–1967 a reînceput predarea sociologiei în învăţământul superior, în
cadrul Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti; în anul universitar
1968/1969 s-a înfiinţat Secţia de Filosofie-Sociologie la Universitatea din Cluj şi o
Secţie de Psihologie-Sociologie la Universitatea din Iaşi. În 1967 s-a înfiinţat primul
doctorat în sociologie, ca specializare în cadrul doctoratului în filosofie. În această
perioadă, domeniile de cercetare sociologică s-au axat pe probleme de industrializare,
sociologia muncii, a întreprinderii, sociologie agrară. Din anul 1966 s-au reluat
cercetările sociologice, organizate în cadrul centrelor de cercetare (care funcţionau la
Bucureşti, Cluj, Iaşi, Craiova, Sibiu, Timişoara, Târgu Mureş) şi a laboratoarelor
sociologice ale universităţilor din Bucureşti, Cluj, Timişoara, Iaşi55.

54
55

Lucia Apolzan, op. cit., p. 39–40.
http://convorbiri-literare.dntis.ro/ZUBmai6.html

Rodica Iaţencu

***
Campaniile de cercetări monografice cu caracter interdisciplinar, organizate de
Dimitrie Gusti în perioada 1925–1945, cu specialişti în diverse domenii (sociologi,
economişti, etnografi, folclorişti, geografi, statisticieni, igienişti, medici), dar şi cu
studenţi, şi-au propus studiul plurivalent al comunităţilor rurale şi au contribuit la
cunoaşterea amănunţită a realităţilor grele ale satului românesc interbelic, demonstrând
importanţa culturii şi civilizaţiei populare pentru istoria poporului român. În urma
campaniilor de cercetări monografice au fost cercetate 626 unităţi sociale (534 cu
publicaţii şi 92 cu dosare). În Bucovina au fost cercetate 15 sate (opt cu rezultatele
publicate în revistele de specialitate şi şapte cu rezultatele cuprinse în dosare), două din
judeţul Suceava şi 13 din judeţul Câmpulung.
Anexa 1
Gospodăria lui Toader Şuiu
Ernest Bernea
Situaţia gospodăriei. Gospodăria lui Toader Şuiu e situată la marginea unei păduri, pe
un dâmb ce se ridică în partea stângă a pârâului Colacului. Casa e construită din lemn tăiat pe
loc; e foarte veche şi de aceea nu se ştie cine a construit-o. Toader Şuiu a cumpărat-o de la un
evreu care a fost gonit din sat. Ceea ce l-a determinat să cumpere această casă a fost legătura
de rudenie, căci prin acele părţi e un întreg neam Şuiu. Aproape ca toate casele şi gospodăriile
din sat, gospodăria lui Toader Şuiu e cu faţa spre miazăzi. Interiorul e tot cel higienic şi
practic; soarele dă sănătate şi lumină. Apoi e crivăţul, care bate în spate.
Elementele gospodăriei. Locul de casă e foarte întins şi foarte bine întrebuinţat.
Îngrădirea e făcută din lemn, fiindcă gospodarul are pădure (motiv economic) şi apoi el însuşi
îl poate repara (motiv practic). Aspectul gardului e mai frumos decât la celelalte gospodării
învecinate. În afară de o părticică de cam 30 m, tot gardul e făcut din scândurele (porţiunea
aceea de 30 m, cu o plasă de gard). Şi aici gospodarul vorbeşte de necazul ce i-l fac apele
primăverii. Întinderea locului de casă este de cam 120 m lungime şi 80 m lăţime, forma e
dreptunghiulară aproape.
Terenul e foarte înclinat în spatele casei, ograda e aproape orizontală şi bine nivelată,
iar grădinile sunt de o înclinaţie uşoară. În special în ogradă terenul e nivelat de gospodar.
Deoarece această gospodărie nu e aşezată la un drum mai larg, gospodarul a lăţit şi pietruit o
cărare ce duce înspre apus, într-o stradelă. În afară de ogradă (în jurul căreia e situată
întreaga avere a gospodarului), Toader Şuiu, cu toate că a avut mult de suferit în urma
războiului, a lucrat pământul gospodăriei sale atât pentru a-l utiliza cât şi pentru a-l
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înfrumuseţa. Dovadă ne sunt grădinile: două cu pomi şi flori (într-una sunt şi stupi) şi alte
două cu legume şi pomi.
Toader Şuiu este unul dintre aceia care a învăţat carte singur, ba a dat lecţii şi la alţii.
Însuşi interiorul casei este frumos şi curat; e însă mult de târg. Grădinile sunt făcute şi
aranjate din propria-i necesitate de frumos. Toader Şuiu mi-a spus singur că el şi-a făcut de
trei ori gospodăria (în urma dezastrelor războiului), dar cât ar fi de grea munca, el tot nu ar
renunţa la îmbogăţirea şi înfrumuseţarea gospodăriei sale. E de notat că toată gospodăria lui
Toader Şuiu a fost cărată de el cu spatele. Casa şi gospodăria fiind situate pe dâmb, nu pot
permite cărăuşie. De aici putem vedea hărnicia acestui gospodar.
Casa propriu-zisă. După cum ştiu, materialul de construcţie al caselor de munte e foarte
mult condiţionat de producţiile abundente de lemn. Mi s-a spus că gospodăriile şi casele sunt
construite mai ales din lemn, fiindcă e cărămida scumpă şi apoi n-are ce face cu lemnul dacă
nu face casă şi nu l-o întrebuinţa în gospodărie. Casa nu se ştie de cine e construită, fiindcă
Toader Şuiu nu a moştenit-o ci a cumpărat-o, după cum am mai spus, de la un evreu. Casele se
clădesc în special primăvara, începând din postul Paştelui. Uneltele de lucru sunt puţine. Casa
fiind construită toată din lemn, se vor întrebuinţa unelte pentru lucrarea lemnului: bardă,
topor, fierestrău, daltă, cumpănă de apă etc. Toader Şuiu pricepe bine meşteşugul clădirii
caselor, de aceea e veşnic neastâmpărat, reînnoind tot ce poate, în casă şi gospodărie. De
obicei casele sunt lucrate de meşteri, care sunt ajutaţi sau de gospodari sau de muncitori
plătiţi. Această casă nu are temelie. Scheletul casei e aşezat pe bârne groase, care la rândul lor
stau la colţurile casei pe blocuri de piatră. Zidurile sunt din bârne groase, prinse şi bine
îmbinate prin forma chietorilor. Peste aceste bârne sunt bătute în cuie vergele de lemn, de care
se prinde lutul. Acoperişul are acelaşi format (ţuguiat) şi e compus din căpriori, prins la
capătul de sus de un lemn mai gros, numit durbaţă. Pe căpriori se aşează, de-a lungul, leţurile,
de care se prinde draniţa. Podul serveşte la păstrat legumele (cartofi, fasole, bob, mazăre) şi la
afumat carnea de porc. Prispa înconjoară casa (afară de spate) şi e făcută din drugi de lemn şi
scândurele. Propriu-zis această casă nu are prispă, ci mai mult un fel de cerdac (fără şopron),
căci stâlpii ce susţin acoperişul împrejurul zidurilor sunt uniţi prin nişte leţuri. Acest fel de
prispă sătenii din Fundu Moldovei îl numesc gang. Intrarea e simplă: un loc deschis din gang
în faţa uşii, o treaptă de piatră, ţine loc de scări la intrare. Uşile sunt mari, din lemn de fag şi
bine încheiate. Cea de afară e din scânduri aşezate în formă de romb şi prinse de cuie groase.
Casa are trei uşi. Ferestrele sunt ceva mai mari decât cum se obişnuieşte prin părţile locului,
cu câte patru ochiuri şi gratiile în formă paralelă două şi una cruce. Pe jos, în odăi, sunt
duşumele de scânduri, iar pereţii sunt văruiţi albăstrui. Casa, cu toată vechimea ei, nu este
chiar un tip bătrânesc. Se apropie mai mult de tipul nou (tipul cu cerdac) şi are ferestrele mai mari.
Aspectul interior. Casa are două odăi şi o sală. I. Prima odaie serveşte ca bucătărie,
sufragerie, dormitor (adică e odaia pe care o locuieşte gospodarul). Dimensiunile acestei odăi
sunt egale, adică 4 m lungime şi 4 m lăţime. Interiorul acestei camere e foarte încărcat de vase,
aşa cum nu am mai văzut în nici una din casele acestui sat. Are trei fereştri. Inventarul camerei
I: ladă, laiţă, masă, cuptor (are şi plită), cuier de blide (din lemn şi saltare), o măsuţă (sub
cuierul cu blide), blidar. II. Odaia a doua serveşte de odaie de primire. Aici sunt hainele
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curate, covoare, icoane, fotografii şi multe obiecte de artă naţională. Dimensiunile sunt tot
4 m/4 m. Inventarul camerei nr. II: sobă, cofe pe un scaun, pat, scaun lung, masă de brad,
cufăr cu haine, podişor cu blide şi cărţi, cuier cu căni. Pereţii sunt plini de covoare şi icoane.
III. Sala slujeşte mai mult la păstrarea obiectelor de mai puţin uz şi la păstrarea obiectelor de
lucru (uneltele). Are dimensiuni de 4 m lungime şi 2 lăţime. Inventar: scara la pod, laiţă cu
unelte, sobă, scaun cu cofe, doniţe, ciubere, cuier cu căni, icoane.
Acaretele. 1) O şură construită numai din scânduri şi care are numai acoperiş şi un
perete (cel din spate). Adăposteşte războiul de ţesut. 2) A doua şură, cu aceeaşi construcţie, e
plină de lemne. 3) Un grajd cu pereţii de bârne şi acoperişul de draniţă, cu dimensiunile de 4 m
pe 3 m adăposteşte vitele iarna. 4) Al doilea grajd e construit ca şi primul (dar e puţin mai
mic); serveşte la păstrat unelte de lucru, haine şi vase de bucătărie. 5) O colibă cu pereţii de
bârne şi acoperişul cu draniţă e construită în grădina dinspre răsăritul gospodăriei. Această
colibă serveşte ca atelier de tâmplărie gospodarului. 6) În a doua grădină de pomi şi flori
(aceea din faţa casei) e o fântână cam la 3 m adâncime, e pietruită şi are acoperiş de scânduri.
Apa se scoate cu ajutorul unei roţi. 7) În aceeaşi grădină sunt şi cinci stupi. 8) Lângă colibă e
latrina, care e construită numai din scânduri. E curat întreţinută. 9) În ogradă e şi un coteţ de
păsări, făcut în formă de bordei (jumătate băgat în pământ).
Grădinile. I. Prima grădină (aceea în care este coliba) are, în partea de răsărit, câţiva
pomi: peri şi pruni, iar în faţa colibei, flori: trandafiri, viorele, ochiul boului. II. A doua
grădină e foarte frumos lucrată şi îngrijită. O brazdă lată de flori e în mijlocul ei. Pe această
brazdă sunt făcute trei ronduri, pe care cresc crini albi. Alte flori sunt: trandafiri, viorele,
garoafe etc. Are şi zece pomi: meri, peri şi pruni. III. A treia grădină e mai puţin îngrijită decât
celelalte două. Are şi legume: fasole, ceapă etc. IV. A patra grădină e cea mai întinsă.
Pământul aci vine ceva mai în vale şi de aceea cresc foarte bine legumele: ceapă, fasole,
mazăre, bob şi, în special, cartofii.
Ograda. Din cauza multelor acarete şi cantităţi mari de lemne, ograda e mică. E însă
foarte îngrijită, aşa după cum sunt şi casa şi grădinile. Acaretele şi grădinile sunt lucrate
îndeosebi de gospodarul Toader Şuiu.
[Sursa: Paula Popoiu, Fundu Moldovei. 80 de ani de la prima campanie monografică,
1928–2008, Cluj-Napoca, Editura MEGA, 2008, p. 81–86.]

Anexa 2
Cultural. Listă de ziarele şi revistele româneşti şi străine citite de locuitorii
com[unei] Fundu Moldovei în iulie 1928
A. Româneşti
1. ,,Universul” (Simion Pavel – preot, Vasile Glăvan – şef de gară, Spiridon Mihale –
pădurar, Marin Binouschi – şef de secţie jand[armi], Clubul ,,Dragoş Vodă”).
2. ,,Dreptatea” – Cernăuţi (Vasile Guşeţ – gospodar, Ion Popovici – preot,
Vasile Merceş – învăţător, Spiridon Mihalcea – brig[adier] silvic, Gherasim Şuiu – gospodar,
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Chirilă Ursesc – gospodar, Toader Ursescu – gospodar, Andreiu Popovici – gospodar,
Gavril Frâncu – primar, Gavril Invanciu – gospodar, Ilie Pomohaciu – gospodar, Gh. Nisioiu –
gospodar, Vasile Nerghiş – gospodar, Dumitru Roncean – gospodar, Simion Pavel – preot,
Modest Hudac – morar, Clubul ,,Zimbrul”, Clubul ,,Dragoş Vodă”).
3. ,,Cuvântul” (Clubul ,,Dragoş Vodă”, Gavril Frâncu – primar, Aurel Antonovici –
secretar).
4. ,,Curentul” (Eufrosina Lipeţchi – înv[ăţătoare]).
5. ,,Adevărul” (Ion Popovici – preot).
6. ,,Îndreptarea” – Cernăuţi (Dumitru Ropcean – gospodar, Vasile Negriş – gospodar,
Vasile Mercheş – gospodar, Ion Popovici – preot, Spiridon Mihalcea – brig[adier] silvic,
Andreiu Popoviciu – negustor, Ilie Pomohaciu – gospodar, Dumitru Ropcean – gospodar).
7. ,,Ţărănismul” (Leon Ursescu – morar, Mihai Lehaciu – gospodar).
8. ,,Glasul Bucovinei” (Nestor Andronicescu – senator, Leonte Andronicescu – agronom,
Georg Phepher – învăţător, Simion Rusu – gospodar, D. Dorneanu – gospodar, Ilie Ivanciuc –
gospodar, Dumitru Şuiu – gospodar, Oreste Ţimpău – gospodar, Andrei Popovici – negustor,
Dumitru Raia – gospodar, Ion Ursescu – gospodar, Chirilă Ursescu – gospodar,
Ilie Pomohaciu – gospodar, Nichita Şandru – gospodar, Ion Burduhosu – gospodar,
Gh. Ungureanu – gospodar, Leonte Mândrilă – gospodar, Toader G. Ursescu – gospodar,
Spiridon Mihalcea – gospodar, Alexe Horceag – gospodar, Clubul ,,Zimbrul”).
9. ,,Politica” (Ion Popovici – preot).
10. ,,Dreptatea” (Clubul ,,Zimbrul”, Clubul ,,Dragoş Vodă”, Cooperativa ,,Floarea”).
11. ,,Libertatea” – Orăştie, anul XXVII (Ion Popovici – preot, Kark Katargiu –
gospodar, Petre Flocea).
12. ,,Lumina satelor” – Sibiu, an VII (Simion Pavel – preot, Filip Ţăran – gospodar,
Nistor Chifor-Dornean – gospodar, Leon Ursescu – morar, Popovici Ion – preot,
Leon Ciupercovici – gospodar, Ioachim Horceag – gospodar, Vasile Guşiţă – gospodar,
Vasile Cazacu – gospodar, Leonte Lezenciuc – gospodar, Vasile Andronicescu – gospodar,
D-tru G. Şuiu – gospodar, Toader Ciumău – gospodar, Alexe Dosofteiu – gospodar,
Soceietatea muzicală, Ilie Ivanciuc – gospodar, Toader Ursescu – gospodar, Şuiu C. Vasile –
gospodar, Oreste Ţimpău – gospodar, Ilie Pomohaciu – gospodar, Nichita Şandru – gospodar,
Vasile Andronicescu – gospodar, Rozalia N. Andronicescu – gospodar, Toader Raia –
gospodar, D-tru Gherasim Şuiu – gospodar, 20 exemplare se împărţesc la biserică de
P. Popovici, 50 exemplare se distribuie la biserică de Pr. Pavel).
13. ,,Apărarea naţională” (Ion Miheiu Lehaciu – gospodar, Leon Ursescu – gospodar,
Ilie Pomohaciu – gospodar, Ion Horceag – gospodar, Petre Ursescu – gospodar, Nistor Şandru
– gospodar, Chirilă Ursescu – gospodar, Ion Căsvănaru – gospodar, Petre Savaciuc –
gospodar, Avram Lupescu – cântăreţ).
14. ,,Voinţa Poporului” – Arad (Ilie Pomohaci – gospodar, Petre Savaciuc – negustor,
P. Ursescu – negustor, Ion Horceag – negustor, Nistor Şandru – gospodar).
15. ,,Poşta ţăranului” (Costan Uţă – lucrător, Visarion Mureşanu – lucrător, Teotul
Marian – lucrător, Costan Şuştac – lucrător, Leonte Mişu – lucrător).
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16. ,,Cuvântul ţărănimii” (Chifor Uţă – gospodar, Nistor Andronicescu – senator,
Leonte Andronicescu – agronom, Petre Savaciuc – gospodar, Nistor Şandru – gospodar,
Petre Ursescu – gospodar, Gavril Ivanciuc – gospodar, Clubul ,,Zimbrul”).
17. ,,Europa” – Bucureşti (Cooperativa de Consum ,,Floarea”, Cooperativa de Consum
,,Giumalăul”, Clubul ,,Zimbrul”).
18. ,,Administraţia română” – revistă (Primăria).
19. ,,Progresul”– revistă (Gavril Frâncu – primar).
20. ,,Solia Moldovei” – revistă (Gavril Frâncu – primar).
21. ,,Credinţa” – revistă (3 exemplare, Pr. Popovici).
22. ,,Poşta infromativă” – revistă (Venzel Laura – poştaş, Minaiu Toader).
23. P.T.T. – revistă (Vasile Pescaru – diriginte de Poştă).
24. ,,Socialismul” (Calhanek).
25. ,,Curierul cooperaţiei” (Banca Populară).
26. ,,Parlamentul” (N. V. Andronicescu – senator).
B. Străine
1. ,,Morgenblatt” (Aron Schechter – negustor, Adolf Ronnes – negustor, Regina Marian
– negustor, Leopold Weiss – funcţionar, Leib Stapler – negustor).
2. ,,Allgemeine Zeitung” (Aba Rosenbach – negustor, Abam Stein – negustor,
Heim Scharf – negustor, Iacob Hart – negustor, Marcus Costmann – funcţionar).
3. ,,Czernowitzer Deutsche Tagespost” (Franz Venzel – pădurar, Aurchia Galinski –
menajeră, Rudolf Stoss – învăţător german, Georg Phepher – învăţător german, Club
Christtiche deutsche Artzhupe, Franz Gaschler – preot).
4. ,,Ostyüdische Zeitung” (Ann Schechter – negustor, Fabrica de Cherestea ,,Breaza”,
Samuel Rosenbach – negustor).
5. ,,Heimat” – Cernăuţi (Teodor Sidor – negustor, Karl Ekar – funcţionar, Franz Hudac
– lucrător, Albert Savila – negustor, Ludwig Latcolik – lucrător, Modest Hudac – morar,
Michel Veuzel – funcţionar, Iacob Haman – lucrător, Iacob Messaros – lucrător,
Franz Gaschler – preot, Rudolf Stoss – învăţător, Iohan Venzel – lucrător, Franz Venzel –
lucrător, Amalia Stark – gospodină, Iacob Hudac – funcţionar mină, Radu Hudac – lucrător,
Ludwig Hudac – lucrător, Sofia Vesseli – gospodină, Ştefan Savila – lucrător, Ludwig Savila –
fierar, Eugen Linz – măcelar).
6. ,,Vorwärtz” – Cernăuţi (Ludwig Cristofori – gospodar, Franz Alznauer – lucrător).
7. ,,Grünepost” – Berlin (Georg Phepher – învăţător, Gaspar Panek – gospodar).
8. ,,Sonntagsblatt” (Roza Celenscki – lucrătoare, Ludwig Hudac – agent de urmărire).
9. ,,Kirchliche Blätter” (Löbl Er. Presbyterium A. B.).
10. ,,Arader Zeitung” (Filip Savila – lucrător).
11. ,,Deutsche Buch Gemeineschaft” (Josepha Moritsch).
Rezumat
Româneşti – 26
Germane – 11
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Observaţii asupra şcoalei şi stării culturale în general
28 iulie, Petre Constantinescu
Informator: preotul Pavel
Confirmând observaţiile pe care cercetarea statistică şi frecvenţa noastră regulată le-a
născut, părintele Pavel vorbeşte în termeni foarte mulţumitori de aspectul intelectual al satului.
Cifra ştiutorilor de carte pe care ne-o dă, aproximativ e de 80% şi stăruie asupra
faptului că numai în fiecare casă vom întâlni cărţi religioase. La aceasta iarăşi trebuie să
adăugăm din experienţă proprie că am aflat în foarte multe case Biblia, de multe ori îngrijit
legată şi pusă în loc de cinste.
Legătura cu biserica şi parohul e foarte strânsă […]. Părintele Pavel, pentru acelaşi
scop de luminare intelectuală, împarte duminica reviste (,,Credinţa”, ,,Lumina satelor”) şi ziare.
Socotim foarte judicioase observaţiile Sf[inţiei] Sale asupra regimului şcolar impus
minorităţilor. Educat în şcoala de ,,adormire sufletească” pe care a alcătuit-o Austria pentru
românii din Bucovina, găseşte cu totul eronată ca metodă de unificare spirituală măsura prin
care la şcoala germană din Handal cursurile se fac numai în româneşte. În Transilvania, o
politică similară a reuşit să păstreze nealterat românismul. În Bucovina ,,eram adormiţi, spune
părintele Pavel, de marea libertate pe care o aveam şi nu ar fi lipsit mult dacă nu aveam şi nu
ar fi lipsit mult dacă nu veneaţi, ca să ne pierdeţi definitiv”. Ca dovadă că se fac diferenţieri de
tratament între români şi minoritari, Sf[inţia] Sa observă că, pe când sub regimul austriac
fiecare îşi spunea cinstit naţionalitatea de origine, azi, fie germani, fie ruteni, caută să declare
o naţionalitate de origine pe care n-o au din teamă de a nu fi rău trataţi.
Revenind la consideraţiile făcute asupra şcolii, ne-a comunicat că în timpul dominaţiei
austriece, limba de predare în şcoală era aceea a naţiunii care alcătuia majoritatea regiunii,
cu obligaţia de a învăţa şi puţină germană. Astfel, în liceu, în primele patru clase majoritatea
obiectelor se preda în româneşte, iar în cursul superior majoritatea era în limba germană
(afară de Religie, care tot timpul se făcea numai în româneşte). La Facultatea de Teologie din
Cernăuţi o parte din obiecte erau predate în româneşte şi profesorii erau toţi români.
Declaraţia părintelui Pavel că un plebiscit, în 1918, ar fi făcut să pierdem Bucovina,
întăreşte şi mai mult rostul afirmaţiei că o politică de adormire prin libertate faţă de minorităţi
e mult preferabilă aceleia de brutalizare culturală cum suntem siliţi să calificăm românizarea
şcolii germane din Handal.
[Sursa: Ibidem, p. 228–234, 287–288.]

Anexa 3
Portretul primarului Gavril Frâncu din comuna Fundu Moldovei
Intrăm, de obicei, în sate cu idei preconcepute. Ţăranii îi vedem prin prisma poveştirilor
romantice. În Bucovina, mai ales, ne aşteptăm numai [la] figuri de plăieşi de odinioară,
bătrâni pletoşi, imagini care ne-au rămas în minte din cutare tablou istoric reprodus în cărţi de
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şcoală. Ne surprinde apariţia unui ţăran tânăr care, fără plete şi încercând (uneori chiar
reuşind) să vorbească o limbă cât mai literară, cât mai ,,bucureşteană”, ne salută în gară în
numele comunei în care am coborât, prin câteva fraze bine construite, în care cuvintele sunt
toate la locul lor. Descinzând dintr-o veche familie locală, cu nume scos parcă din vechi
cronici moldoveneşti, om înstărit şi umblat, primarul Gavril Frâncu îşi câştigă uşor simpatia.
Sfătos şi plin de un original umor, conştient că prin situaţia lui în comună şi prin relativa lui
instrucţie nu e prea departe de noi (,,când veţi pleca Dvs., eu iar rămân singur”), primarul s-a
integrat din prima zi echipei noastre, conducând chiar, în calitate de membru al grupei
cosmologice (,,eu sunt cosmolog”), o întreagă expediţie la una din stânele din apropiere.
Cuvântul ,,sociologie” nu făcea parte, probabil, din vocabularul lui Gavril Frâncu. Dar ce are
a face? Destul de receptiv ca să-l prindă şi să-l pronunţe corect, cuvântul n-a rămas în gura lui
un simplu ,,flatus vocis”, ci a acoperit o noţiune, dacă nu foarte precisă, în orice caz mai
precisă decât a multor oameni cu pretenţii. ,,Fără sociologie nu se poate face nimic. Sociologia
te-nvaţă să cercetezi obiceiurile, să faci politică adevărată, să faci bugete” etc., etc. (De altfel,
bugetul lui l-a făcut singur, colaborând şi pe acest teren cu noi, în calitate de ... economis).
Ascultându-i vorba potolită şi plină de miez, privindu-i figura în care se oglindeşte o minte
ascuţită şi un suflet mândru şi simţitor, te gândeşti fără să vrei la o vreme – depărtată sau
apropiată? – când astfel de ţărani nu vor fi excepţie, ci regula. [...] O oarecare slăbiciune de
voinţă, o anume frivolitate, pe care deseori o găseşte la ,,aristocraţii” satelor, antipuritanismul
lui pe care, desigur, ,,politicanii” din tabăra adversă se vor grăbi să-l exploateze ar fi – zice-se
– defectele primarului. Nu ne putem pronunţa cu uşurinţă. Avem însă [?] că aceste defecte sunt
cu prisosinţă răscumpărate de calităţi pozitive, de pe urma cărora comuna va folosi.
[Sursa: Ibidem, p. 180–181.]

Bemerkungen zu den soziologischen Forschungen
in der Bukowina in der Zwischenkriegszeit
(Zusammenfassung)
Die von Dimitrie Gusti und seinen Mitarbeitern unterstützte Kulturbewegung war ein bedeutendes
Kapitel des rumänischen Kulturlebens in der Zwischenkriegszeit. In dieser Periode wurde die Grundlage
der soziologischen Schule bestimmt. Diese Richtung hatte eine neue Methodologie – den
gesellschaftlichen Reformismus – im Bereich der Sozialforschung als Schwerpunkt und ihre theoretischen
Grundsätze wurden von Dimitrie Gusti, Mircea Vulcănescu, Henri H. Stahl, Traian Herseni, Anton
Golopenţia, Constantin Brăiloiu u. a. ausgearbeitet.
Im ersten Teil der vorliegenden Studie werden Aspekte bezüglich der Persönlichkeit Dimitrie
Gustis (1880–1955) und des durch das Gesellschaftliche Rumänische Institut entwickelten Sozialsystems,
sowie der monographischen soziologischen Auffassung, der Durchführung der sogenannten
monographischen Reisen, hauptsächlich in den ländlichen Gebieten, präsentiert.
Die Neuheit der monographischen Forschungen, die von Dimitrie Gusti und seinen Mitarbeitern
durchgeführt wurden, besteht darin, dass es ein soziologisches System verfasst wurde, das – ohne die
Wirklichkeit zu beeinträchtigen – eine strenge und vollständige Forschung ermöglichte. Laut Gusti sollte
die soziologische Monographie eine multidisziplinäre Forschungsmethode einiger gesellschaftlichen
ländlichen oder städtischen Ansiedlungen sein. Sie sollte objektiv, genau und vollständig sein und alle
Aspekte der erforschten Phänomene enthalten. Der Forscher sollte über die zu untersuchenden Phänomene
sehr gut informiert und theoretisch entsprechend vorbereitet sein. Man sollte mit der kollektiven
Forschung intuitiv und vergleichend vorgehen. Seit dem Jahr 1938 hatten die Forschungen nur die lokal
oder regional orientierten monographischen Studien als Zweck, wobei man hauptsächlich das kulturelle
Phänomen hervorhob, weil es festgestellt wurde, dass die Ausarbeitung von Monographien für alle Dörfer
– was letztenendlich zur Zusammenstellung einer „Soziologie der Nation” führen sollte – eigentlich
unmöglich war.
Der zweite Teil des Studiums bezieht sich auf die monographischen Reisen durch die Bukowina.
In der Periode zwischen dem 11. Juni und dem 5. August 1928 wurde eine solche Reise nach Fundu
Moldovei, Bezirk Câmpulung organisiert, die sich für die Herausbildung der Theorie und Technik der
soziologischen Monographie als wesentlich erwiesen hat. Die Forschergruppe bestand aus 60
Fachmännern und Studenten, die unter der Leitung von Dimitrie Gusti verschiedene Bereiche vertraten:
Anthropologie, Ökonomie, Musikwissenschaft, bildende Kunst, Architektur, Choreographie, Geographie,
Medizin usw.
Im Jahre 1938 wurden Dörfer aus dem Bezirk Câmpulung (Bucşoaia, Capu-Codrului, Cârlibaba,
Ciocăneşti, Fundu Moldovei, Gura-Humorului, Iacobeni, Negrileasa, Sadova, Stulpicani, Valea-Seacă,
Vatra-Dornei, Voroneţ) und aus dem Bezirk Suceava (Botoşana und Slobozia Pruncului) untersucht. Die
Forschungen hatten als Schwerpunkt Themen aus dem Bereich der Biologie (Bucşoaia und Slobozia
Pruncului), Psychologie (Bucşoaia, Cârlibaba und Dornawatra), Literatur (Botoşana), der bildenden Kunst
und des Volkstanzes (Fundu Moldovei und Bucşoaia), der Entwicklung der gesellschaftlichen
Verhältnisse (Fundu Moldovei und Bucşoaia). Die gesammelten Informationen, die bedeutende Aspekte
der materiellen und geistigen Kultur darstellen, wurden in den Zeitschriften „Sociologie românească”
[Rumänische Soziologie], „Arhiva pentru Ştiinţa şi Reforma Socială” [Archiv für soziale Wissenschaft
und Reform] und „Biblioteca de Sociologie, Etică şi Politică” [Bibliothek der Soziologie, Ethik und
Politik] veröffentlicht.
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Bis zum Jahre 1945 wurden monographische Reisen (deren Ergebnisse in Fachbänden und zeitschriften veröffentlicht oder in Akten strukturiert wurden) in 626 Ansiedlungen (218 in Siebenbürgen,
135 in Muntenien, 66 in der Moldau, 65 in Banat, 54 in Crişana – Marmarosch, 51 in Oltenien, 22 in
Dobrudscha, 15 in der Bukowina) organisiert.

TOPONIMIA COMUNEI DORNEŞTI,
JUDEŢUL SUCEAVA
ION POPESCU-SIRETEANU
Despre satul Dorneşti, Em. Grigorovitza, în Dicţionarul geografic al
Bucovinei, Bucureşti, 1908, p. 87–88, scrie următoarele: „sat vechi, ce se află pe
apa Sucevei, între comunele Frătăuţul Nou şi Hadicfalva. Este menţionat pentru
prima dată într-un hrisov din 20 august 1550, prin care domnitorul Moldovei Petru
Ioan l-a dăruit bisericei mitropolitane cu hramul Sf. George din Suceava. Prin
documentul din 12 ianuarie 1680, Ştefan Petriceicu-Vodă, care avea aci o casă
pentru vară, l-a făcut danie Mănăstirei Sf. Onufrei.
În scurgerea vremurilor, acest sat a dispărut, aşa că la 1776 era numai moşia
cu acest nume.
La 1777, cea mai mare parte a acestei moşii, prin înţelegerea dintre episcopul
Herescu şi guvernatorul austriac, trecu în posesia Mănăstirei Burdujeni, deci la
România; restul rămase pe teritoriul Bucovinei şi pe el s-au întemeiat 2 comune:
Frătăuţul Nou şi Hadicfalva”. Se aminteşte aici şi de „Dorneşti, fermă, pendinte de
com. rurală Andreasfalva, distr. Rădăuţi. Are 2 case şi 15 locuitori români”.
Atestarea localităţii, dar cu numele La Iuga cel Prost, este mult mai veche.
Printr-un document din 15 martie 1490, Ştefan cel Mare întăreşte Episcopiei de
Rădăuţi 50 de sate, 44 din ţinutul Suceava şi 6 din ţinutul Cernăuţi, între acestea
fiind şi biserica de „la Iuga cel Prost”. Voievodul întărea o danie făcută de „bunicul
nostru Alexandru voievod” (DRH A, Moldova, vol. III, Bucureşti, 1980, doc. 73,
p. 135/138). Cum Alexandru cel Bun decedează în 1432, dania este anterioară
acestui an. Peste câţiva ani, în 1498, Ştefan cel Mare confirmă un schimb de
proprietăţi între urmaşi ai lui Iuga cel Prost şi Matei Diac. De data aceasta satul
apare cu numele Durneşti (ibidem, doc. 229, p. 406–407). Tot aici şi numele Ivaşco
Durnici, fiul lui Micu şi nepotul lui Iuga cel Prost.
Numele satului era Durneşti şi Dorneşti, derivat fiind de la un nume de
persoană Durna sau Dorna cu sufixul -eşti care se ataşează la antroponime, ca în
Bucureştii, Ioneşti etc. Fără îndoială că în numele Iuga cel Prost (în documentul de
la 1490: ou Durnogo Iughi = la Iuga cel Prost sau Prostul) determinantul cel Prost
sau Prostul este o poreclă, Iuga Durnoi, cum apare în documentul de la 1498. Un
urmaş al acestuia este Ivaşco Durnici. În secolul al XVIII-lea, satul era în
stăpânirea boierului Dorneanu, a cărui moşie ţinea de la Costişa până la
Calafindeşti şi de la Mănăstioara la apa Sucevei. Acesta a colonizat pe moşia lui
Analele Bucovinei, XVII, 2 (35), p.

– , Bucureşti, 2010

Ion Popescu-Sireteanu

secui din Trei Scaune (Covasna) şi le-a dat acestora loc de sat unde este satul
actual. Pe Ciornoloza, în timpul stăpânirii austriece, a fost o secţie a hergheliei de
la Mitoc. Boierul Dorneanu a avut curte în locul numit La Temelii, unde erau şi
mari beciuri. Peste ani, piatra a fost scoasă de locuitorii din Iaz. Numele acestui sat,
Iaz, vine de la un iaz mare pe pârâul Ruda.
Pe timpul ocupaţiei austriece, satul Dorneşti a făcut parte din districtul Siret 1.
Unele informaţii despre Dorneşti sunt şi în cartea noastră Siretul – vatră de
istorie şi cultură românească, Iaşi, Editura Omnia, 1994, p. 172–1822.
***
Materialul pentru această lucrare a fost adunat prin anchetă directă, efectuată
în zilele de 10–15 august 1986, în sediul Primăriei Dorneşti. Au participat la
anchetă:
Andruseac Dumitru, născut în 1919, în Frătăuţii Vechi. Patru clase primare.
Stă în Iaz din 1928.
Ciotău Gheorghe (pron. Šotău), născut în 1905 în Saha. Părinţii erau din
Frătăuţii Vechi. Două clase primare.
Drehuţă Constantin, născut în 1897 în Frătăuţii Vechi. Locuieşte în Saha din
1930. Şapte clase primare.
Ionesi Ilie, născut în anul 1903, stă în Iaz. Şase clase primare.

1

[Pentru un istoric succint al localităţii Dorneşti, numite local în partea a doua a veacului
trecut şi Hadic, mai cu seamă de către oamenii în vârstă, vezi Tezaurul toponimic al României.
Moldova, volumul I, Repertoriul istoric al unităţilor administrativ-teritoriale, 1772–1988, Partea 1.
A. Unităţi simple (Localităţi şi moşii) A–O, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1991, p. 368. Aici
nu este menţionat, din eroare, satul Iaz, inclus în comuna Dorneşti la împărţirea administrativă din
1950. Pentru informaţii complementare, vezi şi Partea a 2-a. A. Unităţi simple (Localităţi şi moşii) P–
30 decembrie. B. Unităţi complexe, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1992, p. 1 448. Aici,
utilizatorul interesat poate găsi informaţii folositoare pentru istoricul comunei Hadikfalva/Dorneşti
(ortografiat Dorneştii). Tot aici găsim şi un istoric al plasei Dorneşti, care a funcţionat în perioada
1925–1929: „Dorneştii, fostă plasă în judeţul Rădăuţi, formată din comunele Bădeuţi, Bădeuţii Noi,
Bălcăuţi, Burla, Calafindeşti, Costişa, Dorneşti, Măneuţi, Milişăuţi, Satul Mare, Satul Mare Nou,
Ţibeni şi Volovăţ”. Şi satul Iaz este ortografiat aici altfel: Iazul, p. 1448. „Minerva”. Enciclopedie
Română cu peste 1 000 clişee în text, 100 hărţi simple, 10 hărţi în colori şi 50 planşe artistice, Cluj,
Editura comitetului de redacţie al Enciclopediei Române „Minerva”, 1929, consemnează: „Dorneşti,
centru rural important în judeţul Rădăuţi, alături de Vicove, Seletin şi Gura Putilei”, p. 797. Judeţul
Rădăuţi are acum în componenţa sa patru plase: plasa Putilei, plasa Vicovelor, plasa Dorneşti (o
vreme numită şi Ştefan Vodă) şi plasa Siretului. În anexă, pentru o imagine de ansamblu asupra
problemei, reproducem harta judeţului Rădăuţi din „Anuarul statistic al României pe anul 1925”.]
2
[Daniel Hrenciuc, în lucrarea sa Maghiarii în Bucovina (1774–1941), Iaşi Editura Princeps,
2006, transcrie numele celor 395 de familii din Hadikfalva repatriate în 1941, p. 234–254. Nu găsim
însă aici şi nume topice. Harta localităţii Hadikfalva/Dorneşti, pe care autorul o reproduce, la p. 32,
după Sebestyén Ádám, A bukovinai székelység tegnap és ma. Szekszárd: Tolna Megyei Könyvtár,
1989, este mai generoasă, oferindu-ne câteva nume topice care se referă însă numai la vatra satului.]
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Moisiuc Ion zis Húltur, născut în 1914. Este din Frătăuţii Noi. Locuieşte în
Iaz din 1944. Şapte clase primare.
Şindilariu Mihail, născut în 1920. Localnic din Dorneşti. Şapte clase primare.
Livescu Constantin, născut în anul 1904, originar din Dumbrăveni-Suceava.
Locuieşte în Dorneşti din 1948. Este învăţător pensionar.
După plecarea ungurilor în 1940–1941, în sat s-au stabilit locuitori din satele
vecine, mai ales din Frătăuţii Vechi şi Frătăuţii Noi. Precizăm că ungurii plecaţi din
Dorneşti au fost colonizaţi în Serbia, iar unii s-au stabilit în Ardealul de Nord,
ocupat vremelnic de către trupele hortiste.
Satele comunei Dorneşti sunt: Iaz, Perdele, Saha.
Satul Iaz se învecinează cu Dorneşti, Costişa, Vicşani, Mănăstioara. Până la
raionare, ţinea de Costişa. Se numea Mitoc.
Satul (de fapt cătunul) Perdele se învecinează cu Dorneşti, Satu Mare, Saha.
Până la război, aparţinea de comuna Satu Mare.
Satul Saha se învecinează cu Dorneşti, Perdele, Satu Mare, Rădăuţi, Măneuţi.
Saha aparţinea de comuna Măneuţi până după război.
Satul Dorneşti se învecinează cu Măneuţi, numit Andraşfalva de către unguri,
Costişa, Vicşani sau Ruda (nume vechi), Mănăstioara, Negostina (numit şi
Neguşâna), Bălcăuţi, Calafindeşti, Grăniceşti, Ţibeni (Iştensegit numit de unguri),
Satu Mare şi Saha (Tulaviz, numit de unguri, adică „peste apă”; este vorba de apa
Sucevei). Numele unguresc era Hadikfalva, după numele de persoană Hadik,
feldmareşal.
Colonia maghiară/de secui s-a întemeiat în anul 1785. Em. Grigorovitza în
Dicţionarul geografic al Bucovinei, p. 107, spune că la poalele Dealului Iancu s-au
găsit interesante urme arheologice, între care şi oseminte omeneşti. Părţile satului
Dorneşti, în vremea ungurilor, erau numite: Felsö falu, partea de sus de la gară
până sub deal; Also falu, partea de jos, de la primărie până la Cărămidărie; Uifalu,
adică Satul Nou, sub Dealul Moghioruş. La Aga este altă parte de sat, după un
nume de familie, Aga.
Apa/Apă. Loc cu apă în Bahna Mare.
Bahna Aga. Tarla, de la un nume de familie.
Bahna de la Aga. În capătul de nord al satului, în stânga parăului Ruzî
(parâu Ruda).
Bahna de la Gavril. În marginea satului Iaz, între parău Ruda şi casele izolate.
Bahna la Canton3 sau Bahna la Ipuraşu, lângă calea ferată şi parău Ruda.
Bahna Mare. În dreapta şoselei spre Ratoş, lângă Dorneşti, peste drum de
Bahna Mică.
Bahna Mică. Între Dorneşti şi Ratoş-Bălcăuţi, pe stânga şoselei.

3
[Cantonul 309, în care a locuit revizorul de linie Ilie Schipor, refugiat din Ciudei, judeţul
Storojineţ, împreună cu familia sa, timp de câteva decenii, după război.]

Ion Popescu-Sireteanu

Bahna de la Petrea. În marginea Cuili; are vreo 10 ha. În Iaz, la Bahna lu
Petrea, peste calea ferată, lângă parău Ruzî, a ieşit mult timp foc din pământ; acum
s-a stins.
Balta Rece. Nu mai este azi; s-a amenajat; avea multe izvoare.
Berejovschi. Tarla, după numele unui om. Acolo se făcea aria când se treiera
cu batozele.
Cărămidăria Véchi sau Lutărie. S-a făcut cândva cărămidă verde, adică
nearsă. Se numea în ungureşte Fecska Forka (Coadă de Rândunică). În capătul de
sud al satului.
Cheu. Amenajări pentru transbordările de cocs şi ulterior de apatit (pronunţat
apatită de către localnici) la intrarea în Dorneşti dinspre Vicşani.
Ciutocúş. Deal cu cioturi/cioate de la o fostă pădure. Este un nume vechi.
(Coadă de Rândunică). Vezi Cărămidăria.
Complex. Ierburi perene. Teren arabil; a fost arendat Calafindeştiului, apoi
Complexului de Îngrăşat Animale de la Rădăuţi.
Cúila (pronunţat bisilabic: Cúi-la). Tarla pe teritoriul satului Iaz. O parte a
moşiei Cuila (sau Coila) era (şi este şi astăzi) în hotarul satului Mănăstioara, fiind
în trecut a siretenilor şi, apoi, prin viclenia unui egumen, a intrat în proprietatea
Mănăstirii Sf. Onufrei (vezi şi Siretul – vatră de istorie şi cultură românească,
1994, p. 116–117).
Dealu Bisericii sau Dealu de la Biserică.
Dealu de la Carieră. A fost o carieră, la nord de satul Iaz.
Dealu Cernolóza sau Ciornoloza sau Loziile Negre. A fost proprietate
mănăstirească. Din câte am înţeles, aici a fost satul lui Ştefan Petriceicu şi al
strămoşilor acestuia, aproape de Drumul Sucevei şi de Drumul Iancului. Acum nu
se mai ştie că aici a fost sat. Vezi şi La Temelii.
Dealu după Cimitir. Ocupă şi Dealu Moghioruş de pe hartă.
Dealu Cuila. Între acesta şi Dealu Ciornoloza este Parău Sârlivedz sau
Şârliveţ. În Mănăstioara şi Dorneşti i se spune Scârlivăţ. Este pe teritoriul satului
Iaz sau Mitoc, dar şi în hotarul satului Mănăstioara.
Dealu la Húltur este nume nou; numele vechi este Dealu Mitocului.
Dealu Imaşului sau Dealu la Imaş. Numele mai vechi, unguresc, era Lúkturo.
Dealu Lúkturo sau Dealu Imaşului trece drumul de la Dorneşti până în Vârful
Iancului din şoseaua Siret–Suceava.
Dealu Moghioruş. Unde a fost Cărămidăria Veche. Acest deal este localizat
greşit pe harta militară consultată. Este limitat de calea ferată şi apa Sucevei. Pe
deal este Gostatul; merge până aproape de Mitoc (Iaz), unde este herghelia Gostatului.
Dealu Mitocului (pronunţat: Nitocului) sau Dealu la Pod la Ţâment. Este pe
teritoriul satului Iaz sau Mitoc.
Dealu Peleşin. A avut o livadă şi se mai numeşte La Pomăt. Probabil aici a
fost satul Pleşeniţa sau Pleşeni.
Dealu de la Biserică. Vezi Dealu Bisericii.
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Dâmbu Iaz, pe teritoriul satului Iaz.
Drumul Iancului. Domnitorul Iancu Sasu (1579–1582) a rectificat, în 1580,
Drumul Moldovenesc între Dărmăneşti şi Cerepcăuţi. Amintirea acestui drum este
vie şi astăzi, dar s-a pierdut din memoria satelor calitatea persoanei cu numele
Iancu, unii crezând că drumul este numit astfel după numele Sfântului Ioan cel Nou
de la Suceava, la ziua căruia (24 iunie) veneau credincioşii din nordul Bucovinei,
din Galiţia şi din Polonia.
Drumul de la Berezovschi/Berejovschi este drumul vechi spre Siret; dă în
şosea în Vârful Iancului.
Drumul la Mănăstioara. Drumul de ţară de la Dorneşti la Mănăstioara.
Partea dinspre Mănăstioara a acestui drum, până în Drumul Iancului, se numea
Drumul Sucevei.
Drumul la Moara 8 Mai merge până la Îngrăşătoria de Animale (Saha).
Drumul din Perdele se mai numeşte Drumul la Stadion. Perdele este un
cătun al satului Dorneşti.
Fântâna lui Cernic numită şi Fântâna de Piatră, în drumul spre Mănăstioara,
cca 300 m.
Gârla cu Musteală. Ceea ce se scurge din gunoiul de grajd se numeşte must
sau musteală.
Groapa la Perişor. În vatra satului Iaz, lângă calea ferată Dorneşti–Vicşani,
în dreptul Dâmbului Iaz, spre sud.
Horaiţ. În hotarul satului Dorneşti şi al satului Mănăstioara. Horaiţ este
nume pentru un teren cu coclauri.
Iazul „Ilie Pintilie”. Iazul din stânga cimitirului nu mai este; l-au făcut
colectiviştii şi i-au dat numele prezentat; este numit şi Iazul Scurs.
Intrare Complex. Teren arabil pe care se trece spre Complex.
Iazul satului Dorneşti. În hotar cu Ţibeni.
La Bursuci. La Ionică în luncă şi la Ciornoloza sunt locuri cu bursuci.
La Carieră. Carieră de piatră şi Carieră de nasâp (sau groapă de nasâp).
La Cimitir. Tarla a C.A.P-ului, în Dorneşti.
La Covaşeni. În Iaz, de la barieră spre şcoală [şcoala veche]. De la numele de
familie Covaşă.
La deal la Biserică.
La gară la vale.
La gropi la Carieră. Aceste gropi sunt pe deal la Carieră.
La Hopăi. Partea satului Iaz, cu oameni mai hapsâni.
La Hulpi sau La Hulchi sau La vulpi. Locuri cu vulpi pe dealurile
Ciornoloza, Moghiruş, Carieră.
La Húltur. Tarla în satul Iaz.
La Izvoară sau La Izvor. Tarla, loc arabil pe marginea unui părâu care are
apă cu rugină.
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La Lágâr. De la Primărie spre est, până sub Dealu Cimitirului. A fost lagăr
între anii 1941 şi 1943.
La Leonte. Loc de la primul podeţ, la dreapta, în şoseaua Dorneşti–Rădăuţi,
în satul Saha.
La Lohan. Vezi Moara lui Emberuş.
La Micu. Tarla C.A.P. pe pământul stăpânit cândva de Micu Ion.
La Mironiuc (nume de familie). Din strada Bisericii spre calea ferată, în satul Iaz.
La Ocol. A fost un ocol silvic îngrădit, o pepinieră; nu mai este acum.
La Pascareni. După numele de familie Pascari, în nordul satului Iaz, spre
calea ferată, pe o pantă.
La Plop. Tarla. Este un plop în apropiere.
La Pomăt sau La Timilii. Au fost grajduri. Informatorii noştri nu mai ştiau că
acolo a fost sat.
La Prisacariu. Loc unde a fost o prisacă, pe timpul Austriei, până prin 1930.
La Temelii. Loc unde sunt temeliliile unor vechi construcţii. Se poate
presupune că aici a fost una dintre casele boiereşti din satul Dorneşti.
La Ţâgani. Au fost colonizaţi ţigani din Vuliva; este în partea de sud spre Ţibeni.
Loziile Negre.Vezi Dealu Cernoloza.
Lunca la Ionică. Din jos de Mitoc, către Dorneşti, pe stânga. Ţine până în
Moghiruş. Era o prisacă a călugărilor de la Suceviţa.
Lunca lui Jurovschi sau Lunca de la Jurovschi. De la pod în jos, până la
capătul satului. Jurovschi era proprietar de moasă, plecat în 1940.
Lunca de la Kraft sau Lunca lui Kraft. Kraft era un evreu care avea moară,
numită acum 8 Mai4.
Lutărie. Vezi Cărămidăria Veche.
Lúţa. Tarla a C.A.P.-ului. După numele unui om care a avut acolo pământ.
Magazie. Tarla a C.A.P.-ului. Au fost şi magaziile C.A.P.-ului. Nu mai sunt.
Azi este teren arabil.
Magheruş. Vezi Lunca lui Kraft. Şi Moghioruş, Moghiuruş.
Moara lui Emberus (= Ombrus). Era la nord de Moara 8 Mai, la
1,5 km. Moară de apă, cu turbine. S-a desfiinţat, că nu mai este nevoie. A dispărut
de vreo 10 ani. Azi se spune La Lohan. Şi Moara 8 Mai a fost moară de apă.
Murgoci. Proprietar la Saha. Avea 80 de hectare.
Ocol. Parcelă de 16 ha aparţinând de Ocolul Silvic Marginea.
Parău Suceni.
Parău La Hultur. Izvorăşte din coasta dealului La Hultur şi se varsă în Ruda.
Perdele. Cătun. Ungurii spuneau Pérdei.
Perişor. Tarla a C.A.P.-ului. Era un păr.
Pe uliţa Carniţă. După porecla unui om. Continuă Uliţa Covaşenilor.
Piaţa Mare. În faţa Primăriei. Azi nu mai are nume. Este o capelă.
4

[La data efectuării anchetei, vara anului 1986.]
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Piaţa Mică. Era pe strada care merge la coşare. Este o capelă.
Pe Ou. Este un deal rotund, lângă calea ferată de la Iaz la Vicşani, la
jumătatea drumului.
Podu la Cérnic. Locuia un ungur numit Cérnic.
Podu de Fier. La barieră, la ieşirea din Dorneşti spre Iaz, peste Ruda. A fost
făcut în 1911.
Podu de la Fermă sau Podu de la Canton5. De la Iaz spre Dorneşti, peste Ruda.
Podu la Ilie. Peste pârâul Ruda, în Iaz, la Bariera de la Vale.
Podu de la Imaş. Pe imaşul comunei, spre Ţibeni. Spre Ţibeni este şi un pod
de fier pentru tren.
Podu cel Înalt. Numit şi Pasarilă adică „pasarelă”, făcut în 1965–1966.
Podu peste Sáha. Este în şoseaua spre Rădăuţi. Numit şi Podu la Saha.
Podu de tren. Este la cápâtu chéului.
Potóc. Nume dat de unguri unui parău care trece printre casele de la Moara
8 Mai. Nu are nume. A fost amenajat, după amenajarea părâului Pozen şi devierea
lui în râul Suceava, pe hotarul satului Măneuţi. A secat.
Puţu Sec. Tarla a C.A.P.-ului. Nu mai este puţ; s-a năruit.
Râpile de la Moghioruş.
Râpile de la Ciornoloza.
Satul Iaz se numea Mitoc.
Săgeata Mare şi Săgeata Mică erau la ieşirea din Dorneşti spre Siret. Astăzi
nu se mai ştie care erau aceste dealuri. Ungurii le numeau Kicsi Nyil şi Nagy Nyil.
Sesia Bisericii sau Sesia Preutului.
Sorb este şi nume pentru bulboană, adică sinonim al lui bulboană.
Stâna. Loc de stână pe coasta Dealului Peleşin, în hotar cu satul Grăniceşti şi
cu Ţibeni.
Stâna lui Şuhan. Teren arabil, unde făcea stână Şuhan Şofrón (Sofronie),
după recoltare.
La întrebarea: Cum numiţi panglica unei ape curgătoare, informatorii noştri
au spus: Suceava.
Sub Moghioruş. Ungurii îi spuneau Ujfalo („sat nou”).
Şanţu ŝal (cel) mare. Taie şoseaua spre Rădăuţi dincolo de Saha (la 400 m).
Este un canal de 3–4 km. Despărţea pământurile oamenilor de cel împărătesc.
Terenul are lucrări de drenare. A fost prelungit pe dincolo de Perdele.
Şforác şi Şfarác. Pârâu care vine din râpile Vermek Olá şi se varsă în pârâul
Ruda. Este mai scurt de 1 km. Pe hartă este numit pârâul Cuila. Numele are sensul
„capăt; scursură”. Şi un capăt de aţă se numeşte tot şforac. Şfarac este şi o bucată
de pământ îngustă pe care se află un şanţ cu apă.
Şinca Mare. Nume de bulboană.
Şinca Mică. Nume de bulboană.
5

[Cantonul 308 sau La Vasâlean.]
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Şârliveţ. Pârâu care vine dintre dealurile Cuila şi Stăneşti şi se varsă în Ruda
în vatra satului Iaz. Are vreo 3–4 km. Pe hartă: Scârlivăţ. Şi în Mănăstioara este
numit Scârlivăţ. Este şi un loc numit Scârlivăţ.
Uliţa Bisericii. De la Covaşeni spre biserică.
Uliţa la Heleşteu.
Uliţa la Huţan. De la Huţan, pe marginea satului, până în dealul Cuila, în Iaz.
Uliţa la Vasâlian. De la biserică, în continuare cu Uliţa la Mironiuc. Iese la
Carniţeni. În Iaz.
Valea de la Bahna Mică şi Valea de la Bahna Mare. Pe drumul de la
Dorneşti la Ratoş, cum se iese din sat, în dreapta şi în stânga şoselei.
Valea la Mitoc (Nitoc). De la Dealu Moghioruş până la apa Sucevei.
Vatra satului.
Vagauna de la Petrea Iaşcului. În nordul Dealului Cuila.
Vârful Iancului. Vezi Drumul de la Berezovschi.
Vermek Olá. Numele unguresc. Sub săpături, Sub bordeie. Au fost
adăposturi în Primul Război Mondial. Sunt urme în râpă.
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Toponymik der Gemeinde Dorneşti, Kreis Suceava*
(Zusammenfassung)
Die Studie Toponymik der Gemeinde Dorneşti, Kreis Suceava verwertet die toponymische
Untersuchung, die der Verfasser im Sommer des Jahres 1986 unternommen hat. Die wertvollen
Ergebnisse dieser Untersuchung werden im historischen Kontext präsentiert und mit Informationen
aus Dokumenten bereichert, die zur mittelalterlichen und modernen Zeit dieses Gebietes gehören.
Die Studie gehört zu einer Forschungsrichtung, die die Zeitschrift „Analele Bucovinei” seit
mehreren Jahren unterstützt, und zwar die Veröffentlichung von Studien, die aus der Perspektive der
Kenntnis und Verwertung unserer Kulturerbe wichtig sind. In dem Sinne wurden bisher in der
Zeitschrift „Analele Bucovinei“ folgende Artikel veröffentlicht: Nicolai Grămadă, Studien zur
zweitrangigen Toponymik (I), 1. Jahrgang, Nr. 2, Juli-Dezember 1994, S. 385–422; Vasile Hasna,
Sprachwissenschaftliche Bemerkungen über die Toponymie der Gemeinde Straja, 1. Jahrgang, Nr. 2,
Juli-Dezember 1994, S. 423–450; Nicolai Grămadă, Studien zur zweitrangigen Toponymik (II),
2. Jahrgang, Nr. 1 (3), Januar-Juni 1995, S. 123–139; Nicolai Grămadă, Studien zur zweitrangigen
Toponymik (III), 2. Jahrgang, Nr. 2 (4), Juli-Dezember 1995, S. 383–399; Nicolai Grămadă, Studien
zur zweitrangigen Toponymik (IV), 3. Jahrgang, Nr. 1 (5), Januar-Juni 1996, S. 131–146; Nicolai
Grămadă, Studien zur zweitrangigen Toponymik (V), 3. Jahrgang., Nr. 2 (6), Juli-Dezember 1996,
S. 401–430; Ion Popescu-Sireteanu, Toponymik der Gemeinde Suczewitza, 8. Jahrgang, Nr. 1 (16),
Januar-Juni 2001, S. 105–150; Catinca Agache, Toponymen aus der Gemeinde Mitoka Dragomirna,
10. Jahrgang, Nr. 1 (20), Januar-Juni 2003, S. 195–213; Ion Popescu-Sireteanu, Toponymik der
Gemeinde Kalafindestie, Scherboutz und Kalinestie, 26. Jahrgang, Nr. 1 (32), Januar-Juni 2009,
S. 127–138; Ion Popescu-Sireteanu, Toponymik des Dorfes Graniczestie, 26. Jahrgang, Nr. 2 (33),
Juli-Dezember 2009, S. 467–478.

*

Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.

FOLCLOR

DIMITRIE GĂLĂTESCU, UN AUTOR BUCOVINEAN
NECUNOSCUT ŞI MANUSCRISUL LUCRĂRII SALE
ÎNCHINATE SATULUI OSTRIŢA (I)
VASILE I. SCHIPOR
Dimitrie Gălătescu este aproape un necunoscut în Bucovina zilelor noastre.
Dacă despre fratele său mai mare, Vasile Gălătescu, jurist şi economist, ştim câteva
lucruri1, despre Dimitrie Gălătescu nu aminteşte nimeni în ghidurile
bio-bibliografice tipărite în Bucovina după 1980. O fericită împrejurare ni-l aduce
în atenţie: donaţia de carte către noi a prof. univ. dr. Lorin Cantemir de la
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, fiul profesorului bucovinean
Traian Cantemir (1907–1998). Între titlurile donaţiei sale din martie 2009, un
manuscris ne reţine atenţia în mod deosebit: Dimitrie Gălătescu, Drumuri pe
zăpadă. Consemnări, Bucureşti, 1988, 248 p.
De aici provin puţinele date biografice ale sale ajunse până la noi.
Dimitrie Gălătescu vede lumina zilei în primăvara anului 1920, nu „pe la
Sângeorz” – cum precizează într-un loc din Drumuri pe zăpadă –, ci de Armindeni,
în ziua de 1 mai, în familia lui Ioan şi a Ioanei Gălătescu, „ţărani gospodari,
cucernici şi respectaţi de tot satul”, „băştinaşi din moşi-strămoşi” în comuna
Ostriţa, fiind al nouălea lor copil. Familia acestor „ţărani gospodari”, numeroasă ca
multe alte familii ale vremii, este interesată de şcolirea copiilor şi emanciparea lor
1

Vasile Gălătescu vede lumina zile la 14 februarie 1910 în Ostriţa-Cernăuţi. Face studii de
Drept la Universitatea din Cernăuţi, unde îşi trece licenţa în 1931. Doctor în Drept şi Economie al
Facultăţii de Drept din Paris. Jurist la Serviciul Contencios al Băncii Naţionale a României.
Funcţionează ca economist şi cercetător ştiinţific la Oficiul de Studii şi Relaţii Economice cu
Străinătatea de pe lângă B. N. R. Bucureşti. Colaborator la reformele monetare din 1937 şi 1952 din
România. Participă la conferinţe internaţionale, pe teme bancare, la Zürich, Berna, Ankara, Praga
(1946–1953). Vasile Gălătescu este autor al unor studii economico-financiare publicate în reviste de
specialitate. În 1940 publică volumul
1938. Se stinge din viaţă la Bucureşti, în 1966. Vezi şi Filip Ţopa, Povestea Bucovinei,
vol. IV, Oameni de seamă din Bucovina, Bucureşti, 1986, p. 263–264, manuscris; Emil Satco,
Enciclopedia Bucovinei, vol. I, Iaşi–Suceava, Editura Princeps–Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”,
2004, p. 414.
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prin ştiinţă de carte. Primii săi fraţi, Gheorghe şi Vasile, fac liceul şi facultatea la
Cernăuţi2. Gheorghe ajunge profesor de limba şi literatura română în învăţământul
secundar iar Vasile, jurist şi un reputat economist. Alţi doi copii mai mari, un băiat
şi o fată, mor de mici. Două surori (Măriuca şi Veronica) şi fratele Ilie vin pe lume
înaintea gemenilor Dimitrie şi Constantin, „cei dintâi gemeni din sat”. Constantin
va absolvi Şcoala Normală de Învăţători la Cernăuţi (1940).
Dimitrie îşi petrece copilăria în Ostriţa. De mic copil, iubeşte drumurile,
purtând „înnăscută în [sine] – cum mărturişeşte mai târziu – dorinţa de a pleca
oriunde, în orice parte”, fiind atras la început de locurile mai însemnate ale
universului său rustic: moara, velniţa, hramurile din satele învecinate (Horecea,
Buda, Mahala, Boian, Ţureni), unde merge în tovărăşia părinţilor, târgul
Cernăuţilor, Sânzâienile de la Suceava.
Şcoala primară o face în satul natal. Trece apoi la Liceul „Aron Pumnul” din
Cernăuţi, condus de Emanoil Iliuţ, unde urmează cursurile claselor I–III. La
început, în clasa I de liceu, stă în gazdă la o familie de polonezi, pe Strada
Munteniei, apoi intră la Internatul Societăţii pentru Cultură. În clasa a IV-a ajunge,
prin concurs, bursier la Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova, unde urmează
două clase. Din clasa a VI-a elevul revine la Cernăuţi.
Despre profesorii Liceului „Aron Pumnul” păstrează amintiri frumoase:
dr. Isidor Bodea, medicul şcolii, părintele Dimitrie Voevidca, profesor de religie,
directorul Coloniei „2 Mai” Mangalia (unde va petrece clipe de neuitat, în vacanţă,
ajungând şi la Balcic, unde admiră Palatul Reginei Maria), dr. Nicolae TcaciucAlbu, dr. Octavian Lupu, Dimitrie Logigan, Teodor Balan, dr. Amuliu Liteanu,
Vasile Săveanu, dr. Gheorghe Hoinic, Vasile Cârdei, Alexandru Nedelcu, Oreste Drăgan.
Din clasele superioare de liceu, păstrează amintirea luminoasă a profesorului
său de limba română Traian Cantemir, cu care va fi mai târziu într-o legătură
stimulatoare şi căruia îi va închina lucrarea sa Drumuri pe zăpadă3. Împreună cu
Ştefan Munteanu, din Plaiul Cosminului, participă, în clasa a VII-a, la Concursul
„Tinerimea Română”, organizat la Bucureşti, unde se remarcă prin „cunoştinţele de
cultură generală”, fiind îndrumat de către profesorul Traian Cantemir. Îşi trece
bacalaureatul la Cernăuţi, în vara anului 1940.
La Ostriţa, Dimitrie Gălătescu este martor la invazia sovieticilor, în ziua de
Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel (29 iunie 1940), când vede, pentru prima oară,
tancurile cu secera şi ciocanul, patrulând pe drumurile principale din împrejurimi.

2
Gheorghe Gălătescu ajunge profesor de limba şi literatura română la Liceul „Gheorghe
Lazăr” din Sibiu, fiind „răpus prematur din viaţă de boala secolului”, cum scrie Dimitrie Gălătescu, la
Bucureşti, în nota de închinare a cărţii sale Drumuri pe zăpadă. Consemnări, la 10 mai 1988.
3
Dedicaţia este frumoasă şi o transcriem integral: „Iubitului meu profesor de limba şi
literatura română la Liceul «Aron Pumnul» din Cernăuţi, dr. Traian Cantemir, acest mănunchi de
amintiri stropite cu lacrimi, rouă şi promoroacă. Bucureşti, 6 oct. 1988. D. Gălătescu”. În manuscris
este a doua dedicaţie, după cea închinată memoriei fratelui său, profesorul Gheorghe Gălătescu.
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De Sfântul Ilie (20 iulie) 1940, în puterea nopţii, trece frontiera în România,
împreună cu un coleg de şcoală, ajungând la Bucureşti şi Craiova.
La Bucureşti, în toamna anului 1940, face demersuri pentru admitere la
Facultatea de Medicină, unde nu trece, însă, de proba practică. Se înscrie la
Facultatea de Drept, apoi vine la Iaşi şi se înscrie la Facultatea de Medicină de aici.
În noiembrie 1940 intră la Şcoala de Ofiţeri de Rezervă Nr. 1 Infanterie Ploieşti.
Aici îl regăseşte pe fratele său geamăn, Constantin. Întrucât cunoştea limba
germană, la 1 iunie 1942 este trimis în Germania, împreună cu alţi 150 de tineri,
pentru a continua acolo Şcoala de Ofiţeri.
În Germania, tinerii urmează un stagiu de pregătire în Satul Olimpic
Döberitz, ce fusese construit pentru Olimpiada din 1936. Aici Dimitrie Gălătescu
este translator. În timpul liber, vizitează Berlinul şi locurile istorice din
împrejurimi. După stagiul de aclimatizare, la 20 iulie 1942, este repartizat la Şcoala
de Ofiţeri de Vânători de Munte, care îşi desfăşoară activitatea în Austria. Dimitrie
Gălătescu este repartizat la Marburg, pe Drava, la Kadettenschule. În drumul spre
Marburg, face un popas de câteva zile la Viena, vizitând fosta capitală a Imperiului
Austro-Ungar. La Marburg păşeşte pe scările aceleiaşi cazărmi, în care tânărul
locotenent de honvezi Liviu Rebreanu intra, în toamna anului 1906, ca absolvent al
Şcolii Militare din Gyula, venit aici pentru perioada stagiului în Regimentul din
Marburg-Klagenfurt. Dimitrie Gălătescu urmează la Marburg, împreună cu alţi
câţiva tineri sosiţi din România, un program complex de instrucţie, care se
desfăşoară în Masivul Kalvarienberg, sub conducerea unor ofiţeri germani.
Din noiembrie 1942, Dimitrie Gălătescu participă la programul de pregătire
din Tabăra de la St. Wolfgang din Munţii Seetaler-Alpen, situată la altitudinea de
1 820 metri. Aici tinerii îşi perfecţionează tehnica schiului, beneficiind de asistenţa
unor instructori locali. Dimitrie Gălătescu vizitează Salzburgul iar de Anul Nou
(1 şi 2 ianuarie) 1943 este învoit la Viena, unde îl fascinează Opera şi
cinematografele, care aveau „program festiv” de sărbători.
După o şedere de patru luni în Alpi, dormind în bivuacuri pe timpul
aplicaţiilor, Dimitrie Gălătescu face otită şi este internat în Spitalul Militar din
Garmisch-Partenkirchen. La sfârşitul lunii februarie 1943 se întoarce la Innsbruck,
unde Şcoala Militară îşi definitiva cursurile anului I de pregătire. După stagiul de
pregătire de la Innsbruck, participă la un stagiu de front în Prusia Orientală şi
Letonia. La Libau, în Letonia, se formează eşalonul de marş spre Finlanda.
Dimitrie Gălătescu călătoreşte pe Marea Baltică pe un vas de transport până la
Turku. De aici, cu un tren militar, călătorind prin Tampere, ajunge la Kemijarvi,
capitala Laponiei, „Parisul Nordului”, „punctul de atracţie, în timp de pace, al
tuturor naţionalităţilor europene dornice de senzaţie şi frumos”, „poartă a ţării
soarelui de la miezul nopţii”, „adevărată minune cerească”, oraş care îl surprinde
prin frumuseţea sa: „Tot ceea ce am văzut şi admirat în acest oraş în aceste zile
ne-a transpus sufleteşte pe alte meridiane! N-aveam de unde să ştim că pot exista
pe Terra noastră asemenea minunăţii. Chiar în timp de război, o lume foarte
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civilizată, foarte elegantă, din diferite ţări europene, vorbind diferite limbi, se făcea
văzută pe străzile de o curăţenie exemplară, la Operă, [la] cinematografele şi în
sălile de spectacole ale acestui minunat oraş al Nordului” 4.
În primele zile ale lunii aprilie 1943, într-o coloană de autocamioane
militare, pleacă spre nord la Petschenga-Petsamo, cale de peste şase sute de
kilometri, unde îşi avea sediul Comandamentul Trupelor Vânătorilor de Munte din Tirol.
La Petsamo, împreună cu ceilaţi tineri ofiţeri, susţine cu „rezultate mai mult
decât mulţumitoare” examenele cuprinzând „probe tehnico-tactice, cunoştinţe
teoretice şi probe practice în vastele întinderi albe”. Câteva luni îl găsim pe
Dimitrie Gălătescu în linia întâi a frontului de lângă Murmansk, unde primeşte
„botezul focului”. Aici, la paralela 70, pe coasta Oceanului Îngheţat de Nord, îşi
sărbătoreşte ziua de naştere (1 mai 1943). La începutul lunii iulie, românii sunt
retraşi de pe front iar comandanţii îi evidenţiază pentru „ţinută militară, comportare
şi conduită ireproşabilă”5.
Pentru completarea cunoştinţelor tehnico-tactice tinerii sunt trimişi la
Bjornevaten, în Norvegia, la cursuri speciale de schi alpin, care au drept scop
„însuşirea tacticii şi tehnicii militare în condiţii de luptă deosebite, respectiv de
climă, teren, dotare”, „învăţarea construcţiei de igelbauri, fortăreţe de gheaţă şi pe
gheaţă, executarea de trageri în condiţii speciale de pe schiuri, din poziţie şi din
mers, transportul de muniţie, material militar şi strategic pe schiuri şi chiar pe
beţele de schiat”6. Pe întreaga durată a stagiului de front, tinerii viitori ofiţeri sunt
„încadraţi în trupele de apărare şi rezervă ale acestui teritoriu” şi execută
„programul de pregătire de luptă şi de viaţă” al unităţilor de vânători de munte
4
Dimitrie Gălătescu, Drumuri pe zăpadă. Consemnări, Bucureşti, 1988, p. 156. Ca peste tot
în Drumuri pe zăpadă, Dimitrie Gălătescu face şi aici bogate consemnări, din lectura cărora simţim
intens bucuria întâlnirii sale cu locuri, oameni şi culturi: „Rovaniemi-Kamijarvi, denumire laponă şi
nu fină, oraş relativ tânăr, provenind prin dezvoltarea satului de nordici, stabiliţi aici poate pentru
popasul renilor cu care parcurgeau întinsurile albe fără sfârşit, în căutarea hranei şi a celor necesare
vieţii, s-a dezvoltat datorită poziţiei sale geografice şi a devenit centrul de atracţie al europenilor,
datorită posibilităţii acestor incursiuni la capătul liniei ferate din nordul Finlandei. […] Împrejurimile
albe imaculat, tracţiunea cu reni, ziua cu soare continuu o jumătate de an, aer fără iz de fabrică şi o
populaţie ospitalieră, într-o linişte desăvârşită, au creat această «oază a Nordului», în care te puteai
bronza în primele ore de la sosire. Numeroase hoteluri mici, cochete şi ospitaliere, oraşul de vile de
închiriat şi diverse alte atracţii tradiţional-locale făceau să poţi cu greu identifica populaţia locală din
marea masă de străini, care îşi găseau aici cel mai bun loc de odihnă şi de petrecere în natura pe cât de
sălbatecă pe atât de ameţitoare. Populaţia locală, de origine laponă, în afară de marea masă care stătea
sub orice formă la dispoziţia musafirilor, era încadrată în industria lemnului şi casnică,
mulţumindu-se cu puţin şi foarte puţin, mai ales cu beneficiile obţinute de la musafiri“ (p. 157).
5
Ibidem, p. 161, 163, 165, 167. Dintre însemnările referitoare la oraţul Petsamo reţinem
câteva, interesante şi din perspective zilelor noastre: „Oraşul [cu o populaţie de 10 000 de locuitori] se
prezintă de o curăţenie exemplară şi aceasta datorită locuitorilor care întreţin curăţenia fără personal
de curăţenie plătit. Nici poliţie nu există, doar o singură formă de comisariat, dar de furturi, înstrăinări
de lucruri sau alte delicte de orice fel nu s-a pomenit în acest oraş, nici nu se ştie de asemenea fapte în
ţinuturile nordice“ (p. 168).
6
Ibidem, p. 168.
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dislocate pe coasta Oceanului Îngheţat de Nord”, urmărind „organizarea unei
puternice linii de apărare şi rezistenţă la ţărmul Oceanului, în cazul unui atac prin
surprindere al americanilor în scopul debarcării trupelor [pentru] ocuparea şi
stăpânirea acestor teritorii şi pentru a efectua joncţiunea cu trupele sovietice de la
Murmansk”7.
În regiunea Bijornevaten, Dimitrie Gălătescu asistă cu interes la o mare
vânătoare de reni, oferindu-ne date şi informaţii referitoare la viaţa laponilor. La
20 iulie 1943 este trimis la Comandamentul de la Petsamo şi de aici, în eşalon
militar, pleacă spre sud, pe aceleaşi traseu, vizitând timp de cinci zile oraşul Helsinki.
La sfârşitul lunii iulie 1943, după stagiul de aproape jumătate de an petrecut
pe coasta Oceanului Îngheţat de Nord, Dimitrie Gălătescu revine la Innsbruck şi,
într-un concediu de zece zile, revede Viena.
La Innsbruck, face trei luni de pregătire militară. În timpul liber cunoaşte
viaţa universitară a oraşului, face excursii în împrejurimi, bucurându-se de
„frumuseţile naturale, cunoscând locuri şi oameni, ospitalitatea şi civilizaţia” din Tirol.
În noiembrie 1943, Şcoala de Ofiţeri intră în Tabăra de Iarnă de la
Mittenwald, în Masivul Karwendelgebirge din sudul Tirolului. Aici urmează cea
mai lungă etapă de instrucţie pe schiuri: noiembrie 1943 – martie 1944.
„Curiozitatea şi dorinţa de a şti” îl ajută să cunoască istoria locului şi viaţa
„primitorilor localnici”. De Anul Nou 1944, sărbătoreşte cu un pahar cu vin
avansarea în gradul de „elev plutonier cu rang de ofiţer”, care îi dă dreptul de a
purta şapcă, epoleţi şi Edelweiss, brodată cu fir, la mâneca stângă.
La Mittenwald instrucţia continuă, în ianuarie–februarie, „cu mare
intensitate”. În martie, începe examenul de încheiere a cursurilor. Corpul de ofiţeri
din Marele Stat Major al Armatei (OKW), sosit în „marea inspecţie”, verifică
pregătirea teoretică a elevilor la toate disciplinele militare din programa Şcolii şi
organizează aplicaţiile practice. La concluziile examenului sunt „evidenţiate în
mod deosebit comportarea şi ţinuta militară a celor opt elevi români care s-au
instruit în această Şcoală”8.
Cu data de 1 martie 1944, Dimitrie Gălătescu este avansat la gradul de
locotenent. În concediul primit, face vizite la Innsbruck, München şi Viena. În
aprilie 1944, împreună cu colegul său Mircea Breabăn, este repartizat la Centrul de
Instrucţie şi Experimentări de Tragere de la Parsberg-Regensburg. La începutul
lunii mai, într-o permisie de câteva zile, face „minunate excursii pe Rhin”,
cunoscând – la fel ca în Tirol – „o populaţie foarte amabilă şi ospitalieră, dar sătulă
de război şi cu sinceră antipatie pentru animatorul şi susţinătorul lui” 9.
La Regensburg, în acelaşi mai 1944, este martor la bombardamentele
americanilor şi cunoaşte direct urmările acestora: imensele distrugeri materiale,
7

Ibidem, p. 169.
Ibidem, p. 190.
9
Ibidem, p. 192.
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pierderile umane şi „groaza în care trăia populaţia”10. La începutul lunii iunie 1944,
este chemat la Berlin, în vederea întoarcerii sale în ţară.
La Berlin, tinerii ofiţeri absolvenţi de la diferite şcoli militare germane
(Cottbus – infanterie, Hanovra – geniu, Köblenz – tancuri, Tirol – vânători de
munte) se adună abia la 10 iunie. La Döberitz, reprezentanţii OKW-ului şi ai
Ambasadei României de la Berlin îi felicită pe tinerii absolvenţi (mult mai puţini la
număr, deoarece o treime dintre cei sosiţi în iunie 1942 s-a retras în ţară) pentru
„ţinuta şi conduita [de] pe întreg parcursul celor doi ani de şcoală şi stagiu[l] de
front”11. După festivitate, cu un tren militar special, absolvenţii revin în ţară pe ruta
Berlin–Viena–Budapesta–Arad, cu opriri numai în staţiile mari: Dresda, Praga,
Bratislava, unde tinerii vizitează oraşul.
La Arad, absolvenţii sunt primiţi de o delegaţie a Marelui Stat Major, care le
înmânează foile de drum către centrele şi unităţile militare din repartizare.
Vânătorii de munte pleacă la Făgăraş, unde sunt cazaţi în Cetate şi urmează un
program de acomodare cu tehnica militară şi comenzile din Armata Română.
Demonstraţiile şi aplicaţiile militare la care sunt supuşi cei opt tineri ofiţeri
vânători instruiţi în Germania „satisfac pe deplin aşteptările Consiliului de Stat
Major”. Absolvenţii primesc uniformă şi echipament militar, solda şi investirea
oficială, prin decret, ca ofiţeri în Armata Română.
La 20 iulie 1944, Dimitrie Gălătescu primeşte un concediu de zece zile şi
apoi este repartizat la Divizia a 2-a de Munte Deva. De aici, trece la Şcoala de
Subofiţeri de Rezervă Vânători de Munte de la Haţeg, ale cărei cursuri încep la
1 august 1944. Tinerilor săi subordonaţi Dimitrie Gălătescu se străduieşte să le
insufle în conştiinţă „dorinţa sinceră şi neimpusă de a face totul cu dragoste”, din
plăcere12.
În toamna anului 1944, Dimitrie Gălătescu este trecut la cursul de instructori,
organizat de Corpul Vânătorilor de Munte la Cabana Militară Diham din Munţii
Bucegi. Demonstraţiile pe schiuri, organizate cu viitoarele cadre militare în
februarie–martie 1945, „depăşesc aşteptările şi impresionează plăcut”
Comandamentul Corpului Vânători de Munte.
La 1 noiembrie 1945, Dimitrie Gălătescu este transferat la Cluj, la solicitarea
sa, din dorinţa de se inscrie la Facultatea de Drept. La Cluj, Dimitrie Gălătescu se
înscrie la Facultatea de Drept şi funcţionează în Centrul de Instrucţie al Vânătorilor
de Munte de la Abrud. Munţii Apuseni, cu Cheile Turzii, Valea Arieşului, Albacul
Crăişorului Horea, Zlatna minerilor, moţii cu viaţa, îndeletnicirile şi obiceiurile lor,
Mocăniţa de pe linia Turda–Câmpeni–Abrud, Munţii Zarandului îl cuceresc pe
tânărul ofiţer bucovinean. Comandamentul Grupului Vânători de Munte din Cluj îi
încredinţează misiunea de a efectua o recunoaştere şi cercetări la Stâna de Vale, în
Munţii Bihorului, pentru a organiza aici un Mittenwald-Tirol al Apusenilor,
10

Ibidem.
Ibidem, p. 193.
12
Ibidem, p. 198.
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misiune pe care tânărul bucovinean o îmbrăţişează cu generoasă dăruire: „Armata
Română, acoperită de glorie în Tatra, cu substanţiale pierderi în oameni şi
materiale, întoarsă de pe front, era acum într-o descompunere organizată. Trupa era
lăsată la vatră, răniţii internaţi în spitale iar cadrele active, ofiţerii, au fost în masă
deblocaţi, trecuţi în rezervă cu pensia gradului respectiv pentru cei mai în vârstă
sau [cu] o nouă calificare şi încadrare […], după posibilităţi şi specializare. În anii
de după terminarea războiului, armata se reorganiza pe baze politice şi acesta era
factorul determinant care decidea. Am obţinut şi aceste aprobări, să fac tot ceea ce
intenţionez cum pot şi cu ce am la dispoziţie, neputându-mi-se da nimic altceva
decât asentimentul şi sprijinul moral” 13. În colaborare cu colegul său de promoţie
Mircea Popovici, adjutantul unităţii, Dimitrie Gălătescu construieşte la Stâna de
Vale o baracă pentru adăpostirea efectivului de militari care să pregătească aici
concursul anual de schi al vânătorilor de munte.
La 26 octombrie 1946, Dimitrie Gălătescu este avansat la gradul de
locotenent. La Stâna de Vale sărbătoreşte Anul Nou 1947.
La începutul lunii februarie 1947 câştigă locul al II-lea la concursul militar
de schi de la Predeal.
De la Cluj, este trimis la Bucureşti la cursurile de apărare locală antiaeriană,
organizate pe armată, în cadrul Academiei Militare. La Codlea, tot acum, participă
la cursurile de apărare antiatomică. În vara anului 1947, în paralel cu activitatea
militară, îşi continuă cursurile la Facultatea de Drept, apropiindu-se de licenţă.
În 1948, Dimitrie Gălătescu este împuternicit cu reînfiinţarea Centrului de
Instrucţie de Iarnă de la Lutoasa, în Munţii Maramureşului, centru care redevine
operaţional la 8 noiembrie 1948. Aici Drumurile pe zăpadă ale tânărului ofiţer
bucovinean Dimitrie Gălătescu sunt curmate brusc: „Depăşisem anul de muncă
asiduă pe crestele cele mai nordice ale Carpaţilor, bătătorisem potecile şi creasem
altele de la Comanul Mare, Suligu-Făina şi Lutoasa, Ludescu, Copilaş[u] şi Pop
Ivanul, trăiam clipele de învăţătură şi antrenament din Alpi şi Tirol, mă sudasem de
munţii şi militarii cu care-mi trăiam viaţa, când am fost chemat la Baia Mare,
eşalonul superior şi, în cabinetul colonelului comandant C. Coman, maiorul-şef al
aparatului politic mi-a înmânat plicul, de el redactat, cu conţinutul adresat mie:
«trecut în rezervă ca necorespunzător pe linie de cadre»”14.
Timp de patru decenii, o tăcere lungă se lasă peste viaţa şi activitatea
bucovineanului Dimitrie Gălătescu. Despre această lungă perioadă din viaţa sa nu
ştim deocamdată nimic. Două scrisori, trimise din Bucureşti profesorului său de la
Liceul „Aron Pumnul” din Cernăuţi, Traian Cantemir, la 20 mai şi 6 octombrie
1988, îl aduc mai aproape de noi. Peste alte două decenii, acestea ajung la Rădăuţi,
în original, iar noi le reproducem integral acum, ca documente ale unei epoci grele,
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de mari lipsuri şi nevoi, aşa cum le-am primit, aşezate în volumul trimis la Iaşi
profesorului său de limba română de la Cernăuţi.
Bucureşti
20 mai 1988
Mult stimate d-le prof. Cantemir,
Învrednicitu-m-a Bunul Dumnezeu şi am terminat lucrarea începută cu doi
ani în urmă şi parcă mi s-a părut mult mai grea decât prima şi asta numai din cauza
că mi-au slăbit puterile şi mai ales inima cedează mereu, neavând nici voie să
lucrez. Am lucrat din greu şi de unul singur, nicio vorbă bună şi de încurajare, cei
mai apropiaţi oameni părăsindu-mă, ultimul plecând şi dr. Lupu pe care l-am avut
profesor la Aron Pumnul. Mai am un singur dor: aş dori mult să mai pot face
portretele celor trei bucovineni plecaţi de aici din Bucureşti şi anume: Portrete
bucovinene. Ion Negură, Filip Ţopa şi dr. Octavian Lupu, dar aceasta numai la
iarna care vine, cine ştie cum mai vine în asemenea sălbăticie umană, la care a fost
adus acest popor harnic, cinstit şi drept, îndepărtat acum de Dumnezeu şi de cel
mai elementar bun simţ!
Am întocmit, aşa cum v-am promis, şi un sumar Glosar de cuvinte înscrise în
lucrare, dar mai ales de tot ceea ce mi-am adus eu aminte din satul copilăriei, de
unde am plecat, la 12 ani, la liceu şi ajung la convingerea că nu-l voi mai vedea românesc!
De aceea m-am şi străduit din răsputeri să scriu ceva, cât am putut, din viaţa
românească a acestui sat care se bolşevizează acum complet. Fratele meu, care a
fost în octombrie anul trecut în sat, nu s-a mai putut înţelege româneşte decât cu
bătrânii care mai supravieţuiesc şi care nu renunţă la limba strămoşească! Copiii
nici nu ştiu nimic mai mult decât alfabetul chirilic, dar nici nu vor să ştie, nici să
audă de România şi chiar refuză să stea de vorbă, nici bună ziua nu vor să dea în
limba noastră! Dureros, cumplit şi când trebuie să înţelegem că aşa rămâne!!!
Eu am refăcut mult, în sensul că am căutat să îmbunătăţesc conţinutul din
prima formă, Ostriţa, care v-am trimis dv., dar nu mai am nimic în plus, fiindcă am
bătut la maşină numai cinci exemplare pe care abia le-am dat la legat (de doi ani nu
se mai leagă nicio carte în Bucureşti: lipsă materiale, personalul concediat!). Vreau
să depun un exemplar la Suceava, unul la Bibl[ioteca] Braşov, altul mi l-a solicitat
dl prof. Trebici pentru George Muntean.
Nu ştiu de voi ajunge vara asta pe pământul scump al Bucovinei noastre iubite!!!
Cu deosebită stimă şi înaltă consideraţie, D. Gălătescu
Bucureşti
6 oct. 1988
Mult stimate, iubite domnule profesor Cantemir,
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Mai mult ca or[i]când, ne dăm seama acum că „nu sunt vreamurile în vrearea
omului, ci doar omul în voia vreamii” şi nici nu ne dăm seama că trece timpul, cu
bune şi cu rele, dar mai ales cu rele, că de cele bune nu mai avem parte şi nici nu
văd cum şi când am mai putea avea şi ceva bun. Timpul trece, noi îmbătrânim,
slăbim, ne trecem şi noi sub povara celei mai „fericite ere” din istoria acestui neam
obidit şi năpăstuit de cea mai diabolică maşinaţie din istoria lui, de la facerea lumii
încoace, din preistorie, din sălbăticie.
Am căzut iar la pat, am stat la pat peste trei săptămâni şi abia de trei zile am
ieşit din casă, de fapt, până la dispensar şi policlinică iar mâine vreau să merg la Fundeni.
Sunt cu inima foarte slăbită, nu mai lucrează nici pe jumătate, ca urmare a
celor două infarcte, apoi uzura şi nicio bucurie! Numai la Vatra Dornei mă simt
bine, poate şi datorită faptului că mă aflu în Bucovina noastră dragă şi aud foşnetul
frunzelor pomilor din grădina noastră de la Ostriţa, zugrumată sub cizma tătarocazacească a barbarilor „erei” noastre! Doream să mai completez lucrarea mea cu
încă două-trei capitole, cu fapte din satul meu, dar acum n-o mai pot face şi, dacă
voi mai scrie, vă voi trimite ulterior, poate până la finele acestui an.
Vă trimit aşa lucrarea mea, a doua, şi vă rog să o primiţi cum v-o dau şi eu,
din inimă, şi, lecturând-o, sigur veţi fi cu mine pe aceleaşi locuri sfinte, jefuite de
sălbatici şi pe care noi nu le vom mai putea vedea aşa cum dorim, aşa cum au fost!
Din lucrarea mea mai lipseşte o schiţă a satului Ostriţa, pe care mă străduiesc
s-o realizez, dar, sincer să vă declar, îmi este foarte greu! Bolnav şi rămas absolut
singur, singurul bucovinean într-o oază neprimitoare, răuvoitoare, periculoasă!
Câţiva bucovineni, ca prof. Trebici şi alţii, fug de umbra lor şi declară ca şi Petru în
curtea lui Caiafa: „Nu-l cunosc! Nu sunt! Nu fac, nu văd, nu aud!”
Doream mult ca în vara acestui an să particip la atestarea a 600 de ani ai
Sucevei, dar nici nu ştiu dacă s-a ţinut sau pomenit de aceasta, deşi eram la Dorna,
de unde mi-am întrerupt vacanţa, din cauza morţii socrului meu, trebuind să vin la
Bucureşti, apoi am rămas.
Rog pe Bunul Dumnezeu ca anul care vine să mă învrednicească a veni la
Suceava, la mormântul iubitului meu frate Filip Ţopa şi, dacă-mi va fi posibil, să
trag o fugă şi la Iaşul primei mele studenţii.
Rămân al Dvs. sincer iubitor, D. Gălătescu
La Bucureşti, Dimitrie Gălătescu scrie târziu, în perioada 1986–1988,
Drumuri pe zăpadă. Consemnări. Lucrarea este dactilografiată pe coală A 4, numai
recto şi are 248 p. Legată în cinci exemplare, a fost trimisă unor personalităţi (prof.
Traian Cantemir, acad. Vladimir Trebici) sau depusă la arhive şi biblioteci
(Suceava, Braşov). De la Ştefan Purici, aflăm că un exemplar s-ar afla la Ostriţa, în
regiunea Cernăuţi. Exemplarul trimis profesorului Traian Cantemir se află astăzi în
biblioteca de la Rădăuţi a Institutului „Bucovina”.
Dedicată fratelui său, Gheorghe Gălătescu, profesor de limba şi literatura
română la Liceul „Gheorghe Lazăr” din Sibiu şi profesorului său de limba română
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de la Liceul „Aron Pumnul” din Cernăuţi, Traian Cantemir, lucrarea propriu-zisă
este precedată de un text, În loc de cuvânt-înainte, p. 1–2, datat Bucureşti, 10 mai
1988: „De copil, în casa părintească, al nouălea copil al unor ţărani gospodari,
cucernici şi respectaţi de tot satul, cu cea mai mare atenţie ascultam în casă orice
discuţie privind un drum, o plecare a tatei la târg, la moară, la velniţă, la făcut oloi
pentru iarnă, la hramurile din satele vecine, dar chiar şi despre o simplă treabă din
sat, de dus ori de adus ceva de la cineva, că eu eram prezent să merg, chiar singur,
să îndeplinesc orice serviciu, numai să merg, să văd, să aud, să vorbesc şi cu alţi
oameni decât [cu] cei din casa noastră. […]
Miile de kilometri parcurşi, distanţele la care m-am aflat nu m-au îndepărtat
nicio clipă de ţara mea, inima mea rămânând acolo de unde am plecat, copil fiind,
alături de părinţii care m-au crescut şi educat, în casa cu fraţii şi surorile mele.
În ţară fiind, n-am stat în nicio localitate mai mult de o iarnă şi, începând cu
Făgăraş, Negoiul şi Moldoveanu[l], Deva şi Haţeg, în Retezat, Dihamul şi Abrudul,
Stâna de Vale şi Sighet, Maramureşul cu Iza, Mara şi Vaser, cu Făina şi Lutoasa,
toate mi-au fost gazde bine primitoare, de neştearsă amintire!
În Bucovina mea m-am întors numai la Vatra Dornei, la cursurile şi
concursurile de schi, dar în Maramureşul devenit pentru mine a doua Patrie, al
doilea leagăn, am poposit cel mai mult şi m-am înfrăţit cu moroşenii, pe care-i
păstrez în inimă şi în minte până la ceasul cel din urmă!
Aş avea cea mai mare mulţumire sufletească dacă aş şti că cititorii modestei
mele lucrări au reţinut că nu postul comod în metropolă sau într-un mare oraş,
care-i conferă [omului] o viaţă tihnită şi satisfăcătoare material, oferă vieţii totul,
cel mai mult! Ci, dimpotrivă, zbuciumul vieţii, mergând oriunde eşti trimis,
colindând cele mai îndepărtate colţuri ale ţării, trăind cu oamenii de acolo viaţa şi
istoria lor, învăţând limba lor, datinile şi obiceiurile lor, îndrăgind portul lor,
mărturia originei lor străbune, numai astfel învăţăm geografie, istorie şi dragoste de
neamul nostru românesc, de ţara noastră mândră şi frumoasă în străbunele-i hotare”15.
Lucrarea Drumuri pe zăpadă. Consemnări are cinci capitole: Cap. I, Ostriţa.
Leagăn şi ţintirim, p. 1–91, are şapte subcapitole, fiind singurul capitol cu o astfel
de organizare: 1) Din cenuşa Clişcăuţilor, p. 1–6; 2) Dacii de pe Columnă, p. 6–11;
3) Harnicii gospodari, p. 11–24; 4) Casa şi caii, fala ostricianului, p. 25–46;
5) Nunta la Ostriţa, p. 46–66; 6) Ostriţa în sărbători, p. 67–80; 7) Viaţa de om,
p. 80–91. Celelalte capitole ale lucrării: Cap. II, La „Tinerimea Română”, p. 93–
136; Cap. III, Din Carpaţi în Alpi şi Tirol, p. 137–149; Cap. IV, Din Tirol la
Oceanul Îngheţat de Nord, p. 150–184; Cap. V, Vânător de munte, p. 185–212.
Definitivată la 18 aprilie 1988, lucrarea mai cuprinde: Lista ilustraţiilor; un
consistent Glosar de termeni regionali (9 pagini), redactat ulterior şi datat 10 mai
1988, o Bibliografie sumară, cuprinzând cinci izvoare.
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Lucrarea lui Dimitrie Gălătescu este ilustrată cu 35 de imagini: reproduceri
după fotografii diverse, o schiţă a satului Ostriţa, ilustrate de epocă, câteva
decupaje, o schiţă cu traseul marşului de front din Peninsula Scandinavică, la care
participă autorul, în 1943, ca elev al Şcolii Militare de Ofiţeri.
Lucrarea lui Dimitrie Gălătescu Drumuri pe zăpadă. Consemnări interesează
istoria culturii din Bucovina, în mod deosebit, prin capitolul I, singura încercare
monografică de până acum închinată localităţii Ostriţa, rămasă în afara graniţelor
de stat ale României, prin punerea în aplicare a prevederilor din actele adiţionale
ale Pactului Ribbentrop-Molotov, din 23 august 1939.
Marea bogăţie de informaţii, oferite aici utilizatorului interesat, priveşte
istoria locală, evoluţia localităţii de-a lungul timpului, toponimia minoră,
antroponomastica (nume de familii şi nume de botez din sat), gospodăria
tradiţională, agricultura, creşterea animalelor, industria casnică, bucătăria
tradiţională, portul localnicilor, familia şi valorile cultivate odinioară, tradiţii şi
obiceiuri legate de evenimentele mari din viaţa omului (nunta, înmormântarea),
cele din ciclul calendaristic şi religioase (Buna Vestire, Sfântul Gheorghe, Paştele,
Adormirea Maicii Domnului, Crăciunul, Anul Nou, Iordanul), clăcile şi hramul de
la Ostriţa, folclor literar (reprezentat, din păcate, doar prin şapte texte: două
cântece, unul de cătănie şi celălalt de înstrăinare, patru colinde religioase şi un
pluguşor). Valoros pentru cercetarea graiului bucovinean este glosarul, care
conservă fenomene ce privesc fonetica şi lexicul graiului local.
Aceeaşi bogăţie de date şi informaţii caracterizează şi restul scrierii.
Pretutindeni, pentru fiecare loc de popas, Dimitrie Gălătescu, de altfel, un bun
observator, consemnează date şi informaţii de istorie locală, geografie, viaţă
socială, economie, obiceiuri şi tradiţii, viaţă culturală etc., oferind cititorului, pe
lângă toate acestea, o bucurie nedisimulată, îmbogăţitoare, exprimată generos la
întâlnirea sa cu locuri, oameni şi culturi.
La împlinirea a 90 de ani de la naşterea sa, „Analele Bucovinei” publică
primul capitol din scrierea Drumuri pe zăpadă. Consemnări, făcând totodată un act
reparator faţă de acest autor bucovinean uitat pe nedrept timp de mai multe decenii.
În pregătirea pentru tipar a textului, am respectat normele ortografice şi de
punctuaţie adoptate de Academia Română, străduindu-ne totuşi să păstrăm, cât mai
mult cu putinţă, regionalismele şi formele fonetice regionale, specifice graiului
bucovinean, care au rolul lor stilistic în evocarea Bucovinei patriarhale din prima
parte a veacului trecut. Intervenţiile noastre în text şi asupra aparatului critic, acolo
unde acestea s-au impus, sunt marcate peste tot prin croşete […]. Explicarea
ştiinţifică a regionalismelor din graiul bucovinean se face, de cele mai multe ori, de
către noi, după importanţa fenomenelor conservate şi cu trimitere la lucrările
lexicografice actuale de referinţă.
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DRUMURI PE ZĂPADĂ. CONSEMNĂRI
CAP. I. OSTRIŢA, LEAGĂN ŞI ŢINTIRIM
1. Din cenuşa Clişcăuţilor
„Un sat Sărăceni pe o Vale Seacă” poate că ar fi fost mult prea puţin spus
dac-ar fi voit marele nostru povestitor Ion Creangă să înfăţişeze Ostriţa atât de
minunat cum şi-a prezentat aevea locurile copilăriei sale.
Ostriţa este un sat [aşezat] tot pe o vale, este o înşiruire de case pe unul, alte
locuri pe două şi chiar pe mai multe rânduri, sub malul drept al Prutului, pe vreo
şapte kilometri întindere, de la nord spre sud, dar o vale, care, aşa cum atât de bine
a prins-o în descrierea16 sa Alexandru Vlahuţă, „pe ale cărei ţărmuri n-a înflorit
niciun oraş şi din câte scaldă pământul românesc. Prutul e singurul pentru care
blândele doine ale poporului n-au găsit nici o vorbă de bine.
Îi tristă şi la vedere apa lui lată, molâie, vecinic întunecată; triste sunt
amintirile pe care ni le deşteaptă, triste sunt şi văile pe care le străbate şi puţinele
aşezări ce-i caută în cale, retrase mai toate pe dâlme17 de frica revărsărilor şi a
pustiitoarelor puhoaie de barbari, lăsând în urma lor siliştile albite de oase!”
Adunându-şi apele din izvoarele şi pâraiele din Carpaţii Păduroşi, [de la]
Cernohora, în Galiţia, Prutul se îndreaptă spre miazănoapte, iar înainte de a atinge
Colomea, se răzgândeşte şi o ia spre răsărit, apoi, mai primind câţiva afluenţi, se
hotărăşte şi o ia parcă definitiv spre miazăzi şi, lăsând pe stânga Sniatynul, se
îndreaptă spre noi.
Intrând în ţară pe la Orăşeni–Grigore Ghica-Vodă, parcă neţinând seamă de
nici un hotar, Prutul, nu mai lat de zece până la douăzeci de metri şi adânc până la
un metru şi mai mult, când este în apele lui, cum spun bătrânii, cu o cădere de un
metru la un kilometru, salută din mers Mămăeştii, Sadagura, Jucica şi pădurile
Cernauca, pe stânga şi, ocolind primul pod de lemn, de cale ferată, nu-i cedează
trecerea şi îl atrage în apă cu tren cu tot şi cu locomotivă18.
Ocolind mult oraşul şi gara, la ieşirea dinspre miazăzi, se apropie de
cazărmile şi terenul de instrucţie al artileriştilor de pe platoul de la Horecea pe sub
păduricea Horecea-Mănăstire19 şi, lăsând mai departe, pe stânga, frumoasele
aşezări Buda, Mahala cu Cotul Ostriţei, apoi Boianul, intră pe sub maluri adânci şi
râpoase pe teritoriul Ostriţei, căutând locuri prielnice de invadare.
16

Alexandru Vlahuţă, România pitorească, Bucureşti, Editura Tineretului, 1959, p. 111.
[Dâlmă, dâlme, s. f. Regional, formă de relief cu aspect de deal scund, izolat şi cu vârful
rotunjit. Format probabil prin contaminare între dâmb (< magh. dom) şi gâlmă (< sl. chlŭmŭ).]
18
La 3 martie 1868, primul tren de marfă a căzut cu pod cu tot.
19
Numită Scutelea, după cei zece „scutelnici” scutiţi de dări, donaţi Schitului, la 1761, de
Domnul Ioan Teodor Callimachi. Vezi Teodor Balan, Documente bucovinene, vol. VI (1760–1833),
Cernăuţi, Institutul de Arte Grafice şi Editură „Glasul Bucovinei”, 1942, p. 19.
17
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Pe la jumătatea satului, cam după vreo trei kilometri, pe teritoriul Ostriţei,
Prutul primeşte primul afluent cu numele Derelui sau cum îi spuneau sătenii,
Drihalui, care-şi aduce apa din Codrii Cozminului şi o varsă în Prut nu departe de
biserică şi şcoala de centru.
Râul delimitează primul cătun, care până aici se numeşte „Peste Drihalui” şi
care este partea de sat cea mai înghesuită de Prut sub malul abrupt şi înalt, unde se
adăpostesc casele ameninţate în fiecare primăvară cu inundarea, la topitul zăpezilor.
Mai departe, spre miazăzi, satul continuă cu cătunul denumit Pârja sau
Ivanţeni, pe vreo doi kilometri, apoi la un pârâu neînsemnat, este limita cu
următorul şi ultimul cătun, numit Ocop 20, care ţine de până la hotarul de sud al
Ostriţei, cu satul Ţureni, care duce până la Vama de pe pârâul Molniţa, fosta
graniţă moldavo-austriacă.
Numai ultima parte a satului, Ocopul, beneficiază de un spaţiu mai mare
până la Prut, aşezarea fiind pe dealul dintre albia Prutului, cu toloaca inundată în
fiecare an, cel puţin o dată şi alt deal, care domină toată partea de apus, cu ţarina de
pământ arabil ce se întinde până la moşia Cozminului, vecinii dinspre apus.
Nu este de mirare că oamenii acestei aşezări şi-au înghesuit casele sub malul
drept al Prutului; în primul rând pentru a fi mai feriţi de ucigătoarele invazii de la
răsărit, apoi pentru a păstra pământul de pe dealuri pentru lucru, agricultura şi
roadele pământului fiind aproape singura lor existenţă.
Cronicile menţionau şi bătrânii ţineau minte că pe aceste meleaguri a existat
mai demult un alt sat, cu numele Clişcăuţi, dar care a dispărut complet, s-a stins
[odată] cu cenuşa focului care l-a ars pe timpul unei năpraznice invazii şi s-a
acoperit de nămolul adus de apă, la revărsarea Prutului.
De reţinut este faptul că satul Clişcăuţi, menţionat în documente, de la 1434
încoace21, este acelaşi cu Ostriţa22.
20

[Ocop. Substantiv propriu, format de la substantivul comun, de genul neutru, ocop, ocopuri
(învechit), având sensul de „şanţ, tranşee”. După lingvistul Heimann Hariton Tiktin (1850–1936),
provine din pol. okop. În unele scrieri de epocă întâlnim şi forma ocopişte, cu sensul de „val de
apărare”, dar şi „întăritură de cetate, cu şant şi ziduri de apărare/palisadă”, nemenţionat însă de
dicţionarele noastre. Nemenţionat de dicţionarele noastre este şi horodişte, horodişti, s. f.,
„fortificaţiune sau întăritură”, cum îl explică Simeon Reli în Oraşul Siret în vremuri de demult, Ediţie
îngrijită de Mihai Pânzaru, Rădăuţi, Editura Institutului „Bucovina-Basarabia”, 1999, p. 17–20. Cu
subtitlul Din trecutul unei vechi capitale a Moldovei, volumul a fost tipărit mai întâi la Cernăuţi, în
1927, la Institutul de Arte Grafice şi Editură „Glasul Bucovinei”. Şi de la acest substantiv comun s-a
format un nume propriu, Horodiştea, întâlnit în Moldova, în stânga şi în dreapta Prutului, ca nume de
localitate. Una dintre nuvelele lui Ion Druţă, prozator contemporan din Basarabia, se intitulează
Horodiştea.]
21
[Pentru aceasta, vezi şi Nicolai Grămadă, Toponimia minoră a Bucovinei, vol. I–II,
Îngrijirea ediţiei, studiul introductiv, bibliografia, notele şi indicele: Ion Popescu-Sireteanu;
Introducere: D. Vatamaniuc, Bucureşti, Editura Anima, Colecţia „Enciclopedia Bucovinei în studii şi
monografii” (1), 1996, p. 231: „Clişcăuţii (Clicicăuţii). Numele vechi al satului Ostriţa, pe Prut. La
1782 satul se numea Ostriţa. Toponimicul Ostriţa din documentele vechi indica satele Mahala şi Cotul
Ostriţei (Bogdan, Doc. Şt., I, 424 şi Balan, Sate dispărute, [1937], 21–22). Satul exista şi în secolul al
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La fel de interesant este că „satul Ostriţa” pe care la 1472, april 25, Ştefan cel
Mare l-a cumpărat de la Tăbuci şi [de] la rudele sale pentru a-l dărui Mănăstirii
Putna, este identic cu satele de astăzi Mahala şi Cotul Ostriţei de pe malul stâng al
Prutului, de la Buda la Boian.
În aceleaşi documente, la 1782, ianuarie 29, egumenul Mănăstirii Putna,
Ioasaf şi călugărul Atanasie, declară în faţa unei comisii austriece că „în Ţinutul
Cernăuţi, Mânăstirea Putna deţine moşiile Cuciurul Mare, Cozminul şi Clişcăuţi,
astăzi zis Ostriţa, precum şi Ostriţa, zis astăzi Mahala”23.
De asemena, este foarte interesant de ştiut că la acea vreme, pe o rază
geografică relativ foarte mică, trei aşezări omeneşti, aflate faţă în faţă şi cu o
populaţie integral moldovenească, se situau [sub] trei regimuri politicoadministrative complet diferite.
Astfel, Mahala24 împreună cu Buda şi Cotul Ostriţei25, o aşezare mare, de
vreo două mii de locuitori, foarte frumoasă, situată pe o colină prelungită de la nord
spre sud, drept în faţa soarelui, pe partea stângă şi mai departe de Prut, era, după
cum indică şi numele, o aşezare sătească cu administraţie proprie, privilegiată, de
tip macedonian, aparţinând direct de raiaua turcească a Hotinului.
Boianul, în continuare, cam pe aceeaşi poziţie cu moşiile învecinate, sat
mare, bogat şi frumos, era sat boieresc, proprietatea marii familii Neculce, cu
prelungirea satului Lehăcenii-Tăutului, de asemenea, sat boieresc, aparţinând familiei Tăutu.
Ostriţa, din partea dreaptă a Prutului, ,,cu hotarele pre din gios de Boian
până-n malul drept al Prutului”26, era sat mânăstiresc, donaţie a lui Ştefan cel Mare
[către] Mănăstirea Putna la anul 1472.
Iată deci trei sate învecinate şi în a căror populaţie neaoş moldovenească
existau foarte numeroase înrudiri de sânge şi de familie, la care moşiile se
interferau, erau stăpânite de administraţii politico-economice diferite, cu
caracteristici deosebite.
XIV-lea (Costăchescu, Doc. Şt., 255)”. Noi mai adăugăm că toponimul Cleşcăuţi apare târziu, ca
nume de moşie, într-un document din 1760 <7268> iulie 17, prin care „Ioan Teodor Callimah voievod
dă carte egumenului şi soborului de la mănăstirea Putna ca să fie volnici a zăciui moşiile Dubova,
Tereblecea, Camăna, Petrecenii, Tomeştii, Carapciu, Cupca, Cuciurul Mare, Cleşcăuţi şi Ropce, pe
care le stăpâneşte după scrisori”. Vezi Teodor Balan, Documente bucovinene, vol. V (1745–1760),
Cernăuţi, Institutul de Arte Grafice şi Editură „Glasul Bucovinei”, 1939, p. 221–222.]
22
Teodor Balan, Documente bucovinene, vol. VI, p. 88. [Ilustrativ, noi reproducem în Anexă
cinci documente referitoare la Ostriţa, provenind din anii 1434, 1472, 1490, 1722 şi 1736.]
23
Ibidem.
24
Grigore Nandriş, Şaptezeci de ani de la înfiinţarea Societăţii pentru Cultura şi Literatura
Română în Bucovina, Tipografia „Mitropolitul Silvestru”, 1932, p. 69. ,,Mahala designează o
administraţie proprie privilegiată, ca în Macedonia şi trebuie atribuită epocei raialei de la Hotin”.
[Vezi şi Darea de seamă jubil[i]ară şi Raportul Comitetului pe anu 1937, Cernăuţi, Tipografia
„Mitropolitul Silvestru”, 1938, p. 27–30, 144.]
25
Cotul, în sens geografic, desemnează [un] cătun, cartier, sector.
26
Teodor Balan, Documente bucovinene, vol. V (1745–1760), Cernăuţi, Institutul de Arte
Grafice şi Editură „Glasul Bucovinei”, 1939, p. 81.
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Suntem îndreptăţiţi a crede că Ostriţa propriu-zisă a fost numai una, aceasta
de pe malul drept al Prutului, răsărită din cenuşa şi mâlul Clişcăuţilor iar extinderea
denumirii de Ostriţa, dată de călugării Mănăstirii Putna şi satelor de peste Prut,
pare a fi de interes şi sete de întindere şi îmbogăţire.
Cotul Ostriţei, cătun la Mahala, a luat fiinţă prin multiplele căsătorii ale
fetelor şi flăcăilor din Ostriţa cu flăcăi şi fete din Mahala, unde era mai frumos şi
mai bine de trăit.
Ca să se simtă ca acasă, ei au căpătat şi primit îndrumarea de a se aşeza cu
casele şi noile lor gospodării la un loc, în partea de sud a satului, spre Boian.
Poate şi din motive de mândrie a mahalenilor, care aveau gospodării mari şi
frumoase, n-au vrut ca noii veniţi să se amestece printre dânşii, de aceea li s-a
oferit teritoriu separat.
Cu timpul, tinerii aceştia, fiind foarte harnici şi buni gospodari, femeile la
ţesut lăicere, covoare româneşti şi orientale, bărbaţii la câmp, au făcut cinste satului
şi oamenilor pentru bunăvoinţa lor. Cele mai frumoase covoare româneşti de lână
colorată, [cu] nuanţe vii, forme geometrice, roşu, alb, albastru, galben. De la nişte
refugiaţi armeni, femeile şi fetele au învăţat a ţese covoare orientale, participând la
cele mai mari expoziţii în ţară şi peste hotare. Unul dintre aceste covoare, ţesut de
fetele din Cotul Ostriţei, a fost expus şi admirat la Expoziţia de Artă [de] la New
York, în 1939.
Obârşia satului Ostriţa pe vatra Clişcăuţilor trebuie căutată şi o vom găsi
numai la câteva sute de metri, poate un kilometru, de la vărsarea pârâului Derehlui
(numit de poporeni Drihalui, cuvânt de origine arhaică) în Prut.
Drihaluiul, afluent al Prutului şi care-şi aduce apele din Codrii Cozminului,
despicând satul aproape în două, cam pe la mijloc, pare altfel o apă molcomă,
aparent indiferentă la malurile abrupte şi [pline de] arini, acoperite de lozii, hamei,
boz şi urzici înalte cât omul, totuşi nu lasă niciodată, la topirea zăpezilor, la locul
lui, podul de lemn [de] la şoseaua ce vine de la Cernăuţi, tot timpul numai pe câmp
şi continuă spre Vamă, Herţa şi Dorohoi.
Valea Drihaluiului, pe ultimul kilometru de parcurs, se prezintă cu malul
stâng înalt şi foarte abrupt iar pe partea dreaptă se înclină uşor o coastă de deal
prelungit până la un kilometru.
Pe această parte a râului, pe această vale, până la vărsarea lui în Prut, se
găseau cele mai vechi case ale satului şi, pe lângă ele, mai aproape de vărsarea apei
în Prut, se afla şcoala, biserica şi ţintirimul, cimitir cu neştiută dată a întemeierii lui.
Chiar la gura râului, aveau casa bunicii mei, pe care eu nu i-am mai prins în
viaţă, dar mama spunea că de la mama ei ştie că aici, în această parte, s-au ridicat
primele case şi gospodării din Ostriţa. Este de presupus că la baza alegerii acestui
loc, drept adăpost împotriva invaziilor barbare, cât şi a inundaţiilor Prutului, a stat
gândul de refugiu în caz de pericol pe adânca şi acoperita vale a Drihaluiului, care
ducea ascuns şi nevăzut de nimeni până în Codrul Cozminului, la vreo
zece-cincisprezece kilometri.
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Grupul de case de pe această vale, denumită În Sălişte, se forma din 50,
poate mai multe, case din lemn şi cu fundaţie de piatră, bine închegate şi adăpostite
de viscolele mari ale iernilor grele din această regiune, vânturi şi ploi care găseau
scurgerea la vale în râu; acesta se pare a fi nucleul satului.
Tot pe această vale, în Sălişte, unde aveau şi părinţii un ogor, pe care visam
eu să-mi fac casă, s-au ridicat în ultimii ani un dispensar medical cu casă de naşteri
şi baie şi era în plin plan un cămin cultural şi o cooperativă sătească.
Nu departe, mai sus pe şosea, în direcţia Cernăuţi, era şi Primăria, o casă
părăsită, numai cu tindă şi cameră, în care rareori când se găsea cineva, primarul
fiind la lucru pe câmp, iar notarul, de regulă, străin de sat, mai degrabă putea fi
găsit la una dintre cele două cârciumi situate la capetele podului de peste Drihalui.
2. Dacii de pe Columnă
Ostricienii, urmaşi reprezentativi ai dacilor, „cei mai viteji şi cei mai drepţi
dintre traci”27, afirmă întru totul originea lor carpato-geto-dacă nordică iar portul,
ocupaţiile, modul lor de viaţă şi de hrană, locuinţele, credinţa, datinile şi obiceiurile
practicate şi transmise aidoma, din generaţie în generaţie, până-n zilele noastre
confirmă pe deplin aceasta.
Bărbatul, îmbrăcat în cămaşa lui de toate zilele, de cânepă, fără guler şi tivită
la gât, trasă peste cap şi încheiată în chiotori, tot de aţă de cânepă, lăsată în jos până
pe la genunchi, încins cu o curea nu mai lată de două degete ori [cu] brâu cam de o
palmă de lat, având izmene, tot de cânepă, strânse pe picior şi strânse sus, [pe] sub
cămaşă, peste şolduri, cu bricinarul de cânepă, desculţ şi cu capul acoperit cu o
pălărie de paie de grâu, este aidoma dacului de pe Columna lui Traian.
Femeia dacă, purtând în braţe un copil, tânăra plinuţă şi senină, încrezătoare
şi vitejia micuţului dac din braţele ei atât de bine prinsă pe Columnă, o poţi întâlni
în toată Ostriţa, pe prispa casei, alăptându-şi cu dragoste puişorul ei, la păscutul
vitelor, la prăşit şi secerat pe ogor, supraveghind continuu din ochi copilaşii, care
sunt toată comoara şi averea familiei.
Ostricienii, bărbaţii cu înfăţişare mai înaltă decât mijlocie, mulţi chiar înalţi,
corpul bine legat, umerii proporţional aliniaţi la nivelul pieptului, faţa mai mult
ovală decât rotundă, părul castaniu şi ochii ageri, mai mult albaştri, la multe
pricepuţi şi dotaţi cu spirit inventiv şi desvoltat simţ de întrajutorare, se mândresc
cu rudele, prietenii şi vecinii, dar nu le sunt indiferenţi nici consătenii, pe care
poate că nici nu-i cunosc, de la celălalt capăt al satului.
Comisiile militare de recrutare a tinerilor din Ostriţa pentru satisfacerea
stagiului militar repartizau cel mai mare număr de ostricieni la roşiori (cavalerie),
grăniceri şi jandarmi, ceea ce constituia o mândrie a tinerilor repartizaţi la aceste
27
Herodot, Istorii, Vol. I, Cartea a IV-a, XCIII, Melpomene, Studiu introductiv de Adelina
Piatkowski, Traducere, notiţe istorice şi note de Adelina Piatkowski şi Felicia Vanţ-Ştef, Bucureşti,
Editura Ştiinţifică, 1961, p. 345.
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arme mai alese, speciale, la care se instruiau tinerii mai înalţi, bine făcuţi, isteţi şi
cu ştiinţă de carte, dar care nu le prea conveneau, întrucât la aceste arme stagiul era
de trei ani, mai mult ca la celelalte, la care era numai [de] doi ani.
Foarte harnici, lucrători iscusiţi şi pricepuţi la munca câmpului, la creşterea
şi îngrijirea vitelor, [ostricenii] se întreceau mai ales la întreţinerea cailor, care
constituia cel mai vizibil criteriu de aprecierea gospodarilor.
Portul atât de sumar şi simplu la bărbaţi cât şi la femei este completat la
marea majoritate cu un cojocel de piele de oaie, fără mâneci şi cu unele motive
naţionale de floricele ori figurine, cusute cu lână colorată şi două buzunărele pe
părţile laterale, la colţurile de jos. Acesta este însă numai portul de lucru şi numai
pentru perioada de vară, inclusiv primăvara şi toamna, adică de pe la Blagoveştenie
(Buna Vestire), 25 martie, până la Simedru, 26 octombrie, când ceaţa deasă,
brumele tot mai reci şi începutul ninsorilor, obligau locuitorii la completarea
îmbrăcămintei şi încălţatul.
Primăverile mult aşteptate şi plăcute, verile călduroase de cel mult două luni
şi jumătate, toamnele lungi, ocupate cu strângerea recoltei de pe câmp, treceau
totuşi foarte repede şi venea aceeaşi iarnă lungă, geroasă, cu zăpezi mari ce
depăşeau înălţimea porţilor şi ale gardurilor. Viscole şi şuierături prelungite şi
ameninţătoare, completate cu urletele lupilor ce intrau în sat şi furau, chiar ziua
mare, oile şi porcii din coteţele lor.
Femeile şi copiii trăiau mai toată iarna în casă, la scuteală de urgia crivăţului
şi uraganelor de zăpadă, ce dau să acopere şi casa, dar pentru hrana animalelor din
grajd şi a păsărilor de casă dădeau ajutor bărbaţilor obligaţi să înfrunte iarna,
luptând cu toate greutăţile, pentru a asigura viaţa familiei.
Copiii beneficiau de puţină îmbrăcăminte de iarnă şi încălţăminte, mai mult
din cea rămasă prea mică de la cei mai mari şi nu ieşeau din casă mai toată iarna
decât pentru strictul necesar, de cele mai multe ori şcoala întrerupându-şi
învăţământul; troienele mari de zăpadă viscolită nepermiţând parcurgerea pe
drumuri nici a oamenilor mari, dar [şi] a copiilor de şcoală, care se puteau afunda şi
pierde în zăpadă, ceea ce se şi întâmpla de multe ori.
Femeile completau îmbrăcămintea cu bluze de lână, împletite în casă,
cojocele fără mâneci şi cojoace de oaie cu mâneci şi poale până la genunchi,
colţuni groşi de lână şi opinci înfundate cu obiele [făcute] din toate resturile de
îmbrăcăminte, unele având ciubote de piele, cu carâmbii până sub genunchi, unde
se întorceau ca dublură, iar pe cap şaluri groase de lână, care se legau la spate,
lăsând numai partea din faţă şi nasul libere şi acestea de multe ori degerate, înroşite
şi învineţite.
Catrinţa de lână şi ca obiect de podoabă constituia pentru femei, de la fetiţa
de 5–6 anişori până la bătrâna ce se pregătea pentru „viaţa de apoi”, principala
îmbrăcăminte pentru corp, de la mijloc, pentru şolduri şi picioare, până şi peste
genunchi, aceasta fiind după vârsta celei care o purta.
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De formă dreptunghiulară, de cam doi metri lungime şi un metru lăţime,
după înălţimea celei ce urma să o poarte, de culoare neagră, în orice caz, pe un
fond închis, era ţesută de anumite gospodine, nu fiecare gospodină avea această
îndeletnicire, pentru că era o ţesătură mai deosebită şi din material deosebit, din
lână toarsă anume pentru catrinţe, ţesută în verste, fâşii mai late ori mai înguste de
anumite nuanţe la culoare şi material cu fire intercalate, de un alb sau galben
strălucitor, chiar şi cu anumite figuri geometrice, cele de sărbători erau prima
podoabă cu care se mândreau fetiţele, apoi fetele la joc şi femeile, ca amintire de
când erau fete.
Colţul din faţă ridicat în sus şi prins sub brâu permitea expunerea la vedere a
cămăşii dedesubt, precum şi păşitul mai uşor, dar mai ales pasul şi învârteala mai
repede la joc.
Cingătoarea tot de lână colorată, beteluţe mai înguste ori mai late, adevărate
obiecte de artă artizanală, cu ciucurii lungi, lăsaţi să atârne în jos, peste catrinţă, la
şolduri completau armonios îmbrăcămintea fetelor şi a femeilor; pe spate cu un
cojocel fără mâneci, cu motive colorate iar pe cap basmaua, după vârstă şi vreme,
mai subţire ori mai groasă, cu flori sau fără, de lucru ori de sărbători, desculţ la
lucru, dar cu papuci ori ciubote la sărbători, cam aşa arăta fata, femeia din Ostriţa
în portul tradiţional.
La sărbători, hore, hramuri şi nunţi, întrecerea fetelor era în bogăţia
cusăturilor înglobate la cămăşi, la guler şi mai jos, la mâneci, umeri şi la poale şi
salba28 de la gât, cu monede de metal ori cel puţin mărgele colorate iar, la femeile
măritate şi mai avute, cămaşa cu altiţe, cusătură bogată pe fir de mătase diferit
colorat, cu flori mari de trandafiri sau bujori aprinşi, desfăcuţi ori numai în boboc
încă, împodobit de frunzuliţe verzi. Pe cap femeile purtau ştergare lungi, cu
mărgele, fluturi, fire lucitoare ca de mătase.
Bărbaţii însuraţi şi flăcăii se încotoşmăneau în mod deosebit pentru a putea
lucra afară toată ziua, la pregătitul hranei pentru vite, întreţinerea grajdului şi a
coteţelor de porci şi oi, dar mai ales când trebuia cărat gunoiul de grajd la câmp şi
aceasta se efectua numai iarna, pe sănii care alunecau mai uşor decât căruţele vara,
dar şi pentru că gunoiul de grajd, cel mai preţios şi singurul îngrăşământ care
asigura recoltă bună, trebuia să intre în pământ odată cu zăpada care se topea şi
forma un must, mustul zăpezii, care asigura hrana şi umiditatea seminţelor astfel
însămânţate de gospodar, la arat, primăvara.
Flăcăii, pe lângă cuşme de oi pe cap, şaluri de lână la gât şi bluze de lână pe
corp, îşi înveleau picioarele în berneveci, nişte pantaloni făcuţi în casă, de lână
ţesută mai gros, la culoarea lânei spălate, obiele şi colţuni de lână, peste care se mai
trăgeau nişte ciorachi tot de lână ţesută şi care porneau de la talpa piciorului, care
28
Salba cu rubine era cea mai arătoasă podoabă a fetelor la sărbătorile mari, de regulă la
hramuri, care consta în atârnarea la gât a unei tăblii de pânză tare pe care erau cusute monede
metalice, prinse printr-o gaură perforată în acest scop în partea de sus a monezii.
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intra în opincă şi se trăgea până sub genunchi, unde se îndoiau ca dubluri aproape
până la jumătate.
Cojocul de oaie, pe vreme rea, acoperit cu suman, tot de lână, cu mâneci şi
ceva mai lung decât cojocul, încheia îmbrăcămintea de iarnă a bărbaţilor mai tineri
şi a flăcăilor.
Cei mai în vârstă, bărbaţii mai friguroşi, purtau meşini de piele în loc de
berneveci, tot nişte pantaloni, confecţionaţi în casă ori la cojocari, totul din piele de
oaie, cu miţele şi blana spre interior şi care, până la genunchi, erau tot acoperiţi de
numiţii ciorachi de lână îndoiţi sus, cu partea care avea cusută, pe o bandă de vreo
două degete, nişte floricele sau figuri geometrice cu lână colorată.
Mănuşile erau mai rar folosite, de regulă, cu un deget, de lână şi acoperite cu
o pâslă impermiabilă deasupra, dar care, împiedicând la lucru pe gospodarul harnic,
le arunca sau uita unde le-a lăsat, aşa că îndura iarna fără mănuşi, frecându-şi
mereu mâinile pentru a le încălzi.
Bătrânii, vârstnicii care purtau de obicei plete lungi peste spate, mustăţi lungi
şi de multe ori şi barbă, nu prea se întâlneau cu iarna şi zăpezile ei 29, de aceea şi
îmbrăcămintea lor de iarnă era folosită de cei care lucrau, care aveau grija casei, a
familiei şi, mai ales, a copiilor, care erau numeroşi în toate casele şi trebuiau hrăniţi
şi feriţi de greutăţi.
Numele de familii, vechi „de când lumea” ori „de când satul”, cum spuneau
sătenii, precum Bercea, din care Ilie Bercea a fost vornicul satului peste douăzeci
de ani, până la moarte, apoi Creţu, Morărean, Musteaţă, Preuţescu, Prodan,
Todirean, Ţurcan, Tanasoi, Ursachi, Lupu şi altele, adeveresc pe deplin originea
curat moldovenească, românească a satului Ostriţa.
De asemenea, nume de botez mai deosebite decât cele obişnuite precum
Daniil, Teofil, Spiridon, Onufrei, Ipolit, Modest, Cozma, Damian, Condrea, Nistor,
Sava, la băieţi şi Aurora, Domnica, Agripina, Glafira, Agapia, Eufrosina, Rachira
ş. a., la fete, nume ce le auzeam în clasă, la catalog, dovedesc puternica influenţă
creştină în această parte, mai toate numele de botez [fiind] date după calendar de
preotul satului, care a îndeplinit până în zilele noastre oficiul de stare civilă 30.
Coexistenţa a numeroase familii cu nume foarte diferite, multe de neînţeles,
precum Loic, Chibac, Soloţchi, Soprovici dar şi Cazac, Moscal ş. a., arată
amestecul [petrecut] în decursul vremii cu rămăşiţe poate de pe urmele

29

Fiind scutiţi de lucrul afară, afară de mersul la biserică dumineca şi în sărbătorile de peste
săptămână.
30
[Prin Patentul împărătesc din 20 februarie 1784, începând cu 1 mai 1784, se introduc în
Bucovina condicile mitricale sau protocoalele de mitrice, ca obligaţie a preotului paroh: Protocolul
născuţilor, Protocolul cununaţilor şi Protocolul morţilor. La început, acestea se ţin pe foi lineate de
preot, iar ulterior, începând din 1801, se tipăresc registre mitricale. Prin Plan zur Regulierung des
geistlichen Kirchen und Schulwesens, din 29 aprilie 1786, se introduc conscripţiile sau recensămintele
parohiale, tot ca obligaţie a preotului paroh. În Bucovina, condicile de stare civilă se ţin, în parohii, de
către preoţi, până în 1930, când serviciul de stare civilă trece la primării.]
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invadatorilor, fugari urmăriţi din alte părţi şi poate chiar nomazi, care au rămas de
gruparea lor şi s-au stabilit sub malul drept al Prutului.
De menţionat că nimeni dintre aceştia nu deţinea pământ de lucru mai mult
în ţarină, aproape toţi încadrându-se în grupul unor aşa-zişi meseriaşi: potcovari,
dogari, opincari şi chiar ciubotari (cizmari), altul deţinea oloierniţa, altul piua de
făcut sumane iar perceptorul Ulman era de origine cehă.
Lipsa de pământ, singurul mijloc de existenţă al sătenilor Ostriţei, i-a
determinat pe mulţi flăcăi sănătoşi şi frumoşi, cinstiţi, harnici şi ambiţioşi să-şi
părăsească satul, emigrând în număr tot mai mare în America [ori] Canada, în
căutare de lucru.
În Ostriţa soseau veşti frumoase de la cei plecaţi, priceperea şi hărnicia lor
dându-le posibilitatea să-şi creeze o bună situaţie materială, [unii ajungând] vestiţi
fermieri şi crescători de vite, dar dorul de acasă i-a adus pe mulţi pe locurile natale
şi, cu bruma de avere agonisită acolo, şi-au făcut apoi o situaţie corespunzătoare în
Ostriţa.
3. Harnicii gospodari
Ocupaţia principală, de bază, pentru cea mai mare parte a sătenilor Ostriţei,
ca şi pentru marea majoritate a localnicilor satelor învecinate, era munca
pământului, a petecului de pământ pentru cei mai mulţi, din care [fiecare] trebuia
să-şi agonisească cele necesare existenţei sale şi familiei, care, de cele mai multe
ori, era numeroasă şi chiar foarte numeroasă, căsătoria şi familia binecuvântată
fiind la noi cu mulţi copii.
De la topirea omătului, când se făcea pregătirea pământului pentru buna
rodire şi până la căderea iernii, care nu se lăsa prea mult aşteptată, întreaga familie,
cu mic cu mare, tânăr şi vârstnic încă în putere de muncă ieşea în grădina şi pe
ogorul de lucru, cu sape şi hărleţul, cu plugul şi grapa, trase de un cal sau chiar de
singura vacă de lapte, pentru prelucrarea cât mai bine a pământului, însămânţarea
cât mai bine dar şi economicos a seminţei ce urma să producă roadele bogate
pentru existenţa familiei un întreg an şi poate să mai şi rămână, că nu se ştie ce
poate să fie!
Bătrânii neputincioşi de lucru, la pământ, rămâneau cu casa, cu grija
gospodăriei şi orătăniilor din ogradă şi cu copiii mai mici, care şi ei aveau în samă
paza bobocilor şi a puilor, care trebuiau hrăniţi şi adăpaţi, dar şi apăraţi de ulii şi
ciorile care abia aşteptau să-i înfulece.
Principala plantă cultivată în această parte pentru hrana oamenilor,
animalelor şi păsărilor din gospodărie era porumbul, papşoiul, cum îi spuneau
localnicii, dar acesta avea o perioadă destul de lungă de dezvoltare până la
maturizare şi necesita muncă manuală foarte multă şi obositoare, până să ajungă de
mămăligă, în ceaunul gospodinei, alături de un boţ de brânză, un scrob cu ouă şi
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jumere ori numai o strachină de borş cu fasole, barabule31 ori fasole flecuită32 şi
unsă cu oloi, în posturi.
După ce răsărea porumbul, la numai o palmă de mare, trebuia prăşit de prima
oară, fiecare firicel, fir cu fir, petrecut cu sapa, întărit şi pământul împrospătat
pentru a se aerisi şi a primi apa necesară la rădăcina care abia se ţinea în pământ.
Plivitul, adică răritul de ce era prea des, la prima praşilă, nu se aduna porumbul
tăiat, ci se lăsa [pe] loc să se usuce.
La vreo trei săptămâni după prima praşilă, urma cea de a doua, la care se da o
şi mai mare atenţie, pentru ca fiecare fir să fie uşor săpat împrejur, primenit
pământul şi muşuroit, adică în jurul firului de popşoi să făcea un muşuroi, o mică
moviliţă de pământ reavăn, care să asigure o mai mare rezistenţă firului în creştere
la bătaia vântului, ploilor mari şi repezi, precum şi să păstreze mai mult timp
umiditatea necesară creşterii. La aceasta de a doua praşilă, porumbul rărit, tăiat ca
prea des, se aduna de regulă de copii şi se ducea mâncare la vite, la porci şi,
mărunţit şi mestecat cu făină de porumb, şi la bobocei, care se băteau pentru firele
verzi şi dulci, ca primă verdeaţă servită la mâncare.
Tot la praşila a doua a porumbului, se intercalau printre firele rămase pentru
a creşte cuiburi de fasole, bob, bostani, uneori chiar şi sfeclă roşie, de mâncare,
pentru borş ori pus la murat, iar la un capăt al ogorului se semăna un petec de
cânepă, după nevoie chiar şi in, care aveau să constituie materia primă pentru
ţesături, din care se făcea în casă toată îmbrăcămintea de corp a familiei.
De multe ori gospodarul mai trecea încă prin porumbul chiar mare până la
brâu şi umeri, să scoată firele căzute şi uscate ori cu tăciuni, apoi să adune fasolea,
bobul şi chiar să plivească de buruieni, care constituiau o bună hrană pentru
animale, vacile dând mai mult şi mai dulce lapte din buruienile adunate, de regulă,
de copii.
Ori cât de puţin pământ ar fi avut gospodarul, nu se putea lăsa fără cartofi,
care constituiau a doua mare rezervă de hrană pentru toţi ai casei, oameni, animale,
păsări, de aceea un loc, ceva mai mic decât pentru porumb, era rezervat plantării de
cartofi. Erau mai multe feluri de cartofi, de vară, americană, galbenă, ochioasă,
mare şi tare, pietroasă, care ţinea cel mai bine pentru toată iarna.

31

[Barabulă, barabule, s. f. Regionalism, folosit în graiul din Bucovina cu sensul de „cartof,
cartofi”, Solanum tuberosum, plantă erbacee din familia solanaceelor, cu flori albe sau violete şi
tulpini subterane, terminate cu tuberculi de formă rotundă, ovală sau alungită, comestibili, bogaţi în
amidon, folosiţi în alimentaţia oamenilor şi ca furaj pentru animale. După DEX ’98, cuvântul < ucr.
barabolija.]
32
[Flecuit, flecuită, adj. Regionalism, folosit în graiul din Bucovina, ca în acest context, cu alt
sens decât cele menţionate de dicţionarele noastre („muiat, fleşcăit, moleşit; beat”): pisat, zdrobit;
cartofi piure, fasole bătută sau iahnie de fasole. În Scrisorile lui Iraclie Porumbescu, Bucureşti,
Editura „Ars docendi”, 1999, volum ce reuneşte corespondenţa scriitorului din perioada 1890–1894,
găsim şi o altă formă, frecăluită („fasule frecăluite”, p. 69), variantă pentru făcăluită („zdrobită,
frecată, făcută piure”). Cuvântul provine din flecui, având etimologie necunoscută, potrivit DEX ’98.]
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Cartofii se sădeau în ogorul arat şi grăpat, în cuiburi, cu sapa, fiecare cuib
având ca sămânţă pusă cu mâna o jumătate de cartof, tăiat cu cuţitul şi pus cu
partea tăiată pe pământ, apoi acoperit cu pământ la nivelul ogorului. La prima
praşilă, când era răsărit, având doar două-trei frunzuliţe, se primenea pământul şi
se tăiau buruienile, apoi la a doua, după vreo două săptămâni, se muşuroia, cuibul
se învelea cu pământ mai ridicat decât ogorul, fără să se acopere însă frunzele, de
regulă se făcea muşuroi continuu pentru mai multe cuiburi, ca un fel de răzoare,
care permiteau reţinerea apei de ploaie mai mult timp la rădăcina plantei [şi
creşterea tuberculilor].
O mare parte din sătenii Ostriţei n-aveau pământ decât grădina care era sub o
jumătate de falcie33, cam 30–40 de prăjini, pentru că aceasta era destinată drept loc
de casă urmaşilor şi, astfel, prin împărţire în multe locuri de case, devenea tot mai mică.
De regulă, flăcăul era dator să aibe casă la însurătoare şi aceasta nu şi-o putea
ridica decât pe un petec de grădină, în vatra satului, pământul din ţarină fiind
destinat numai agriculturii.
La însurătoare, flăcăul cu casă şi un petec de grădină, poate şi moştenitor al
unui ogoraş cât de mic, putea lua o fată cu cel puţin o jumătate de falcie şi astfel se
înfiripa o gospodărie, care, pe aproape de două fălci, se putea considera un început
bun şi se încadra în rândul gospodarilor care puteau semăna mai mult porumb,
cartofi şi chiar un petec de secară pentru pâinea care la noi era o raritate, numai la
sărbători, la zile mari şi ocazional34.
Cu recolta de pe pământ şi din grădină, gospodarul, chiar numai cu atât, cu
pricepere şi hărnicie, putea ţine chiar şi un cal de lucru, o vacă de lapte, câteva oiţe,
un purcel de Ignat şi păsări de curte de la două-trei cloşte.
Gospodarii care aveau în folosinţa lor mai mult de două-trei fălci de pământ,
acesta numai arabil, pentru că altul nu mai era, se socoteau bogaţi şi aveau o
gospodărie frumoasă, putând ţine şi doi cai de lucru, două sau mai multe vaci cu
lapte, oi şi porci de hrană cât şi pentru vânzare, să facă bani de plata birurilor.
Aceştia puteau să samene grâu şi secară, din care se făceau plăcintele şi colacii de
marile sărbători, precum şi colăceii de dat la colindători şi păscuţele ce se dădeau la
copii, cu un ou roşu, la Paşti, în curtea bisericii şi în ţintirim, de sufletele celor adormiţi.
Amestecat prin secară şi grâu, gospodarii noştri mai semănau, tot toamna,
odată cu secara şi grâul, şi trifoi sau traucă35, lucernă, care creştea mare până la
secerat sau cosit şi îmbogăţea astfel păşunea, paiele de grâu şi secară iar, pe acelaşi
loc, până în toamnă, creştea o otavă care, cosită, uscată şi pusă la adăpost pentru
33

O prăjină de pământ este de 6 metri lungime, adică 36 mp, iar falcia are 80 de prăjini.
La o mare parte din săteni, mai ales văduve ori familii cu mulţi copii.
35
[Traucă, s. f. Regionalism, folosit în puţine sate din Bucovinei, având sensul de „lucernă”,
plantă perenă din familia leguminoaselor, cu frunze compuse din câte trei foliole şi cu flori albastreviolacee, puternic mirositoare, cultivată ca plantă furajeră, cu denumirea ştiinţifică Medicago sativa.
Dicţionarele noastre nu menţionează această formă, preluată din rus. travka. În cele mai multe părţi
ale Bucovinei istorice, circulă însă formele luţărnă, luţernă, provenind din germ. Luzerne.]
34
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iarnă, constituia cea mai gustoasă hrană a vacilor de lapte, care, după o asemenea
delicatesă, dădeau un lapte bun şi dulce, ca îndulcit cu zahăr, cum spuneau sătenii
gospodari, dar mai ales copiii.
Strângerea recoltei de vară, secara, grâul şi fasolea, bobul şi haldanii 36 din
porumb, cânepa şi inul, floarea-soarelui şi mazărea, necesita urgenţă, întrucât
„timpul nu aşteaptă”, cum spuneau gospodarii, şi ajungea o singură vijelie ori
grindină ca tot grâul şi secara să rămână la pământ şi toată munca de până acum,
precum şi sămânţa, constituia cea mai mare pagubă, neputându-se recupera mai nimic.
Grâul şi secara se secerau cu mâna, pentru a nu se risipi un bob, se prindea cu
mâna stângă atâtea fire cât se putea cuprinde, iar cu secera din mâna dreaptă se
reteza cât mai de jos, în poziţia încovoiat, aplecat cât mai aproape de pământ,
întregul smoc de fire, care se depunea tăiat în polog, pe un strat subţire, să se usuce
astfel la soare. A doua zi, către seară şi toată noaptea, la lumina lunii, pologul 37 se
strângea şi se legau snopi nu prea mari, cu legători de paie din anul trecut şi se
făceau clăi în formă de cruce, cu câte şase-şapte snopi de fiecare braţ, cu spicele
spre interior, iar deasupra se punea un snop cu spicele în jos, răsfirat în cele patru
părţi, care să asigure scurgerea apei de ploaie fără să ude spicele snopilor astfel
aşezaţi în claie.
La câteva zile, clăile se desfăceau, snopii se încărcau în căruţa cu draghini38,
în acest scop rihtuită39, aranjată, cât mai lung, să se poată încărca cât mai mult, pe
opt-zece rânduri şi se transporta astfel acasă, unde se depozitau în studoală 40, şura
acoperită şi pardosită cu sândură din toate părţile, unde aşteptau îmblătitul, atunci

36
[Haldan, haldani; hăldan, hăldani, variante pentru aldan, aldani, s. m. Regionalism,
„cânepă de toamnă, care produce sămânţă”, Cannabis sativa. Din coaja haldanilor/aldanilor se
confecţionau odinioară funii. Prin extensiune semantică, în graiul din Bucovina, „flăcău, om înalt”.
După DEX ’98, cuvântul are etimologie necunoscută.]
37
[Polog, poloage, s. n. Popular, „cantitate de iarbă sau de alte plante cosită dintr-o singură
mişcare de coasă”; „mănunchi de fân sau de grâu secerat care urmează să fie adunat sau legat în
snopi”; „brazdă”. După DEX online, cuvântul < sl. pologǔ, bg., sb. polog.]
38
[Draghină, draghini, draghine, s. f., variantă pentru drăghină, drăghini, drăghine. Popular,
numai în Moldova şi Bucovina, „loitră la căruţă”. În Bucovina, ca în acest context, „prelungire din
pari, în lungime dar şi în lăţime, la căruţă, pentru a încăpea mai mulţi snopi de grâu sau de strujeni la
încărcare şi transport”. Dicţionarele noastre nu reţin acest sens, dar trec şi formele regionale
drăghinar, drăbină, menţionând pentru toate provenienţa din ucr. drabyna.]
39
[Rihtui, rihtuiesc, vb., conj. IV. Tranzitiv, „a croi şi a îmbina prin cusături piesele de piele
care compun obiectele de încălţăminte”; „a pune căptuşeală unei feţe croite”. În graiul din Bucovina,
germanism, folosit, ca aici, cu sensul de „a aranja, a pregăti”. În alte contexte, înseamnă şi „a ajusta, a
repara, a regla, a îndrepta”. Provine din germ. richten.]
40
[Studoală, studoale, s. f., variantă pentru stodoală, stodoale. Regionalism, anexă a
gospodăriei tradiţionale româneşti din Bucovina, în care se păstrează uneltele agricole, fânul pentru
vite etc.; şură (< germ. dial. Schur). DEX ’98 şi Noul dicţionar universal al limbii române (2006) nu-l
menţionează cu această formă. Aici este înregistrată numai forma standoală, standoale, însemnând
„hambar, coşar în care se păstrează grânele”. După autorii celor două lucrări lexicografice, menţionate
mai sus, provine din ucr. stodola.]
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când gospodarul avea timpul potrivit sau dacă avea nevoie de grâu sau secară de
dus la măcinat, la moară, mai devreme.
Nicun gospodar n-avea voie să uite să lase pe ogorul de pe care aduna
recolta, snopi sau chiar [o] claie, după cantitatea recoltată, pentru paznicii ţarinei
sau la trecerea cu căruţa prin poarta jitariei41, le lăsa la jitar42, care nu lipsea din
post, de la începutul şi până la terminarea lucrărilor pe câmp.
Dacă, după strânsul recoltei de secară sau grâu, urma să crească acolo, pe
acelaşi loc, trifoiul sau trauca, semănată sau, dacă gospodarul nu era de acord cu
păscutul vitelor pe acel loc, la capetele ogorului, fixa în pământ, cam de un metru
înălţime, un ponci43, adică un băţ, un haldan, cu un şomoiog de paie în vârf, ceea ce
era o deosebită atenţionare pentru paznicii de câmp.
Cânepa şi inul tot în această perioadă se strângeau, folosindu-se timpul
frumos, pentru că, altfel, se înnegrea şi era foarte greu să se scoată o pânză albă şi
frumoasă, cum doreau gospodinele şi, mai ales, fetele de măritat.
Cânepa şi inul se smulgeau din pământ cu rădăcină cu tot, care se scutura
bine de pământ şi [din care] se făceau fuioare (snopi), cam cât mâna de groase, care
se legau la mijloc, apoi se desfăceau în trei şi se puneau în picioare, pe locul unde
au fost recoltate, pentru a se usca, vreo trei zile, la soarele tare de vară.
41

[Jitarie, jitarii, s. f. Regionalism, variantă pentru jitărie, jitării. Aici, cu sensul de „locuinţa,
casa jitarului”, „casa/coliba paznicului de câmp”. Format de la jitar, prin derivare, cu suf. -ie.]
42
[Jitar, jitari, s. m. Regionalism, folosit în Bucovina de altădată cu sensul de „păzitor de
ţarină, care ia seamă să nu intre vitele prin semănături şi să facă stricăciuni”, „persoană angajată să
păzească semănăturile” şi, în general, câmpurile, în perioada dintre Sângeorz (23 aprilie) şi Sâmedru
(26 octombrie); „paznic de câmp”. În volumul redactat de Dr. Eugen Simiginowicz, Manualul
administraţiunii comunale pentru Ducatul Bucovinei, Cernăuţi, Editura Comitetului Provincial
Bucovinean–Societatea Tipografică Bucovineană, 1902, 1469 p., adevărat document de epocă, de
mare folos astăzi pentru cei care doresc să înţeleagă modul în care funcţiona societatea noastră, sub
administraţia austriacă, găsim informaţii valoroase şi în această privinţă. Jitarul, ca „păzitor de
ţarină”, era ales de către fiecare comună pentru a supraveghea „averea câmpenească”: „Pentru
apărarea ţarinei se pot întări şi jura numai persoane cari au trecut de douăzeci de ani şi poşed
conştiinţa legilor şi ordinaţiunilor relative la serviciul lor”. Jitarul era întărit de Judecătoria
Districtuală, depunând cu această ocazie jurământ, „după o formulă stabilită prin lege” (p. 83–86). În
conformitate cu Legea din 19 decembrie 1889, primarul (antistele sau vornicul, cum se mai numea în
epocă) dispunea de un „personal auxiliar”: un secretar comunal, poliţaii comunali, servitorul comunal
(persoană folosită pentru „servicii de curier, de intimaţiuni, citaţiuni, avisări, promulgări sau de
publicări”). Pentru servicii speciale, în subordinea primarului se mai aflau: „medicul comunal,
inspectorul defuncţilor, gropariul, inspectorul de vite şi cărnuri, straja de noapte, jitariul şi moaşa
comunală” (p. 37). Manualul este, totodată, şi un valoros document de cercetare pentru lingvişti,
oferind un bogat material de studiu sub toate aspectele limbii române (fonetică, vocabular, gramatică,
ortografie, punctuaţie). Autorii DEX-ului (1998) fac trimitere la etimonul bg. şi scr. žitar.]
43
[Ponci, ponciuri, s. n. Regionalism, „semn de interdicţie pentru păşunat”, cuvânt
nemenţionat de dicţionarele noastre cu acest sens. DLRM menţionează doar adjectivul ponci, ponce,
având sensul de „teren povârnit, abrupt”. În satele din Bucovina, cuvântul folosit pentru a denumi
semnul prin care se atrage atenţia asupra interzicerii păşunatului într-un loc este ciuhă, ciuhe, s. f.,
menţionat de dicţionarele noastre, dar numai cu sensul de „sperietoare pentru păsări, matahală,
momâie”.]
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La murat, cânepa şi inul se ţineau în bălţile laterale ale Prutului sau chiar în
pârâul, pe marginea căruia creştea cânepa, cel puţin o săptămână, după care se
scoteau, se spălau bine şi se puneau la soare, în picioare, pe prundul curat, ca apoi
astfel murate şi curate, să fie aduse acasă, gata de meliţat şi prelucrat când avea
timpul necesar gospodina, dar nu mai târziu [de] Simedru44.
Ţarina Ostriţei, destul de mică pentru populaţia mereu în creştere, era foarte
bine, natural compartimentată în tăblii, nu mai lungi decât un ogor de o falcie, nu
prea late şi despărţite prin pâraie, ce se scurgeau pe la capete, formând mici
porţiuni de bahnă, cu rogoz şi ierburi tari, care nu plăceau vitelor.
Drumul judeţean, şoseaua de la Cernăuţi, trecând Dereluiul, după ce cobora
vreun kilometru, urca în serpentină lungă tot cam un kilometru şi, pe la mijlocul
ţarinei, tăia drept în două câmpul, îndreptându-se spre sud, spre podul de la pârâul
44

[Simedru, Simedrul, Sâmedrul sau Sumedrul este o străveche sărbătoare autohtonă închinată
unei divinităţi protectoare a îndeletnicirilor pastorale, peste care în calendarul creştin-ortodox s-a
suprapus celebrarea Sfântului Dimitrie al Tesalonicului, supranumit „Izvorâtorul de Mir”. Celebrată
la 26 octombrie (numită şi Osie), uneori ţinută şi în 27 octombrie (Lucinul sau Ziua Morţilor),
Simedrul este reprezentat în mitologia românească (legende, credinţe, basme) printr-un personaj
legendar, un cioban care îşi păstoreşte turmele pe tărâmuri necălcate de picior de om. În unele zone
ale ţării, Simedrul este imaginat în diverse ipostaze zoomorfice (porc, ca divinitate sau geniu al
grâului) şi este una dintre numeroasele zile ale anului închinate morţilor, numindu-se şi Moşii de
Simedru. Închinată moşilor şi strămoşilor, în această zi li se aduc celor plecaţi în Lumea de Dincolo
ofrande: grâu fiert, colivă, colaci făcuţi din grâu nou, lapte, miere, must, busuioc şi cimbru (plante
aromatice, magice). Ofranda închinată moşilor şi strămoşilor, prin darul oferit vecinilor sau
prieteniilor, are menirea să sporească belşugul şi fertilitatea pământului. În alte zone, acum se face
„Focul lui Simedru”, aprinzându-se pe dealuri, la răspântii de hotare, la margini de ape, ruguri înalte,
care „străluminează” în amurgurile ceţoase ale toamnei. „Ceata feciorilor” cheamă întreaga
comunitate a satului: „Hai la focul de Simedru!” Femeile aduc ofrande de pâine, colaci, fructe, nuci,
pe care le dăruiesc copiilor, fetelor, flăcăilor. Feciorii apucă tăciunii aprinşi, aruncându-i pe ogoare şi
în livezi, ca invocaţie solară şi a fertilităţii. Peste focul aprins, fetele şi feciorii sar, într -un „rit de
purificare” şi de „profilaxie magică” împotriva bolilor şi a tuturor relelor. Prin acest gest colectiv,
iniţiatic, tinerii se pregătesc, de fapt, şi pentru marea trecere spre o altă formă existenţială, aceea a
căsătoriei şi a întemeierii unei noi familii, ca o nouă verigă în lanţul fără sfârşit al generaţiilor. La
lumina şi căldura rugului, sub un brad, sătenii se ospătează apoi, într-un „festin comun”, pentru toţi
strămoşii neamului, după care încing „jocul lui Simedru”, o mare horă în jurul bradului, prin care
invocă cerului noroc şi prosperitate pentru noile familii ce urmează să se închege în Câşlegile de
toamnă, înaintea Postului Crăciunului. Simedrul este asociat cu moartea naturii, cu sosirea iernii şi a
frigului. Ca şi Sângiorzul, Simedrul este patronul păstorilor şi garantul soroacelor. Simedrul este
totodată ziua soroacelor pentru slujbe şi felurite închirieri, încheiate cu şase luni în urmă, la Sângiorz.
Învoielile noi aduc acum prilejuri de aldămaşuri şi de veselie. Se crede că oamenilor care păzesc cu
sfinţenie această sărbătoare le vor fi ferite vitele de stricăciunea lupilor, ei înşişi fiind feriţi de boli şi
lovituri năprasnice. În ipostază de „sfânt”, Simedrul umblă pe Pământ însoţit de Sângiorz, cu care a
încheiat un legământ pe viaţă şi pe moarte: Sângiorzul trebuie să înfrunzească codrul până la 23
aprilie, iar Simedrul să-l desfrunzească până la 26 octombrie. În mediile pastorale, Simedrul se
moşteneşte, din tată în fiu, ca antroponim şi patron al casei. După 26 octombrie începe „vara
Simedrului”, care ţine patru zile. Vezi, printre altele, şi Ion Ghinoiu, Obiceiuri populare de peste an.
Dicţionar, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997, p. 171–172; Antoaneta Olteanu,
Calendarele poporului român, Bucureşti, Editura Paideia, Colecţia cărţilor de referinţă, 2001, p. 451–
454.]
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numit de noi Ruginoasa, urcând tot în serpentină spre Ţureni, apoi Vama, Herţa şi
Dorohoi. Fiind pietruit, era foarte bine folosit de gospodari pentru transportul
recoltei şi pentru muncile agricole, ca loc de popas pentru căruţe, pluguri şi chiar
pentru masa celor care lucrau la câmp, la umbra unui pom, de regulă meri, puţini
de vară, mai mulţi de toamnă, totuşi merele potoleau setea lucrătorilor cât şi a
trecătorilor, care parcurgeau pe jos tot drumul, de la marele oraş, spre satele care-i
aşteptau, cu sare şi naft 45, petrol pentru lampă şi opaiţă, precum şi covrigi şi câteva
bomboane pentru copii.
„Toamna cea bogată, cu [de] toate îndestulată”, [după] zicala din popor, era
în adevăr anotimpul cel mai frumos, cel mai aşteptat, de multe ori şi cel mai lung şi
când, cu adevărat, se făcea numărătoarea bobocilor. Toată suflarea satului, bărbaţi
şi femei, cu mic, cu mare, era răspândită în toată ţarna46, câmpul cu verdeaţă, care
se îngălbenea şi se rărea, era viu colorat de veşmintele harnicilor lucrători, care-l
acopereau dis-de dimineaţă, pe rouă şi brumă tot mai deasă, până seara şi chiar
noaptea târziu.
Toamna se strângea toată recolta de pe câmp, papşoii, handraburca (barabule,
cartofi)47, bostanii şi haldanii, beţele rămase de la floarea-soarelui şi chiar şi iarba

45

[Naft, s. n. În graiul din Bucovina, regionalism, având sensul de „petrol brut, petrol
lampant, gaz”, folosit pentru iluminatul casei. DEX ’98 şi Noul dicţionar universal al limbrii române
(2006), fac trimitere la sl. nafta, grec. mod. náftha, turc. neft, germ. Naphta, fr. naphte. În Bucovina,
cuvântul vine, în mod sigur, din germ. Naphta. În corespondenţa lui Iraclie Porumbescu, de la
sfârşitul secolului al XIX-lea (1890–1895), îl întâlnim cu foma naftă: „V-am scris aşişi [chiar] la
poştă în Tereblecea, unde am găsit că se vinde şi sopon, şi chibrituri, şi naftă, şi oale, şi sare – că am
fost la naşii mei de cununie” (Nina Cionca, Scrisorile lui Iraclie Porumbescu, Bucureşti, Editura „Ars
docendi”, 1999, p. 69). ]
46
[Ţarnă, ţarne, s. f., variantă regională pentru ţarină, ţarini. Şi aici, la fel ca în graiul satelor
româneşti din Bucovina istorică, regionalism, folosit cu sensul de „câmp cultivat”, „ogor”, „arătură”,
„holdele şi fânaţele cuprinse la un loc”. Pentru forma de aici, dar ilustrativă şi pentru un context
social-istoric, mai larg, reconstituit cu mijloacele artei literare, este, printre altele, nuvela lui Vasile
Ţigănescu, Jitarul de la Gardul Ţarnei, din volumul Brădetul, Bucureşti, Editura „Cugetarea”–
Georgescu Delafras, 1941. I.-A. Candrea şi Gh. Adamescu, în Dicţionarul enciclopedic ilustrat
„Cartea Românească”, Bucureşti, Editura „Cartea Românească” S. A., 1926–1931, p. 1353, trimit la
etimonul din vechea slavă carina, „bir”. Pentru originea acestuia, DEX ’98 menţionează scr. carina.
Alexandru Ciorănescu, 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, îi dă şi sensul de „vamă”, pe lângă cel de „câmp”. Tot el precizează că sensul
iniţial era cel de „dare”. Trecerea semantică se bazează, în opinia sa, pe ideea de „ceea ce este dincolo
de impozite”, făcând trimitere la „poarta ţarinii”, poarta sau intrarea prin care satul comunica, în
vechime, cu câmpul lui şi care era păzită de obicei de un slujbaş, numit jitar (p. 775).]
47
[Handraburcă, handraburci, s. n. Regionalism, având sensul de „cartof, cartofi”. Creaţie
coruptă, provenită din bandraburcă şi hadaburcă, nemenţionată cu această formă hibridă în
dicţionarele noastre. În limba română, cuvântul cartof se distinge printr-o foarte bogată sinonimie. O
trecem şi noi aici, spre exemplificare: alună, badaliurcă, bandraburcă, baraboi, barabulă,
barabuşcă, bighiroancă, bigură, boabă, boambă, bobâlcă, bologeană, bulugheană, bulughină,
colompiră, coroabă, crump, crumpenă, cuculă, curulă, erdăpane, fidireie, ghibiroancă, ghistină,
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mai mare care se putea secera de pe haturile despărţitoare de ogoare şi numai prea
puţină verdeaţă se lăsa pentru păscutul vacilor şi al oilor.
Cartofii se scoteau cu sapa, cine avea mai mult şi pus pe rânduri, cu plugul şi
se lăsa să se usuce puţin, apoi se transporta acasă în saci ori direct în coşul
căruţelor, depunându-se în pivniţă şi în gropi săpate în grădină de unde nu se
scoteau până primăvara când se alegeau cei de sămânţă şi pentru consum. Bostanii
(dovlecii) aduşi acasă, se tăiau şi se scotea sămânţa care se punea la uscat la soare,
pe uşi şi scânduri, iar bostanul din care s-a scos sămânţa, era cel mai mare deliciu
la hrana vacilor, oilor şi porcilor care înfulecau pe nerăsuflate.
Haldani se cojeau şi se scotea teiul48, din care se făceau apoi odgoanele şi
funiile atât de trebuitoare omului la legatul vitelor, pentru postoronci 49, la hamurile
cailor, chiar şi pentru frânghiile cu care se scotea apa cu găleata (vadra) din
fântânile neacoperite.
Abia aşteptam ieşirea de la şcoală că într-o fugă eram cu vacile la păscut pe
câmp, mai ales că toată toamna coceam barabule pe vatră cu foc, din jiţele rămase
pe câmp50 ori ciocleji51, apoi acopeream vatra cu cenuşă şi pământ care dădea
frăgezimea cartofului de parcă era uns cu unt.
Ne prindea jitarul şi paznicii şi ne descuseau 52 de unde am luat cartofii şi
jiţele, dar, după ce mâncau şi ei, ne lăsau în pace.
A doua, tot atât de importantă ocupaţie a ostricienilor, de fapt, care decurgea
din prima, din hărnicia şi priceperea muncii câmpului, era creşterea şi îngrijirea
vitelor, a vacilor de lapte, porcilor, oilor şi a păsărilor de curte iar pentru gospodarii
mai înstăriţi şi a cailor, de rasă bună dar încorcită, talie mijlocie, roibi, murgi ori
breji, care constituiau oglinda bogăţiei şi bunei stări a gospodarului.
Poate o treime din săteni, cei cu pământ puţin ori numai cu grădina, nu putea
ţine vacă de lapte, dar cei mai mulţi aveau o vacă, o scroafă cu purcei sau numai
unul, care se pregătea pentru Ignat53, unii chiar şi câteva oi, apoi mai toţi păsări şi
goaţă, gogoaşă, grumbă, hadaburcă, măgheruşcă, măr, nap, ou, pară, peruşcă, picioc, picioică,
piroşcă, poamă-de-pământ, ţermer, vovică. Vezi, printre altele, şi ro.wiktionary.org/wiki/cartof.]
48
Coaja.
49
[Postoroncă, postoronci, s. f. Regionalism, aici, funie legată de crucea căruţei şi de hamuri,
cu ajutorul căreia calul trage căruţa. După dicţionarele noastre, cuvântul < ucr. poštoronok.]
50
[Beldie, beldii, s. f. Regionalism, tulpină aeriană a cartofului (jiţe/viţe); vrejuri uscate, cu
ajutorul cărora se coc toamna pe câmp cartofii; bâlă, bâle, tulpini aeriene uscate de cartofi; bulihău,
buliheie, acestea din urmă, nemenţionate de dicţionarele noastre, folosite numai cu forma de plural.
Otilia şi Vasile Sfarghiu, în Regionalisme din Câmpulung Moldovenesc, Câmpulung Moldovenesc,
Editura Amadoros, 2005, menţionează forma buliteie, cu sensul de „vreji de cartofi, buruieni uscate”,
dar după V. Arvinte, D. Ursu, M. Bordeianu, Glosar regional, Bucureşti, 1961.]
51
[Cioclej, ciocleje, s. m. Regionalism, partea de sus a tulpinii porumbului, rămasă la nivelul
pământului după ce restul tulpinii (strujanul) a fost tăiat la secerare. După DEX ’98, cuvânt cu
etimologie necunoscută.]
52
Ne întrebau, ne chestionau.
53
[Ignat. Potrivit literaturii de specialitate, Ignat este o divinitate solară care a preluat numele
şi data de celebrare a Sfântului Ignatie Teoforul din calendarul ortodox (20 decembrie). Sacrificiul
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pui, din care se folosea mai toată vara câte unul, în fiecare sâmbătă, pentru
duminică, la o zamă cu tocmagi54 ori borş cu barabule de vară, dres cu smântână şi
pui tăvălit prin scaşiţa cu mujdei, la masă cu toţi copiii, de se lingeau pe degeţele.
Gospodarii cu mai mult pământ, cu de la trei fălci în sus, puteau ţine două şi
chiar trei vaci de lapte ori numai două şi o ghiţea ori o juncă de prăsilă, pentru
înlocuit o vacă mai bătrână, unul sau chiar doi cai cu giuguri şi hamuri de piele, ca
la Horecea şi Ceahor, cu care se puteau fuduli când mergeau la hramuri, începând
cu cel de la Horecea, la Înălţare, continuând cu Mahala, Cozmin şi Boian şi
încheind cu Ţurenii, la Arhangheli, [de] 8 noiembrie, când se mergea câteodată
chiar cu sania cu clopote la cai.
Pentru comercializat, numai gospodarii mai înstăriţi puteau să vândă câte o
vacă, viţelul la şase săptămâni, purceii de la scroafă, care prisoseau şi aceasta
numai pentru a face bani, cu care să se achite dările la stat şi alte nevoi casnice,
gospodăreşti.
Pentru hrana vitelor se folosea toată plantaţia, adunată fir cu fir de pe câmp,
toată vara şi toamna, strujenii de porumb şi paiele de grâu şi secară se tocau şi se
făceau sicică, tocătură în maşina de tocat, sicicarniţă, care, opărite şi amestecate cu
tărâţe şi cu cartofi cruzi, tăiaţi mărunt, constituie hrana de bază a vitelor pentru
sângeros al porcului şi ritul funerar de incinerare (pârlitul porcului) în ziua de Ignat (Ignis, „foc”) este
o practică preistorică, supravieţuind încă în ţinuturile româneşti extracarpatice. Sărbătoarea este
cunoscută şi sub numele de Ignatul porcilor sau Crăciunul ţiganilor, de care se leagă o serie de
obiceiuri şi superstiţii. Tăierea porcilor are loc într-o anumită zi (20 decembrie) şi într-un anumit
moment al zilei, de obicei, dimineaţa, în zori. În ajunul Ignatului se fierbe grâu, capul familiei îl
tămâiază şi îl binecuvântează. Din grâu mănâncă toţi ai casei, iar ce rămâne se dă dimineaţa la păsări.
Această sărbătoare are şi semnificaţii magice. Se spune că în această noapte porcul îşi visează cuţitul
sau se visează la gât cu mărgele roşii. În această seară se ia un dovleac, i se taie coada şi se păstrează,
aceasta fiind bună pentru leac de bube dulci la copii. Tot în această noapte vrăjitoarele umblă să ia
belşugul casei, de aceea se presară mei şi sare împrejurul casei, al hambarelor şi al curţii. Se spune că
untura de la porcul negru e bună la vrăjit, mai ales pentru sănătatea oilor. O bucată din untura de porc
negru era dusă la biserică, de Bobotează, să fie sfinţită de preot, după care se ungeau cu ea cei care
aveau dureri de picioare ori junghiuri. Tot cu untură de porc negru, tăiat la Ignat, era uns trupul celui
bănuit ca ar putea ajunge strigoi. În ziua de Ignat nu se lucrează, ci se taie porcul. La tăiatul porcului,
nu trebuie fie de faţă oameni miloşi, deoarece porcul moare greu şi carnea lui nu mai e bună. Dacă în
inima porcului se găseşte mult sânge „înghetat”, e semn că stăpânul va avea noroc la bani. Cei care au
ajutat la porc, primesc pomana porcului, de la care este nelipsită ţuica fiartă. Între Ignat şi Crăciun,
femeile nu trebuie să toarcă, ele pisează grâu, ca să aibă până la Crăciun şi fac un fel de turte, numite
„cârpele Domnului Hristos”, pe care le mănâncă în Ajunul Crăciunului cu miere şi nuci. Femeile
însărcinate ţineau sărbătoarea, ca să nască prunci întregi la trup şi minte. Sângele porcilor negri,
amestecat cu făină, dacă este mâncat, însănătoşeşte bolnavii. Cine lucrează în ziua de Ignat, cade
bolnav şi „ignează”, adică face convulsii, ca porcul, când este tăiat. Tot acum se fac pronosticuri
meteorologice pentru iarna care urmează. Pentru informaţii mai multe, vezi şi Irina Nicolau, Ghidul
sărbătorilor româneşti, Bucureşti, Editura Humanitas, 1998, p. 70–72; Antoaneta Olteanu, op. cit.,
p. 539–544.]
54
[Tocmag, tocmagi, s. m., folosit mai ales la plural. Regionalism, preparat culinar din aluat
nedospit, tăiat în formă de şuviţe subţiri, care se pune în zeamă; pastă făinoasă, tăiţei. Dicţionarele
noastre trimit la un etimon din tc., tokmak.]
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toată iarna. Pleava de la îmblătitul grâului şi a secarei, la fel opărită şi amestecată
cu tărâţe şi cartofi, era foarte aşteptată de vite şi din care dădeau lapte mult, bun şi
cu multă smântână.
Odată recolta strânsă şi adunată la gospodărie, cicălăii 55 desfăcaţi şi puşi la
adăpost pe podul casei ori în siacul56 împletit din nuiele şi ridicat special pentru
uscatul şi păstratul porumbului, cartofii în pivniţă57 şi în groapă în grădină, pe
câmpul acoperit din ce în ce mai mult de ceaţa deasă de toamnă, [unde de] pâclă şi
rouă nu se mai vedeau decât copiii, care, păscând vacile pe ce mai era verdeîngălbenit, săreau în jurul focului, la care se afumau încălzindu-şi mânuţele cu
barabulea coaptă pe vatră, presărând puţină sare, luată de acasă într-un buzunărel
de la cojocel ori sumănel.
Gospodinele, adunate în şopronul de lângă casă, cu fetele lor şi [cu altele] din
vecini, zoreau meliţatul cânepii şi a inului, îndepărtând puzderia de buci şi trecând
prin ragilă caere lungi şi frumoase, care apoi, zolite şi uscate, deveneau galbene şi
lucitoare ca ţitroana (lămâia)58 gata de tors.
În zilele şi nopţile de iarnă, gazda şi fetele venite la claca de tors răsuceau
firele cu fusele în mâna dreaptă din caierul de pe furca înfiptă în locul ei din laiţă
sau din brâu şi, la lumina lămpii cu naft agăţată într-un cui la coardă (grindă), ca să
vadă mai bine toate, cântau ori numai suspinau după ibovnicul dus la cătănie ori
flăcăul recrutat, care se ducea la primăvară.
Nu era fată trecută de cincisprezece ani să nu ştie şi să nu cânte ori numai să
îngâne: „Vine trenu din Ardeal / Încărcat cu militari. / – Ce plângeţi, voi militari, /
Vă e frică de duşmani / Ori vi-i dor de fete mari? / Fete mari se duc la nuntă, /
Feciorii se duc la luptă; / Fete mari se duc la horă, / Feciorii se duc să moară! /
– Nu ni-i frică de duşmani, / Ci ni-i dor de fete mari!”; „De-ar fi mândra-n deal la
Cruce, / De trei ori pe zi m-aş duce, / Dar mândruţa-i prea departe, / Nu pot merge
fără carte! / Carte n-are cine-mi face, / Că primaru nostru zace59; / Cu notaru-s
55
[Formă regională pentru ciocălău (ciucălău), ciocălăi (ciucălăi), s. m. Regionalism, întâlnit
în graiul din Bucovina cu sensul de „ştiulete de porumb cu boabe“, ca în acest context, dar şi cu
sensul de „ştiulete de porumb curăţat de boabe, folosit în gospodărie, de obicei, la foc“. Creaţie
expresivă, formată de la cuvântul cioc, cioacă, prin derivare, cu sufixul -lău. Dicţionarele noastre
trimit la magh. csukló.]
56
[Siac, siace, s. n., variantă regională pentru sâsâiac, sâsâiace (sâsâiece). Regionalism,
„hambar, coşar, împletit din nuiele de salcie/lozie, de formă circulară, conică sau alungită şi acoperit,
folosit pentru păstrarea ştiuleţilor de porumb”; „pătul, porumbar, leasă”. După DEX ’98, provine din
ucr. susik, rus. susek, magh. szuszék]
57
[Este interesant faptul că Dimitrie Gălătescu nu foloseşte aici, cum ne-am fi aşteptat, forma
zemnic, zemnice, s. n., regionalism, întâlnit pe o arie mai largă, în Moldova şi Bucovina şi având
sensul de „pivniţă, beci, bordei săpat în pământ, servind la păstrarea legumelor şi murăturilor, a
vinului (în Moldova) peste iarnă”. DEX ’98 trimite la bg. zemnik.]
58
[Ţitroană, ţitroane, s. f. Regionalism, „lămâie” (pronunţat şi alămâie în satele din
Bucovina). Cu această formă îl înregistrează numai DEX online. În graiul din Bucovina circulă astfel
sub influenţa limbii germane, unde Zitrone, s. n., are sensul de „lămâie”.]
59
[Zăcea, zac, vb. conj. II, intranzitiv. Aici, cu sensul de „a fi bolnav”. Cuvântul < lat. jacere.]
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mânios / Şi-oi merge aşa pe jos!” (Cântece populare, cântate de regulă de fete, la
claca de tors, scărmănat lână, pene ş. a., chiar şi la câmp, unde erau mai multe la un
loc).
Apoi: Treceţi batalioane române Carpaţii!
Nu puteam dormi pe cuptior în serile şi nopţile când la noi, cu cele două
surori ale noastre mari, Măriuca şi Veronica, torcând, fetele cântau şi noi le
ascultam şi repetam şi noi după dânsele, până ne prindea „moş Ene pe la gene”.
După tors, eram puşi la treabă şi noi, copiii, chiar mici fiind şi anume trebuia
să depanăm firul pe sucală şi să pregătim fusele pentru suveice, cu care se făcea
ţesutul, adică trecerea acesteia prin urzală şi bătut firul cu spate la pânza care se
forma sul, prin schimbarea iţelor la tălpicile de la picioarele gospodinei ţesătoare.
Tot materialul de până acum, adică tot ce se făcea din cânepă, constituia
numai bătătura60, partea care se ţesea cu spata alipindu-se fir cu fir pentru a se face
pânza, dar aceasta era ţesută în aşa numita urzeală, care era bumbacul, fire din
pachet cumpărat de-a gata (import din Canada, America) dat pe urzitoare şi care
constituia lungimea pânzei. Urzitoarea era făcută din două mari cadre de lemn
înalte cât odaia, împreunate la mijloc cu un lemn gros cât mâna, care susţinea
aceste două cadre fixate jos, pe podea sau pământul casei şi sus, în coarda podului,
tavanul şi care, învârtindu-se cu mâna, aduna firele din pachet şi le făcea urzeală,
care, prin depanare la stative, de la un sul la altul, era baza în care se bătea bătătura
de cânepă ori in, rezultând astfel pânze.
Nu pot preciza dacă toate gospodinele de la noi făceau numai astfel pânza,
este posibil ca şi urzeala să se fi făcut tot din fire de tort de cânepă sau in şi atunci
pânza ieşea mai groasă, mai tare şi scorţoasă, neavând în componenţă şi bumbacul.
Oricum, pânza astfel rezultată nu era gata de croit şi cusut cămăşi din ea, ci
se mai spăla prin zolit, adică trecerea de apă clocotită peste pânza pusă într-un
butoi, doar cu o sită sau cruce de lemn la fund, cenuşe de lemn de tei şi sodă, scos
la geruială iarna, apoi vara, spălat de mai multe ori, în mai multe ape, la Prut, şi
ghilită, pusă la uscat la soare, pe prundul curat, până devenea albă ca ghiocul, cum
spuneau gospodinele. Abia de acum se putea croi şi coase cămăşi şi altele necesare
membrilor familiei, lucru care [se] făcea [cu] totul în casă de [către] gospodina care
devenea acum şi croitoreasă, după cum a învăţat de la mama ei, de la rude ori vecine.
Odată aranjate în casă stativele de ţesut, nu se mai scoteau până la sfârşitul
Postului Mare61 când se făcea curăţenie de primăvară.
60

[Bătătură, bătături, s. f. Aici, băteală, firele care se introduc cu suveica prin rostul urzelii,
pentru a obţine ţesătură. După DEX ’98 < lat. battitura.]
61
[Postul Mare (Postul Paştelui), perioada de şapte săptămâni cu interdicţii alimentare, lipsită
de petreceri şi distracţii, care precedă sărbătoarea centrală a calendarului creştin – Paştele. Sinonim cu
Păresimi. Postul Mare, cel mai lung şi mai sever dintre posturile de peste an – Crăciun, Sânpetru,
Sântămăria –, a fost iniţial numai de 40 de zile, începea la Lăsatul Secului şi se încheia la Duminica
Floriilor. Ulterior, Postul Mare s-a mărit cu o săptămână, Săptămâna Patimilor sau Săptămâna
Floriilor. Împărţit simetric de Miezul Păresimilor, Postul Mare este deschis de Săptămâna Caii lui
Sântoader şi închis de Săptămâna Mare, cuprinzând numeroase sărbători şi acte de ritual precreştine şi
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creştine. Pregătirea spirituală a creştinilor pentru celebrarea Paştelui începe încă din ultima săptămână
a Câşlegilor de iarnă, numită de popor şi Săptămâna Albă. În acest interval de timp nu se mănâncă
mâncăruri de carne, fiind permis a se consuma doar ouă, lapte şi produse obţinute din lapte, nu se fac
nunti sau alte petreceri cu muzică. Săptămâna Albă se termină cu Duminica Lăsatului de Sec, care era
odinioară o adevărată sărbătoare familială şi chiar comunitară. Din preziua acestei duminici, femeile
pregătesc bucate pentru masa nocturnă, la care participă toţi membrii familiei şi invitaţii acesteia,
vecini, rude, prieteni. Petrecerea nocturnă poartă numele de Lăsatul Secului şi continuă până către
miezul nopţii, moment în care fiecare mesean mănâncă în mod ritualic câte un ou, zicând: „Ouşor,
ouşor, să-mi fie postul mai uşor!” În Duminica Lăsatului de Sec, fetele şi flăcăii rămaşi necăsătoriţi în
Câşlegile de iarnă sunt luaţi în derâdere, în cadrul unui obicei numit strigările de peste sat. Flăcăii se
adună în cete, urcă pe înălţimile satului, de unde slobozesc roţi mari, din paie aprinse şi îi satirizează,
prin strigături sub formă de dialog, pe cei rămaşi necăsătoriţi. Prima zi a Postului Mare se mai
numeşte şi Lunea curată, zi în care, potrivit tradiţiei, oamenii obişnuiesc să purifice spaţiul în care
trăiesc, prin obiceiuri rituale. În această zi femeile nu lucrează nimic în afară de spălatul ritual al
vaselor, pe care, mai apoi, le urcă în podul caselor. Tot în această zi, după petrecerea nocturnă, unul
dintre membrii familiei se scoală mai devreme, ia faţa de masă cu firimiturile rămase de la ospăţ, iese
cu ea afară şi aruncă resturile de mâncare păsărilor din curte, zicând: „Veniti, păsări, să vă dau şi vouă
din bucatele mele, cu care prind postul, dar şi voi să prindeţi post de la bucatele de vară!” Acest ritual
are scop profilactic şi apotropaic, în principal, de apărare a viitoarelor recolte de atacul păsărilor. În
unele zone ale ţării (Banat, de exemplu), prima zi de post se numeşte Spolocanie. Aici oamenii se
spală cu băutură la cârciuma satului de mâncarea de dulce, pe care au consumat-o până acum.
Altădată, la aceste petreceri cu băutură participau şi femeile, care veneau, de ochii lumii, cu furca de
tors la brâu. În alte părţi ale ţării, în ziua de Spolocanie, vasele din care s-a mâncat până la Lăsata
Secului se spălau cu leşie şi se urcau în pod, unde se păstrau aşa până la Crăciun. Tradiţia
consemnează şi alte obiceiuri în prima zi de post, cum ar fi Cucii. Feciorii şi bărbaţii tineri se
maschează în diverse animale, se îmbracă în fuste, îşi pun o glugă pe cap şi un clopot mare pe spinare
şi aleargă, în dimineaţa primei zile de post, după copii, după fete, după oameni, ca să-i atingă cu băţul
şi să-i trântească la pământ. Despre cel care nu primeşte nicio lovitură de la Cuci, în prima zi de post,
se spune că nu va fi sănătos în acest an. Seara, Cucii se adună şi merg din casă în casă, pentru a dansa
hora în curţile oamenilor. Acest obicei era foarte răspândit în sudul României, până la sfârşitul
secolului al XIX-lea. Azi, el mai poate fi întâlnit doar în satul Brăneşti din judeţul Călăraşi. În prima
sâmbătă din Postul Mare, se sărbătoreşte Ziua lui Sântoader, sfânt pe care tradiţia populară îl ţine de
teama pedepselor aplicate tuturor celor care nu-l respectă. Sântoader şi caii ce-l însoţesc rup, conform
tradiţiei, lanţul lui Sântion, pentru a lăsa drum liber anotimpului călduros. În marţea de după Lăsatul
Secului începe Postul Mare propriu-zis, ce durează şapte săptămâni, etapă calendaristică în care nu se
consumă carne, lapte, brânză şi ouă, alimentaţia bazându-se integral pe produsele vegetale. În aceasta
perioadă, în gospodăriile tradiţionale se desfăşura odinioară o intensă activitate în industria textilă
casnică. Se torcea de zor, se ţesea, iar femeile tinere şi fetele îşi coseau, pe ascuns, frumoasele cămăşi
cu care se îmbrăcau în ziua de Paşti. Mijlocul Postului Mare este marcat prin ziua numită Miezul
Păresimilor. Această sărbătoare cade întotdeauna într-o zi de miercuri. Ziua aceasta oferea
gospodinelor, altădată, prilejul de a număra ouăle strânse până atunci şi de a evalua numărul de ouă
de care aveau nevoie pentru buna pregătire a Sărbătorii Pascale De asemenea, femeile socoteau acum
cât s-a tors din cantitatea totală de cânepă, apreciind data aproximativă când urma să se termine
lucrul, întrucât era obligatoriu ca torsul să se încheie până la Joia Mare. Până la începerea Deniilor, în
săptămâna a cincea din Postul Paştilor, satele trebuie curăţate şi primenite, începând cu casele şi
ogrăzile. Toată lumea lucrează, aeriseşte şi scutură. Dar cei mai bucuroşi sunt copiii. După ce
văruiesc pomii din livezi şi grădini, se îmbracă în haine de sărbătoare şi merg la biserică. Magia
Deniilor îi farmecă, la fel ca pe mamele, bunicile şi surorile lor, care în Săptămâna Mare intră în
biserică cu capul acoperit de-o năframă neagră. Vezi şi Ion Ghinoiu, op. cit., p. 155; Irina Nicolau,
op. cit., p. 87–97; Antoaneta Olteanu, op. cit., p. 585–624.]
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Mama îşi îndemna şi fetele la ţesut ca să ştie să facă cămeşe la bărbat, altfel
era alungată repede acasă. Se ţesea pânza pentru cămăşi, ţoluri din bucii de cânepă
ori in, iar unele gospodine mai pricepute şi covoraşe de lână, frumos colorate,
numai în dungi şi nu mai late ca pânza, sub un metru lăţime dar lungi, ca să ajungă
pe cei doi pereţi din casa cea mare, unde se puneau la hram ori alte ocazii care se
serbau mai deosebit. Fetele încercau a ţese chinga 62 de mire, acesta fiind darul
principal acordat mirelui, cu lauda „ţesut de mâna mea!”.
Gospodarul şi feciorii lui nu stau nici ei cu mâinile în sân, că multe mai
aveau şi ei de făcut pe timpul iernii şi aceasta numai afară, mai mult cu mâinile
goale, oricât de mare ar fi fost gerul.
După depozitarea barabulilor în pivniţă şi în gropi în grădină, după căratul
cicalăilor de porumb în podul casei ori în siac, coşarul de nuiele, special pentru
depozitarea şi uscatul porumbului, după aranjatul cuştilor de strujeni, în grădină şi
mai multe alte asemenea treburi, ca urmare a strângerii recoltei de pe câmp,
gospodarul cu flăcăii lui şi oameni [veniţi] la lucrul cu ziua, din cei cărora le-a
făcut arături şi alte lucrări la câmp, se adăposteau în studoală, şura de scândură,
închisă şi acoperită, unde aveau de lucru toată iarna.
Mai întâi erau treburile de toată ziua, pregătirea hranei pentru vite şi anume
tăiat sicică, tocătură de coceni, paie şi altele care se treceau prin şişcarniţă, maşina
de tocat, la care învârteau doi şi punea umplutura unul, deci în mod obligatoriu trei oameni.
Aceasta în fiecare zi şi la nevoile numărului de vite de hrănit, vacile, caii,
junci, viţele, aceasta fiind hrana de bază pentru toată iarna.
Tot pe perioada de iarnă se îmblătea secara şi grâul, eventual şi orzul, pe
care-l avea gospodarul pentru cai, porci şi păsări.
Cu îmblaciul de lemn, două bucăţi nu mai groase ca osul mâinii, din care una
nu mai [lungă] de un metru, legate cu gânj63 de piele la unul din capete, astfel ca să
se poată învârti, se roteau mereu deasupra capului sub acţiunea mâinilor, în ritm
cadenţat. se lovea pologul de secară, grâu întins pe duşumeaua liberă în studoală,
până când toate boabele se desprindeau de pe spicele uscate, formând un şireag de
grăunţe pe mijloc, care apoi se aduna.
Secara, grâul, orzul astfel obţinute, fiind cu pleavă, foiţele care au format
spicul şi alte rămăşiţe de ierburi, trebuiau vânturate şi eliberate de pleava, praful,
neghina şi alte seminţe streine. Vânturatul se făcea de cei mai mulţi cu căuşul,
deasupra capului, lăsând să curgă încet în jos boabele mai grele într-un loc, iar
celelalte mai uşoare şi pleava mai departe, luate de curentul de aer. Existau şi
vânturători mecanice, acţionate tot cu mâna, care formau un curent de aer, vânt cu
nişte palete de scândurele şi separau mai bine boabele de pleavă şi impurităţi[le].
62
[Chingă, chingi, s. n. Regionalism, cingătoare lată de lână, împodobită frecvent mai ales cu
motive florale, pe care o poartă ţăranii în jurul brâului; brâu; (popular) brână. DEX ’98 face trimitere
la lat. *clinga (=cingula) şi, respectiv, la alb. bres, brezi.]
63
[Gânj, gânjuri (gânji), s. n. Popular, legătura de piele de la îmblăciu. După DEX ’98, cu
etimologie necunoscută.]
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Căratul la câmp al gunoiului era încă una din lucrările ce se făceau iarna şi de
cea mai mare importanţă pentru gospodarul care aştepta o recoltă bogată şi
îmbelşugată în anul care urma.
Această lucrare se făcea iarna, în primul rând, pentru că ogorul era liber de
plantaţii, afară de ogoarele semănate toamna cu secară ori grâu, ori, în al doilea
rând, pentru că sania se încărca şi se descărca mai uşor decât căruţa, fiind mai joasă
iar pe omătul îngheţat, aluneca mai uşor. Apoi gospodarul ştia că gunoiul,
împrăştiat pe zăpadă, menţinea umezeala în pământ cu mustul omătului în care se
semăna de regulă porumbul, care cere umezeală şi îngrăşământ bun.
Tot iarna, cu sania se aduceau şi lemnele de foc de la pădure şi [la] Ostriţa
pădurile erau foarte departe, la peste douăzeci de kilometri, iar zilele scurte de
iarnă, geroase şi cu mari viscole, puneau la o foarte grea încercare pe bieţii
gospodari, care trebuiau să aducă lemnele de foc atât de trebuincioase casei şi gospodăriei.
De obicei, se grupau mai mulţi gospodari cu mai multe sănii, toate cu câte
doi cai, plecând toţi în acelaşi loc şi la aceeaşi vreme, adică îndată după miezul
nopţii, cu clopotele la gâtul cailor, să se poată auzi unul pe altul şi să se păstreze
grupaţi, pentru a se putea întrajutora la orice nevoie. Tata pleca îndată, la primul
cântat al cocoşului, adică după miezul nopţii imediat, că ceas nu prea avea nimeni
prin sat. Îl auzeam că pleacă la Cernauca sau Camena, la mai mult de douăzeci
kilometri depărtare, spre Codrii Cozminului, cu hrană rece în traistă, pâine, brânză,
slanină şi ouă fierte, dar de multe ori, la înapoiere, vedeam pe mama cum scotea
din traistă mai toată mâncarea adusă înapoi, îngheţată bocnă.
De multe ori erau atacaţi de haite de lupi flămânzi, de care cu greu se apărau
cu topoarele ce le aveau la dânşii, alteori veneau înapoi unii numai cu un cal,
celalalt, mai slab, rămânând îngheţat pe drum. Copii fiind, culcaţi pe cuptor în
grăunţele calde, adormeam noi dar tot ne trezeam mereu, să auzim clopotele cailor,
că a venit tata de la pădure. Mama, cu lampa aprinsă, torcând, îl aştepta cu ceva
mâncare caldă pe şparhat (plită)64. Întotdeauna venea cam mult după miezul nopţii
şi numai după ce deshăma caii intra în casă.
Cu mantaua cu gumanacu[l]65 în cap, îngheţat lemn şi cu musteţele lungi
ţurţuri de gheaţă, când intra în casă, mama îi sărea înainte şi-l ajuta să se dezbrace

64

[Şparhat, şparhaturi, s. n. Germanism, folosit în graiul din Bucovina cu sensul de „sobă cu
plită pentru gătit”. Autorii DEX-ului nu-l menţionează în nico ediţie. Gh. Bulgăr (coordonator), îl
menţionează însă în Lexic regional, Bucureşti, 1960, dar cu forma şparhet, şparheturi. Vasile Diacon,
în lucrarea Vechi aşezări pe Suha Bucovineană. Pagini monografice, Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza”,
Colecţia „Românii în istoria universală”, IV3 (coordonator Gh. Buzatu), 1989, menţionează formele
şparhat, şparhait, şparhet, într-un Glosar regional, p. 281–305. Îl menţionează şi profesorii Otilia
Sfarghiu, Vasile Sfarghiu, în lucrarea Regionalisme din Câmpulung Moldovenesc, Câmpulung
Moldovenesc, Editura Amadoros, 2005, fără să-i dea însă şi etimologia. Provine din germ. Sparherd,
„plită”.]
65
[Gumanac, gumanace, s. n., variantă regională pentru comănac, comănace, comanac,
comanace, acoperământ al capului, purtat odinioară de bărbaţi. Aici, piesă din componenţa
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în mijlocul casei, iar noi, eu cu fratele meu geamăn Costică, săream de pe cuptor,
coboram şi-i pupam mâna tatuchii, iar el, mângâindu-ne blajin pe cap, ne spunea
„să creşteţi mari” şi ne îndemna să fugim repede pe cuptor, să nu tuşim.
Tata era de mare bunătate cu toţi, dar mai ales iubea copiii nespus de mult şi
n-ar fi certat niciodată vreun copil, or[i]ce ar fi făcut.
Mult mai târziu, am aflat că păstra o mare durere în suflet pentru frăţiorul său
mai mic, Mihai, care s-a înecat, fiind luat cu dânsul în căruţa cu care mergea la arat
şi, trecând Prutul, au fost prinşi într-o bulboană, un vârtej care a rupt căruţa în
două, scăpând numai el cu caii înot.
La măcinat porumbul şi secara la moara de pe Prut, iarna era greu şi
anevoios, pornind moara numai după ce se tăia gheaţa, deseori mai groasă de un
metru, iar în moară nu se putea face focul decât pe o bucată de tablă, în mijloc, care
scotea mai mult fum decât căldură.
La moara de pe Prut a murit, într-o iarnă geroasă, uncheşul Pavel, omu[l] 66
mătuşii Domnica, sora tatei, la numai vreo treizeci şi cinci [de] ani.
Cu multe şi mari, foarte mari greutăţi, trebuiau să se înfrunte ostricenii,
pentru menţinerea lor pe locul de baştină, pentru păstrarea moştenirii lor din moşistrămoşi, pentru creşterea copiilor, a nepoţilor şi strănepoţilor, care să le poarte pe
aceste meleaguri cu vrednicie numele şi să le facă cuvenitele pomeni 67.
sumanului, care acoperă capul bărbaţilor, mai ales iarna, de ninsoare şi viscol; glugă, caşliubă. După
dicţionarele noastre, cu etimologie necunoscută.]
66
[Om, oameni, s. m. Aici, cu sensul de „bărbat”, fiind urmat de o determinare – „mătuşii
Domnica, sora tatei“. Cuvântul provine din lat. homo.]
67
[Pomană, pomeni, s. f. Ofrandă făcută cuiva şi servind, potrivit credinţei creştine, la iertarea
păcatelor şi mântuirea sufletului; milostenie, binefacere, praznic care se face după o înmormântare
sau după un parastas. După DEX ’98, cuvântul provine din sl. pomĕnŭ. În Biserica Ortodoxă,
soroacele de pomenire individuală a morţilor sunt următoarele: – la 3 zile după moarte (care coincide,
de regulă, cu ziua înmormântării), în cinstea Sfintei Treimi şi a Învierii din morţi a Mântuitorului a
treia zi; – la 9 zile după moarte, „pentru ca răposatul să se învrednicească de părtăşia cu cele 9 cete
îngereşti şi în amintirea ceasului al 9-lea, când Domnul, înainte de a muri pe cruce, a făgăduit
tâlharului raiul, pe care ne rugăm să-l moştenească şi morţii noştri”; – la 40 de zile (şase săptămâni),
în amintirea Înălţării la cer a Domnului, care a avut loc la 40 de zile după Înviere, „pentru ca tot aşa să
se înalţe şi sufletul răposatului la cer”; – la trei, şase şi nouă luni, în cinstea Sfintei Treimi; – la un an,
după exemplul creştinilor din vechime, care prăznuiau anual ziua morţii martirilor şi a sfinţilor, ca zi
de naştere a lor pentru viaţa de dincolo; – în fiecare an, până la 7 ani de la moarte, ultima pomenire
anuală amintind de cele 7 zile ale creaţiei. La aceste zile de pomenire individuală a celor răposaţi,
Biserica a stabilit zilele de pomenire generală a morţilor şi anume: – sâmbăta dinaintea Duminicii
Lăsatului de Sec de carne sau a Înfricoşătoarei Judecăţi, numită şi Moşii de iarnă; – sâmbăta dinaintea
Pogorârii Sfântului Duh sau Moşii de vară. La acestea, tradiţia a mai adăugat şi Moşii de toamnă
(între 26 octombrie şi 8 noiembrie), ziua de 6 august (Schimbarea la Faţă/Pobrejenia), Paştele
Blajinilor (lunea şi marţea, după Duminica Tomii), Joia Înălţării (Ispasul/Moşii de Ispas), în special
pentru eroi, precum şi ziua hramului bisericii. Toate aceste zile de pomenire, individuală sau
colectivă, sunt momente de vie şi profundă comuniune cu cei răposaţi (neamul ritualic). În societatea
tradiţională din Bucovina, aceste zile de pomenire erau odinioară respectate şi cultivate asiduu, în
familie, şcoală şi societate, întreţinându-se astfel viu cultul morţilor şi legătura cu pământul sfânt al
ţării, care acoperă osemintele părinţilor, moşilor şi strămoşilor. Referitor la darurile care se dau de
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ANEXĂ
[„Pentru aceasta, noi ne-am gândit cu gândul nostru cel bun, şi cu
inima curată şi luminată…”]
1434 (6942) februarie 10, Suceava
„Din mila lui Dumnezeu, noi, Ştefan voievod, domn al Ţării Moldovei. Facem cunoscut, cu
această carte, tuturor celor care o vor vedea sau o vor auzi citindu-se, că această adevărată slugă a
noastră, Groza, ne-a slujit cu credinţă. De aceea, noi, văzând credincioasa lui slujbă către noi, l-am
miluit cu deosebita noastră milă şi i-am dat lui, în ţara noastră, un sat, anume Clicicăiuţi, să-i fie lui
uric, cu tot venitul, lui, copiilor lui, fratelui său, Mihail, şi copiilor lor, nepoţilor lor, strănepoţilor lor,
şi răstrănepoţilor lor şi întregului neam al lor, nestricat niciodată, în veci.
Iar hotarul acestui sat să fie după vechiul hotar.
Iar la aceasta este credinţa domniei mele, a mai sus-scrisului Ştefan voievod, şi credinţa
boierilor noştri: credinţa panului Vâlcea şi a copiilor lui, credinţa panului Cupcici vornic şi a copiilor
lui, credinţa panului Giurgiu de la Frătăuţi şi a copiilor lui, credinţa panului Crâstea şi a copiilor lui,
credinţa panului Dan şi a copiilor lui, credinţa panului Isaia şi a copiilor lui, credinţa panului Uncliat
şi a copiilor lui, credinţa panului Petru Hudici şi a copiilor lui, credinţa panului Ciurbă şi a copiilor
lui, credinţa panului Banciul, credinţa panului Duma, credinţa panului Mircea vistiernic, credinţa
panului Bogdan stolnic, credinţa panului Albu ceaşnic şi credinţa tuturor boierilor noştri, mari şi mici.
Iar după viaţa noastră, cine va fi domn al ţării noastre, sau din copiii noştri sau din neamul
nostru sau pe cine Dumnezeu îl va alege să fie domn al ţării noastre, Moldova, acela să nu strice dania
noastră ci să o întărească şi să o împuternicească pentru că i-am dat pentru dreapta şi credincioasa lui
slujbă.
Iar spre mai mare întărire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit slugii noastre
credincioase, Neagoe logofăt, să scrie şi să lege pecetea noastră la această carte a noastră.
La Suceava, în anul 6942 <1434> februarie 10”.
(D.R.H., A. Moldova, vol. I (1384–1448), 1975, p. 178–179)
pomană, se obişnuieşte ca, la 40 de zile şi un an, să se dea diferite lucruri şi mai ales îmbrăcăminte şi
încălţăminte, obiecte de uz casnic (oale, căni, farfurii). Acestea se dau şi anual, în ziua stabilită în
parohie pentru celebrarea pomenirii generale (de Ispas, Duminica Mare/Duminica Rusaliilor,
Duminica Tuturor Sfinţilor etc.), care se oficiază după Liturghie. În unele locuri există îndătinat
obiceiul să se împartă de fiecare dată farfurii cu mâncare, căni sau pahare şi linguri sau furculiţe: şase,
douăsprezece, douăzeci şi patru. Pentru fiecare pomenire sunt obligatorii colacul, colăceii, coliva,
sticla cu vin, fructe, lumânărele, care se oferă, de regulă, săracilor, copiilor şi bătrânilor nevoiaşi.
Preotului, cântăreţului şi pălimarului, la ceremonie, li se dau lumânări mai mari, legate cu ştergare.
Pentru pomenirea celor morţi, fiecare familie îşi alcătuieşte un pomelnic, care se dă preotului pentru
sărindare (rugăciuni de pomenire pentru morţi, la Liturghie, timp de 40 de zile în şir, pentru iertarea
păcatelor, pentru bolnavi etc.), parastase şi ectenii de pomenire. La pomenirile individuale se scot
crucea şi unul sau doi prapori, la care se leagă un colac şi un ştergar. În Bucovina, pomenile se dau în
cimitir, la mormânt, la poarta cimitirului, în biserică/la cruce, în curtea bisericii ori acasă, fiind
însoţite de un pahar cu apă sau vin. La parastasul de trei zile, la 40 de zile şi un an, se face o masă
comună (praznic), acasă sau, mai nou, în praznicarul de pe lângă biserică sau cimitir. În Bucovina de
altădată, pomenile făceau parte dintr-o pedagogie socială, prin care Biserica, şcoala şi familia
tradiţională cultivau unele valori fundamentale: dărnicia şi milostenia faţă de săraci, comuniunea şi
solidaritatea de neam, spiritul gospodăresc (îngrijirea mormintelor), respectul şi datoria faţă de
înaintaşi şi eroii neamului.]

Vasile I. Schipor
1472 (6980) aprilie 25, Suceava
„Din mila lui Dumnezeu, noi, Ştefan voievod, domn al Ţării Moldovei. Facem cunoscut cu
această carte a noastră, tuturor celor care o vor vedea sau o vor auzi citindu-se, când aceasta va fi de
trebuinţă cuiva, că au venit înaintea noastră şi înaintea mitropolitului nostru, chir Theoctist de
Suceava, şi înaintea episcopilor noştri, chir Tarasie de Târgul de Jos şi înaintea lui Ioanichie episcop
de Rădăuţi, şi înaintea tuturor boierilor noştri, slugile noastre credincioase, pan Tăbuci de la Cobâle şi
fratele lui, Pojar, şi sora lor, Nastasia, şi cu toţi nepoţii lor, şi s-au tocmit cu domnia mea pentru un sat
care este pe Prut, anume Ostriţa, şi cu loc de moară la Prut, pe care au, pe acest sat, privilegiu vechi
de la bunicul nostru, de la Alexandru voievod, şi de la alţi înaintaşi ai noştri şi care le este lor parte şi
ocină dreaptă. Şi ne-au vândut nouă acel sat de bună voia lor şi nesiliţi de nimeni, pentru două sute de
zloţi tătăreşti. Şi le-am plătit lor totul cu bani gata.
Pentru aceasta, noi, văzând bunăvoia lor pentru aceasta şi buna înţelegere dintre noi pentru
aceasta, noi ne-am gândit cu gândul nostru cel bun, şi cu inima curată şi luminată, şi cu tot sfatul
nostru, şi cu ajutorul lui Dumnezeu, ca să întărim şi să împuternicim mă<nă>stirea noastră de la
Putna, unde este hramul Adormirea preasfintei născătoare de Dumnezeu, unde este egumen popa chir
Ioasaf, şi am făcut întru pomenirea sfântrăposaţilor înaintaşi şi părinţi ai noştri, şi pentru sufletele
noastre, şi pentru sufletele copiilor noştri, şi pentru sănătatea noastră, şi pentru sănătatea tuturor
copiilor noştri, şi am dat şi am întărit acest sat mai înainte-spus, anume Ostriţa, pe Prut, şi cu loc de
moară la Prut, mănăstirii noastre mai sus-scrise, de la Putna, uric, cu tot venitul, oricât a fost
ascultător de acest sat, şi cu toate vechile lui hotare, pe unde au folosit din veacul veacului, neclintit
niciodată, în veci.
Iar la aceasta este marea mărturie şi credinţă a mai sus-scrisului Ştefan voievod şi a iubiţilor fii
ai domniei mele, Alexandru şi Petraşco, şi a mitropolitului nostru, chir Theoctist, şi a episcopilor
noştri, Tarasie de târgul Roman şi chir Ioanichie de Rădăuţi, şi a boierilor noştri: pan Stanciul şi fiul
lui, pan Marza, pan Vlaicul şi fiul lui, pan Duma din Hotin, pan Bodea vornic, pan Zbiiarea, pan Luca
şi pan Bilco de Cetatea Albă, pan Neagu şi pan Ivaşco de Chilia, pan Arbure de Neamţ, pan Fete de
Cetatea Nouă, pan Radul Gangur de Orhei, pan Buhtea, pan Petru al lui Iachim, pan Ion Ciocârlie,
pan Iaţ<co> Hu<dici>, pan Ivaşco al lui Hrinco, pan Vrânceanu spătar, pan Iuga vistier, <pan> Iuga
postelnic, pan Dajbog ceaşnic, pan Toma stolnic, pan Huru comis şi toţi ceilalţi boieri ai noştri
moldoveni, mari şi mici.
Iar după viaţa noastră, cine va fi domn al ţării noastre, din copiii noştri sau pe cine îl va alege
Dumnezeu să fie, acela să nu clintească această întărire a noastră, ci să o întărească şi să o
împuternicească, pentru că am întărit aceasta pentru sufletele sfântrăposaţilor înaintaşi şi părinţi ai
noştri, şi pentru sufletele noastre, şi pentru sănătatea copiilor noştri.
Iar pentru mai mare întărire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit credinciosului nostru
pan, Toma logofăt, să scrie şi să atârne pecetea noastră şi peceţile boierilor noştri la această carte a
noastră.
A scris Vulpaş, la Suceava, în anul 6980 <1472>, luna aprilie, 25.
(D.R.H., A. Moldova, vol. II (1449–1486), 1976, p. 273–274)
1490 (6998) martie 16, Suceava
Din mila lui Dumnezeu, noi, Ştefan voievod, domn al Ţării Moldovei. Facem cunoscut, cu
această carte a noastră, tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi citindu-se, că au venit, înaintea
noastră şi înaintea boierilor noştri moldoveni, sluga noastră Petru şi fraţii lui, Andreico, Matei şi Iurie,
şi sora lor Mărina, copiii lui Daşco din Clicicăuţi, nepoţii lui Groza şi ai lui Mihăilă, de bunăvoia lor,
nesiliţide nimeni, nici asupriţi, şi au vândut ocina şi dedina lor dreaptă, din uricul bunicilor lor, Groza
şi Mihăilă, un sat pe Prut, la gura Derehluiului, anume Clicicăuţi, în ţinutul Cernăuţi. Acest sat l-au
vândut însumi domniei noastre, pentru 250 de zloţi tătăreşti, în mâinile lui Petru şi ale fraţilor lui,
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Andreico, Matei, Iurie, şi ale surorii lor, Mărina, înaintea boierilor noştri. Iar privilegiul, pe care l -au
avut de la unchiul nostru, Ştefan voievod, pentru acest sat, încă l-au dat în mâinile noastre.
De asemenea a venit, înaintea noastră şi a boierilor noştri, rugătorul nostru, chir popa
Anastasie, egumen al sfintei mănăstiri Moldoviţa, (unde este hramul Bunăvestirea precuratei
născătoare de Dumnezeu), şi cu toţi fraţii întru Hristos, care locuiesc în această mănăstire, şi s-au
înţeles cu domnia noastră de bunăvoia lor şi au dat domniei noastre uricul mănăstirii Moldoviţa
pentru o prisacă, anume Comarna, la Bohotin. Iar domnia noastră am dat sfintei mănăstiri a noastre
Moldoviţa pentru această prisacă Comarna 5 fălci de vie în dealul Hârlăului, pe care 5 fălci de vie
domnia noastră le-am cumpărat de la Bilic din Hârlău şi de la Toader din Hârlău, de la Ioan Despot
din Bosancea, de la Dumitru Rău din Hârlău, şi de la Ion fiul lui Răcilă de la Miletin, pentru 260 de
zloţi tătăreşti; şi le-am plătit totul cu bani gata.
După aceasta, domnia mea am socotit că este bine, cu bunăvoia noastră, cu inimă curată şi
luminată, din toată bunăvoinţa noastră şi cu ajutorul lui Dumnezeu, ca să întărim şi să împuternicim
Sfţnta noastră mănăstire Putna, unde este hramul Adormirea preacuratei noastre născătoare de
Dumnezeu şi unde este egumen arhimandritul Paisie, şi am făcut pentru sufletele sfântrăposaţilor
noştri strămoşi şi părinţi, pentru sănătatea şi mântuirea noastră, pentru sănătatea şi mântuirea doamnei
noastre, Maria, şi pentru sănătatea şi mântuirea copiilor noştri şi am dat acestei sfinte mănăstiri a
noastre, Putna, mai sus-scrisul sat pe Prut, la gura Derehluiului, anume Clicicăuţi, în ţinutul Cernăuţi,
să-i fie uric, cu tot venitul şi cu tot hotarul, pe unde au folosit din veac, neclintit niciodată, în veci.
Şi privilegiul pe care Petru şi fraţii lui, Andreico, Matei şi Iurie, şi sora lor, Mărina, l-au dat în
mâinile noastre, pe care l-au avut pentru acest sat de la unchiul nostru, Ştefan voievod, pe acesta
domnia noastră încă l-au dat în mâinile rugătorului nostru Paisie, arhimandritul de la Putna. Încă am
mai dat acestei sfintei mănăstiri mai sus-numita prisacă Comarna, la Bohotin, de asemenea uric
neclintit niciodată, în veci.
Şi încă am mai dat şi am întărit acestei sfinte mănăstiri a noastre, Putna, morile noastre proprii
care sunt pe Siret, la târgul Siret, de asemenea să-i fie uric, neclintit niciodată, în veci.
Şi hotarul acestor mori începe mai jos de mori, pe Siret, de la gura pârâului târgului, apoi ceva
mai în sus pe pârâu, la doi meri, la un plop însemnat care este pe marginea acestui pârâu, de acolo
drept la un păr însemnat, apoi drept la un măr însemnat, apoi, peste drum şi peste câmp, la o salcie
mare însemnată, apoi la o salcie strâmbă pe malul Siretului, mai sus de mori, cum a hotărnicit şi a
însemnat pan Tăutul logofăt. Şi în acest hotar să-şi facă mănăstirea un pod umblător pe Siret, o
sladniţă şi o moară.
Iar la aceasta este credinţa domniei noastre, a mai sus-scrisului, noi, Ştefan voievod, şi
credinţa preaiubiţilor fii ai domniei noastre, Alexandru şi Bogdan-Vlad, şi credinţa boierilor noştri:
credinţa panului Gangur, credinţa panului Dragoş vornic, credinţa panului Hărman, credinţa panului
Iaţco Hudici, credinţa panului Dajbog, credinţa panului Şteful pârcălab de Hotin, credinţa panului
Micotă şi a panului Reateş pârcălabi de Neamţ, credinţa panului Andreico Ciortorovschi, credinţa
panului Groza de la Orhei, credinţa panului Ion secară pârcălab de Cetatea Nouă, credinţa panului
Diuga, credinţa panului Clănău spătar, credinţa panului Boldur vistier, credinţa panului Eremia
postelnic, credinţa panului Moghilă ceaşnic, credinţa panului Ion Frunteş stolnic, credinţa panului
Şandru comis şi credinţa tuturor boierilor noştri moldoveni, mari şi mici.
Iar după viaţa noastră, cine va fi domn al ţării noastre, din copiii noştri sau din neamul nostru
sau pe cine îl va alege Dumnezeu să fie domn al ţării noastre, Moldova, acela să nu clintească dania şi
întărirea noastră, ci s-o întărească şi s-o împuternicească. Iar cine ar încerca să clintească sau să
nimicească această danie şi întărire a noastră, acela să fie blestemat de domnul Dumnezeu,
mântuitorul nostru Isus Hristos, de preacurata lui maică, de cei patru evanghelişti, de apostolii de
frunte Petru şi Pavel şi de ceilalţi, de 318 părinţi purtători de Dumnezeu de la Nicheia şi de toţi sfinţii
care din veac au plăcut lui Dumnezeu şi să fie asemenea lui Iuda trădătorul şi blestematul Arie şi să
aibă parte cu acei iudei care au strigat asupra domnului nostru Hristos: sângele lui asupra noastră şi
asupra copiilor noştri.
Şi pentru mai mare putere şi întărire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit credinciosului
nostru pan, Tăutul logofăt, să scrie şi să atârne pecetea noastră la această carte a noastră.
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A scris Toader diac, la Suceava, în anul 6998 <1490>, în luna martie 16.
(D.R.H., A. Moldova, vol. III (1487–1504), 1980, p. 146–147)
1722 <7230> iulie 22, Botoşani
Sava, fost mitropolit al Moldovei, scrie cronicarului Ion Neculce, biv hatman, ca să nu se
întindă cu satul Boianul, ţinutul Cernăuţi, în hotarul satului Ostriţa al mănăstirii Putna.
† Cinstit al nostru din darul prea sv(â)ntului duh, fiiu sufletesc dumnealui Ion biv hatman, să
fii blagoslovit de mila lui Dumnezău cu toată casa dum(i)tale, şi-ţ(i) poftim tot fericitu bine trupăscu
şi sufletescu, în trecute zile cănd ai trecut pe la noi pe la Sineşti am fost avut cu dumn(ea)ta puţină
voroavă pentru Ostriţa cari hotar easte dat mânăstirii Putnii de răposatul Ştefan Vodă cel Bun ce să
numeaşte ctitor şi am fost spus dumitale că seamnile sunt de la dumn(ea)ta, a triea movilă şi de acolo
în bolot(ă) şi spre miază noapte în părâu, acestea le ştiu încă de copil când fuseasăm dejmar de am
luat de a zeace Boeanenilor ce avuseseră holde pe acel hotar, cari seamne nu numai bărbaţii ce dea
puteare ce şi babile le ştiu, iar dumn(ea)ta te lăcomeşti a te lă(r)gi mai în sus pune în socoteală că vei
greşi şi-nnaintea lui Dumnezău şi divanului Mării Sale domnului ce di-i vrea să mă asculţi, eu aşea te
svătuescu prieatineaşte şi sufleteaşte nu te lupta cu besearica lui H(risto)s nici trage a lua să laşi cu
blăstăm cuconilor, nici te nedejdui c-ai mutat petrile ca să cuprinzi pre partea dumitale pământ şi acei
ce au înzăstrat sv(i)ntele m(ă)n(ă)stiri cu moşii au întărit cu uric şi cu blăstăm, iar acel ce va călca
blăstămul înplut (?) a da samă înaintea straşnicului giudeţu, mult am mai avea a scrie, ce pentru
scurtarea altile voi lăsa.
(Semnătura indescifrabilă)
cu metanii mă închin dum(i)tale.
U Bo(to)şeni, Juli 22, let 7230
(Teodor Balan, Documente bucovinene, vol. IV, 1938, p. 20–21)
1736 <7244> ianuarie 12
Grigorie Ghica VV. întăreşte mănăstirii Putna satele Ostriţa, Cozminul, ţinutul Cernăuţi,
Ropce şi Crasna, ţinutul Sucevii şi satul la podul Siretului.
† Noi Grigorie Ghica VV. Bojiu milostiiu gospodar zemli moldavscoi.
Dat-am carte domnii mele rugătoriului nostru Macarie egumenul şi cu tot săborul de la
sf(ă)nta m(ă)n(ă)stire Putna, să fie volnici cu carte domnii mele a opri şi a stăpăni satul Ostriţa şi satul
Cozminul şi satul Ropce, care moşii au jăluit domnii mele egumenul că sintu drepte a mănăstirii,
precum le adeveriază dresele, dară de Ostriţa să ţine du(lui) vor(nic) Ion şi de Cozmin să ţine
Boeanschie Dumitraşco şi de Ropcea Soroceanul, aşijdere şi de altă moşiea a mănăstirei de Crasna să
apucă Gafenco fără nici o dreptate şi la judecată nu vor să veea să ste faţ(ă), pe toate acesti moşii să
aibă voe a le opri şi a le dejmui din toate pre obiceiu, aşijdere să aibă a lua de zeace şi de la oamenii
carii zise că şăd pe moşiea m(ă)n(ă)stirei la pod la Siret şi nu vor să de dejmă nici dintr-unele, să aibă
a le lua din toate pre obiceiu şi nime să nu ste înpotriva cărţii domnii mele, iar cari vor ave mai mult a
răspunde să vee la divan.
Let 7244 Ghen(ar) 12
(Teodor Balan, Documente bucovinene, vol. IV, 1938, p. 126–127)
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Dimitrie Gălătescu, ein unbekannter Bukowiner Schriftsteller
und das Manuskript seines dem Dorf Ostriţa gewidmeten Werkes (I)
(Zusammenfassung)
Heutzutage ist Dimitrie Gălătescu ein Unbekannter in der Bukowina. Wenn wir über seinen
älteren Bruder, Vasile Gălătescu, Jurist und Ökonomiker, schon Einiges wissen, wird Dimitrie
Gălătescu in den in der Bukowina nach 1980 gedruckten bio-bibliographischen Werken von
niemandem erwähnt. Er wurde aber unter glücklichen Umständen zu unserer Aufmerksamkeit
gebracht: eine Buchspende für uns seitens des Universitätsprofessors Dr. Lorin Cantemir, der an der
„Gheorghe Asachi” – Technischen Universität in Jassy tätig und Sohn des Bukowiner Professors
Traian Cantemir (1907–1998) ist. Unter den im März 2009 gespendeten Büchern fanden wir ein
besonderes Manuskript: Wege im Schnee. Aufzeichnungen, Bukarest, 1988, 248 Seiten.
Dimitrie Gălătescus Werk Wege im Schnee. Aufzeichnungen ist für die Kulturgeschichte der
Bukowina von besonderem Interesse: der erste Kapitel ist der einzige bisherige Versuch, eine
Monographie der Gemeinde Ostriţa zu schreiben. Diese Ortschaft ist infolge der Durchsetzung der
Vorschriften des Ribbentrop-Molotov-Paktes am 23. August 1939 ausserhalb der Staatsgrenzen
Rumäniens geblieben.
Die dem interessierten Leser gebotenen reichhaltigen Informationen beziehen sich auf die
Lokalgeschichte, die Entwicklung der Gemeinde im Laufe der Zeit, die zweiträngige Toponymie, die
Anthroponymie, die traditionelle Bauernwirtschaft, die Landwirtschaft, die Viehzucht, die
Hausindustrie, die Volkstracht, die Familie und die ehemalig gepflegten Werte, die mit den grossen
Lebensereignissen (Hochzeit, Beerdigung) und mit den Jahreszeiten und der Religion gebundenen
Traditionen (Verkündigung, St. Georg-Tag, Ostern, Mariä Himmelfahrt, Weihnachten, Neujahr,
Dreikönigsfest), die gemeinsamen Bauernarbeiten, das Kirchweihfest in Ostriţa, die literarische
Volkskunde. Wertvoll für die Forschung der Bukowiner Mundart ist das vom Verfasser aufgestellte
Glossar.
Auch die Kapitel II–IV enthalten reichhaltige Informationen. Für jeden Aufenthaltsort aus
Österreich, Deutschland, Finland, Norvegien und Rumänien zeichnet Dumitru Gălătescu, als guter
Beobachter, Daten und Beschreibungen aus dem Bereich der Lokalgeschichte, Geographie,
Sozialleben, Ökonomie, Bräuche und Traditionen, Kulturleben usw. auf. Ausserdem wird es dem
Leser ein offenes, geistig bereicherendes Freudensgefühl, das der Verfasser selbst bei der Begegnung
mit Menschen, Orten und Kulturen grosszügig ausdrückte.
Zum 90. Jubiläum seit seiner Geburt veröffentlichen wir in der Zeitschrift „Analele
Bucovinei“ den ersten Kapitel des Werkes Wege im Schnee. Aufzeichnungen und möchten dadurch
diesem jahrzehntelang ungerechterweise vergessenen Bukowiner Schriftsteller den verdienten Platz
wiedergeben.

ŞTIINŢELE NATURII

VÂNĂTOAREA ŞI DREPTUL DE VÂNĂTOARE
ÎN BUCOVINA (1786–1900) (II)
OVIDIU BÂTĂ
Pentru a păstra unitatea lucrării şi a îmbrăţişa întreaga problemă a dreptului
de vânătoare în Bucovina, redăm documentele principale – patente împărăteşti,
legi, ordine ministeriale – citate în prima parte a studiului (,,Analele Bucovinei”,
anul XVII, 1 (34), 2010, p. 45–60).
Acestea se referă la reglementarea exercitării dreptului de vânătoare
(Patentul împărătesc, din 7 martie 1849), arendarea dreptului de vânătoare
(Ordinaţiunea Ministerului de Interne, din 15 decembrie 1852), organele pentru
paza vânatului (Ordinaţiunea Ministerelor de Interne şi de Justiţie, din 2 ianuarie
1854; Ordinaţiunea Ministerelor de Interne şi de Justiţie, din 1 iulie 1857),
purtarea armelor de vânătoare (Prea Înaltul Patent din 24 octombrie 1852), timpul
de ocrotire a vânatului (Legea din 10 decembrie 1874; Legea din 2 mai 1886;
Legea din 1 iunie 1886; Legea din 6 februarie 1891).
Aceste reglementări au fost promulgate prin publicare în ,,Foaia legilor
imperiale” (F. l. i.) – legile votate de Senatul imperial – şi în „Foaia legilor şi
ordinaţiunilor provinciale” (F. l. şi ord. prov.) – legile votate de Dieta ţării.
Sursa din care am preluat aceste dispoziţii legale o constituie Manualul
Administraţiunii comunale pentru Ducatul Bucovinei, Cernăuţi, Editura
Comitetului provincial bucovinean, 1902, 1 468 p. Manualul..., întocmit de
secretarul ţării, dr. Eugen Simiginowicz, la ordinul Comitetului provincial
bucovinean, s-a constituit, la vremea respectivă, ca o colecţie de legi „pentru uzul
membrilor reprezentanţelor comunale şi al secretarilor comunali”. Aceştia urmau
„să-şi însuşească, după putinţă, cuprinsul acestui manual atât în interesul lor cât şi
al comunei”.
În pregătirea pentru tipar a textului, am respectat normele ortografice şi de
punctuaţie adoptate de Academia Română, străduindu-ne să păstrăm forma
originală a textului. Explicarea ştiinţifică a termenilor vechi se face de către noi, cu
trimitere la lucrările lexicografice actuale de referinţă.

Analele Bucovinei, XVII, 2 (35), p.

– , Bucureşti, 2010
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Patentul împărătesc din 7 Martie 1849
§ 1.
Dreptul de vânat pe pământ străin s-a desfiinţat.
§ 2.
O desdăunare pentru vânătoarea desfiinţată va încăpea în favorul celor
îndreptăţiţi până acum numai în cazurile când ea se va baza conform probelor pe un
contract oneros, încheiat cu proprietarul pământului însărcinat cu aceasta.
Modalităţile răscumpărării în aceste cazuri se vor statori 2 prin comisiunile
instituite spre executarea Legii din 7 septembrie 1848.
1

§ 3.
Clăcile de vânat şi alte prestări pentru scopurile vânătoarei s-au desfiinţat
fără despăgubire.
§ 4.
Vânătoarea în parcuri închise de animale va rămâne neatinsă precum a
existat până acum, fie că pământurile situate în districtul închis de vânat sunt
proprietatea posesorului vânătoarei sau al persoanelor de al treilea.
§ 5.
Fiecărui posesor al unui complex unitar de pământuri în întindere de
minimum 200 de jugere3 se admite vânătoarea pe acest al lui complex de
pământuri.
§ 6.
Pe toate celelalte locuri care nu s-au exceptat în §§ 4 şi 5 şi sunt situate pe
hotarele unei comune, se transmite din momentul vigoarei acestui Patent
vânătoarea respectivei comune.
§ 7.
Comuna este obligată sau de a da în arendă vânătoarea transmisă ei sau de a
o exercita prin experţi (vânători) anume instruiţi pentru aceasta.

1
Desdăunare, desdăunări, s. f. Acţiunea de a desdăuna şi rezultatul ei; despăgubire, cf.
Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX), Ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic,
1996, p. 286.
2
Statori, statoresc, vb. (înv. şi reg), a înfiinţa, a stabili, cf. Noul dicţionar universal al limbii
române, Bucureşti–Chişinău, Editura Litera Internaţional, 2006, p. 1 384.
3
Iugăr, iugăre, s. n. Veche unitate de măsură pentru suprafeţe agrare, folosită în Transilvania,
egală cu 0,5775 de hectare. [Var: jugăr, s. n.], cf. DEX, p. 510.
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§ 8.
Venitul curat anual al vânătoarei transmise comunei se va distribui, la finea
fiecărui an administrativ sau de arendă, între toţi proprietarii de pământuri pe ale
căror proprietăţi situate pe hotarele comunei s-a exercitat vânătoarea de comună,
conform întinderii proprietăţilor.
§ 9.
Fiecare comună va fi responsabilă sub pedeapsă de la zece până la două sute
de florini pentru aceea că nu se va face altă uzare de vânătoare transmisă ei decât
ceea statorită în § 7.
§ 10.
Abuzul de vânat şi braconeriile, fie că s-au comis ele de membrii comunei
sau de străini, se vor pedepsi conform existentului Cod penal.
§ 11.
Proprietarii vor avea dreptul de despăgubire pentru daunele pricinuite de
sălbătăcime şi prin vânători şi dreptul de reclamare conform existentelor norme
contra persoanelor fizice sau morale chemate conform prezentului Patent la
exercitarea vânătoarei.
§ 12.
Normele existente privitoare la poliţia vânătoarei, nefiindu-le opus prezentul
Patent, vor rămâne în vigoare şi oficele se obligă riguros de a le exercita riguros.
§ 13.
Convenţiunile despre arendarea vânătoarei, care nu se unesc cu dispoziţiunile
prezentului Patent, vor ieşi din vigoare în momentul amintit în § 14.
Eventualele pretenţii de îndemnizare din atari convenţiuni se vor reclama pe
cale civilă.

Arendarea dreptului de vânat
Ordinaţiunea Ministerului de Interne, din 15 Decembrie 1852
„Foaia legilor imperiale” Nr. 257
Conform poruncii primite de [la] Maiestatea Sa apostolică c. r. prin a tot
Înalta rezoluţiune din 23 septembrie a. c., până la publicarea unei noi legi despre
definitiva regulare a vânătoriei4, să se puie pe cale administrativă în lucrare toate
măsurile care vor fi apte pentru îndepărtarea inconvenientelor cari vor proveni în
4

Vânătorie, vânătorii f. (rar) ocupaţia, îndeletnicirea de vânător; (înv.) vânătoare. [Vânător +
-ie], cf. Noul dicţionar..., p. 1 629.
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cuprinsul pentru care este în vigoare Prea Înaltul patent de vânătorie din 7 Martie
1849 şi mai ales în privinţa vânătoriei încuviinţate comunelor, se ordonă următoarele:
§ 1.
De acum înainte nu este permis a se folosi de dreptul vânătoriei în alt mod
decât prin arendarea scoasă de la autoritatea politică districtuală pe acele locuri
care, după § 6 al Prea Înaltului patent de vânătoare s-au asemnat comunelor spre
vânătorie sau care sunt locuri proprii, cu excepţia § 10 al acestei ordinaţiuni.
§ 2.
Arendarea are să se facă de regulă prin licitaţie în locul de oficiu al autorităţii
politice districtuale.
Anunţul licitaţiei are să se publice, după posibilitate, cu trei luni înainte de
expirarea timpului arendării premergătoare prin afiş public la numita autoritate,
după împrejurări într-un mod şi mai lăţit.
§ 3.
Ca arendator al vânătoriei să se primească numai acela în contra căruia nu
este nicio îndoială în privinţa acestei însuşii.
Comuna ca atare nu-şi poate arenda vânătoria şi toate contractele de arendare
care ţintesc încunjurarea acestui prescris sunt fără valoare.
§ 4.
Contractul de arendare e supus întăririi autorităţii politice districtuale.
§ 5.
Dacă nu se poate scoposi arendarea unei atare vânătorii, atunci autoritatea
politică va avea să ordone dispoziţiunile corespunzătoare prin comune, însă cu
excluderea dreptului pentru acestea de a vâna.
§ 6.
Timpul arendării să nu fie de regulă mai scurt decât cinci ani, şi numai din
motive considerabile se poate determina mai pe scurt, totuşi niciodată sub trei ani.
§ 7.
Arendătorul vânătoriei are totdeauna să depună în bani plata arendării pe doi
ani înainte, din care jumătate va fi ca vadiu (cauţiune), cealaltă jumătate însă ca
plată a arendării pe primul an.
§ 8.
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Plata arendării pe întregul an trebuie totdeauna să se plătească patru
săptămâni înainte de începerea anului arendării, de altcum vânătoria se va licita pe
cheltuiala şi primejdia arendaşului.
§ 9.
Banii de vadiu (cauţiune) şi de arendare au să se depună la perceptorie. Patru
săptămâni după expirarea timpului arendării se va înapoia la ordinul autorităţii
politice arendătorului banii de vadiu (cauţiune), dacă nu este din ea de plătit
despăgubiri sau pedepse.
§ 10.
Excepţional şi dacă arendarea însuşi corespunde condiţiunilor cuprinse în
această ordinaţiune, poate autoritatea politică districtuală, după ascultarea
respectivei comune, prelungi contractul arendării deja existent şi fără de a face
licitaţiune publică, conform prescriptului acestei ordinaţiuni.
§ 11.
În privinţa împărţirii venitului curat anual de vânătorie are să se procedeze
după deciziunea § 8 al Prea Înaltului patent din 7 martie 1849.
§ 12.
Parţiala sau totala cedare a arendatei vânătorii în subarendare altuia cătră
desdăunare în bani sau cătră primirea unei părţi din venitul vânătoriei nu poate să
afle loc fără conţelegerea autorităţii politice, altcum va fi contractul nevalabil şi
partidele pică sub pedeapsă.
Tot aşa şi schimbarea unor părţi din teritoriile învecinate de vânat atârnă de
încuviinţarea autorităţii politice.
§ 13.
Arendaşii precum şi moşieşii însemnaţi în § 5 al Prea Înaltului patent din
7 martie 1849, trebuie, pe răspunderea proprie, să pună vânători învăţaţi pentru
privegherea vânătoriei sau măcar alte persoane ce se pricep în acel lucru şi
recunoscute de autoritatea politică districtuală pentru aceasta; ei trebuie să le facă
pe nume cunoscute numitei autorităţi.
§ 14.
Cu încuviinţarea autorităţii politice se poate stăpânitorul de vânătorie
(moşieşul sau arendaşul de vânătorie) pune însuşi ca priveghitor expert în afacere.
§ 15.
Pentru această legitimare (§§ 13 şi 14) se încuviinţează posesorului prezent
de vânătorie un termen de trei luni de la ziua publicării acestei ordinaţiuni.
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Dacă nu urmează legitimarea, atunci însuşi îndreptăţiţii posesori de vânătorie
vor fi nevoiţi la aceasta prin mijloace potrivite de executare, iară în contra
arendaşilor de vânătorie se va păşi cu dizolvarea arendării şi cu o arendare nouă pe
primejdia şi cheltuiala lor.
§ 16.
Protestări din dreptul privat nu află loc în contra executării hotărârilor
cuprinse în această ordinaţiune.
§ 17.
Pentru întreprinderea de vânătorie în numele său sau străin nu este nimenea
îndreptăţit care nu a dobândit, conform Prea Înaltului patent din 24 octombrie
1852 (§§ 14 şi 19), încuviinţarea pentru purtarea armelor de vânat.
§ 18.
Călcarea sau încunjurarea acestor prescripte se va pedepsi de către autoritatea
politică cu o amendă de la 25 la 200 florini, care va pica institutului de sărmani al
locului unde s-a întâmplat călcarea.
Dacă amenda cea hotărâtă ca atare cu privire al împrejurările celui pedepsit
nu se poate scoate, atunci ea trebuie transformată în pedeapsă de arest, pentru
fiecare 5 florini câte o zi.

Organele pentru paza vânatului
Ordinaţiunea Ministerelor de Interne şi de Justiţie,
din 2 ianuarie 1854
„Foaia legilor imperiale” Nr. 4
Spre mai spornica ocrotire a vânătoarei contra atacurilor ilegale, îndeosebi
contra braconierilor şi a furilor de sălbătăcimi, se ordonă pe baza autorizării
conferite de Maiestatea Sa Apostolică i. r. prin Prea Înalta rezoluţiune din
15 decembrie 1853:
§ 1.
Personalul pentru serviciul de pază al vânătoarei, care conform § 13 al
Ordinaţiunii ministerului din 15 decembrie 1852, F. l. i. Nr. 257, s-a instituit şi
pentru paza vânătoarei şi care se va nomina 5 oficiului politic se va jura de acest
oficiu la cererea institutului pentru oficiul de vânat în tot districtul de vânat
încredinţat lui şi anume:

5

Nomina, vb. I, tranz. A desemna. De origine latină, probabil prin filieră franceză.

Vânătoarea şi dreptul de vânătoare în Bucovina (1786–1900) (II)

a) ulterior numai pentru serviciul de vânat, dacă acesta s-a jurat deja conform
existentelor legi pentru serviciul pazei pădurilor;
b) pentru serviciul păzirii pădurii şi a vânatului, dacă acesta încă nu s-a jurat
pentru serviciul silvicultor.
Jurarea va urma, în cazul a conform anexatului formular al formulei de
jurământ, în cazul b conform formulei de jurământ publicate ca anexă a Legii
silvice, în care caz se va intercala după cuvintele ,,proprietatea silvică încredinţată”
şi ,,vânătoarea”.
§ 2.
Nefiind posibil din cauza situaţiunii locale a revirului6 de vânat de a
întrebuinţa personalul pentru paza vânătoarei, instituit conform § 13 al Ordinaţiunii
Ministerului de Interne din 15 decembrie 1852, F. l. i. Nr. 257, şi nominat oficiului
politic şi pentru serviciul silvicultor, se admite jurarea acestuia numai pentru
vânătoare, dacă sunt ei vânători instruiţi, aflători în exclusivul serviciu al
proprietarului vânătoriei (proprietarului sau al arendaşului). Jurarea se va săvârşi în
acest caz de oficiul politic competent conform § 1 şi conform anexatului formular
al formulei de jurământ.
§ 3.
Personalul jurat pentru serviciul silvicultor şi cel de vânat singur (§ 2) se va
considera şi în serviciul de vânat ca gardă publică, se va bucura şi în acest serviciu
de toate drepturile rezervate prin legi, cari compet 7 persoanelor oficiale şi gardelor
civile indicate în § 68 al Codicelui penal şi este îndreptăţit de a purta chiar şi în
serviciul de vânat armele obişnuite, de care se va putea face întrebuinţare numai în
caz de legitimă apărare.
§ 4.
Ca să cunoască personalul jurat pentru serviciul de vânat şi ca să se poată
respecta ca gardă publică, el va purta în serviciul de vânat haina oficială prescrisă
pe baza § 54 al Legii silvicultoare sau chipiul sau distincţiunea de braţ, ce s-a adus
la publică cunoştinţă a districtului ca semn distinctiv.
Fiecare este constrâns de a urma provocările oficiale ale acestuia; însă acesta
va omite orice procedere ilegală sub grea răspundere.

6
Revir, cu sensul de teren de vânătoare, din germanul Revier, cf. Dicţionar german-român,
Ediţia a III-a, revizuită şi îmbogăţită, Academia Română, Institutul de Lingvistică ,,Iorgu Iordan şi Al.
Rosetti”, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2007, p. 1 009.
7
Compet, competă, adj. În Bucovina istorică, termen corupt, folosit cu sensul ,,care are
atribuţia, căderea, autoritatea legală să facă ceva; îndreptăţit”. Provine din francezul compétent.
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Formula de jurământ:
Jur de a păzi şi ocroti vânătoarea încredinţată pazei mele cu cea mai mare
grijă şi credinţă, de a denunţa, fără considerare personală, pe toţi aceia care vor
căuta să o dăuneze în vreun mod sau au dăunat-o efectiv, fiind trebuinţă de a
sechestra în mod legal sau de a aresta, de a nu pârî sau bănui pe un nevinovat pe
fals, de a împiedica, după putinţă, orice daună şi de a denunţa şi taxa dăunărilor
pricinuite după optima mea ştiinţă şi cunoştinţă şi de a reclama îndemnisarea
acestora pe cale legală, de a nu mă sustrage niciodată obligaţiunilor impuse mie
fără ştirea şi consimţirea preposiţilor mei sau fără a fi inevitabil împiedicat, de a da
socoteală oricând asupra averii încredinţate mie, aşa să-mi ajute Dumnezeu!

Ordinaţiunea Ministerelor de Interne şi de Justiţie,
din 1 iulie 1857
„Foaia legilor imperiale” Nr. 124
Fiindcă e foarte de lipsă pentru interesul comun, ca să se conceadă 8 numai
persoanelor demne de încredere drepturile esenţiale care după §§ 53 şi 54 din
Legea de pădurit (silvicultură) din 3 decembrie 1852 sunt împreunate cu depunerea
jurământului pentru serviciul de apărare a pădurilor, precum şi drepturile care după
§§ 3 şi 5 din Ordinaţiunea Ministerelor de Interne şi de Justiţie din 2 ianuarie
1854, F. l. i. Nr. 4, sunt împreunate cu depunerea jurământului pentru serviciul de
apărarea vânătoriei, se ordonă deci următoarele, pe baza împuternicirii date de
către M. S. i. r. Apostolică prin Prescriptul împărătesc din 14 iunie 1857.
Recerinţele generale pentru depunerea jurământului
§ 1.
La depunerea jurământului pentru împlinirea datorinţelor 9 legale cu serviciul
de apărare a pădurilor şi a vânătoriei, se vor admite de către dregătoriile politice
numai persoanele care vor avea purtare nepătată.
Recerinţe speciale
§ 2.
Pentru depunerea jurământului în serviciul de apărare a pădurilor şi a
vânătoarei, se mai cere încă în special:

8
Concede, conced, vb. (tr.) a ceda un drept, un privilegiu; a îngădui, a încuviinţa, a fi de
acord, cf. Noul dicţionar..., p. 277.
9
Datorinţă, datorinţe f. (înv.) obligaţie morală; îndatorire, cf. Noul dicţionar..., p. 335.
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a) ca să fie făcut cu succes bun examenul prescris în privinţa persoanelor
subsidiare pentru păduri, apărare şi trebile tehnice sau
b) să fie împlinită etatea de 20 de ani.
Motive de eschidere10
§ 3.
La depunerea jurământului pentru împlinirea datorinţelor împreunate cu
serviciul de apărare a pădurilor şi a vânătoriei nu se vor lua fără dezlegare specială
din partea directorului politic al ţării, care nu se va concede, decât în cazuri demne
de consideraţiune, persoanele care pentru o crimă ori pentru un alt delict ori călcare
comisă prin violenţă pe faţă în contra altor persoane, mai departe care pentru un
delict ori călcare purcesă din pofta de câştig ori comise în contra moralităţii
publice, vor fi fost achitate numai din cauza însuficienţii de probă şi în sfârşit nu se
vor admite persoanele care pentru o altă călcare a legii se vor fi pedepsit cu arest
cel puţin şase luni.
§ 4.
Admiterea la depunerea jurământului se va putea refuza din cauza defectelor
puterii minţii spre a putea observa şi ţine bine lucrul în memorie, mai departe din
cauza aplicării spre beţie, spre joc, spre bătăi şi excese şi în sfârşit din cauza
suspiciunii de corupere şi contrabandă şi în decomun din cauza altor defecte fizice
şi morale, prin care după părerea dregătoriilor devine cineva neapt ori cu totul
necapace spre a îndeplini serviciul de supraveghere a pădurilor şi vânătoriei cu
drept de persoană oficială şi de custodie civilă.
§ 5.
În cazul când vor intra motivele de eschidere determinate în § 3 persoanele
care vor fi depus jurământul pentru serviciul de apărare a pădurilor şi a vânătoriei,
vor pierde în puterea legii drepturile de persoane oficiale şi de custodie civilă
câştigate prin depunerea jurământului.
De altcum pe baza dispoziţiunilor § 4 se poate decreta pedeapsa acestor
drepturi în cazul când vor proveni defecte fizice şi morale.
§ 6.
Subordonatele diregătorii politice, care sunt destinate în privinţa luării
jurământului pentru serviciul de apărare a pădurilor şi a vânătoriei, sunt destinate
atât pentru deciderea în privinţa admiterii la depunerea jurământului precum şi în
privinţa pierderii drepturilor (§ 5) câştigate prin acest jurământ.
10

Eschide, eschid, vb. III, tranz. A înlătura, a da afară, a elimina, a îndepărta. Folosit şi ca
reflexiv reciproc: a (se) respinge ca fiind incompatibile, contrare. Din lat. excludere.
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În contra acestei sentinţe e permis recursul după dispoziţiile § 77 al Legii
silvice.
§ 7.
Celui ce va depune jurământul pentru serviciul de apărare a pădurilor şi a
vânătoriei i se va da adeverinţă în scris despre aceasta, care va servi pentru legitimare.
§ 8.
Subordonatele dregătorii politice vor purta cu exactitate registre şi le vor ţine
totdeauna în evidenţă în privinţa tuturor persoanelor care se află în cercul lor şi care
au depus jurământul pentru serviciul de apărare a pădurilor şi vânătoriei.
Dătătorii de serviciu ori substituţii lor sunt obligaţi ca cel mult în răstimp de
şase luni să facă cunoscut diregătoriei politice orice schimbare în statutul
persoanelor de serviciu care au depus jurământul pentru serviciul de apărare a
pădurilor, fiindcă la din contră se vor pedepsi cu pedepse în bani de la 2 până la 10 fl.

Normele referitoare la biletele de vânat
Legea din 2 mai 1886
,,Foaia legilor provinciale” Nr. 22
valabilă pentru Bucovina, prin care se introduc bilete de vânat
§ 1.
Exercitarea vânatului în Ducatul Bucovinei depinde de posesiunea unui bilet
de vânat, făcut după modelul alăturat la această lege.
§ 2.
Biletul de vânat are valoare pe întreg anul de vânat, de la 1 aprilie până la
31 martie, şi numai pentru persoana pe al cărei nume este făcut.
§ 3.
Cu eliberarea biletului de vânat este îndreptăţită diregătoria politică de I.
instanţă, în al cărei ţinut se află cel ce cere biletul şi diregătoriile amintite pot da
bilete de vânat şi la străini, adică la persoane ce nu sunt cu locuinţa în Bucovina.
§ 4.
Posesorul biletului de vânat are să-l poarte la vânătoare totdeauna cu sine şi
cerând organele de siguranţă, are să-l arate.
§ 5.
Biletul de vânat nu dă drept să vâneze cineva fără voia celui ce are dreptul de
vânat într-un teritoriu anumit.
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§ 6.
Biletul de vânat se dă după ce a plătit respectivul mai înainte o taxă de 5 fl. v.
a. pentru un an de vânat.
Personalul de vânătoare şi de paza pădurilor care au depus jurământul, este
scutit de plata acestei taxe pe cât timp se află în posturile respective.
§ 7.
Bilet de vânat nu are să se elibereze:
a) celor bolnavi de minte şi celor cunoscuţi ca beţii;
b) celor minoreni sub 20 de ani, rezervându-se diregătoriei dreptul să facă în
unele cazuri cu aceştia escepţiuni la cererea părinţilor sau a epitropilor lor;
c) persoanelor care nu dau destulă chezăşie că ştiu a umbla cu arme de foc;
d) tuturor acelora care din cauza sărăciei lor se hrănesc din fonduri publice
comunale sau din alte institute de binefacere;
e) lucrătorilor cu săptămâna sau cu ziua;
f) tuturor celor care nu pot documenta că au paşaport pentru arme de foc sau
vreun certificat egal cu acesta, afară de cazurile când este vorba de vânat
fără arme de foc;
g) în timp de 10 ani după decursul timpului de pedeapsă acelora care s-au aflat
vinovaţi de o crimă contra sigurităţii persoanei sau averii; în timp de 5 ani
acelora care, după § 335 al Legii penale, s-au aflat vinovaţi de un delict sau
de o contravenţie contra sigurităţei vieţei, umblând fără precauţiune cu
arme de foc sau de contravenţiune de furt, de participare la furt, de
delapidare sau înşelăciune şi
h) pe timp de trei ani acelora care au fost pedepsiţi pentru abuz făcut cu
biletul de vânat sau pentru contravenţiunea legii de cruţat sălbătăcimea.
§ 8.
Biletele de vânat se pot refuza calfelor de meserie, servitorilor şi persoanelor
de aceeaşi categorie.
§ 9.
De se arată la o persoană prevăzută cu bilet de vânat un motiv pentru care să
fi fost să i se refuze biletul sau de se constată mai în urmă un astfel de motiv, atunci
are să se retragă pe loc biletul de vânat. În acest caz, persoana respectivă nu are
drept să ceară întoarcerea taxei pentru biletul de vânat.
§ 10.
De la dispoziţiile de mai sus pentru biletele de vânat şi taxele pentru ele sunt
scutiţi cei ce iau parte la vânătorii cu hăituit, făcute din partea dregătoriilor politice
spre a omorî fiare răpitoare.
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§ 11.
A priveghea dispoziţiile acestei legi şi a arăta contravenţiile ei sunt îndatoraţi
gendarmeria c. r., organele de siguranţă comunală jurate şi personalul de vânătoare
jurat şi paza pădurilor jurată.
§ 12.
De pedeapsă de 5 fl. până la 20 fl., în caz de repetare până la 50 fl. se face
vinovat:
1. cine vânează înainte de a avea bilet de vânat;
2. cine ia la vânat un oaspete care nu şi-a scos bilet de vânat;
3. cine la vânătoare nu poartă la sine biletul de vânat sau vânează cu bilet
expirat (învechit);
4. cine dă biletul său de vânat altei persoane ca să vâneze sau vânează cu bilet
străin;
5. cine refuză persoanelor numite în § 11 de a le arăta biletul de vânat şi
arătându-se neorânduieli, de a li-l preda.
În caz că pedeapsa nu s-ar putea scoate, se va preface în închisoare, şi adică
tot pentru 5 fl. o zi de închisoare.
§ 13.
Taxa ce se plăteşte pentru bilete de vânat, precum şi banii de pedeapsă curg
în fondul pentru cultura ţării.
§ 14.
A cerceta şi a pedepsi pentru contravenţiunea acestei legi este îndreptăţită
acea diregătorie politică de instanţa I., în al cărei teritoriu s-a făcut fapta penală.
§ 15.
Despre recursuri contra dispoziţiunilor date după această lege, decide
guvernul i. r. al ţării şi despre recursuri ulterioare instanţa ministerială i. r. Contra
duor senţinţe conforme nu mai este ertat recursul.
§ 16.
Culpabilitatea pentru contravenţiunile înşirate în această lege se învecheşte
până la 3 luni de când s-a făcut contravenţiunea, dacă de atuncia contravenientul nu
s-a tras la răspundere.
§ 17.
Această lege întră în vigoare la 30 de zile după ce va fi fost publicată în
„Foaia legilor şi ordinaţiunilor ţării”.
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§ 18.
Miniştrii mei de Interne şi de Agricultură sunt însărcinaţi cu executarea
acestei legi.
Formular la § 1.
Loc
pentru
timbru

Nr. ....................
Bilet de vânat
valabil pentru Ducatul Bucovinei.

Pentru domnul..............................................................................................................
cu locuinţa în ...............................................................................................................
Valabil de la 1 aprilie..................până la 31 martie............................
..........................................la..........................................
Taxa de 5 fl. v. a. s-a plătit.
(Sigiliul oficiului).
§ 1 al Legii din................................................................................................
despre timpul cruţării sălbătăciunii sună precum urmează:

Timpul de cruţare pentru sălbătăciuni
Legea din 1 iunie 1886
cu vigoare pentru Ducatul Bucovinei, prin care se schimbă unele dispoziţiuni ale
Legii din 20 decembrie 1874 despre timpul cruţării de sălbătăciuni,
,,Foaia legilor şi ordinelor” din 10 ianuarie 1875, bucata II. Nr. 4.

§ 1.
Paragraful 1 al Legii ţării din 20 decembrie 1874, F. l. şi ord. Prov. din
10 ianuarie 1875, bucata II, Nr. 4, în formularea sa de acuma are să iasă din vigoare
şi în viitor are să sune:
Următoarele soiuri de sălbătăciune nu este iertat, în timpurile mai jos arătate,
nici a le vâna nici a le prinde nici a le ucide:
1. Cerbul bărbătesc – de la 15 octombrie până la 15 iulie.
2. Cerboaica şi viţeaua de cerb – anul întreg.
3. Viţelul de cerb (partea bărbătească) – de când este fătat până la
15 iulie a anului următor.
4. Căpriorul – de la 15 ianuarie până la 15 iunie.
5. Căprioara (capra sălbatică) şi iedul ei – anul întreg.
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6. Edul de căprioară (caprii sălbatice) – de când este fătat până la
15 iunie a anului următor.
7. Iepurele – de la 15 ianuarie până la 15 septembrie.
8. Cucoşul sălbatic – anul întreg.
9. Găina sălbatică – anul întreg.
10. Cucoşul de pădure (cucoşul sălbatic mic sau gotcanul mic) – de la
15 iulie până la sfârşitul lui septembrie.
11. Găina de pădure sau gotca de pădure – anul întreg.
12. Găinuşa sau găinuşa roşie sau irunca – de la 1 februarie până la 1 septembrie.
13. Păturnichea – de la 1 noiembrie până la sfârşitul lui august.
14. Raţa sălbatică, sitarul de baltă, becaciul, sitarul de priloage şi becasinul –
de la 1 martie până la sfârşitul lui iulie.
15. Sitarul de pădure – de la 1 martie până la 15 septembrie.
16. Prepeliţa – de la 1 aprilie până la 1 septembrie.
17. Dropia – de la 1 aprilie până la sfârşitul lui iulie.
§ 2.
Această lege intă în vigoare cu ziua publicării.
§ 3.
Ministrul meu de Agricultură şi ministrul meu de Interne sunt însărcinaţi cu
executarea acestei legi.

Legea din 20 decembrie 1874
,,Foaia legilor provinciale” Nr. 4

§ 1.
(Contextul acestui paragraf s-a modificat conform Legii din 1 iunie 1886,
F. l. prov. Nr. 25 şi conform Legii următoare, din 6 februarie 1891, F. l. prov. Nr. 6).
§ 2.
Interzisă este prinderea sălbătăcimii enumerate în § 1 în laţuri, capcane ş. a.,
precum şi nimicirea ouălor şi luarea sălbătăcimii tinere din laţuri. Excepţie face
strângerea ouălor spre a le cloci prin soiuri de găini, precum şi prinderea
sălbătăcimii, însă numai prin cel ce are dreptul de vânat sau prin personalul pus de el.
§ 3.
Pentru locuri şi districte anumite şi prin un timp anumit, poate guvernul i. r.
al ţării ordona o împuţinare a sălbătăcimii şi prin timpul cruţării, dacă prin
înmulţire peste măsură a devenit dăunoasă culturei.
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Dacă s-a împuşcat sălbătăcimea într-un astfel de caz excepţional, vânzătorul
are să se legitimeze printr-un certificat de la diregătoria politică districtuală, că are
drept de a vinde, în cazul contrar e de supus dispoziţiunilor din § 5.
§ 4.
Călcarea §§ 1 şi 2, respectiv 3 se pedepseşte cu o pedeapsă în bani de la
5 până la 25 fl., care se poate sui până la 50 fl. dacă prin împuşcarea unei mulţimi
mai mari de sălbătăcime sau prin repeţire s-a făcut daună însemnată mulţimei
normale a sălbătăcimii.
§ 5.
Cine după un termen de 14 zile după începerea timpului cruţării, prin acest
timp, poartă de vânzare sălbătăcime al cărei vânat este interzis în acel timp, fie în
exemplare întregi sau tăiată în bucăţi, însă încă nepreparată spre mâncare sau o
expune în bolte sau pe pieţe sau în oarecare alt mod spre vânzare sau cine
mijloceşte vânzarea, cade, pe lângă confiscarea sălbătăcimii, în pedepsele de bani
enumerate în § 3. Aceleaşi dispoziţiuni penale se aplică la vinderea acelei
sălbătăcimi care de loc nu e permis a o ucide sau prinde, precum şi a ouălor şi a
puilor de păsări sălbatice.
§ 6.
Aceia care prin timpul cruţării vând sălbătăcime ce e dintr-un ţinut unde
această lege nu e valabilă sau mijlocesc vinderea ei, au să se legitimeze deajuns
despre originea acestei sălbătăcimi şi, în caz că sălbătăcimea se trage pe lângă
aceasta, printr-un certificat al diregătoriei politice districtuale că sălbătăcimea nu
este împuşcată contra legii.
În caz contrar, se aplică şi la aceste persoane dispoziţiunile § 5.
§ 7.
Pedepsele în bani ce au să se decreteze după această lege, precum şi banii
strânşi din vânzarea sălbătăcimii confiscate după înţelesul acestei legi, vânzare care
o face antistele11 comunei respective prin licitaţiune, curg în fondul săracilor acelor
comune unde s-a descoperit călcarea legii. Neputându-se scoate pedeapsa în bani,
are să se prefacă în pedeapsă de libertate, şi adică tot pentru câte 5 fl. o zi de arestare.
Dreptul de cercetare şi pedepsire îl au diregătoriile politice.
§ 8.
Ministrul meu de Agricultură şi ministrul meu de Interne sunt însărcinaţi cu
executarea acestei legi.
11

Antist, antişti; antiste, s. m. În Bucovina istorică, folosit mai mult cu forma de singular,
primar; cel care stă înainte, în frunte, sinonim cu vornic.
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Legea din 6 februarie 1891
,,Foaia legilor provinciale” Nr. 6

§ 1.
Paragraful 1 al Legii ţării din 1 iunie 1886, ,,Foaia legilor şi ordinelor
provinciale” 1886, XVIII, Nr. 25, despre timpul cruţării sălbătăcimii, în formularea
sa de acuma are să iasă din vigoare şi în viitor are să sune:
Următoarele soiuri de sălbătăcime în timpurile mai jos arătate nu este ertat
nici a le prinde nici a le ucide:
1. Cerbul bărbătesc – de la 1 noiembrie până la 1 iulie.
2. Căprioara – de la 15 ianuarie până la 1 iulie.
3. Cerboaica precum şi puiul de cerb – tot anul.
4. Iepurele – de la 15 ianuarie până la 15 septembrie.
5. Cucoşul sălbatic (cucoşul de munte sau tătarul) şi cucoşul de pădure – de
la 1 iunie la 1 octombrie.
6. Găina sălbatică (găina de munte sau tătara) şi găina de pădure – tot anul.
7. Găinuşa – de la 15 ianuarie până la 15 septembrie.
8. Păturnichea – de la 1 decembrie până la 1 septembrie.
9. Raţa sălbatică, sitarul de priloage şi becasinul – de la 15 aprilie până la
15 iulie.
10. Sitarul de pădure – de la 15 aprilie până la 15 septembrie.
11. Prepeliţa – de la 1 aprilie până la 15 august.
12. Dropia – de la 1 aprilie până la 1 august.
§ 2.
Această lege intră în vigoare cu ziua publicării.
§ 3.
Ministrul meu de Agricultură şi ministrul meu de Interne sunt însărcinaţi cu
executarea acestei legi.

ŞTIINŢELE NATURII

Jagdwesen und -recht in der Bukowina (1786–1900) (II)
(Zusammenfassung)
In zweiten Teil der Studie werden die im Text zitierten Dokumente – kaiserliche Patente,
Gesetze, Ministerialerlässe – präsentiert. Sie beziehen sich auf: Jagdrecht, Verpachtung des
Jagdrechtes, Jagdpersonal und -waffen, Wildschützenordnung und die genehmigte Jagdperiode.
Die Quelle der obengenannten Dokumente ist der Sammelband von Eugen Simiginowicz,
Manualul Administraţiunii comunale pentru Ducatul Bucovinei pentru uzul membrilor
reprezentanţelor comunale şi al secretarilor comunali (,,Handbuch der Gemeindeverwaltung für das
Herzogtum Bukowina zum Gebrauche der Gemeindevertretungsmitglieder und der
Gemeindesekretäre”), Czernowitz, Verlag der Bukowinaer Landesausschusses, 1902.

OPINII

CĂRTURARI BUCOVINENI ÎN SURGHIUN (I)

ION FILIPCIUC
Prezentăm, în cele ce urmează, un set de scrisori inedite, primite de prof.
univ. dr. Stan M. Popescu, pseudonimul literar al bucovineanului Ovidiu Găină,
despre care, în Opisul emigraţiei politice. Destine în 1 222 de fişe alcătuite pe baza
dosarelor din arhiva Securităţii, publicat de Mihai Pelin, Bucureşti, Editura
Compania, 2002, aflăm următoarele: „Alias Stan M. Popescu. Născut în 1918, la
Solca, judeţul Suceava. Membru marcant al Mişcării Legionare. După rebeliunea
din ianuarie 1941, a părăsit clandestin România, refugiindu-se în Germania. În
iarna 1944–1945, a fost paraşutat de nemţi în nordul Moldovei. Informaţia a fost
furnizată de Eugen Ţurcanu, în cursul interogatoriilor la care a fost supus în
1953–1954. Acesta îl cunoscuse în epocă la Câmpulung Moldovenesc, unde trăia
ascuns în casa din Str. Parcului, nr. 6. Se pare că nu s-a angajat în misiunile
încredinţate de Reich, descurajat de evoluţia evenimentelor, şi a reuşit să plece din ţară,
fără a fi depistat de organele Siguranţei. Iniţial s-a stabilit în Italia, apoi a emigrat în
Argentina, la Buenos Aires. În exil a făcut carieră ca psiholog, filosof şi politolog.
Dintre cărţile lui, merită amintite Foamea de Dumnezeu, Introducere în filosofia
istoriei şi Autopsia democraţiei, publicate în 1955, 1961 şi, respectiv, 1989” (p. 137).
Date mai amănunţite despre Ovidiu Găină (Stan M. Popescu) sunt furnizate
de rapoartele oficiale publicate în Rezistenţa armată în Bucovina, 1944–1950,
vol. I, de Adrian Brişcă şi Radu Ciuceanu, Bucureşti, Institutul Naţional pentru
Studiul Totalitarismului, 1998, p. 168, 169, 171–172, 204–206, 208, 242–243,
248–249, 275–278, 301, 337–342, 345 şi 398–399, unde avem reproduse declaraţii
ale diferiţilor luptători despre acţiunile lor armate împotriva ocupantului sovietic,
în împrejurimile muntelui Giumalău.
Ovidiu Găină, născut în Solca, în 8 noiembrie 1918, după alte surse în 1914,
licean în Câmpulung Moldovenesc – de unde a fost exmatriculat (cf. Ion Filipciuc,
Scandalul de la Liceul Câmpulung Moldovenesc, în vol. Alexandru Bogza,
Antinomii tonale, Câmpulung Bucovina, Biblioteca „Mioriţa”, 2006, p. 147–166) –
şi Rădăuţi, apoi student, absolvent al Facultăţii de Filosofie din Cernăuţi (cu pr of.
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Ion Filipciuc

Traian Brăileanu), specializat în sociologie (cu prof. Philip Lersch) la Universitatea
din Berlin şi în psihologie, cu un doctorat la Universitatea din Viena; va preda la
Universitatea Centrală din Madrid (Catedra dr. Santiago Montero Diaz) şi se va
titulariza apoi ca profesor de psihologie aplicată la Universidad del Salvador din
Buenos Aires, cunoscând o strălucită carieră – decanul Facultăţii de Psihologie
Industrială, specialist în Ministerul Educaţiei din Argentina, cu studii ştiinţifice
publicate în periodice academice şi volume proprii, semnate Stan M. Popescu: El
hambre de Dios, Buenos Aires, Edittorial Perlado, 1961; Introducción a la Filosofia
de la Historia, Buenos Aires, Editorial Lasere, 1961; Auge y Ocaso de la
Aristocratia, Madrid, Editorial Sala, 1974; Autopsia de la Democracia. Un estudio
de la Anti-Religión, Buenos Aires, Editorial Euthymia, 1984, 500 p.; La obsesión por
el cambio, Buenos Aires Editorial Euthymia, 1988; Cultura y Libertad, Buenos
Aires, Editorial Euthymia, 1990, 244 p.; Psicologia de la Politica, Buenos Aires,
Editorial Euthymia, 1991, 218 p.; La democratización de la cultura, Buenos Aires,
Editorial Euthymia,1992, 210 p.; Ley, Libertad, Hybris, Buenos Aires, Editorial
Euthymia, 1993, 300 p.; Voluntad Divina y Democracia, Buenos Aires, Editorial
Euthymia, 1994, 346 p.; Teoria de la Historia, Buenos Aires, Editorial Euthymia,
1995, 282 p.; Cristianismo o Democracia, Buenos Aires, Editorial Euthymia, 1998,
400 p.; Los grandes enemigos del equilibrio interior, Buenos Aires, Editorial
Euthymia, 2000, 416 p; Crâmpeie din sbuciumul exilului, Buenos Aires, Editorial
Euthymia, 2001, 70 p.; Legionarismul între Paideia şi Politică, Buenos Aires,
Editorial Euthymia, 2001, 84 p.; En busca del jardin interior, Buenos Aires, Editorial
Myrna, 2002; Legionarismul sau trăirea virtuţilor, Buenos Aires, Editorial
Euthymia, 2001, 246 p.; Lupta legionarilor împotriva invaziei sovietice în Bucovina
(1945), Cu un epilog pentru tinerii care în anul 2037 vor avea 15–25 de ani, Buenos
Aires, 2002; La Adolescencia y los padres como educatores, Buenos Aires, Editorial
Dunken, 2004, 390 p.
Ovidiu Găină are un frate mai mare, Valerian, născut la Solca, în 15 iunie
1913, doctor în medicină veterinară al Universităţii din Bucureşti (1940),
supranumit de prieteni „trubadurul Bucovinei”, pentru repertoriul său muzical:
compoziţii proprii, cântece bătrâneşti, romanţe, piese de muzică uşoară din anii
1932–1936, arii de operă şi operetă, cuplete celebre din creaţia lui Constantin
Tănase, versuri din lirica lui Eminescu, Coşbuc, Topârceanu, Minulescu,
Demetrescu-Gyr. Refugiat din Bucovina, împreună cu prietenul literat, prof. univ.
Leca Morariu, la Câmpulung Muscel, de unde este arestat şi condamnat la
închisoare, la 27 mai 1950, pentru uneltire contra ordinii sociale, din care este
eliberat – în închisorile Piteşti, Jilava şi Aiud s-a salvat prin cântec – la 31 iulie
1964. Va muri în ziua de 15 iunie 2000, în Câmpulung Muscel. (Cicerone Ioniţoiu,
Victimele terorii comuniste. Arestaţi, torturaţi, întemniţaţi, ucişi. Dicţionar ,
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Lucrare revizuită de prof. univ. Florin Ştefănescu, vol. IV, Bucureşti, Editura
„Maşina de scris”, 2002, p.134; Angela Sehlanec, Valerian şi Ovidiu Găină, în
,,Anuarul Colegiului Naţional «Eudoxiu Hurmuzachi» Rădăuţi pe anii 1999–2000
şi 2000–2001”, Rădăuţi, Editura „Septentrion”, 2001, p. 81–85; Vasile I. Schipor,
Bucovineni în spaţiul concentraţionar comunist, în ,,Analele Bucovinei”, anul XIII,
nr. 2, 2006, p. 535–608).
Între aspectele mai puţin cunoscute din desfăşurarea celui de-al Doilea
Război Mondial ar trebui amintit desantul aerian din ziua de 25 martie 1945, pe
muntele Giumalău, din Bucovina, cu un grup de luptători pregătiţi să ţină piept
invaziei sovietice în interiorul statului român. Concret, echipa condusă de Ovidiu
Găină, formată din şapte luptători (Aurel Gherase, 24 de ani, student; Ion Macovei,
40 de ani, muncitor; Mircea Alexandru, 25 de ani, student; Mitu Oprea, 37 de ani,
sergent; Ioan Radu, 23 de ani, student; Ilie Tinta, 25 de ani, student; Iosif Vişoianu,
23 de ani, student), a fost paraşutată – din greşeala pilotului ori cu un scop
deturnant – în pasul Măgura Tihuţei. Aceştia au fost nevoiţi să înfrunte zăpada şi
frigul, terenul accidentat, lipsa alimentelor şi a muniţiilor, neîncrederea localnicilor
şi vigilenţa jandarmilor români ori a cercetaşilor sovietici, pentru a se instala în
ascunzătorile din Giumalău unde, în scurtă vreme, s-au adunat aproape 100 de
bărbaţi – între care un grup masiv era condus de Vladimir Macoveiciuc, venit
dinspre Vicove – gata de luptă împotriva invadatorilor. S-a format astfel un front
montan antisovietic, unde au avut loc lupte cu victorii de partea românească, oprind
trecerea Armatei Roşii prin Obcinile Bucovinei spre Ardeal. Ceea ce a împiedicat un
final demn de analele istoriei a fost pactul dintre Ana Pauker (din partea oficialilor
români promoscoviţi) şi Nicolae Petraşcu (comandantul legionarilor români, aflat în
Bucureşti), în temeiul promisiunii unei viitoare libertăţi.
Ca şef al acestei unităţi de guerilă românească, Ovidiu Găină se deplasează
până la Bucureşti, cere explicaţii de la Petraşcu, primeşte poruncă de încetare a
luptelor împotriva sovieticilor, se întoarce în Giumalău, supune la vot ordinul
transmis şi majoritatea partizanilor hotărăsc să se disperseze resemnaţi din faţa
invadatorilor. Armele şi muniţia, capturate de la sovietici, au fost îngropate într-o
„tihăraie” de la poala muntelui Giumalău şi nici astăzi, după mai bine de jumătate de
veac, nu se cunoaşte locul depozitului. Din această primăvară fierbinte,
memorialistul îi mărturisea prietenului său Vasile Posteucă şi despre dragostea şi
logodna cu o fată din partea locului, semn că ţinutaşii aveau destulă încredere în cei
ce luptau contra ocupantului sovietic.
Cartea în care Ovidiu Găină povesteşte acest episod singular (Lupta
legionarilor împotriva invaziei sovietice în Bucovina (1945), Cu un epilog pentru
tinerii care în anul 2037 vor avea 15–25 de ani, Buenos Aires, Editura Myrna, 2002,
164 p.) din ultimul război mondial are 17 capitole: Cuvânt înainte (p. 9); Numele
legionarilor paraşutaţi (p.11); Pregătirea pentru paraşutare (p. 19); Paraşutarea
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de ziua Bunei Vestiri: 25 Martie 1945 (p. 29); Aruncaţi pe Muntele Măgura
(Maramureş)...nu pe Gimalău (p. 37); „A-nceput viforniţa...!” (p. 49); Întâlnirea
cu Alexandru Şutea şi doi camarazi în casa brigadierului silvic Nichifrel Orest, pe
muntele Giumalău (p. 57); O figură de haiduc legionar: Alexandru Şutea (63);
Organizarea pentru viitoarele acţiuni de guerilă (p. 67); Armata sovietică hotărâtă
să distrugă guerila legionară (p. 73); „Pentr-un român căzut, duşmanul să sape
sute de morminte. [...] Oştean al României mele, mergi înainte! Înainte!” (p. 79);
„Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinen Kind...”
Încorporarea lui Vladimir Macoveiciuc şi a fiului acestuia la lupta de guerilă
legionară (p. 87); Pactul între Petraşcu şi Ana Pauker (p. 93); „I wandered Ionely,
as a cloud...” (p. 99); Întoarcerea la cabana Patru Păraie (p. 105); „Ich hatt’ ein
Kamarad, einen bess’ ren find’st Du nicht...” (p. 113); Întoarcerea în Occident şi
convorbirile cu Horia Sima: „Voi reorganiza Mişcarea pe noui baze!” (p. 121) şi
Epilog pentru tinerii cari în anul 2037 vor avea între 15 şi 25 de ani (p. 149).
Mai limpede, Ordinul Ministrului Afacerilor Interne al Republicii Populare
Române, nr. 2 539, din 21 martie 1960, unde „se pun în urmărire pe ţară elementele
cuprinse în Buletinul de faţă. În caz de identificare a acestora se va face cunoscut
organului care duce acţiunea de urmărire pe ţară. Ordinele de urmărire pe ţară
emise anterior se anulează. Folosirea prezentului Buletin se face în conformitate cu
prevederile Ordinului nr. 155/959 şi instrucţiunilor privind urmărirea pe ţară.
Ministrul Afacerilor Interne, General col. Alexandru Drăghici” îl prezintă, la nr.
827, pe ,,Găină Ovidiu, zis Norses, fiul lui Grigore şi Veronica, născut la 24 aprilie
1918, în com[una] Solea [corect Solca, n. a. – I. F.], reg[iunea] Suceava, fără
profesie, fost cu ultimul domiciliu în Bucureşti. Semnalmente: talia 1,70 m, păru
ondulat, ochii negri, sprâncenele negre, bărbia ovală, fruntea proeminentă, gura
mare, cu buze subţiri. Rude: – Găină Grigore, fiul lui Andrei şi Roza, născut la
21 octombrie 1880, domiciliat în com[una] Solea*, reg[iunea] Suceava (tată). –
Găină Veronica, domiciliată în com[una] Solea*, reg[iunea] Suceava (mamă). –
Găină Valeriu, fiul lui Grigore şi Veronica, domiciliat în Câmpulung-Moldovenesc,
Str. I. V. Stalin, nr. 64 (frate). – Titus Graţiela, născută Găină, fiica lui Grigore şi
Veronica, domiciliată în com[una] Reuseni, reg[iunea] Suceava (soră). În anul
1944 a fost paraşutat în spatele frontului, ca şef al unei echipe de diversiune. În ţară
a desfăşurat activitate legionară şi în 1946 a fugit din nou în străinătate. În anul
1954 a fost din nou clandestin în ţară, cu misiuni. În prezent se află în Argentina. În
caz de identificare să fie reţinut. Dosar U. Ţ., nr. 1417, la Dir[ecţia] a II-a M. A. I.”
(p. 207; într-un album, la acelaşi nr. 827, se reproduce fotografia bust a celui urmărit).
Textele scrisorilor din paginile de mai jos – redactarea păstrează formele
ortografiei din epocă, inclusiv termenii dialectali sau fonetica proprie autorilor –,
primite sau expediate de Ovidiu Găină (Stan M. Popescu), cuprind date foarte
interesante despre problemele cu care se confrunta emigraţia românească, m a i c u
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seamă în plan cultural şi literar, dacă nu şi în privinţa disensiunilor bine orchestrate
de ideologii şi agenţii regimului de la Bucureşti.
* * *
Martin Heidegger, către Stan M. Popescu
Freiburg i. Brsg 4. Juni 1956
Sehr geehrter Herr Popescu!
Leider kann ich Ihre Bitte, für Ihre Zeitschrift einen Artikel zu senden, nicht
erfüllen, weil ich grundsätzlich dies nicht tue. Meine Arbeiten sind für kleinere
Publikationen ungeeignet; ich wäre ausserdem nicht in der Lage, die Übersetzung
zu überwachen.
Ich wünsche Ihnen einen guten Erfolg in Ihrem Vorhaben und grüsse
verbindlich, Ihr M. Heidegger
Notă: Text dactilografiat pe hârtie albă, format A5 (21 x 15 cm), cu antet imprimat „Heidegger /
Freiburg i. Br. Zährubgen [întregit cu cerneală] / Bärbud 4...” Semnătura cu cerneală neagră.

[Traducere:
Mult stimate domnule Popescu!
Din păcate nu pot să vă îndeplinesc rugămintea de a vă trimite un articol
pentru revista dumneavoastră, deoarece nu fac asta din principiu. Lucrările mele nu
sunt potrivite pentru publicaţii de mai mici dimensiuni; nu aş fi de altfel în situaţia
de a face corecturi în grabă.
Vă doresc succes în proiectul dumneavoastră şi vă rămân îndatorat,
Al dumneavoastră, M. Heidegger]
*
Mircea Eliade, către Stan M. Popescu
Swift Hall
University of Chicago
10 Aprilie 1957
Stimate Domnule Popescu,
Primesc chiar acum scrisoarea Dtale din 18 Marte, reexpediată de Uscătescu,
şi mă grăbesc să-ţi mulţumesc pentru invitaţia de a colabora la Enciclopedia
Tematică. Primesc cu plăcere, dar aşi vrea să ştiu cu precizie ce trebuie să scriu
despre Istoria Religiilor. S-ar putea scrie din multe puncte de vedere: ce înseamnă
azi „Ist[oria] Rel[giilor]”; cum s-a ajuns la actualele poziţii metodologice; cu ce se
ocupă Ist[oria] Rel[igiilor]; care sunt principalele probleme, etc. Te rog răspunde-mi
în ce sens trebuie scris articolul. De asemenea, când trebuie expediat manuscrisul
(23 pag[ini] dactilografiate, dacă am înţeles bine).

Ion Filipciuc

Mă bucur să aflu că ai citit cele ce publicasem în ţară, când Raiul nu era încă
pierdut. Dacă vrei să regăseşti acele timpuri, dar mai ales tot ce-a urmat, citeşte
Noaptea de Sânziene (= Forêt interdite, Gallimard 1955, Colecţia „Le Monde
Entier”). Este şi un fel de istorie a României între 1936 şi 46.
Cu cele mai bune sentimente, al Dtale Mircea Eliade
Notă: Text olograf cu cerneală neagră pe coală de hârtie albă, coală format A4 (31 x 19,2 cm).
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Vasile Posteucă, către Stan M. Popescu
10 sept[embrie] 1967
Dragă Ovid,
Îţi răspund la temperatura celestă a bucuriei pe care mi-a adus-o scrisoarea
ta. Suntem cumva, gând la gând, cu bucurie interioară, privind spre acelaşi
luceafăr.
Poemul tău mi-a plăcut mult de tot. E limpezit la nişte misterioase intensităţi
ale inimii umile şi curate. Sper că va apare chiar în N-rul viitor (nr. 2, an III) al
Drumului, dacă mai este loc. L-am trimis imediat lui Novac (că el aranjează
materialul la tipografie). Am tăiat numai un cuvânt: sfântă. Am lăsat numai:
tinereţii. Vei vedea. Sună mai detaşat, mai distanţat de involuntarul sectarism al
dicţionarului nostru. Încolo: splendid!
Mi-a plăcut: Înlemnire. Aduce a «cranii de lemn».
Cât despre rest, mă bucur imens de maturizarea ta interioară, de înţelegerea
de frate pe care mi-o arăţi. De fapt, aşa-i: nu putem fi, fără post şi rugăciune. Şi
cum ne vom uni, cum ne vom regăsi, fără asceza trăirii spirituale? Vei înţelege,
poate, acum mult mai bine dacă eu agită-mă forţa campaniilor de unire. Unde doi
se găsesc la nivelul umilinţei şi experienţei interioare, unirea e gata! E reală. Nu are
nevoie de advocaţi, nici de reclamă. Soarele nu strigă niciodată, dimineaţa: Iată,
sunt! Am lumină! Lumina mea-i mai bună ca cea a altor sori! Nu. El este. El
încălzeşte şi arde. Iubeşte. Şi-l slăveşte pe Dumnezeu în felul lui unic. Ia,
întreabă-te şi răspunde-ţi cinstit: Câţi dintre noi, în exil, mai avem sfânta nebunie a
îngenuncherii în rugăciune, a acceptării neantului şi a morţii?
Iată, deci, dragul meu, direcţia în care trebuie să lucrăm. Unde se găseşte
unul din noi, acolo se mântuie şi lumea. Vom fi uniţi numai când un anumit proces
spiritual se va fi perfectat în sufletele noastre. Altfel, orice manifestare de unire
rămâne chimval sunător şi trecere de vorbe goale. Face vânt cu pălăria...
Mă bucur să-ţi scriu acestea tocmai de ziua mea natală. Am împlinit azi 55
de ani. Mistic 5+5=10. Ziua de naştere e 10 septembrie şi anul acesta are şi pe 10,
dar şi pe 13 (6+7) în partea a doua. Acesta e sfântul număr cristic şi numărul de
destin al Căpitanului şi al lui Moţa. Iată-mă la 55! Bătrân! Parcă am trăit şapte vieţi
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şi nu una. Dar mulţumesc lui Dumnezeu, inima mi-i tânără şi naivă încă. Iar
mintea, destul de ascuţită ca să nu fie nici proastă, nici de vânzare. Cu încetul, sper
şi cred eu că se va deschide un drum şi-n faţa noastră. Ne vom aduna toţi. Sfântul
Graal al trezirii... bună, clară, cinstită. Într-un fel, Dumnezeu a binevoit între noi.
E cazul deci să arătăm tuturor a lor noştri, în orice tabără şi ţară s-ar afla, multă
dragoste, multă înţelegere. Eu, tot îngenunchind şi postind, am avut la un moment
dat iluminarea poziţiei de azi: de a nu scrie împotriva nimănui, de a creia şi iubi.
De a afirma, mereu, realitatea drumului interior. De aceea nu am răspuns niciodată
batjocurilor lui Vălimăreanu. De aceea, am refuzat categoric să dau vreo declaraţie
împotriva lui Horia Sima. Noi nu putem creşte şi reveni la adevăr, incriminând pe
alţii, oricât de greşiţi ar fi fost sau ar mai fi ei. Şi iată, azi am 21 de ani pe acest
drum de dragoste, de non-violenţă. De non-polemică ... nu am ajuns departe. Dar
totuşi ştiu ceva ce ne-ar putea scoate pe mulţi la liman.
Spune-le toată dragostea mea lui Emil şi Tianei, acelaşi lucru vreau să spun
şi eu despre Emil: un om admirabil. Eu am învăţat enorm de mult de la el. Fii sigur,
dragă Ovid, că, chiar dacă Emil tace: sbaterile noastre au în inima lui un acasă de
dragoste. El are marele duh al generaţiei noastre.
Zilele acestea, având vacanţă, mi-am rotunjit un nou volumaş de poeme, În
marea şi-n mormintele din noi (poeme pentru fraţi), ce va apare la Madrid, pe la
Crăciun. Am simţit că prea mă acoperă boicotul tăcerii duşmane. Un nou volumaş
îi va saluta pe toţi acei care m-au uitat. Şi-apoi e vorba de-un dialog cu morţii!...
Altfel, scriu cât pot la cartea copilăriei. Anul universitar [se] încheie la
12 Sept[embrie].
Te rog, mai scrie-mi şi trimite-mi poeme. Încearcă chiar proză (articole) cu
vâna poemelor.
Te îmbrăţişez acestui Septembrie în ..., Vasile Posteucă
Notă: Text olograf, cu cerneală albastră, pe hârtie albă, format A4 (31x 19,2 cm), scris faţă şi
verso, unde are imprimată anvelopa AÉROGRAMME • PARAVION ş i a d r e s e l e e x p e d i t o r u l u i
„Vasile Posteucă / Box 105 / Mankato, Minnessota / 5600, / U. S. A.” şi a destinatarului „Mr. / Stan
M. Popescu / Bartolomé Mitre 2669 / Buenos Aires / Argentina”.
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Mankato, Minn[esota]. / 22 Febr[uarie] 1967
Dragă Ovid,
Eu eram gata pregătit să merg până la Chicago. Îmi pare cumva rău că nu
poţi veni. Dar nu-i nimic. Ne vom găsi noi. Esenţialul este să ajungem cât mai
mulţi dintre noi la un pic de lumină interioară, la dragoste. Oamenii s-au închistat
în forme şi atitudini vechi, în uri şi ireductibilităţi sufleteşti. Şi-i foarte greu să-i
scoţi pe creasta luminii. Trudeşte-te să menţii legătura cu cât mai mulţi, pledând
pentru această mare datorie a inimilor şi generaţiei noastre: unirea.

Ion Filipciuc

Eu nu pot întreprinde nimic. Nu am timp. Şi-n condiţiile momentane, mi-aş
face numai rău imens şi aş strica şi altora. Eu, în inima mea, în tot ce fac şi scriu,
sunt pentru împăcare şi întoarcere la Dumnezeu, la linia creştină a d-lui Moţa.
Întunerecul din noi şi din lume ne dezavantajează. Dar biruinţa va veni. Suntem
într-adevăr în slujba unor forţe etern invincibile.
Eşti cumpănit şi înţelept când spui că trebuiesc evitate manifestele şi
proclamările spectaculare. Esenţialul este tăcerea şi rugăciunea curată a fiecăruia.
Emil mi-a scris frumos despre gândurile şi sbaterile tale. El e un suflet ales,
cu mare respect faţă de cuvânt. Natural că el nu vrea să-ţi toarne tone de apă
îngheţată pe cărbunii incandescenţi ai acestui ideal ce-ţi arde şi înnobilează inima.
Dar cred că el e mult mai cumpănit decât eşti tu. El cunoaşte bine oamenii. Nu cred
că el s-ar aventura într-o asemenea iniţiativă, menită să stârnească pasiuni şi
nedrepte atacuri, răutăţi şi suspiciuni.
Vei mai scrie. Vom vedea ce se va putea lămuri din gândurile acestea. Eu mă
uit adânc în mine şi-mi vine să-ţi spun că esenţialul este să ne pregătim a rezista
frumos până la moarte şi dincolo de ea. Biruinţa imediată pentru noi nu se vede la
orizont. Chiar dacă ar veni un război şi s-ar elibera România, masonii şi jidanii vor
avea grijă ca nici unul dintre rămaşii generaţiei noastre să nu ajungă acolo. Vom fi
ucişi, accidentaţi pe drum, trimişi cu avionul la Kremlin, cum i s-a întâmplat lui
Nikolaiczik al Poloniei. Noi vom birui de dincolo de morminte. Pentru această
viziune trebuiesc oameni foarte tari. Cei slabi vor cădea în dialoghită, în
coexistenţă, vor face acte de desnădejde. Linia mare ne spune că trebuie să luptăm
în toată lumea pentru biruinţa ideii creştine. Azi domneşte Anticrist, integral.
Timpul nu e al nostru. Numai jertfa şi credinţa sunt ale noastre. Iată de ce eu merg
tot mai adânc în mistică şi cred în rugăciune şi meditaţie. La suprafaţă e foarte
puţin de făcut.
Nu exclud politica imediată, dar nu cred în ea. Eu m-am pus pe linia aceasta
a certitudinilor interioare. Ascult mormintele. Încerc să răsvedesc o voie a lui
Dumnezeu. Întunerecul prin care mergem noi e de lungă durată. Şi devine din ce în
ce mai greu. Poate cea mai ardentă datorie a noastră, a celor ce avem un pic de
condei, este să fim martori, să depunem mărturie, să scriem amintiri, visuri, viziuni
apocaliptice.
Cu mare drag, al tău: Vasile
Notă: Text dactilografiat pe hârtie albă, format A4 (31 x 19,2 cm), scris faţă şi verso, unde are
imprimată anvelopa AÉROGRAMME • PARAVION şi, cu cerneală albastră, adresa expeditorului
„Vasile Posteucă / Box 105 / Mankato, Minnesota / 5600, / U. S. A” şi a destinatarului „Mr. / Stan M.
Popescu / Bartolomé Mitre 2669 / Buenos Aires / Argentina”.
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Mankato, Minn[esota] / 24 August 1967
Dragă frate Ovid,
De-abia acum mă învrednicesc să-ţi răspund la ultima misivă. Îţi mulţumesc
pentru articol. Cred că e în el ceea ce vrea să spună inima noastră iubitoare de
neam. Cum avem timp acum, deoarece suntem în căutarea unei tipografii cu literă
românească (America a fost ucisă şi înmormântată de Petru Lucaci şi preşedintele
John Coman) pentru a tipări DRUM-ul, te rog trimite-mi şi partea a doua. Voi avea
o mai bună idee de ansamblu şi voi vedea dacă se poate scoate vreun paragraf, fără
să [se] piardă întregul şi sensul major al articolului. Nu te superi, pentru moment,
dacă te rog să-mi trimiţi ceva poeme. Coboară-te pe ţurloiul inimii în jos, până la
morminte şi ascultă geamătul lor de durere, din cealaltă dimensiune. Scrie ceva
fierbinte, spiritual, apolitic. Ceva de inimă legionară ieşită în largul cosmosului şi
botezată în marele duh al umanităţii, ştiind totuşi de Hristos, de ordinea naturală a
lumii, de chemarea din adânc a neamului românesc. Poemul l-aş putea, cred,
adăuga, cred, încă la numărul acesta (No. 2, an III), care de altfel e complet, adică
are de-acum 40 de pagini.
În privinţa articolului cu elitele, aş vrea să-ţi mai sugerez ceva. Nu te lăsa
furat de stilul sec, arid, ştiinţific. Încearcă să scrii în sensul Axei. Cu avânt şi
perspectivă spirituală, cu stil înaripat, chiar dacă nu poetic, cu întorsături noui,
fugind de şabloane. Încălzeşte-ţi inima, înainte de a apuca peniţa în mână. Te rog
mult, nu te supăra de acest sfat. Ştiu că o duci greu. Treaba ce-o faci tu e de stil
ştiinţific şi e greu să treci de la un nivel la altul, dar tocmai aci stă marea biruinţă a
scrisului inspirat, original. El face contactul cu isvoarele din adânc ale inimii crezătoare.
Altfel, nimic nou. Am terminat cursul de vară şi am acum, liber până la
23 Sept[embrie]. La 19 August am intrat într-un post negru de şapte zile.
Dumnezeu îmi va ajuta să-mi mai reduc animalul la proporţii mai decente şi să-mi
eliberez isvoarele lacrimilor, din inimă. Viaţa americană, cu sgomotul şi viteza ei, e
un mare pericol pentru om. Sunt azi în a şasea zi şi, mulţumesc cerului, mă ţin bine.
Mă simt cumva mai liberat, mai aproape de morţi. Citesc. Textele din Moţa
şi Căpitan mi se par acum mai clare, mai mult grăitoare, mai cutremurătoare.
Şi-apoi, şi ca drum interior, postul e extraordinar. Ne ajută să ne vedem în toată
micimea noastră şi ne reducem la smerenie şi adevăr.
După aceste şapte zile, voi începe să-mi scriu Băiatul Drumului.
Acum răspund la scrisori. E un moment de criză pe tot exilul. Masoneria
americană, care a creat comunismul pentru a-l trânti la pământ pe Isus Hristos, se
mai sbate să ne convingă de necesitatea coexistenţei, vrea să valideze comunismul.
Din această stare de desnădejde mulţi ai noştri au muiat-o. Se dau la dialog. Se uită
în general că America de azi, coruptă, iudaizată, masonizată, preocupată numai de
bani şi de luxuri, nu e America cea adevărată. Adevărata Americă va ieşi în curând
la creastă ca să-şi apere existenţa. Atunci vom vorbi şi noi.
Te îmbrăţişez: Vasile Posteucă

Ion Filipciuc
Notă: Text dactilografiat pe hârtie albă, format A4 (31 x 19,2 cm), scris faţă şi verso, unde are
imprimată anvelopa AÉROGRAMME • PARAVION şi, cu cerneală albastră, adresa expeditorului
„Vasile Posteucă / Box 105 / Mankato, Minnessota / 5600, / U. S. A” şi a destinatarului „Mr. / Stan
M. Popescu / Bartolomé Mitre 2669 / Buenos Aires / Argentina”. Ultimele patru cuvinte, cu cerneală
albastră.
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Mankato, Minn[esota] / 6 Oct[ombrie] 1967
Dragă Ovid,
Invitaţia voastră îmi vine ca o mângâiere. Nenorocul este că nu-mi pot
permite nici o cheltuială încă. Anul trecut, aşteptând viza pentru Statele Unite, am
stat şase luni fără lucru şi acum trebuie să scap, întâi, de aceste datorii. Eu niciodată
n-am putut economisi bani. Am atâţi prieteni în nevoi, încât niciodată nu ajung să
gândesc la zilele negre. Şi-apoi, în ultimii ani se mai adaugă şi familia: Doina şi
Doru, Zamfira. Apoi Gheorghe, Visarion şi Leontina. Şi câţi alţii. Şi, peste toate,
nu uita DRUM-ul. Trei sferturi din cheltuieli le acopăr eu. Petra m-a lăsat la greu.
Iar Novac are şase copii. E sărac. Îmi voi putea permite această călătorie, dulce ca
o ispită a amintirilor şi a prieteniei, de-abia la anul.
Drept să-ţi spun, aş risca-o şi acum, cu bani împrumutaţi, dar trebuie să merg
de Crăciun la Windsor, Ontario, în Canada, să stau de vorbă pe îndelete cu un văr
şi consătean de-al meu, care a fost vara asta la Stăneşti şi la Bucureşti, şi i-a văzut
pe ai mei. Mai mult: mi-a adus de la ei o bandă magnetofonică, cu saluturi, cântece,
poeme recitate, lacrimi etc. Banda mi-a trimis-o aicea şi o ascult, dar aş vrea să-l
aud direct, să-mi spuie anumite lucruri, pe care ai mei nu le-au putut pune pe
bandă, deoarece banda s-a înregistrat sub supravegherea unui politruc. Totul a fost
controlat, deci. Natural, ai mei au exprimat anumite gânduri şi simţiri prin
simboale, cântece, oftaturi, lacrimi etc., dar totuşi se vede bariera, căluşul tiraniei
pus la gura oamenilor.
Aşa că, de Crăciun, voi fi la Windsor. Nădejdi nu am. Tot ce am încercat
până acum, ca să-i aduc pe ai mei, a dat greş. Politicianii americani m-au lăsat din
braţe, ca pe un fascist ce sunt şi ca unul care n-am primit să mă alătur lor, adică să
mă fac mason. Iar cei de la Bucureşti cer de la mine un preţ pe care eu nu-l pot
plăti. Ei vor să mă reducă la tăcere ori, mai mult, să mă facă să lucrez pentru ei.
Asta eu n-o pot face. Familia mi-i dragă, dar după moartea lui Moţa nu mai pot
pune familia înaintea neamului, înaintea lui Dumnezeu.
Vom mai vedea ce aduce timpul, dar bine nu se mai vede la orizont. Stăpânii
lumii vestice (masonii) merg la colaborare lungă cu comuniştii. Gândul lor nu e
doborârea comunismului ateu, ci numai dărâmarea creştinismului. Ei au un singur
duşman, ca şi comuniştii: pe Isus Hristos. Cine ar putea crede ca Americanii să fie
atât de proşti încât să-şi lege singuri funia de gât? Şi, uite, sunt. Asta e realitatea.
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Văzând preacurvirea Vestului, mulţi dintre ai noştri cad, se dau la dialog. Eu cred
că e cazul să murim frumos. De-o veni Maibinele, vie! De nu, noi ne simţim fericiţi
să murim pentru Hristos şi întru Hristos. E dură această stare: Die redliche
Entbehrung aller Tröstung (cum zice Rilke)...
Spune un salut drag lui Emil şi Tianei. Cu drag: Vasile Posteucă
Notă: Text dactilografiat pe hârtie albă, format A4 (31 x 19,2 cm), scris faţă şi verso, unde are
imprimată anvelopa AÉROGRAMME • PARAVION şi, cu cerneală albastră, adresa expeditorului
„Vasile Posteucă / Box 105 / Mankato, Minnessota / 5600, / U. S. A” şi a destinatarului „Mr. / Stan
M. Popescu / Bartolomé Mitre 2669 / Buenos Aires / Argentina”. Semnătura cu cerneală albastră.
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Stan M. Popescu, către Vasile Posteucă
[Antet imprimat:]
Stan M. Popescu
Bartolomé Mitre 2669 – Buenos Aires
Republica Argentina
B[uenos] Aires, 2. III. 67
Dragă Vasile,
Rândurile tale sunt pline de măreţ sbucium. Mergi pe dimensiuni superioare.
Tinzi spre ţinte anagogice, proprii ascetismului creştin. Ai ajuns să te desprinzi de
contingenţele evenimentelor şi actualului. Nu m-aş fi interesat de unire, dacă n-aş
avea o ciudată presimţire de înfrângere a forţelor luciferine, cu intervenţii care
scapă înţelegerii raţionale. Ne vom întoarce în ţară. Ne vor primi ai noştri sdrobiţi
şi umiliţi. Şi cei ce nu s-au plecat, chiar şi aceia (puţini de tot) care au refuzat să
detracteze, să arunce cu noroiu în figura Căpitanului şi a lui Moţa, chiar şi aceia ne
vor primi sfârtecaţi sufleteşte după atâta amar de durere. Noi, înţelegători cu unii şi
cu alţii, îi vom strânge la piept. Dar, după emoţia revederii, va veni crunta
întrebare: pe cine urmăm? Unii dintre noi vom răspunde: pe Garneta, alţii pe Sima,
alţii pe Iasinschi, alţii pe Papanace...
Apoi va veni o nouă dezbinare. Cei din ţară se vor dezbina ascultându-ne pe
noi, pe care ne aşteptau INTACŢI, drepţi „ca un stâlp de pară”, integrii, cu mintea
clară, TARI! Nu le vom putea spune: suntem uniţi, hai să ne unim cu toţii şi să
zdrobim mitul dezintegrării organizaţiilor şi mişcărilor care ruginesc după moartea
Şefului!
Sforţarea care trebuie să ne-o impunem e minimă: să stăm de vorbă între noi
şi să vedem realitatea. SĂ LĂSĂM LA O PARTE PE ACEIA CE SE
ADAPĂ DIN VENINUL URII! Să strângem pe cei ce mai cred în învierea
Neamului, în Legiune, în jurământul Moţa-Marin. Vom fi mulţi!

Ion Filipciuc

Emil, când stă de vorbă cu mine, e de aceeaşi părere. Probabil că nu vrea să
mă contrazică, căci el vorbeşte mai des cu unii care într-adevăr că nu vor ajunge
niciodată să se hrănească din „mistuitoarea flacără” a dragostei. E dezamăgit, deci.
Totuşi voi sta de vorbă din nou cu el, căci în ultimii ani mi s-a părut că gândim şi
simţim la fel. Dar, chiar în urma scrisorii primite de la el, cred că simte la fel ca
noi. Oricum, voi mai sta de vorbă cu el.
În ce priveşte perspectiva luptei jidanilor şi masonilor de a ne împiedeca
întoarcerea în ţară, drept să-ţi spun, nu cred să reuşească. În primul rând nu cred că
vor avea suficienta tărie de a subjuga din nou neamurile. Vor interveni factori noi,
care nu stau în calculele lor. Dar, chiar în situaţia favorabilă lor, nu cred că ar putea
să ne împiedece o reîntoarcere la glie. Ne-ar considera prea bătrâni, vlăguiţi şi neprimejdioşi.
Ne vom întoarce deci. Vom ridica din nou steagul şi vom învinge. O nouă
generaţie va realiza visurile Căpitanului şi ale lui Moţa, dar fără noi, cum va putea
moşteni generaţia nouă patrimoniul sfânt al acelora ce s-au jertfit?
Oricum, nu trebuie să-ţi faci prea mari griji. Nu voi publica nimic ce ar putea
compromite pe cineva. Nici nu cred să public nimic în numele meu. Unicul lucru
ce-l voi face este să mai scriu câte o scrisoare camarazilor. Poate că într-o bună zi
se vor găsi 10 sau 15 C[omandan]ţi Ajutori care să rupă zidul tăcerii. Eu îi voi
urma cu drag. Până atunci lucrez şi eu ca şi Emil, ca şi tine. Lucrez şi asist
neputincios la apariţia ridurilor, a durerilor de şale şi a albirii părului. Doar
noaptea, în tăcere, mă simt din nou ca înainte, când mă rog.
Notă: Text dactilografiat pe hârtie albă, format A4 (28 x 21 cm), pe o singură faţă, cealaltă
probabil pierdută.

*
Vasile Posteucă, către Stan M. Popescu
Mankato, Minn[esota] / 12 Martie 1967
Dragă Ovidiu,
Nu fi trist. Emil şi cu mine vom fi mereu alăturea de eforturile tale. Nu-ţi
condiţiona activitatea şi credinţele de cele ce vedem şi facem noi. De altfel nici nu
vreau să-l implic pe Emil în atitudinea mea, măcar. Hai să vorbim numai de mine.
Nu pot face mai mult. Văd din tristeţea ta că eşti foarte aproape de ceea ce eu am
ajuns să numesc renunţarea la lume şi, mai ales, renunţarea cinstită şi definitivă la
orice consolare. Din această atitudine, vei ajunge repede la convertirea desnădejdii
în optimism. Unul real, fără vorbe mari, fără trâmbiţe. Şi din el, din acest optimism,
vei iubi şi înţelege lumea şi oamenii (semenii) altfel: mai cântărit, mai aproape de
inimă şi de adevăr.
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Nu renunţa la scrisorile tale, pledând unirea. Dă-i înainte. Vorbeşti în pustiu
atâta vreme cât oamenii nu s-au găsit pe ei înşişi, dar nu te da bătut. Eu nu merg pe
acest drum, pentru că nu vreau să pun carul înaintea boilor. Acolo unde unul din
noi se găseşte pe el însuşi, lumea e mântuită şi unirea e făcută. Doi care au unirea
în inimă se înţeleg imediat, fără multă avocatură. Nu uita ce-a spus Căpitanul:
Legionarismul nu poate veni la putere prin lovituri de stat, prin violenţe. Vom birui
în neamul românesc când un anumit proces sufletesc se va fi desăvârşit în
majoritatea sufletelor. Ori, acest proces sufletesc nu e desăvârşit încă în noi, din
punct de vedere al unirii, al eliberării interioare. Oamenii nu s-au încreştinat încă.
Nu se roagă, nu ştiu ce-i aia meditaţia, râd când începi să le spui despre necesitatea
drumului interior. Cu cine să vorbeşti? Cu cine porneşti la drum? Cu cine voi face
unirea?
Te temi că se va prăpădi legionarismul? Cum s-ar putea prăpădi jertfa lui
Moţa? Cum se poate prăpădi o esenţă divină? Nici învăţătura şi jertfa Căpitanului
nu se va prăpădi. Ele au căzut în brazdă bună. Vor rodi. Acum condiţiile sunt
neprielnice.
Nu poate bobul nici încolţi măcar, în iarnă şi viscol. Dar va veni primăvara
adevărată şi atunci bobul de grâu va da colţ şi va înverzi câmpurile ţării şi se va
pârgui o recoltă splendidă. În altă generaţie. Nouă ni se cere numai să nu ne
pierdem credinţa, să nu trădăm adevărul, să nu oprim rugăciunea. Guvernările nu
mai contează. Noi guvernăm din opoziţie. Totul e numai să fim opoziţie reală, plină
de duhul marilor semne şi rupturi. Cât despre întoarcerea în ţară, deşi nu o exclud,
eu nu cred în ea. Adică nu sper în ea. Mă pregătesc de moarte aici, prin străini. Noi
vom birui din morminte.
Caută deci şi dă lupta, în termeni de adevăr etern şi de esenţe, pe planul
mondial, acolo unde te afli, din profesia pe care o plineşti, cu oamenii pe care
Dumnezeu ţi i-a pus la îndemână. Adevărul nostru se lasă tradus în orice limbă, în
orice situaţie, la orice nivel spiritual şi politic. Fii cetăţean al lumii şi ostaş al lui
Hristos. Se dă azi în lume o formidabilă luptă pentru şi contra lui Hristos. În
America domneşte integral Anticrist. Hristos e prigonit. Se trage cu milioane de
mitraliere de mişelie în obrajii Lui. Iată planul actual. Cu drag: Vasile
P. S. Te rog trimite poeme (mai multe) pentru ,,Drum”. La fel, articole de
spiritualitate, de credinţă, de cultură şi umanitate.
Cu drag: Vasile.
Notă: Text dactilografiat pe hârtie albă, format A4 (31 x 19,2 cm), scris faţă şi verso, unde are
imprimată anvelopa AÉROGRAMME • PARAVION şi, cu cerneală albastră, adresa expeditorului
„Vasile Posteucă / Box 105 / Mankato, Minnessota / 5600, / U. S. A” şi a destinatarului „Mr. / Stan
M. Popescu / Bartolomé Mitre 2669 / Buenos Aires / Argentina”. Semnătura şi post-scriptum (scris
de-a lungul marginii din prima pagină) cu cerneală albastră.
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Ion Filipciuc

Mankato, Minn[esota], 9 Februarie 1968
Dragă Ovidiu,
Mă sbat demult să-ţi răspund la ultima scrisoare, atât de clară şi plină de
nădejdi şi tristeţi. Stau cu scrisorile vraf pe masă şi mă ceartă. Nişte congrese
profesionale de Crăciun, apoi pregătirea şi corecturile volumului meu de poeme În
Marea şi-n Mormintele din noi. Îl vei ceti şi cred că ai să admiţi, măcar la nivelul
adânc al inimii, că simboalele şi archetipurile folclorice în care m-am refugiat nu
întunecă cerul de altădată, nu sting flăcările credinţei. Totul e cu cheie, pentru
iniţiaţi: pentru cei ce ştiu, cum îmi place mie să definesc.
Apoi a venit DRUM. Eu fac singur expediţia. Acum am terminat, dar trebuie
să mă apuc de numărul nou. În plus e catedra, corecturile, studenţii, colaborarea
mea la ziarul „America”, la alte reviste, corespondenţa. Şi nu în cele din urmă:
viaţa, cu amarurile ei. Acum, la 24 Martie voi fi la New York, la o mare
manifestaţie de protest şi afirmare pentru Basarabia şi Bucovina de Nord (la
Naţiunile Unite). O aranjează Dr. Cârjă. Eu reprezint Ţara Fagilor. Aşa că vezi:
toate astea m-au priponit, tăindu-mi bucuria unei ore de sfătoşenie şi incursiuni
spirituale cu tine...
Nu e mare lucru de făcut, în afară de drumul interior, de regăsirea fiecăruia
pe dimensiunea spirituală, de prezenţă şi dreaptă mărturie. Nu noi vom vedea
biruinţa. Văd de aici că masonii şi jidanii sunt aşa de tari, ţin cu gheare totul, atât
de bine, încât balanţa puterii de azi va mai dura. Şi ea e clară: masoneria care a
creat şi năşit comunismul, pentru a doborî creştinismul, ţine la colaborarea cu
Rusia, la coexistenţă. De la 1945 încoace au fost distruse numai regimuri catolice şi
prăbuşiţi regi. Jurământul masonilor e că vor spânzura ultimul rege cu maţele
ultimului preot creştin. Gândeşte bine: Peron (în Argentina), Catolicii în Cuba,
regii în România, Bulgaria, Jugoslavia, Grecia, Italia. Răsturnarea catolicilor în
Vietnamul de Sud. Toate arată bine că războiul de azi se duce de către forţele negre
(masoni şi jidani) şi roşii (jidani, masoni şi comunişti) în contra lui Hristos.
Şi tragedia e că prinţii creştini sunt înregimentaţi masoneriei. Catolicii fac
excepţie, dară au pornit şi ei pe linia burţii, a pilulelor contraceptive, a laşităţii în
faţa jidanilor. Cardinalul Ottaviani la Roma a fost trântit la pământ. Cu el Biserica
lui Hristos pierde stâlpul de mijloc şi intră în prigoană.
În această situaţie, noi trebuie să ne menţinem pe linia de plutire, să ne
adâncim certitudinile spirituale, să scriem pentru generaţiile viitoare. Pentru azi nui nimic de făcut, la suprafaţă. Un producător de filme a sfârşit filmul Camelot (din
legendele Graalului, în jurul Regelui Arthur) cu o idee splendidă. Cavalerii mesei
rotunde s-au risipit, s-au prostit, dar, ca nădejde nouă, vine la urmă un fecioraş,
umil, dar bine legat, şi spune: vreu să devin cavaler al Mesei Rotunde. Şi Regele
Arthur îi designează misiunea şi direcţia: Behind the lines! În spatele frontului. În
ascuns, fără reclamă şi amploare. Cruciatismul anonim...
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Cred că aci suntem noi. Cine se regăseşte în această metaforă înseamnă că
mai are în el lumină din cutremurătoarea lumină a lui Moţa, a Căpitanului. Acum
ne trebuie icoana şi sfântul ajutor al Arhanghelului. Unde unul din noi se găseşte şi
se mântuieşte, se vindecă şi lumea de rănile păcatului şi ale prostituţiei iudaice.
Mă opresc aici, deoarece amândoi, cred mult, gândim la fel, chiar dacă ne
rănesc şi ne separă cuvintele. Te rog mai trimite ceva versuri. Menţine-le la sborul
pe verticală.
Scrie-mi de-ai primit DRUM şi volumul de poeme. Volumul de poeme a fost
expediat din Spania. Are să bată cu picioarele cât aleargă soarele. Dar va ajunge.
Vezi şi la Emil, de l-a primit el. Nu am adresa lui Cârdu. Poţi să mi-o dai?
Cele mai dragi saluturi, la toţi, Tianei şi lui Emil, lui Niculai Popa şi Cârdu.
Pe tine te îmbrăţişez, rugându-te ca un frate să nu fii trist că suntem săraci. Nu ştiu
de tine, dar eu am depus jurământul sărăciei în noaptea aceea, în biserica Sf. IlieGorgani, pe sicriul lui Moţa şi Marin. Jurământ care mi-a ars măduva. De atunci,
ori de câte ori mă las ispitit de materie, Dumnezeu mă izbeşte în mod vizibil: îmi ia
tot. De aceea, sunt hotărât să nici nu mă gândesc la materie. Totdeauna am avut
de-ajuns ca să trăiesc decent, onorabil. Şi sunt tare bucuros că pot da şi ajuta, în
toate părţile, chiar fără discriminare. Datul mă ţine tânăr şi optimist, în legătură cu
mulţi fraţi. Dar esenţialul în dat e că încerc să mă ţin în legea sărăciei. De la sărăcia
materială şi fizică, până la sărăcia cu duhul (cerută pentru experienţele mistice, ale
vederii interioare) în care binevoieşte Dumnezeu să se arate omului, acest
exercitium ad integrum al postului negru şi al luptei cu materia, ne cumenică din
sfânta aprehensiune naţională şi mistică a generaţiei noastre, generaţie cum planeta
nu a avut şi nu are încă în contemporaneitate.
Deci, dragă Ovidiu: fii mândru şi bucuros, cu voie bună. Hai să fim această
oaste aleasă „behind the lines”. Eu i-am zis odată, într-un articol: „zidirea la
celălalt capăt al podului”. Un sat zidea în evul mediu un pod. Şi antrepriza a luat-o
dracul. Tot ce clădeau ziua se surpa noaptea. Dracul lucra surparea. Atunci un om
care se ruga şi a avut o viziune mistică a venit cu ideea că ar fi bine ca cei aleşi să
înceapă a zidi la celălalt capăt. Pe celălalt mal. Şi metafora, ca sens filosofic, e
formidabilă. Cum n-avem acces la suprafaţă, în câmpul politic, noi zidim la celălalt
capăt. Suntem, cumva, guvernanţii din marea şi eterna opoziţie, anonimii binelui,
cenuşarii dragostei şi dreptăţii româneşti, care vom birui din morminte. Dar ce
contează toate astea, pe lângă anafura sfintei lumini şi ştiri?
Na, că am spus prea mult! Cu drag, din nou: Vasile Posteucă
Notă: Text dactilografiat pe o coală de hârtie albă, format A4 (31 x 19,2 cm), scris faţă şi
verso, semnătura cu cerneală albastră.
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Stan M. Popescu, către Vasile Posteucă
26 Februarie 1968

Ion Filipciuc

Dragul meu Vasile,
Te înţeleg bine şi eu mă văd uneori învălmăşit de ocupaţii ciudate, variate,
neaşteptate, care se îngrămădesc aşa cu duiumul, obligându-mă să nu pot face faţă
la toate. Eu te admir că mai crezi în manifestaţiile de protest şi afirmare a
drepturilor noastre împotriva comuniştilor! Pe occidentali îi interesează o ceapă
degerată de noi, lituanieni, poloni sau unguri. Ei, ca şi englezii, francezii „e tutti
quanti”, luptă pentru menţinerea unui „statu quo”. Vor să mai salveze ce mai pot
salva, dar nu se mai gândesc – nici pe departe! – la eliberarea ţărilor ocupate!
Jidanii au reuşit să se împartă în două, cu bună înţelegere: o parte luptă pentru
victoria comunismului, iar alta pentru stăvilirea lui. Oricine ar învinge, înving ei!
Tot antisemitismul bolşevic este o scenă comică. Eu cred numai într-o intervenţie a
lui Dumnezeu. Altfel omenirea e pierdută, dacă se sprijineşte pe elucubraţiile,
ostentaţiile de principii nobile şi manevrele politicienilor. Intervenţia Celui de Sus
va veni numai prin rugăciunile noastre, ale celor umili, mici şi pierduţi în imensa masă
a anonimilor.
„Behind the lines!” Aceasta este soluţia: îmbrăcaţi în haina gris, cu geanta
subsuoară, tăcuţi, modeşti, muncind şi rugându-ne! Restul este apă de ploaie. Am
cetit nişte cărţi în ultimul timp, care mi-au luminat misterul apocalipsului. Nu mai
putem aştepta „să sune iarăşi goarna” aici pe pământ. Goarna a început să sune în ceruri!
DRUM nu a sosit încă. Nici Emil nu l-a primit. Adresa lui Cârdu: Calle
Caseros 245, Caseros (Provincia de Buenos Aires). Emil invită mereu români la el
acasă. Foarte des merge Popinciuc, Şeitan şi Aretianu, cu care se înţelege foarte
bine. Ici-colo mă invită pe mine şi pe Niculai Popa. Şi eu îi invit pe ei, pe Cârdu şi Zisu.
Te felicit pentru MURIA O FRUNZĂ. E o poezie care m-a emoţionat şi
înduioşat profund. „Şi muria frumos, tăcută, / Bându-şi ora de cucută...”
Ai dreptate cu sărăcia materială şi fizică: e esenţială. Energiile cheltuite
pentru îngrămădirea aurului răpesc posibilitatea cheltuirii lor pentru sădirea
virtuţilor. De câte ori mă plimb pe stradă, privesc cerul şi mă rog ca Sf. Efrem
Sirul. Mă gândesc că Domnul se va îndura de mine şi-mi va păstra toată viaţa dorul
de mântuire.
Îţi trimit o caldă îmbrăţişare,
Notă: Text dactilografiat pe hârtie albă, format A4 (31 x 19,2 cm), scris pe o faţă şi fără
semnătură.

*
Vasile Posteucă, către Stan M. Popescu
Mankato, Minn[esota], 7 Martie 1968
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Dragă Ovid,
Nu mai am multe de-ţi scris. Vorbeşti acelaşi vocabular, al inimii regăsite.
Contează de-acum între noi şi pentru viitorul nostru, puterea de rugăciune, de
umilinţă, de a vărsa o lacrimă pentru a obţine îndurarea lui Dumnezeu.
Îmi pare nespus de bine de evoluţia ta sufletească. Sunt puţini în generaţia
noastră care să vadă atât de limpede drumul ce trebuie urmat. Fii mulţumit. Când
scrii altora, adă-le mereu aminte de întrebarea centrală, de întoarcerea la
Dumnezeu, la postul negru, la rugăciunea intensă, continuă. Pe urmă, toate vor
veni. Dar fără aceste condiţii, nimic nu va veni. Vom rămâne nişte vânturători de
vorbe stupide.
În fond, cred că Emil, mai mult decât ceilalţi pe care-i aminteşti, ştie de
tainele de care mă las stăpânit eu. El e sfios, dar bun, văzător. Cred mult omenia
lui. Ceilalţi poate mai au drum de bătut, tocmai fiindcă nu se roagă, fiindcă nu
vreau să-şi ţină viu dorul de mântuire.
Sper că în curând vei primi În Marea şi-n Mormintele din Noi. Te rog
anunţă-mă imediat ce primeşti volumul din Spania. Mă tem că Nea Iancu Fleşeriu a
făcut o mare greşeală cu expediţia volumelor. Eu i-am dat adresele, dar, cum el e
ardelean tare de cap, a luat-o razna să facă cum crede el mai bine. Vom vedea.
Până una alta, trebuie să spun că e omul cel mai corect ca timp şi bani, cu
care am lucrat în aceşti ani de exil. Un adevărat cavaler. Corect, punctual.
Sunt semne că va veni Zamfira să mă vadă, la insistenţa Ambasadei
americane din Bucureşti. Eu am presat aicea prin oameni politici. Şi, cum Zamfira
nu mai e nevasta mea (a divorţat), ei au hotărât că singura soluţie ar fi să vină ea
întâi, ca vizitatoare. Am răspuns că agreez. Aştept, deci, surprize foarte plăcute
pentru vară. Mare-i Dumnezeu...
Altfel, ce mai faci? Trimite ceva versuri pentru ,,Drum”. Ori eseuri. Salutări
lui Popinciuc. Fii bun cu ei, toţi. Arată lui Dumnezeu că tu vezi. Vederea se poate
mijloci, da, ca un dar al inimii bune. Generaţia noastră a fost bătută, umilită. Şi
suferinţa e un rău sfătuitor. Ne trebuie răbdare multă. O bunătate infinită. Întru
generaţia noastră a binevoit Dumnezeu...
Te îmbrăţişez ca pe-un frate îngenunchiat de ştirea interioară: Vasile Posteucă
Notă: Text dactilografiat pe hârtie albă, format A4 (31 x 19,2 cm), pe o faţă, semnătura
olografă, cu cerneală albastră.

*
Mankato, Minn[esota] / 3 August 1968
Dragă Ovidiu,
Pe data de 13 Iulie a ajuns Zamfira aicea. Cei douăzeci şi şapte de ani au
trecut ca spulberaţi de vânt. Suntem fericiţi. Ne vom recăsători zilele acestea şi ne
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vom aranja situaţia legală în Statele Unite. Apoi ne vom sbate să ne aducem copiii.
Eu mă simt adânc mulţumit pentru faptul că am adus-o prin generozitatea
americană, prin intervenţiile politice din Minnesota şi de la Naţiunile Unite, de la
New Yok. NU am luat deloc contact cu politrucii României de azi şi nu mi-am
închinat steagul nici cu un centimetru. Precum nici nu intenţionez s-o fac în viitor,
mai ales că Zamfira aprobă pe deplin atitudinea mea tare, de la DRUM. Neamul de
acasă, chinuit şi dornic de libertate, ne vrea tari. NU dialoghişti şi lichele. Suntem
cu toţii, cu toată planeta, la un punct de dezastru şi pericol, când interesele
familiare nu pot fi puse înaintea neamului şi cu atât mai puţin înaintea lui Dumnezeu.
Cei din ţară ştiu ce facem noi. Chiar dacă nu individual. Dar ştiu. Pentru ei
gesturile şi atitudinile noastre sunt indicaţii seismografice. Ei nu pot face mare
lucru, dar nouă ne cer să facem totul, deoarece suntem liberi.
Am să las ceva loc să-ţi scrie şi Zamfira. Ea mi-a povestit că ai fost la dl
Colonel Băluţă în casă şi că toată familia lui se interesează cu mare drag de tine.
Mie, Băluţă mi-a botezat băiatul, pe Doru. Acum e bolnav. Suferă de trahom. Cere
medicamente. Îi vom trimite ceva imediat ce ne mai aranjăm.
Cartea de amintiri legionare cred că o voi primi şi eu prin Ciuntu. Din poziţia
mea, eu nu mai pot face politică. Îmi ajunge lupta ce-o duc din poziţia mistică
pentru Dumnezeu şi linia creştină care e atât de prigonită în America materialistă a
lui Earl Waren şi a rechinilor banului.
Adresa lui Maftei (pe care o am eu: 147 George Street, Toronto, Ontario,
Canada). Pentru DRUM, te rog, scrie când poţi şi ce vrei. Te rog însă fii bun şi
evaluează nivelul nostru, ca şi lipsa noastră de spaţiu. Important la noi e mărturia şi
prezenţa în luptă, la creasta cotidianului. Spune-i lui Mardarie să-mi dea adresa pe
care îi pot trimite revista. Am două adrese şi mi se par cam fistichii. El nu dă niciun
semn. Îi public în numărul viitor un fragment din Victimă nevinovată.
Lui Emil, te rog spune-i toată dragostea mea de frate necăjit. El o ştie bine pe
Zamfira. O sărutare de mână Tianei. Le scriu cât de curând.
Te felicit pentru apartament. Asta e un lucru bun. Noi urmează de acum să
ne cumpărăm casă şi să ne aşezăm un pic, în destinul nostru fără destin.
Cu o îmbrăţişare de frate: Vasile Posteucă
P. S. Cartea de poeme În Marea şi-n Mormintele din noi ţi-am trimis-o cu
dedicaţie, de la inimă. Nu mai am alt exemplar. Te rog citeşte-o de la Emil ori
Mardarie. V.
Notă: Text dactilografiat pe hârtie albă, format A4 (31 x 19,2 cm), scris faţă şi verso, unde are
imprimată anvelopa AÉROGRAMME • PARAVION şi adresa expeditorului „Vasile Posteucă / Box
105 / Mankato, Minnessota / 56001, / U. S. A” şi a destinatarului „Mr. / Stan M. Popescu / Bartolomé
Mitre 2669 / Buenos Aires / Argentina”. Semnătura lui Vasile Posteucă, post-scriptum şi scrisoarea
Zamfirei, olografe cu cerneală albastră.
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IRACLIE PORUMBESCU
ÎN CORESPONDENŢĂ CU CONTEMPORANII SĂI (II)
D. VATAMANIUC
II. Gheorghe Dragoescu
Iraclie Porumbescu îi trimite lui Gheorghe Dragoescu, învăţător în Oraviţa,
trei scrisori: 2/14 ianuarie 1889, 17/29 ianuarie 1889 şi 5/17 martie 1893 – după
reprezentarea în primă audiţie a operetei lui Ciprian Porumbescu, Crai Nou, în
7 ianuarie 1889.
Oraviţa avea cel mai vechi edificiu teatral din România ridicat în 18171. Tot
atunci se înfiinţează şi „Asociaţia de Teatru, Casină şi Citire”, de pionierat cultural,
care contribuie la ridicarea culturală, prin crearea de noi instituţii în deceniile
următoare2.
Mihail Pascaly, în trupa căruia se afla, ca sufleur, Mihai Eminescu, dă
reprezentaţii şi la Teatrul din Oraviţa, în vara anului 18683.
Teatrul din Oraviţa îşi inaugurează reprezentaţiile cu o trupă de diletanţi
locali în 7 octombrie 1817, ca să pună bazele „Societăţii de Diletanţi Români ai
Teatrului din Oraviţa” în 1878, când se pun în scenă piese din repertoriul lui
V. Alecsandri, Rusaliile şi Cinel-Cinel, şi îşi continuă activitatea cu un bogat
repertoriu şi din piese străine4.
„Reuniunea Română de Cântări” din Oraviţa, sub conducerea doctorului
Gheorghe Vuia (1850–1900), pune în scenă în primă audiţie, cu actori diletanţi
orăviţeni, opereta lui Ciprian Porumbescu, Crai Nou, în seara zilei de 26 decembrie
1

I. Crişan, Teatrul din Oraviţa, Reşiţa, Comitetul pentru Cultură şi Artă. Casa Judeţeană a
Creaţiei Populare, 1968, p. 143–151.
2
Ioan Massoff, Teatrul românesc. Privire istorică. Volumul I (de la obârşie până la 1860),
[Bucureşti], Editura pentru Literatură, 1961, p. 112–113; Petre Dan, Asociaţii. Cluburi. Ligi.
Societăţi. Dicţionar chronologic, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983, p. 12.
3
I. Bota, Eminescu şi Oraviţa, Reşiţa, Editura Timpul, 2001.
4
Ionel Bota, Istoria Teatrului din Oraviţa. Volumul I. 1817–1940. Prefaţă de Gheorghe
Jurnea, Reşiţa, Editura Timpul, 2003, p. 72–120. Volumul II, 1940–2000, se tipăreşte tot la Reşiţa, în
2005. Prezentare pe bază de documente din arhive, cu un mare număr de ilustraţii.
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1888 stil vechi/7 ianuarie 1889 stil nou5. Se remarcă Iulia Dragoescu, sora lui
Gheorghe Dragoescu, în rolul Dochiţei, prin frumoasa interpretare a ţărăncii din
Bucovina, iar L. Dragoescu, în rolul lui Moş Corbu, prin vocea sa şi jocul natural.
Gheorghe Dragoescu îl informează asupra acestui eveniment muzical,
printr-o scrisoare, pe doctorul Gheorghe Crăiniceanu (1853–1926), care îi trimite
„carte” (scrisoare) lui Iraclie Porumbescu. Asupra spectacolului cu Crai Nou îl
informează pe Iraclie Porumbescu şi doctorul Gheorghe Vuia, dovadă că apreciau
reprezentaţia ca un eveniment cultural aparte în viaţa noastră culturală.
Asupra acestui eveniment cultural s-a publicat şi în „Tribuna”, cotidianul
sibian condus de Ioan Slavici, o corespondenţă pe care nu o găsim menţionată, cum
s-ar cuveni, în lucrările consacrate lui Ciprian Porumbescu. O transcriem integral
în Anexă, fiind un text de referinţă, aşa cum apare în „Tribuna”, în 1/13 ianuarie
18896. Se remarcă prestanţa artistică a surorii lui Gheorghe Dragoescu, cu referiri
şi la ceilalţi actori diletanţi.
Scrisorile către Gheorghe Dragoescu prezintă importanţă sub mai multe
aspecte. Luăm cunoştinţă de aici de starea sufletească a lui Iraclie Porumbescu la
punerea în scenă, pentru prima dată, a operei fiului său. Merită să relevăm, pe de
altă parte, că reprezentarea ei la Oraviţa nu a avut ecoul aşteptat şi în altă parte,
cum l-ar fi dorit. Presa transilvăneană nu menţionează acest eveniment muzical, iar
„Gazeta Transilvaniei” publică, în schimb, o amplă dare de seamă despre o
reprezentare cu o operă străină la Biserica Albă, în 8 ianuarie 18897.
Iraclie Porumbescu trimite Crai Nou, la propunerea lui V. Alecsandri, lui
I. L. Caragiale, directorul general al teatrelor, care rămâne însă puţin timp în
fruntea lor 8, iar Teatrul Naţional din Bucureşti nu avea „puteri” artistice, cum
remarcă Bărcănescu, conducătorul unui cor bisericesc, să pună în scenă operele
româneşti.
Presa românească din Bucovina nu a relatat despre reprezentarea operetei
Crai Nou la Oraviţa, în primă audiţie. Face însă acest lucru un ziar german,
„Bucoviner Nachrichten”, care nu se păstrează la Academia Română.
Iraclie Porumbescu constata, câţiva ani mai târziu, că reprezentarea operetei
Crai Nou la Oraviţa, nu rămase fără urmări. Teatrul Naţional din Craiova solicita
textul operetei, pe care îl trimise şi îl solicita şi Constantin Corduneanu (1852–
191?), redactorul „României muzicale” pentru un teatru de operete din Bucureşti.
Trimise opereta şi unor persoane de „rang înalt”, de naţionalitate germană, să fie
reprezentate pe o scenă din Cernăuţi, dar află de „mojicia” unor mesageri culturali,
în care era implicată şi Agatha Bârsescu. Actriţa română este angajată de Teatrul
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Ibidem, p. 81, 158.
,,Tribuna”, VI, nr. 1, 1/13 ianuarie 1889, p. 2.
7
,,Gazeta Transilvaniei”, LII, nr. 10, 13/25 ianuarie 1889, p. 2–3.
8
Dicţionarul general al literaturii române. C–D, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic,
[2004], p. 58 (Academia Română).
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orăşenesc german din Cernăuţi pentru şase reprezentaţii9. Găsim, în „Gazeta
Bucovinei”, un articol Ciprian Porumbescu, publicat în 3/15 decembrie 1892, cu
toate elementele din ultima scrisoare10. Articolul este scris ca venind din partea
unei persoane, care nu semnează. Atribuim articolul lui Iraclie Porumbescu, care
ţine să precizeze că opereta se reprezintă şi la Biserica Albă. Darea de seamă,
Reprezentarea operetei Crai Nou la Anul Nou la Biserica Albă, se publică în ziarul
cernăuţean11.
Corespondenţa lui Iraclie Porumbescu cu Gheorghe Dragoescu îmbogăţeşte
informaţia în legătură cu Ciprian Porumbescu şi este şi o pagină de interes
biografic, privind starea morală a tatălui la dispariţia fiului său, o mare pierdere
pentru muzica românească. Evocarea lui Vasile Alecsandri din scrisoarea a doua
anticipează cu aproape un an proza sa Amintiri despre Alecsandri, publicată în
„Românul”, în noiembrie 188912 . Cuvintele lui Alecsandri din aceeaşi scrisoare:
„facă alţii mai bine decât noi” ne amintesc de versurile lui Alecsandri cu privire la
Eminescu:
„E unul care cântă mai dulce decât mine?
Cu-atât mai bine ţării şi lui cu-atât mai bine!
Apuce înainte, s-ajungă cât mai sus,
La răsăritu-i falnic se-nchină al meu apus.”
*
**
Producţia teatrală a ,,Reuniunii Române de Cântări” din Oraviţa
A doua zi de Crăciun a fost o sărbătoare pentru împrejurimea Oraviţei, de
care numai corul harnic al „Reuniunii de cântări” ne poate procura. S-a jucat Crai
Nou, frumoasa operetă a neuitatului Porumbescu şi asta a fost destul, ca teatrul să
se umple în toate unghiurile.
Îndată la ridicarea cortinei, ochii noştri fură frapaţi de priveliştea frumoasă a
costumurilor ţărăncilor şi ale ţăranilor, care reprezentau poporul adunat la lună
nouă în marginea pădurii. Cântările, atât ale corului, cât şi ale soliştilor, au fost
executate cu preciziunea, care este însuşirea acestor diletanţi.
Cu deosebire am constat că corul a trecut prin oarecare schimbare
câştigându-şi nouă puteri din generaţiunea mai tânără.
9

,,Gazeta Bucovinei”, II, nr. 92, 19 noiembrie/1 decembrie 1892, p. 3. Ziarul cernăuţean
prezintă pe larg spectacolele în care joacă actriţa română.
10
Ibidem, nr. 95, 3/15 decembrie 1892, p. 3.
11
Ibidem, nr. 5, 16/28 ianuarie 1893, p. 3.
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,,Românul”, XXXV, 20, 21 noiembrie (8, 9 noiembrie v.) 1890, p. 1 198–1 199;
22 noiembrie (10 noiembrie v.) 1890, p. 1 202–1 203; 23 noiembrie (11 noiembrie v.) 1890, p. 1 206–
1 207; 25 noiembrie (13 noiembrie v.) 1890, p. 1 214.
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D-şoara Iulia Drăgoescu (Dochiţa) a fost sărbătorită de întregul public,
pentru admirabila interpretare a frumoasei ţărance din Moldova. Publicul a fost
răpit şi drept ecou al însufleţirii generale când primadona noastră chemată de
aplauze apare pe scenă: păşeşte dintre culise preşedentele reuniunii dr. G. Vuia
înaintea ei şi prin cuvinte călduroase la adresa talentului şi zelului ei exprimă
recunoştinţa publicului orăviţean şi în numele stimatorilor domnişoare îi predă,
între aplauze frenetice, un prezent ca suvenir (un frumos ceasornic de aur).
Surprinderea, căci surprindere a fost pentru cântăreaţă, cât şi pentru cea mai mare
parte a publicului, a fost punctul de frunte al serii şi ca ceva neobişnuit pe scena de
aici, a lăsat urme de satisfacţie în inimile tuturor că ştiu a preţui multele servicii şi
sacrificii ce d-şoara Drăgoescu, de mai mulţi ani, aduce pentru înveselirea şi
încântarea publicului de aici.
D-l L. Drăgoescu, în rolul lui Moş Corbu, un rol mare şi obositor, a ţinut să
satisfacă pe toţi. Timbrul curat al bas-baritonului său şi jocu-i natural, apoi urarea
nimerită au plăcut la toţi.
D-şoara Elisa Purgar, cunoscută din rolul Anei în Naşa-Trina, a fost în seara
asta Anica, orfană crescută în casa ispravnicului. Publicul acum prima dată a auzito într-un rol mai de frunte. A cântat cu multă dulceaţă partiile solo, pentru care a
fost viu aplaudată.
Dl. Bogdan, învăţătorul gr.-cat. din Oraviţa-română, ca fiul de boier Leonaş,
a cântat partiile tenorului foarte bine. Are o voce simpatică, mai metalică în
registrul mijlociu, dar destul de bine şi în cel deasupra.
Dl. Ivan a fost un ispravnic hazliu de tot.
Dl. Andriţoi a fost un Bujor, care cu Dochiţa împreună s-au potrivit cum mai
bine nu se poate.
Ca impresiune generală e destul a zice că lacrimi de bucurie străluceau în
faţa celor mai simţitori şi felicitările din toate părţile nu se mai sfârşiau.
Crai Nou la noi a fost şi rămâne un eveniment. Multele osteneli şi sacrificii ale
„Reuniunii de cântări din Oraviţa” au fost în toată privinţa răsplătite.
Cât pentru muzica lui Porumbescu, nu avem decât şi cu această ocasiune să
regretăm din suflet pierderea acestui talent rar.
Venerabilul bătrân Iraclie Porumbescu din Frătăuţi, tatăl compozitorului, a
primit o felicitare telegrafică îndată după producţiunea reuşită.
Prin representarea piesei Sărutul de Rosen, tradusă de un membru al
reuniunii, diletanţii au probat că şi în piesele de conversaţiune ştiu destul de bine a
se mişca. Ca primă încercare peste tot a fost satisfăcătoare.
D-şoara Bistrean a fost drăgălaşă în rolul damei ofensate. O surprindere am
avut şi în această piesă. Rolul principal l-a avut d-şoara Nina Szerenyi, despre care
nimenea nu avea cunoştinţă că ştie româneşte. Ea a debutat mai ales ca diletantă în
piese nemţeşti şi ungureşti, dar grai românesc de la dânsa nu am auzit încă. Cu atât
mai plăcut am fost surprinşi auzind-o conversând limpede româneşte şi deşi
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accentul o trădează, că n-a fost crescută în limba noastră, totuşi avem speranţă că o
vom auzi mai des în piese româneşti. Are o rutină pe scenă ca puţine diletante.
După reprezentaţiune tot publicul s-a adunat la „Coroană”, unde s-a întins o
horă mare-mare, care a mai înălţat veselia.
Publicul acum mereu cere noi piese, noi operete, dar de unde să le luăm?
Societatea Fondului Teatral mereu cere de la noi, dar nu ne dă nimic. Lumea nu
ştie şi nu pricepe, pentru ce nu pune premii pentru piesele teatrale, pentru opere
uşoare, ca corurile noastre să aibă cu ce-şi petrece şi cu ce să delecteze poporul,
care, precum am putut să ne convingem, gustă cu sete şi nobilă însufleţire această
hrană sufletească. Scriitori şi compozitori români! scrieţi şi compuneţi piese de
teatru şi muzică românească, căci: „Ce-i străin nu se lipeşte de sufletul meu!”
Un amator
I
Frătăuţiul Nou, 2/14 ianuarie [1]889
Stimate Domnule!
Domnul Dr. Crăiniceanu avu bunătatea de a-mi trimite carta D-Tale, în care
îi comunici rezultatul operetei răposatului meu fiu Ciprian.
Şi dl. dr. Vuia avu atarea şi acea bunătate a-mi scrie despre acel rezultat, care
mi-a stors lacrimile, lacrimi de jale şi de mângâiere! De jale, căci am pierdut atât
de timpuriu pre bunul şi iubitul meu copil; de mângâiere, că umbra, memoria lui îşi
au şi acum după moartea-i o recunoşatere atât de favorabilă şi de onorătoare.
Eu m-am şi grăbit a răspunde domnului dr. Vuia la benevola-i împărtăşire şi,
mulţumindu-i pentru acea a d-sale bunătate, l-am rugat să primească felicitările
mele pentru acea reuşită completamente bună, atât pentru sine, ca distinsul iniţiator
şi patronizator a întreprinderii cu darea operetei, cât şi pentru domnii şi doamnele
diletante, care, cu bună seamă, numai printr-un zel de tot devotat frumosului scop
şi prin osteneală dosebită au câştigat operetei acel succes atât de strălucit.
Domnia Ta, însă, scrii domnului dr. Crăiniceanu că sora D-Tale a avut rolul
Dochiţei, care rol la Braşov l-a avut distinsa cântăreaţă, Madama Lenger, soţia
avocatului Ioan Lenger, şi că a fost onorată într-un mod deosebit. Aceasta, pricep
că numai pentru aceea, că dumneaei a fost în greul său rol la o înălţime încă
deosebită, mai fiind acel rol al Dochiţei, cel principal. Fii bun deci, te rog, şi
exprimă-i D-Ta din parte-mi separatele mele felicitări şi profundă mulţămită, căci
tare cred că D-ei a dat prin cântarea şi dramatica sa propria vervă întregii
reprezentaţiuni: onoare D-sale!
Şi-apoi îmi permit a te mai ruga să ai bunătatea a-mi descrie – când vei avea
timp liber – cât s-ar putea de mai detaliat, prezentaţiunea operei, şi adică:
Cine a manuat pianul (ce cred că l-a manuat cu iscusinţa potrivită)?
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Cântat-a şi uvertură?
Ce s-a cântat între acte?
Harfa şi campanele n-au intervenit pe lângă pian?
Ispravnicul cum a fost îmbrăcat, nu în anteriu etc.?
Cred că nu bănuieşti, căci te molestez cu aceste întrebări şi de aceea şi mai
cred că mi le-i răspunde cu bună inimă, cu care inimă şi eu Te salut şi subscriu, al
D-Tale, ce şi dintr-o epistolă a D-Tale, aflătoare în lăsământul corespondenţial al
bietului Ciprian către dânsul, am plăcerea de a te şti – cu stimă!
Iraclie Porumbescu
Exarh şi paroh
P. S. În urma avansării mele în „Foaea diecezană” din Caransebeş, că se află
în lăsământul muzical al fiului meu compoziţiuni bisericeşti şi religioase şi că sunt
gata a le da gratis orişicui le-ar cere, am primit până acum şase „cereri” de prin
Banat şi abia una putui a satisface, cea adică ce-mi veni mai întâi de la învăţătorul
din Bocşa Română. Poate va fi bine ca să-i scriu, apoi el să le comunice circulando
celorlalţi domni, căci numai un exemplar am din cele mai multe bucăţi. Şi-apoi
cred că încă şi de-acum, din alte părţi se vor cere. Nu ştiu ce voi face.
Nu bănui, în fine, că-ţi alăturai aici imnele acestea ce le-am făcut pentru
şcolăraşii mei şi le cântăm cum putem.

II
Frătăuţii [Noi], 17/29 ianuarie 1889
Stimate Domnule!
M-ai îndatorat prea mult cu de tot amabila-ţi epistolă: îţi mulţumesc din toată
inima!
Am citit şi în „Tribuna” despre extraordinarul joc şi cântare a demnei D-Tale
domnişoare surori şi că aceasta trebuie să fi fost aşa, testează şi onoarea-i, la care
s-a simţit „Reuniunea de cântări” îndatorită să i-o acorde şi facă.
Frumoasele şi măgulitoarele păreri ce ţi le dai despre muzica operetei, mă fac
a crede cu siguritate că i-ar plăcea şi laureatului nostru autor al libretului operei,
domnului V. Alecsandri, să le audă. Epistola D-Tale, deci, întreagă, i-o trimisei ieri
la Paris, cum făcusem şi cu cea a d-lui dr. Vuia, ce mi-o scrise a doua zi după darea
operetei şi la care epistolă D-l Alecsandri îmi şi răspunse, recomandând totodată
opereta directorului general a teatrelor din România, d-lui Caragiale, pentru
primirea-i pe bina [scenă] a Teatrului Naţional din Bucureşti, lucru ce greu s-a[r]
realiza; căci, după cum îmi scrie dl. dr. Crăiniceanu şi dl. Bărcănescu, dirigentul
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corului bisericesc de la „Bălaşa Doamna”, „puteri” pentru operete româneşti, cel
puţin de prezent, Teatrul Naţional n-are.
Şi acesta, avizând la cele ce le spui D-Ta despre singuraticii diletanţi şi
diletante, apoi şi despre bravele coruri, i-am scris D-lui Alecsandri.
Ah, de n-ar fi Bucureştii aşa departe de Oraviţa! ... o escursiune a diletanţilor
într-acolo. Dar ne-ar părea poate rău de ruşinea Capitalei României, că n-are
românesc ce are Oraviţa... şi încă, cum afirmă şi „Tribuna”, pe domnişoara
Drăgoescu.
Ad vocem „Tribuna”. D-ta şi Dl. dr. Vuia vă exprimaţi despre operetă într-un
mod atât de simpatic şi onorific, încât îmi pare ca un ceva marcant – ca să nu zic,
tendenţios – că „Gazeta” nu pomeneşte despre rezultatul unei opere naţionale nici
un cuvânt, pe când despre o operetă străină, numai dată de români la Biserica Albă
scrie în nrl. său din 19/25 a[ceastă] l[ună] trei coloane întregi. Tot aşa şi „Familia”,
nici atâta nu spune despre, am putea zice, prima operetă naţională Crai Nou, cât
spune foaea germană din Oraviţa, ba, nu ştiu de unde, şi o foae tot germană din
Cernăuţi, „Bucoviner Nachrichten”, care aceasta încă şi mai mult zice decât cea din
Oraviţa, că ea spune: „Man schreibt uns aus Oravitzem im term 13 d. m. ... und
dass diese Operette auf grösseren Operettenbühnen aufgefürt zu werden verdient.”
(Ni se scrie din Oraviţa în data de 13 a acestei luni ... şi că această operetă ar merita
să fie pe scene mai mari.)
Bietul Ciprian, cum îmi scrie acum Dl. Alecsandri, „s-a stins în floarea vieţii,
luând cu sine în ceea lume comorile de armonii cele poseda”; el, bietul, nu mai
este, ca să lucreze. Dară nu-i bine că oamenii noştri, prin neaprecierea pionierilor
noştri, fie aceştia şi cât de modeşti şi slabi, nu încurajează şi pe alţii.
Îmi aduc aminte că eu, în anul '48, fiind încă cleric şi alumn seminariale,
scrisesem unele versuri, la care mă inspirase entuziasmul general al acestui an.
Unele se şi tipăriseră. Mai scrisesem apoi o baladă, Ieremie Moghilă şi sihastrul, şi,
fiind poetul nostru V. Alecsandri „refugiat” în Cernăuţi, mă dusei la dânsul şi-l
rugai să-mi coreagă balada. Balada se tipări în „Zimbrul”, trimisă la acel ziar din
Iaşi de dânsul Alecsandri şi încă cu schimbarea a unui singur cuvânt al originalului
meu. Dară invitat pe acea seară de Alecsandri la o plimbare cu el pe toloaca
Cernăuţiului, îmi ţinu o „lecţiune” despre poezie, din care cunoscui că minimul se
află în balada mea, cum şi în toate cele, cele mai scrisesem până atunci. Dar la
sfârşit îmi zise: „De aceste ce ţi-am spus nu te descuraja, domnule: fieştecare unic e
o parte a totului. Scrie, şi de n-a fi tocma aşa, cum ai înţeles din vorba mea, scrie;
noi suntem cu toţii începătorii unui lucru; facă alţii mai bine decât noi: al lor merit
va fi mai mic decât al nostru, căci începutul e mai greu decât continuarea”.
Va să zică, am fost slab, dar nu m-a descurajat în interesul „continuării” prin
alţii.
Aşa-i că ne-am înţeles, că ce, deci, înseamnă două „Auffürhrungen”
(reprezentaţii) a[le] operetei din partea „Gazetei”, că nici măcar n-a reprodus ce-a
zis „Tribuna” despre ea? O, şi bietul Ciprian, mai cu seamă, prin osteneala la
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lucrarea operetei şi dirigearea pregătirii şi prezentării ei, şi-a accelerat moartea!
Dl. Alecsandri, în cartea sa ce mi-o alătură epistolei către mine, adresată lui
Caragiale, deschisă, îi zice acestuia: „Compozitorul operetei e mort, dar opera lui
merită să trăiască... Dă-i viaţă pe bina [scena] noastră”. Ah, dar „Gazeta” are scuză,
căci nu ei i-a scris Marele Bărbat al nostru şi al întregii lumi civilizate, Alecsandri,
cuvintele acelea.
Mulţumesc, stimate Domnule, încă o dată pentru benevola şi frumoasa-ţi
epistolă şi primeşte asigurarea stimei mele celei adevărate, cu care subscriu
Porumbescu
Piesele ce le ceri, cum numai le voi primi, de pe unde le-am împărţit, ţi le-oi
trimite.
B.A.R. 4(2)
CLV
III
Frătăuţiul Nou 5/17.3.[18]93
Stimate Domnule!
La stimabila-Ţi epistolă cu totodata împlinire a cererii Domniei Tale,
răspunzându-Ţi, îţi mulţumesc din adâncul inimii mele – şi astăzi încă neconsolată
de pierderea fiului meu Ciprian – pentru frumoasele cuvinte, cu care distingi şi
onorezi memoria acelui al meu fiu! Mulţumită profundă şi celora, care, după cum
ai bunătatea a spune, şi ei pomenesc cu vorbe bune numele lui! Mulţumită însă
deosebită demnei D-Tale fiice, care de rolul principal ce l-a avut în opereta Crai
Nou s-a epuizat într-un mod şi grad atât de „aparte” excelent, că toate gazetele, care
raportează despre reprezentarea acelei operete la Oraviţa, nu mai au destule cuvinte
de laudă pentru dumneaei!
O, deşi cu lacrimi de durere, multă mângâiere mi-au adus acele ştiri.
Opereta se află de prezent la Craiova, unde Teatrul Naţional de acolo a
cerut-o şi e ca să se dea în apropiindele zile ale Paştilor. De bâlciul Sfântului Petru,
la Cernăuţi, vine trupa craioveană întreagă în capitala noastră, ca să o dea şi aici.
Voi face chipuri ca să o trimit şi D-lor Voastre.
Abia trimisesem notele operetei la Craiova, şi-mi veni o scrisoare de la
dl. Corduneanu, redactorul „României muzicale” din Bucureşti, în care îmi ceru
notele operetei pentru teatrul de operete de la „Orfeu” (din Bucureşti), şi aceea,
încă [în] stagiunea aceasta, până la finele lui martie v[echi].
N-am gândit că mi se va cere opereta din două locuri odată, şi-apoi, mai
aflându-mă la ţară, mai departe de oraş, n-am grijit de un duplicat al notelor şi cu
regret, deci, n-am putut servi d-lui Corduneanu, respectiv teatrului de la „Orfeu”.
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Şi ca să-ţi mai spun, stimate Domnule, că apreţuind [preţuind] D-ta şi
D-voastră, acolo între confraţii noştri, modestele acorduri ale bietului meu fiu, aveţi
tovarăşi şi între străini şi în ţări depărtate: binevoieşte a afla că persoane de rang
înalt şi de naţionalitate germană din Cernăuţi m-au rugat astă iarnă să le dau
opereta şi să le permit ca textul ei să-l traducă în nemţeşte, ca tot cu muzica fiului
meu – cum ziseră acele persoane –, „din pietate” către compozitorul operetei,
compatriot bucovinean, să o dea pe bina din Cernăuţi.
Le făcuserăm pe voie şi le trimisesem opereta. Dară, aflând după aceea de
mojicia unor aşa-numiţi „Kulturträger aus Osten” (mesageri culturali din Est) la
prezentarea unei piese teatrale la Cernăuţi, prin celebra noastră artistă Agatha
Bărsescu, imediat mi-am revocat promisiunea, cu menţionarea potrivită respectivei
purtări şi această revocare am publicat-o în „Gazeta Bucovinei”.
Dară directorului Conservatorului din Moscova, care e totodată şi directorul
corului mitropolitan de acolo, m-a rugat, tot astă-iarnă să-i trimit cu orice preţ
compoziţiile religioase ale fiului meu, ce am şi făcut, însă fără a cere vreun
onorariu.
Cu frumoasă mulţămită mi s-au remis originalele zilele trecute prin
Consulatul rusesc din Cernăuţi.
Trimiţându-ţi, deci, bucuros, corectura de la Candidatul Linde, te rog
remite-mi-o curând.
Şi acum, succes bun!
Cu stimă!
Porumbescu
Exarh arhiepiscopesc şi paroh în Frătăuţiul Nou
[ilizibil] vechi
Bucovina 5/17 – III – 93
P. S. De poţi lesne, dispune să mi se scrie o copie după corectură şi pentru
mine.
Apropos: poftesc a spune domnişoarei Anna Ştefan (o fi poate acum
doamna A.) salutări frumoase de la mine. Am avut onoarea a-i face cunoştinţa la
Bucureşti.
B.A.R. 4(3)
CLV

DIE GESCHICHTE EINER KLEINEN STADT (II)
GEORG GEIB
VIII.
Durch kaiserliches Patent vom 7. September 1848 wurde in der Bukowina
das Untertanenverhältnis und die Fron abgeschafft. Es scheint aber, dass die
Bevölkerung von Gurahumora unter den bisherigen Verhältnissen sich sehr wohl
fühlte und, wie die Chronik der katholischen Kirche des Ortes besagt, mit der
neuen Ordnung nicht recht zufrieden war und der früheren Zeit nachtrauerte, „in
der die Leute noch Geld hatten.” Die Rechte der Einwohner auf Brenn- und
Bauholz aus den Fondswaldungen, auf die Benutzung der Waldwiesen zum
Weiden des Viehs und zur Futterbeschaffung, sowie die Möglichkeit der
Schweinemast mit Bucheckern auf dem Gebiete der einstigen Klöster, waren zu
Servitutsrechten geworden, die entsprechend dem kaiserlichen Patent vom 5. Juli
1853 (im Reichsgesetzblatt desselben Jahres) vom Religionsfonds durch Abtretung
von Wald- und Wiesenteilen an die betreffenden Gemeinden abgelöst werden
mussten. Aufgrund des erwähnten kaiserlichen Patentes wurde zur Regelung dieser
Fragen eine Sonderkommission, „die Bukowiner k. k. GrundlastenablösungsRegulierungslandeskommission” eingesetzt, die für die Bewältigung der Arbeiten
mehrere Jahre benötigte. So wurde zwischen der genannten Kommission und der
Gemeinde Gurahumora am 31. März 1864 ein Abkommen getroffen, das von der
Kommission am 24. Juni desselben Jahres ratifiziert wurde. Es befindet sich im
Original im Landesarchiv in Czernowitz. Demnach erhielt die Gemeinde
Gurahumora als Ablösung für ihre Rechte auf Holz, Weide usw. Wald und Wiesen
im Gesamtausmasse von 1338 Joch. Demgegenüber anerkannte die Gemeinde,
dass sie keinerlei Ansprüche mehr auf den Rest der Güter des Religionsfonds habe.
Der Fonds aber behielt sich das Recht auf die ungestörte Benutzung der Wege in
den abgetretenen Teilen und auf die Errichtung neuer Wege zum Abtransport des
Holzes aus den Fondswaldungen vor. Die endgültigen Grenzen der abgetretenen
Wald- und Wiesenstücke wurden durch ein Protokoll Nr. 126 vom 25. Mai 1865
festgelegt.
Aehnliche Abkommen wurden auch mit den Nachbargemeinden, so dem
schon seit 30 Jahren bestehenden deutschen Kolonistendorf Bori am 24. März 1863
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abgeschlossen, das eine Ablösung von 200 Joch Wald erhielt, Voroneţ am
24. Oktober 1871 (547 Joch Wald und Wiesen), Kloster Humora am 5. März 1871
(über 1000 Joch) und Poiana Mikuli (Micului) am 6. April 1866 (484 Joch).
Die durch die Ablösung der Servitutsrechte der Gemeinde eingeräumten
Rechte bezogen sich zunächst nur auf die Gesamtheit der Einwohner, die auf dem
Gebiete der Gemeinde bei der Veröffentlichung des Gesetzes im Jahre 1853
ansässig waren, also einschliesslich bis Haus Nr. 220. Die später
Dazugekommenen erfreuten sich der dadurch gewährten Vorteile nicht. So zahlten
die alteingesessenen Einwohner für eine Klafter Brennholz aus dem Gemeindewald
die Taxe von 10 Kreuzer, während die neuen Häuser 20 Kreuzer zahlen mussten.
Später ist dieser Unterschied aufgehoben worden.
Nur in einer Beziehung blieben die alten Servitutsrechte weiter in Geltung
und zwar in Bezug auf das orthodoxe Pfarramt, das auch weiterhin vom
Religionsfonds Ackerboden (gewöhnlich 12 Falschen = über 25 Joch) als
„Session” und eine bestimmte Menge Brennholz als „Deputat” erhielt. Die
Gurahumorer orthodoxe Pfarre erhielt jährlich 14 Klafter Brennholz gegen Ersatz
des Schlaglohns. Ein ähnliches Recht auf Brennholz wurde auch der katholischen
Pfarre schon im Jahre 1812 zugestanden, dass durch kaiserliches Dekret Nr. 44.789
vom 16. Oktober 1839 neuerlich bekräftigt wurde.
Die wenigen Katholiken der Bukowina, die bis zur Besetzung der Provinz
durch die österreichischen Truppen dort lebten, waren bis zum Jahre 1779 dem
katholischen Bischof in Bacău unterstellt. Mit Rücksicht auf die Militärkaplane der
österreichischen Regimenter in der Bukowina, die gleichzeitig auf die Seelsorge
der Zivilbevölkerung betreuten, gelangten die Bukowiner Katholiken im Jahre
1779 unter die Gerichtsbarkeit des Erzbistums Lemberg. Bei der Aufhebung der
Militärverwaltung wurden die bisherigen Militärkaplanate schon einige Monate
vorher in Lokalkaplanate umgewandelt. Im Süden der Bukowina verblieben aber
zur Bewachung der Grenze in verschiedenen Ortschaften drei Regimenter,
„cohortes”. Für die katholischen Soldaten dieser Regimenter, die die überwiegende
Mehrheit bildeten, wurde von Anbeginn ein Militärkaplanat in Vama errichtet. Der
erste Militärkaplan war der Karmelitermönch Paul Harrasch. Da die Gemeinde
Gurahumora eine vorteilhaftere Lage und eine überwiegend katholische
Bevölkerung hatte, übersiedelte Harrasch im Jahr 1784 nach Gurahumora. Das
kleine Holzkirchlein aus Vama wurde nach Gurahumora übergeführt und in der
Nähe der Kaserne, unweit der ehutigen orthodoxen Kirche, aufgestellt. Seit dem
Jahre 1784 wurde also in dem Orte katholischer Gottesdienst abgehalten und die
Kirchenbücher geführt. Das Gurahumorer Militärkaplanat unterstand dem
Militärsuperior – „superior castrensis” – in Lemberg und dem Militärbischof in
St. Pölten.
Paul Harrasch starb im Jahre 1803. Das Kaplanat wurde wegen Mangels an
Priester erst 1806 wiederbesetzt. In der Zwischenzeit versah von Zeit zu Zeit den
Gottesdienst in der Gemeinde abwechselnd einer der zwei für den ganzen Süden
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der Bukowina, von Suceava bis weit über Gurahumora, bestellten Priester, der
Kapuzinermönch Franz Meierhauser und der Jesuitenmönch Theodor Lazar. Im
Jahre 1806 wurde zum Lokalkaplan der Mönch „ex ordine Bernardinorum”
Marianus Meszenas bestellt. Ihm folgte im Jahre 1815 der bereits erwähnte Lazar,
der im Jahre 1822 pensioniert wurde.
Da die Zahl der Katholiken in Gurahumora ununterbrochen stieg, reichte das
alte baufällige Holzkirchlein bald nicht mehr aus. Kaiser Franz I. gab bei seinem
Besuch in der Bukowina im Jahre 1811 Auftrag, in mehreren Orten der Bukowina
neue Gotteshäuser zu bauen. So erhielt auch Gurahumora eine neue Steinkirche,
die nach mehreren Zubauten noch bis zum heutigen Tagen über der Eingangstür
die Inschrift „Sumptibus Imperatoris augusti Francisci I. anno MDCCCXI”
aufweist. Die Kirche wurde erst 1826 am 27. Juni im Beisein des Lemberger
Erzbischofs Andreas Graf Ankwitz, als Dreieinigkeitskirche eingeweiht. Beiden
Ereneuerungsarbeiten im Jahre 1923 wurden die Worte der Inschrift „imperatoris
Francisci I.” im Auftrage eines übereifrigen Beamten der Sicherheitspolizei unter
dem Vorwande entfernt, dass sie eine schlechte Gesinnung gegenüber dem Staate
und eine wenig angenehme Erinnerung darstellen würden. Die katholische
Bevölkerung, der im Bezug auf staatsfreundliche Gesinnung ganz und gar nichts
vorgeworfen werden konnte, war deshalb sehr gekränkt. Im übrigen hat die
österreichische Regierung die im Lande vorgefundenen Kirchen mit ihren
Inschriften nicht nur unangetastet gelassen, sondern für ihre Erhaltung und ihren
Schutz Sorge getragen.
IX.
Die katholische Kirche entfaltete in der Bukowina rege Tätigkeit. Erzbischof
Graf von Ankwitz berichtete im Jahre 1822 dem Kaiser: „Die Zahl der Katholiken
in der Bukowina is verhältnismässig gering, do könnte sich durch häufige
Visitationen gesteigert werden, insbesondere mit Rücksicht auf die Rücksstätigkeit
der orthodoxen Priester”. In der Folge sandte das erzschöfliche Konsistorium aus
Lemberg „Propter auctum in eo loco animorum“ (zur Mehrung der Gläubigen an
jenem Orte), am 1. Januar 1823 für die katholischen Gemeinden der Südbukowina
eine Jesuitenmission, die aus einem Superior und 3–4 Hilfspriester (sacil
coadjutores) bestand. Der Sitz dieser Mission war Gurahumora. Von diesen
5 Jesuiten waren gewöhnlich zwei auswärts beschäftigt und zwar, um die
Kaplanate in Karslberg (= Putna) und Fürstental (= Voevodeasa) zu verwalten. In
der Zeit der Jesuitenmission, die eine sehr erfolgreiche Tätigkeit entfaltete, haben
als Superioren in Gurahumora gewirkt: Andreas Pierling (1823–1829), Adam
Kossakowski (1829–1837), Gaspar Stiebel (1837–1841) und im Jahre 1842 Franz
Cornet. Als Hilfspriester werden in dieser Zeit genannt: Josef Steidler, Johann
Nepomuk Stöger, Oswald Rausch, Franz Cornet, Josef Polankay, Franz
Senkiewicz, Anton Jann, Karl Szczeparow, Johann Guillemaind und Zacharias
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Ledergerw. Die Tätigkeit der Jesuitenmission ist am besten aus einer Statistik der
Zeit ersichtlich. Während im Jahre 1820 in Gurahumora nur 303 katholische Seelen
gezählt wurden, gab es im Jahre 1845 daselbst schon 705 Katholiken.
Im Jahre 1842 wurde die Jesuitenmission aus Gurahumora abberufen. Der
Posten des Lokalkaplans von Gurahumora wurde im Jahre 1843 durch Anton
Bereznicki aus Borăuţi in der Bukowina besetzt. Das Lemberger Konsistorium
bevorzugte diesen Bewerber, da er als Bukowiner die „moldauische”
Landessprache beherrschte und mit den Verhältnissen des Landes vortrefflich
vertraut war. Da das Gurahumorer Kaplanat über 30 Gemeinden umfasste, war die
Betreuung derselben überaus schwierig. Mit der Rückkehr des Sekularklerus wurde
deshalb ein „Kooperator” beim Kaplanat ernannt. Mit kaiserlicher Verfügung vom
25. November 1845 wurde das Kaplanat Gurahumora zum Rang einer Pfarre
erhoben und dem Pfarrer eine jährliche Dotation von 400 Florin, dem Kooperator
eine Solde von 200 Florin ausgesetzt.
Pfarrer Anton Bereznicki verwaltete die Gurahumorer Pfarre bis zum Jahre
1864, in dem er wegen Krankheit (unter anderen litt er an Verfolgungswahn)
pensioniert wurde. Er starb 1867 in Czernowitz. Während seiner Amtszeit wurde
ein jüdischer Korporal, namens Mordko Zweig, des Grenzerbataillons getauft und
erhielt den Namen Johann Zaczanowski. Unter Bereznicki wurde 1845 auch der
alte Friedhof, der an der Hauptstrasse lag (zwischen der Wirtschaft Klostermann
und Pruncul) aufgehoben. An seiner Stelle entstand ein Volksgarten. Heute wird
der Platz als Gemüsegarten verwendet, da die schönen Bäume während des ersten
Weltkrieges von den Russen gefällt worden waren. Vor dem ersten Weltkrieg hätte
hier das Realgymnasium errichtet werden sollen. Doch kam man von diesem Plan
ab. Im Jahre 1845 wurde auch der neue Friedhof angelegt, der im Laufe der Zeit
mehrmals erweitert wurde. Im Jahre 1847 ereignete sich in der Gurahumorer Pfarre
ein in der Geschichte der katholischen Kirche seltener Fall. Der
Pfarramtskooperator Josef Burkhardt, der gegen seinen Willen hierher versetzt
worden war, wurde in seinem Zimmer erhängt vorgefunden. Die Pfarrkronik
berichtet: „ipse se suspendit in cista etquidem in cubiculo cooperatoris” („er hat
sich in seiner Kammer und zwar in dem Zimmer des Kooperators erhängt”).
Nach einer mehrmonatigen Betreuung durch den Pfarrer Erasm Neuburg
wurde am 4. Januar 1865 Josef Neumann zum Pfarrer von Gurahumora bestellt.
Dieser nahm bedeutende Verbesserungen an der Kirche und am Pfarrhaus vor und
bestellte im Jahre 1872 eine Turmuhr. Seit dieser Zeit hat die Stadt eine
Kirchturmuhr. Neumann starb 1878 plötzlich. Sein Nachfolger wurde Felician
Preysentanz, der schon im Jahre 1843 als erster Kooperator der Gemeinde in
Gurahumora tätig war. Er wurde 1888 hochbetagt pensioniert. Ihm folgte 1898
Clemens Swoboda, der bis zum Jahre 1905 eine überaus erfolgreiche Tätigkeit
entfaltete. Insbesondere ist ihm die Verschönerung der Kirche und die
Vergrösserung des Pfarrhauses nach dem grossen Brand, dem die Stadt im Jahre
1899 zum Opfer fiel, zu danken. Sein Nachfolger war Karl Morosiewicz, der aus
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dem Orte selbst gebürtig war. Durch fast zwei Jahrzehnte war dieser
ausgezeichnete Priester Hüter der katholischen Gemeinde in Gurahumora. Er
versah sein Amt mit so viel Liebe und Zuneigung, dass er sich nicht nur die Herzen
seiner Gläubigen gewann, sondern auch die Verehrung der anderen Bürger der
Stadt. Unvergesslich wird seine Einsatzbereitschaft während des ersten
Weltkrieges bleiben, da er sich unermüdlich und opferbereit während der
Russenbesetzung für das Wohl aller Bürger der Stadt einsetzte. Als er im Jahre
1923 als Pfarrer nach Radautz berufen wurde, verlieh ihm die Stadt zum Dank das
Ehrenbürgerrecht der Stadt. Sein Nachfolger war Josef Kluczewski und dann Karl
Schüttler, der nach kurzer Zeit als Religionsprofessor nach Câmpulung versetzt
wurde. Das Pfarramt wurde dann von Sigismund Mück übernommen, der es bis zur
Umsiedlung der Südbukowiner Deutschen nach Deutschland betreute.
Die in den ersten Jahrzehnten lateinisch, später deutsch geschriebene
Chronik der katholischen Pfarrgemeinde Gurahumora, die von den Kaplanen bezw.
Pfarrern der Stadt verfasst wurde, enthält nicht nur inbezug auf die Katholiken des
Ortes und der Umgebung überaus wertvolle Angaben, sondern auch inbezug auf
die Geschichte des Ortes. Pfarrer Swoboda verfasste auf Grund der Kirchenregister
ein Gedenkbuch „liber memorabilium”, das von seinen Nachfolgern fortgesetzt
wurde und im Archiv der Kirche aufbewahrt wird.
X.
Zur Förderung der Landwirtschaft, des Handels und der Industrie in dem
noch schwach bewohnten Buchenlande hatte Kaiser Franz I. nach seinem Besuche
in der Bukowina den Auftrag erteilt, insbesondere die Güter des Religionsfonds mit
deutschen Kolonisten zu besiedeln. So entstanden im Laufe etwa eines Jahrzehntes
(1835–1845) mehrere deutsche Kolonien, hauptsächlich im Süden der Bukowina
(Schwarztal, Bori, Poiana Micului, Fürstental u. a.), deren Insassen durchweg aus
Deutschböhmen stammten. Diese Kolonisten wurden von der einheimischen
Bevölkerung „taişpini” (= Deutschböhmen) genannt. Ohne besondere Kolonisation
hatten sich schon früher in der Nähe von Gurahumora um das Jahr 1810 Zipser als
Bergarbeiter in Bucşoia niedergelassen. 1817 entstanden die deutschen
Holzhauerkolonien Frasin und Paltinoasa.
Im Jahre 1835 erhielt die katholisch-deutsche Bevölkerung der Gegend einen
starken Zuzug durch die Errichtung der deutschen Kolonie Bori (Boureni). Im
Sommer dieses Jahres überreichten über 30 deutsche Familien aus dem
böhmischen Kreise Prachin – Pisek an die „löbliche k. k. Cameralgefällenbezirksverwaltung” in Czernowitz die Bitte um Ansiedlung. Das Kreisamt
befürwortete diese Ansiedlung als erwünscht, weil sie in einer wenig bevölkerten
Gegend stattfand und somit ein Mittel mehr darstellte, die so sehr gefährdete
öffentliche Sicherheit aufrechtzuerhalten.
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Die erwähnten Familien wurden an die Religionsfondsverwaltung in Solca
gewiesen, die verpflichtet wurde, für sie einen geeigneten Siedlungsplatz ausfindig
zu machen. Am 5. Juli 1835 wurde zwischen dem Fonds und den Kolonisten ein
Vertrag abgeschlossen, der seitens des Fonds vom Oberförster Niedenthal und dem
Bezirksverwaltungsoffizial Johann Koch, seitens der Kolonisten und deren
Vertretern Christof Reichart, Georg Hellinger und Josef Schafhauser gezeichnet
wurde. Als Zeugen walteten Traugott Holzdräger und Victorin Woynarowicz. Für
die Ansiedlung wurde ein Wald- und Wiesenstück in der Nähe des Ortes
Gurahmora ausersehen, das dem Orte Kloster Humora gehörte und zwischen den
Bächen Bouri, Scutaru, Locotarca, Kozoc, Pintea, Dorhian, Cărămidăriei und
Bocanci lag. Die Gegend war damals noch voll bewaldet, da das Holz wegen der
schlechten Transportmöglichkeiten keinen Wert besass. Die neuen Ansiedler
erhielten je Familie 2 Joch als Haus- und Gartenplatz, 8 Joch Ackergrund und
20 Joch Weiden und Wiesen. Selbstverständlich musste die Fläche erst gerodet
werden. Die Namen der in dem erwähnten Protokolle angegebenen 30 Ansiedler
sind: Christof Reichart, Georg Hellinger, Christian Meidel, Franz Rippel, Jakob
Gerhard, Wenzel Hilgarth, Georg Brandl, Josef Gärtner, Veit Seidel, Sebastian
Weilisch, Johann Lang, Josef Hoffmann, Johann Hass, Franz Klostermann, Johann
Johannstädter, Anton Pinter, Josef Schafhauser, Johann Schafhauser, Christian
Hartinger, Michel Kisslinger, Johann Stauber, Jakob Koller, Johann Schaetz, Anton
Schaetz, Josef Pilsner und Lorenz Zoglauer. Sie stammten aus den deutschböhmischen Gemeinden des Prachiner Kreises im Bezirk Pisek: Rehberg,
Seewiesen, Bergreichenstein, Unterkörnwiesen, Bergreichenstein, Unterkörnsalz,
Langendorf, Sattelberg, Aussergefilde, Hurkenthal, Erdberg, Winterberg,
Hirschenstein, Zwoischen usw.
Die Gemeinde Kloster Humora wurde für die Abtretung des Waldes und der
Wiesen vom Religionsfonds durch Ueberlassung einer doppelt so grossen
Waldfläche in der Nähe der Ortschaft entschädigt. Das am 16. Juli 1835 in der
Amtskanzlei in Gurahumora abgefasste Protokoll über die Abtretung der zu Hausund Gartenplätzen für die neuen Ansiedler geeigneten Klosterhumorer
Hutweidenparzelle wird auch von den „Aeltesten” (= bătrâni) der Gemeinde
Kloster Humora, die zu diesem Zwecke in die Amtskanzlei berufen worden waren,
gefertigt. Diese erklärten hierbei, dass sie die Abtretung freiwillig und
ungezwungen taten. Es unterschrieben als Zeugen seiten der Gemeinde Kloster
Humora: in zyrillischer Schrift ein Name unleserlich, Ioniţă Chirpiş, die anderen
nur mit Kreuzzeichen, da sie des Schreibens unkundig waren, Zaharie Buburuzan,
Ştefan Hojbotă vornic (= Gemeindevorsteher), Vasile Buburuzan, Constantin
Mottok, Georgi Vacar, Istrati Buburuzan, Nicolai Ucraineţ, Maftei Hojbotă, Vasile
Macovei, Gavril Hojbotă, Iacob Jucan, Nicolae Chelar, Ştefan Todoraş, Nicolae
Petenghea, Zaharie Vacar, Leontie Bangău, Iosif Bodai und Miron Jucan. Das von
der Gemeinde Kloster Humora beigefügte Siegel stellt eine Kirche mit Turm
zwischen zwei Tannen dar und trägt die zyrillische Aufschrift: Homor.
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Interessant ist der Bericht, den der Oberförster Niedenthal zugunsten der
Kolonie schon vorher am 4. Juli 1835 an das Kreisamt gesandt hatte. Der Ort
Gurahumora sei von unnutzbaren Waldungen fast umringt. Das Gurahumorer
Revier allein besitzte 15.775 Joch meist überständiger Waldungen. Der jährliche
Holzertrag erreichte kaum ein Fünftel des möglichen jährlichen Ertrags. An einen
Absatz von da in das Flachland sei durchaus nicht zu rechnen. Auf den Absatz des
auf dieser Strecke erübrigenden Bau- und Brennholzes sei durchaus keine
Aussicht. Deshalb sei das Holz den Ansiedlern zum Bau und zur Bestreitung des
„conventionsmässigen” Bedarfs, der Rest aber zur Veräschung für die in
Pachtbenutzung stehende Frasiner Potaschsiederei zu bestimmen. Die Erhebung
Gurahumoras zum Marktflecken stehe in Antrag. Gurahumora sei so nahe, dass
den Ansiedlern der Bezug der dortigen „lateinischen” Kirche als auch der „dasigen
Normalschule“ mittels der nahen nach Gurahumora führenden Chaussee und
Brücke jederzeit möglich wäre. Endlich biete der Ort Gurahumora und die nahe
„Kommercialstrasse nach Siebenbürgen” den Kolonisten nahe und hinreichende
Gelegenheit zum Absatz ihrer Produkte in die höhere Gebirgsgegend. Andererseits
wären sie in der Lage, den Gurahumorer meistens aus Handwerker bestehenden
Insassen besseren Erwerb, Erleichterung in der Militärbequartierung,
Vorspannleistung und in der Aufbringung der notwendigen Lebensmittel zu
gewähren. Bezüglich der Gerichtsarbeit und Polizeiaufsicht könne diese Kolonie
dem obrigkeitlichen Amte in Gurahumora zweckmässig untergeordnet werden. Die
Unterstützung mit Brot und Samenkörnern könne ihnen aus den vorhandenen
Gurahumorer Gemeindefondsvorräten gewährt werden. Sonst aber dürfte die
Kolonie der Herrschaft ausser den allenfalls baren Vorschüssen zum Ankauf des
Arbeitsviehs keine Auslagen verursachen.
XI.
Auf Grund des zwischen der Religionsfondsherrschaft und den Ansiedlern
abgeschlossenen Vertrags waren die neuen Ansiedler verpflichtet, je Familie der
Herrschaft jährlich 10 Florin Conventionsmünze an Grundzins zu zahlen oder statt
dessen 60 niederösterreichische Klafter Buchenscheiter im Humorer Revier zu
schlagen. Bis zur Ermittlung der Steuer sollten die Kolonisten einen Betrag von
3 Kreuzer je Joch, mithin 1 Gulden 30 Kreuzer je Familie zahlen. Das erforderliche
rohe Mauer- und Holzmaterial erhielt jeder Ansiedler unentgeltlich. Für alle
künftigen Baulichkeiten aber sollten sie das Material von der Herrschaft zum
gewöhnlichen Tarif kaufen. An Beheizung erhielt jede Ansiedlerfamilie
wöchentlich im Winter zwei, im Sommer eine Fuhre Holz aus den herrschaftlichen
Waldungen, wofür jede Familie jährlich 6 „Hand- oder Zugrobot” der Herrschaft
leisten oder auf ihr Verlangen hiefür 6 n. ö. Klafter Brennholz herrichten musste.
Für die ersten 6 Jahre wurde der Grundzins (10 Fl.) und der Steuerbetrag erlassen.
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Alle übrigen landesfürstlichen Angaben sollten sie aber, wenn sie ihre neuen
Wohnungen bezogen haben würden, unweigerlich leisten.
Die den Ansiedlern zur Verfügung gestellten Gründe wurden ihnen in
erbeigentümliche Nutzniessung übergeben. So wurde ihnen auch das Recht
zugestanden – dies jedoch nur im ganzen und mit Inbegriff der dazugehörigen
Wohn- und Wirtschaftsgebäude – sie an einen anderen mit allen im Vertrag
enthaltenen Verbindlichkeiten und mit Einwilligung der Grundherrschaft zu
übertragen, wogegen jede Anmassung eines Dominikalrechtes, eine Verpfändung,
Verpachtung eines Ansiedlungsgrundes unter Verlust desselben untersagt wurde.
Auch die Erbfolge wurde geregelt. Darnach überging beim Tode eines Ansiedlers
die Wirtschaft an den ältesten Sohn oder in Ermangelung eines solchen an die
älteste Tochter. Beim Aussterben einer Familie sollte das Anwesen der Herrschaft
anheim fallen und ihr allein das Recht zu stehen, sie weiter zu vergeben.
Gerichtspflege und gesetzlichen Schutz erhielten die Ansiedler von der
Grundherrschaft unentgeltlich. Wenn aber einer sich eines schweren Verbrechens
schuldig machen sollte und desshalb zu einer schweren Kerkerstrafe verurteilt
werden sollte, so behielt sich die Grundherrschaft das Recht vor, ihn ohne
Entschädigung von Haus und Grund „abzustiften” und andere verlässliche Wirte
aufzunehmen. Desgleichen sollte derjenige behandelt werden, der diesen Vertrag
nicht respektieren sollte, sich dem Trunk ergeben, die Wirtschaft vernachlässigen
oder als Aufwiegler oder Unruhestifter angeklagt und überwiesen werden sollte.
Zur Anschaffung von Vieh und Geräten erhielt jede Familie 100 Gulden auf
9 Jahre zu 5 v. H. Da die Zeit vorgeschritten war, mussten sich die Ansiedler für
den herannahenden Winter Notunterkünfte in der Form von Erdhütten erbauen. Im
Winter 1835 und im Frühjahr 1836 schritten sie an die Rodung des Waldes und an
die Errichtung dauernder Wohnstätten. Die Arbeiten gingen aber nur langsam
vorwärts. So mussten viele der Ansiedler über den Sommer auf die Güter der
Ebene auf Arbeit gehen, und für ihre Familie den notwendigen Lebensunterhalt zu
verdienen. Die benachbarten deutschen Ortschaften vor allem Radautz, Ilischestie
und Gurahumora gewährten bereitwilligst den neuen Ansiedler Unterstützung.
Auch der Religionsfonds kam ihnen zu Hilfe, indem er im „Varvata”-Tal eine
Potaschsiederei („Potaschhütte”) errichtete, die den deutschen Ansiedler immerhin
einigen Nebenverdienst sicherte. Bis zum Bau der Eisenbahnstrecke Dărmăneşti
(Hatna) – Câmpulung, die dann später über Vatra Dornei bis an die
Siebenbürgische Grenze verlängert wurde, war die Erzeugung von Potasche fast
die einzige Möglichkeit, die ungeheureren Holzbestände des Gebietes auszunutzen.
Im Jahre 1854 wurde der „Robot” (Fron) ohne Entschädigung aufgehoben.
Alle übrigen Verpflichtungen der Ansiedlung gegenüber dem Religionsfonds als
Grundherrschaft wurden von den Ansiedlern mit dem Gesamtbetrage von
470 Gulden abgelöst. Die Ansiedler erhielten ihrerseits für ihre Rechte,
unentgeltlich Holz aus den Fondswaldungen zu holen, einen schönen Waldanteil
im Revier Bucşoaia.
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Bis zum Jahre 1863, in dem Bori eine selbstständige Gemeinde wurde,
schickten die Ansiedler ihre Kinder in die katholische „Trivialschule” nach
Gurahumora. Da die Entfernung aber für die Kinder immerhin beträchtlich war, da
die häufigen Hochwasser vor der Regulierung des Homorbaches die Benutzung
der Brücke über diesen Bach oft unmöglich machten und da die Winter in dieser
Gegend überaus strenge sind, war an einen geregelten Unterricht nicht zu denken.
Die Ansiedler nahmen deshalb schon im Jahre 1844 einen Privatlehrer namens
Jakob Stockmayer auf, der täglich bei einer anderen Familie Unterricht erteilte und
dafür dort Essen und Unterkunft erhielt. Ausserdem gab ihm die Kolonie monatlich
eine geldliche Entlohnung von 2 Gulden. Da dieser Unterricht aber umständlich
und beschwerlich war, stellte die Kolonie dem Lehrer schon nach kurzer Zeit ein
Unterrichts- und ein Wohnzimmer zur Verfügung. Die Nachfolger Stockmayers als
Privatlehrer in Bori waren Ludwig Wolfgang, Johann Fritz und Josef Ruziczka. Im
Jahre 1864 erhielt dann die Ansiedlung eine öffentliche Schule, deren ersten Lehrer
der letztgenannte Josef Ruziczka war.
XII.
Das die Bevölkerung der Ansiedlung wuchs, übersiedelten viele von ihnen in
das benachbarte Gurahumora, wo sie als Gewerbetreibene und Landwirte ein
besseres Fortkommen hatten. Der Fonds unterstützte sie beim Ankauf von
Grundstücken. Ueberdies erwarben sie bei verschiedenen Gelegenheiten von der
einheimischen Bevölkerung von Gurahumora dem dem Orte angeschlossenen
Neu-Voronetz am rechten Ufer des Humorabaches Gründe. So ist die grosse Zahl
von deutschen Familien in Gurahumora zu erklären gewesen, die dieselben Namen
trugen wie die in Bori: Klostermann, Hilgarth, Hoffmann, Brandl, Lang,
Joachimsthaller, Wellisch, Hellinger usw.
Die Borier Kolonisten hatten wohl zahlenmässig genügend Boden erhalten,
um ihre Familien ernähren zu können. Dieser Boden war aber wegen seiner
Beschaffenheit ziemlich unproduktiv. Die Hänge und Schluchten und die
bewaldeten Höhen waren für den Ackerbau überhaupt nicht zu brauchen, sondern
höchstens als Wiesen und Weiden. So stellte sich bald bei der raschen Vermehrung
der Bevölkerung ein Bodenhunger ein. In der Nähe war Ackerboden nur schwer zu
erwerben, da nur geringe Flächen zur Verfügung standen. Im Jahre 1905 hätte das
Religionsfondsgut „Codru” in der Nähe der Bahnstation Paltinoasa an die Borier
verkauft werden sollen. Durch das Dazwischentreten des rumänischen Priesters
von Gurahumora, Dimitrie Brăilean, wurde dieses Bestreben vereitelt. Nur 18 Joch
konnten den Borier abgetreten werden. So waren viele Bewohner von Bori
gezwungen, anderweitig sich nach Boden oder Erwerb umzusehen. Viele von ihnen
wanderten insbesondere nach Amerika aus, wo es den meisten gelang, bald zu
Wohlstand zu gelangen und auch ihre zurückgebliebenen Familien mit Geld zu
unterstützen, um Boden kaufen zu können.
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Wenn die Lage der Borier auch nicht glänzend war, so war sie doch im
Vergleich mit der der umwohnenden Bevölkerung gut. Die durchweg katholische
Bevölkerung des Ortes hatte es durch harte Arbeit zu einem gewissen Wohlstand
gebracht. Auch von seiten der Regierung des Landes kam man den Boriern
entgegen. Insbesondere war es der deutsche Abgeordnete für die deutschen
Landgemeinden der Bukowina, Regierungsrat Anton K eschman n, dem die
Gemeinde an das Herz gewachsen war. Er setzte es durch, dass der versumpfte
Boden drainiert wurde, dass der Ort eine Wasserleitung und ein Schulgebäude
erhielt.
Die Bevölkerung bewahrte die aus ihrer deutsch-böhmischen Heimat
mitgebrachten Bräuche und Lieder und ihren Dialekt. Allerdings begann sich schon
vor und besonders nach dem ersten Weltkrieg die neue Mode in das sonst einfache
altväterliche Leben der Borier zu drängen und manche Auswüchse zu zeitigen. An
Stelle der urwüchsigen lieblichen Volkslieder ihrer Heimat setzten sich allmählich
die neuen farb- und geistlosen Schlager durch. Auch die Sprache erfuhr durch die
ständige Berührung mit der rumänischen Bevölkerung manche rumänischen
Einschübe, die gang und gäbe wurden. Die aus der böhmischen Heimat
mitgebrachte Tracht, die ursprünglich so kennzeichnend und anheimelnd war (an
Werktagen selbstgefertigte Drillkleider, an Feiertagen Samtkleider mit grossen, oft
silbernen Knöpfen) wiech bald einer eintönigen und schmucklosen Kleidung.
In den ersten Jahren fühlten sich die Borier einsam. Doch bald kamen auch
andere deutsch-böhmische Ansiedlungen in der Nähe hinzu. Im Jahre 1836
siedelten sich deutsch-böhmische Waldarbeiter in Schwarztal (Negrileasa), im
Jahre 1838 ebenfalls Waldarbeiter in Poiana Micului (Buchenheim) an. Besonders
die letzten erlangten bald einen Ruf als ausgezeichnete Resonanzholzarbeiter,
deren Erzeugnisse bis in die Schweiz und nach Deutschland gingen. Zwischen den
deutsch-böhmischen Gemeinden und den anderen deutschen fast durchweg
katholischen Siedlungen rings um Gurahumora (Paltinoasa, Bucşoaia, Frasin,
Stulpicani) entwickelten sich bald rege wirtschaftliche und verwandschaftliche
Beziehungen. Wenn deutsche Familien sich in den benachbarten rumänischen
Gemeinden ansiedelten, wie dies z. B. in Voroneţ und Kloster Humora der Fall
war, so hielten sie auch an ihrem Glauben zähe fest. So kann man in den genannten
rumänischen Ortschaften Familien mit rein deutschen Namen antreffen.
Wie schon erwähnt wurde, unterschrieben die Dorfältesten von Kloster
Humora im Jahre 1835 den Vertrag mit dem Religionsfonds, durch den sie den
deutschen Kolonisten gegen Abtretung von Waldanteilen, Baustellen zum Hausbau
abtraten, nur mit einem Kreuzzeichen. Das deutet darauf, dass auch die
angesehensten Dorfbewohner zu jener Zeit des Lesens und Schreibens noch
unkundig waren. Nach den Berichten der ersten Militärverwalter der Bukowina,
General S plén y und General E nzenb er g, war es mit der Bildung in diesem Land
schlecht bestellt. Nach Splény „wusste die ganze Noblesse von der Literatur kaum
etwas“. Unter der „Noblesse” sind die einheimischen Adelsfamilien (Bojaren,
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Mazilen, Rezeschen) zu verstehen. Als einzige rühmliche Ausnahme wird der
Bojar Vasile Balş genannt, der auch eine bedeutende Rolle in den Beziehungen der
Bevölkerung zur Regierung spielte. Auch der weltliche Klerus und noch mehr die
Klostergeistlichkeit hatte vor der Besetzung des Landes nur eine mässige Bildung.
Allerdings hatten sich die Verhältnisse seit dem Fürsten Constantin
Ma vr ocor dat, der in der Zeit von 1739 bis 1763 mehrmals den muntenischen
oder den moldauischen Fürstenthron innehatte, insofern gebessert, als der Klerus
durchweg des Lesens und Schreibens kundig war.
Bis zur Besetzung der Bukowina durch österreichische Truppen konnte von
einem geregelten Unterricht nicht die Rede sein. Die Bauernkinder wuchsen in
völliger Unkenntnis des Lesens und Schreibens auf. Die Kinder der Adeligen
erhielten einen ziemlich lückenhaften Unterricht durch Privatlehrer in der Familie
oder wurden in die Klosterschulen geschickt, die einen verhältnismässig
entwickelten Lehrplan aufwiesen. Unter den Klosterschulen der Bukowina war
insbesondere die des Klosters Putna berühmt. Aus ihr gingen die späteren
geistlichen Würdenträger des Landes hervor. Naturgemäss hatte der Unterricht hier
mehr einen theologischen Charakter. Es wurden ausser den Anfangsgründen des
Lesens und Schreibens die Kirchenbücher (Ceaslov = eine Art Brevier, Psaltirea =
Psalter, Octoih = eine Art Kirchengesangbuch, der Kathechismus u. a.) in
kirchenslavischer und rumänischer Sprache, dann die Abfassung von Briefen in
rumänischer Sprache, die Sprachlehre, die Geographie nach einem Handbuche von
Amfilohie, die Rhetorik, Kirchengeschichte, eine abgekürzte Platonische Theologie
u. a. gelernt. Es ist somit klar, dass die Behauptungen der Militärgouverneure stark
übertrieben waren und nur der oberflächlichen Beurteilung entsprangen. Aber auch
ein öffentlicher Unterricht bestand schon im Lande vor der Besetzung. Die
österreichische Militärverwaltung fand im Lande die Einrichtung vor, dass jeder
„Pope” und „Diacon” jährlich an den Erzbischof von Jassy einen Dukaten
(= 4 Florin) abführen musste. Dieses Geld wurde für das Schulwesen verwendet.
Durch einen Befehl der Militärverwaltung wurde seit dem Jahre 1777 dieser Betrag
nicht mehr an den Erzbischof von Jassy, sondern an den Bischof in Radautz
gezahlt. Aus den derart zusammenfliessenden Beträgen sollten die Schulen in
Radautz und Suceava erhalten werden. Diese zwei Schulen scheinen also beim
Einzug der Oesterreicher bereits bestanden zu haben. Im Jahre 1870 erreichte
dieser Schulfonds schon die Höhe von 4742 Florin.
Die Militärverwaltung, die im Jahre 1786 aufgehoben wurde, war bestrebt,
Schulen zu errichten, in denen beide Sprachen, die deutsche und rumänische,
gelehrt werden sollten, um auf dieser Weise einen geeigneten Beamtenstaat für die
verschiedenen Dienststellen heranzubilden. Da nach einem amtlichen Berichte
Mönche nur zum gerinsten Teile für das Lehrfach geeignet waren – als rühmliche
Ausnahme wird der Klostervorsteher Anti o ch von Suceviţa genannt –, brachte die
Regierung im Jahre 1780 zwei Lehrer aus Siebenbürgen in die Bukowina, die
beider Sprachen mächtig waren und das Schulwesen in der Bukowina organisieren
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sollten. Diese Lehrer, Thali nger und Mar ch i, verfassten zweisprachige
Lehrbücher, die an die Schuljugend kostenlos verteilt wurden. Im Jahre 1781
werden bereits „Schulmeister” in Czernowitz, Putna (Kloster), Suceava, Sereth,
Radautz und Câmpulung erwähnt. Auf Vorschlag des Freiherrn von E nz enb er g
sollte die Errichtung der Schulen vom Staate aus erfolgen, die Erhaltung aber dem
erwähnten Schulfonds überlassen bleiben. Wegen Mangels an Lehrkräften konnte
der Unterricht aber keine Fortschritte aufweisen. Erst mit der Aufhebung der
Klöster und der Errichtung des Religionsfonds, dem auch der Schulfonds
zugewiesen wurde, beginnen für das Bukowiner Schulwesen bessere Zeiten. Der
„geistliche Regulierungsplan” vom 29. April 1785 sah vor, dass ausser den schon
bestehenden Normalschulen in Czernowitz und Suceava, in jeder der 6 Kreishauptstädte Czernowitz, Suceava, Sereth (in diesen drei Orten bestanden sie
schon), Câmpulung, Waschkoutz und Zastawna je eine „nationale” Schule errichtet
werden sollte. Wenn es die Mittel des Schulfonds erlaubten, sollten auch „gemeine
oder Trivialschulen” an allen denjenigen Orten errichtet werden, in denen Pfarroder Filialpfarrkirchen bestehen. Der Unterricht sei nur in der „Teutschen und
Moldauischen” Sprache zu erteilen.
XIII.
Für die Vorbereitung der Lehrer bestanden im Jahre 1786 zwei
Normalschulen, eine in Czernowitz und eine in Suceava. Als Lehrbücher waren
vorgeschrieben: Notwendiges Handbuch für die Schulmeister der Illyrischen
nichtunierten Trivial-Schulen, der vom orthodoxen Synod im Jahre 1774
genehmigte Kathechismus, Lesebücher und Rechenbücher. In dem genannaten
Jahre gab es bereits Lehrbücher in beiden Sprachen, der deutschen und
rumänischen, da gemäss einer bereits erwähnten Verordnung des Kreisamtes der
Unterricht in allen errichteten und noch zu errrichtenden Schulen „nur in der
Teutschen und Moldauischen Sprache” zu erteilen sei.
Durch die Auflösung der Militärverwaltung erfuhren diese schönen Ansätze
eine plötzliche Unterbrechung und es dauerte ziemlich lange, bis wieder normale
Zustände eintraten. Es wurden zwar Schulen errichtet, aber mit der Angliederung
der Bukowina als Kreis an Galizien wurden alle Bukowiner Schulen im Jahre 1793
dem römisch-katholischen Erzbischöflichen Konsistorium in Lemberg unterstellt.
Dieses übte auf die orthodoxen Lehrer der Bukowina einen starken Druck aus,
durch ein erzbischöfliches Rundschreiben wurde angeordnet, dass künftig nur
solche Lehrer im Dienste verbleiben könnten, die zum katholischen Glauben
übetrtreten würden. Die Folge war, dass die meisten rumänischen Lehrer sich
zurückzogen oder aus dem Dienste entlassen wurden. Andererseits schickte das
Lemberger Konsistorium eine grössere Anzahl von meist polnischen Lehrern in die
Bukowina, die der rumänischen Sprache nicht mächtig waren.
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Unter solchen Verhältnissen wurde im Jahre 1812 in Gurahumora eine rein
konfessionelle Trivialschule errichtet, die in erster Linie für die deutsche
Bevölkerung bestimmt war. Im Jahre 1820 wird sie als katholische
Pfarrtrivialschule erwähnt, die für die schulbesuchenden Kinder folgender
Gemeinden bestimmt war: Kloster Humora, Gurahumora, Bucşoaia, Frasin, Capul
Codrului, Paltinoasa und Valea Seaca. Der Lehrer erhielt vom Fonds ein jährliches
Gehalt von 100 Florin. Ausserdem mussten die erwähnten Gemeinden in einem
entsprechenden Verhältnis dem Lehrer Heu und Splatbrennholz liefern. Das
Lehrergehalt wurde im Jahre 1860 auf 210 Florin erhöht.
Auf das energische Einschreiten des orthodoxen Konsistoriums in
Czernowitz genehmigte Kaiser Ferdinand durch allerhöchste Verfügung vom
7. Juli 1844, dass die orthodoxe Bevölkerung der Bukowina in allen Orten mit
orthodoxen Pfarrkirchen ihre eigenen orthodoxen Schulen haben sollte, die dem
orthodoxen Konsistorium in Czernowitz unterstellt sein sollten. Dieser Recht war
übrigens schon durch den zweiten geistlichen Regulierungsplan vom Jahre 1843
ausgesprochen worden. Trotzdem aber in Gurahumora bereits eine Pfarrkirche
bestand, wird dieser Ort nicht unter den 14 im Jahre 1845 aufgezählten Gemeinden
mit konfessionellen orthodoxen Schulen genannt. Das gleiche gilt auch von Kloster
Humora. Die katholische Schule in Gurahumora aber bestand weiter und umfasste
die obengenannten Gemeinden mit Ausnahme von Bucşoaia, wo im Jahre 1829
eine Trivialschule errichtet worden war. Bori hatte, wie schon erwähnt, seit 1864
eine eigene Schule.
Dieser Zustand blieb bis zum Jahre 1869, als durch das Reichsvolksschulgesetz alle konfessionellen Schulen, sowohl die katholischen, als auch die
orthodoxen, der Leitung durch die Kirche entzogen wurden. Im Jahre 1869/70
wurde also die Schule in Gurahumora selbstständig. Bis dahin war gewöhnlich an
der Schule ein Lehrer tätig, manchmal zwei. Der Lehrer musste in Ermangelung
eines Orgelsspielers auch diesen Dienst bei der katholischen Kirche versehen.
XIV.
Während des grossen Brandes im Jahre 1899 fielen auch alle Schriftstücke
der Schule dem Feuer zum Opfer. Der damalige griechisch-orientalische Pfarrer
von Gurahumora, Dumitru Brăilean, hatte aber schon vorher zu Propagandazwecken die wichtigsten Daten über die Gurahumoraer Schule herausgeschrieben
und so sind die Namen der dort tätigen Lehrer und die Zahl der schulbesuchenden
Kinder erhalten geblieben. Sie lassen interessante Rückschlüsse auf die
Bevölkerung der Stadt und die Schulpolitik der Landesverwaltungsbehörden zu. Im
Jahre 1816 besuchten 14 Kinder die Schule, davon 11 katholische und 3 (!)
jüdische, aber keine rumänischen. Der Lehrer hiess Miniewski, allem Anschein
nach ein Pole. Im Jahre 1818 waren es 21 Kinder, davon 20 Katholiken und
1 Rumäne unter dem Lehrer Franz Theil. Im Jahre 1828 zählte die Schule

Georg Geib

25 Kinder, davon 20 Deutsche, 3 Polen, 1 Rumäne, 1 Ruthene, denn der Lehrer
war der Ruthene Dimitrie Scherbenczuk. Im Jahre 1829 waren es 25 Kinder, davon
21 Deutsche, 4 Rumänen, mit dem Lehrer Johann Vogelmann. Im Jahre 1832 wies
die Schule 54 Kinder auf, dabei kein Rumäne. Der Lehrer Michael Klatko. Im
Jahre 1840 steigt die Kinderzahl auf 82, wovon 80 Deutsche, 1 Armeiner, 1 Jude,
kein Rumäne. Das Ansteigen der Ziffer ist auf den Zuzug aus Bori zurückzuführen.
1843: 70 Kinder, darunter 11 Rumänen und 9 Armenier. Der Leiter der
Schule ist Iacob Voi evi dca, der griechisch orientalischen Glaubens, also
warscheinlich Rumäne war.
1847: 101 Kinder, darunter 2 Rumänen, 1 Armenier, ohne Angabe der
jüdischen Kinder, deren Zahl von nun ab ständig zunimmt. Lehrer Marti no wicz.
1859 weist die Schule mit allen zugehörigen Gemeinden 690 Kinder auf,
von denen mehr als die Hälfte Rumänen [...] 80 aus Kloster Humora, 110 aus
Capul Codrului, 77 aus Capul Câmpului und 80 aus Gurahumora und Paltinoasa,
die aber zum grössten Teil die Schule überhaupt nicht besuchten.
Im Jahre 1870 wurde die neue Schulreform eingeführt. Die bisher
angeschlossenen Gemeinden fielen somit weg. Die Schule hat in diesem Jahre zwei
Lehrer, Christofor Is ak ewi cz und George F or ga ci (Rumäne). Von den
243 eingeschriebenen Kindern besuchen den Unterricht nur 93 und zwar
49 Deutsche, 19 Juden, 15 Rumänen und 9 Armenier.
Im Jahre 1872 tritt an Stelle des George F or ga ci als zweiter Lehrer der
Rumäne Maftei Săhl ea n. Im Jahre 1874 ist Leiter der Schule der Pole Adolf
Slusz ans ki. Im Jahre 1876/77 wirken als Hilfslehrer drei Rumänen: Ştefan
Lavr ec, Nicolae C up cia nco und Dumitru Col omiţchi. Von 138
schulbesuchenden Kindern sind 79 Deutsche, 31 Rumänen, 24 Juden und
4 Armenier.
Im Jahre 1884 zählte die Schule 202 schulbesuchende Kinder, von denen
119 Deutsche, 56 Juden und 27 Rumänen waren. Bis dahin war die Schule eine
gemischte Knaben- und Mädchenschule. Im Jahre 1885 erfolgt die Teilung in eine
Knaben- und eine Mädchenschule. Die Leitung beider liegt in einer Hande und
zwar des erwähnten Sluszanski. In diesem Jahre erscheint an der Mädchenschule
zum ersten Male eine Lehrerin namens Elena Brăil e an. Im Jahre 1887 geht die
Leitung an Johann C h oda ko wski über. Die Knabenschule zählte in diesem Jahre
199 Schüler, darunter 35 Rumänen, die Mädchenschule 159 Schülerinnen, darunter
29 Rumäninnen. In diesem Jahre wurde auch der Grundstein für die neue
Volksschule gelegt. Sie brannte im Jahre 1899 beim grossen Brande ab, wurde
dann grösser aufgebaut und besteht noch heute.
Im Jahre 1890 erreichte die Zahl der rumänischen schulbesuchenden Kinder
die vom Gesetz vorgeschriebene Höhe zur Errichtung einer eigenen rumänischen
Abteilung. In diesem Jahre wurde also eine einklassige rumänische Volksschule
mit rumänischer Unterrichtssprache unter der Leitung von Dimitrie Colomiţchi
errichtet. Die Oberleitung blieb aber auch weiterhin beim Direktor der beiden
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anderen Schulen. Im Jahre 1893 wurde zum Direktor der Gurahumorer Schulen der
Protestant Gustav Kö hl er ernannt, der sich aber wegen seines Glaubens nicht
lange behaupten konnte, so dass die Leitung wieder dem gewesenen Direktor
Chodakowski übertragen wurde. An der rumänischen Abteilung unterrichtete in
dem genannten Jahre Gheorghe Br ătia nu. Doch wird die rumänische Abteilung
aufgelassen und erscheint erst 1905 wieder.
Da die Zahl der Schulkinder ständig stieg, entschloss sich das
Bürgermeisteramt im Jahre 1907 zum Bau einer grossen zweistöckigen Schule. Da
aber zur gleichen Zeit durch Vermittlung des bereits erwähnten Regierungsrates
Anton Kes ch ma nn, des deutschen Reichsratsabgeordneten dieses Bezirkes, die
Stadt ein Realgymnasium mit deutscher Unterrichtssprache erhielt, wurde das neue
Gebäude dieser Anstalt überlassen.
Im Jahre 1907 wurde zum Leiter der Knabenvolksschule Julius I msel, zur
Leiterin der Mädchenschule Josefine Dr os do wski ernannt. Bei der rumänischen
Abteilung wirkte als Leiter Aurel L ari on es cu. Dieser Zustand dauerte bis zum
Zusammenbruch der österreichischen Monarchie. Der Anschluss der Bukowina an
das Königreich Rumänien brachte selbstverständlich auf dem Gebiete des
Schulwesens eine gewältige Veränderung. Für die rumänische Jugend wurde nun
eine eigene Schule mit mehreren Lehrern unter der Leitung von Aurel
Lari o nes cu, dann von Constantin C os mi uc u. a. errichtet.
Das deutsche Realgymnasium, das im Jahre 1908 unter der Leitung von
Franz Olsz ewski eröffnet, während des Weltkrieges fast vollständig
ausgeplündert wurde und in den letzten zwei Kriegsjahren in Wien Kurse für die
geflüchteten Schüler abhielt, wurde im Jahre 1820 in ein rumänisches Lyzeum
umgewandelt. Einige Jahre bestanden noch deutsche Privatkurse für die deutschen
Schüler. Das rumänische Lyzeum bestand unter der Bezeichnung „Liceul
Principele Carol” bis zum Jahre 1931, in dem es aufgelöst wurde.
Das deutsche Volksschulwesen der Stadt hatte dadurch einen schweren
Stand, dass bald weitgehend die rumänische Sprache als Unterrichtssprache
eingeführt wurde, während die Muttersprache vernachlässigt wurde. Trotz aller
Zusicherungen der Regierungen wurde diesem Uebel nicht abgeholfen. Immerhin
aber lernten die deutschen Kinder der Stadt auch Deutsch lesen und schreiben.
Schlechter stand es um den Unterricht in den umliegenden deutschen
Landgemeinden, insbesondere in Schwarztal und Poiana Micului, wodurch
willkürliche Auslegung der gesetzlichen Bestimmungen seitens der unmittelbar
vorgesetzten Schulbehörden das Deutsche vollständig ausgeschaltet wurde und es
so weit kam, dass die deutsche Jugend in diesen Dörfern nicht mehr Deutsche lesen
und schreiben konnte, ja Gefahr lief, die deutsche Sprache überhaupt zu verlernen.
Bezeichnend sind die Klagen der katholischen Priester, dass die Jugend der
genannten Gemeinden nicht dem Gottesdienste folgen und die Kirchenlieder nicht
mehr singen könne. Ein grosser Uebelstand war auch der Mangel an einem
deutschen Lehrernachwuchs. In dieser völkischen Not nahmen sich einige beherzte
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deutsche Männer und Frauen dieser armen deutschen Kolonisten an. Der christlich
deutsche Verein und insbesondere das deutsche Blatt der Bukowina, die
„Czernowitzer Deutsche Tagespost” traten energisch für eine Abhilfe ein und es
gelang, Ferienkurse zu errichten, wobei auch die deutsche Studentenschaft sich
opferbereit in den Dienst dieser völkischen Sache stellte. Es muss auch der
wertvolle materielle und geistige Beitrag hervorgehoben werden, den der Verein
für das Deutschtum im Ausland dieser Angelegenheit entgegenbrachte. Es liefen
damals aus dem Reich zahlreiche Bücherspenden ein, die den entlegenen deutschen
Gemeinden zur Verfügung gestellt wurden. Die Rücksiedlung der Deutschen dieses
Gebietes ins Reich hat der ganzen Sorge und Not für die Erhaltung des
Deutschtums ein Ende gesetzt.

DOCUMENTE RĂDĂUŢENE (III)
MARIAN OLARU
Acest al treilea corpus de documente rădăuţene, pe care îl publicăm în
„Analele Bucovinei”, ilustrează procesele diverse acoperite de formulele
„sovietizarea” şi „comunizarea” ţării, procese care s-au desfăşurat cu intensitate în
perioada august 1944 – decembrie 1947. Ele ilustrează pătrunderea în limbajul
administraţiei din acea vreme a formulelor de raportare de tip sovietic, folosirea
instituţiilor statului pentru supravegherea activităţii diverselor formaţiuni politice şi
mai ales a partidelor politice istorice care trebuiau împiedicate, pe diverse căi, să
obţină rezultate bune la alegerile parlamentare din octombrie 1946.
Am introdus în această selecţie de documente şi un număr de note
informative, realizate de informatorii Poliţiei şi ai Jandarmeriei, pentru a ilustra
schimbările fundamentale care se produseseră în activitatea acestor organisme,
după anul 1945, când un număr important de luptători din diviziile „Tudor
Vladimirescu” şi „Horia, Cloşca şi Crişan” – formate pe teritoriul U.R.S.S., din
prizonierii români – au fost cuprinşi în rândurile acestora.
Credem că este ilustrativă şi telegrama semnată de ministrul Afacerilor
Interne, Teohari Georgescu, care ilustrează brutalitatea cu care se urmărea
„cucerirea” puterii politice de către comuniştii români şi nivelul până la care
aceştia înţelegeau să utilizeze pârghiile oferite de prezenţa lor în „guvernul de largă
concentrare democratică” şi a trupelor sovietice, de ocupaţie. În fapt, „epurarea”
aparatului de stat, aşa cum au înţeles comuniştii români să o aplice, a însemnat
comunizarea acestuia, de la vârful administraţiei centrale şi până la nivelul ultimei
comune din ţară.
Metodele utilizate de comuniştii români, inspirate de consilierii sovietici din
România, au mers până la rădăcina fenomenului social-politic românesc, ducând la
distrugerea tuturor formelor de coeziune care se mai menţinuseră în societatea
românească după al Doilea Război Mondial. În acest sens este ilustrativ modul în
care membrii comunităţii locale din Siret au încercat să se opună măsurilor abuzive
de „epurare” a aparatului administrativ. Aceste măsuri nu îşi găseau aderenţi,
uneori, nici în consiliile politice locale (ele însele creaţii de conjunctură, de tip
bolşevic, care au contribuit la dizolvarea brumei de regim democratic românesc,
rămas după război şi în condiţiile unei constituţii ce se aplica parţial).
În condiţiile acestea, mişcarea de rezistenţă antisovietică se transformă
treptat şi devine una anticomunistă. În partea aceasta de Bucovină, rămasă pe
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teritoriul statului român, ca şi în partea inclusă în teritoriul U.R.S.S., apar
informaţii despre „bandele” de luptători anticomunişti, precum Maruţeac şi Vasile
Motrescu. Acesta nu este puţin lucru dacă adăugăm că arhiva pe care am
consultat-o nu este una specializată şi multe dintre documentele ei au fost „triate”
din raţiuni ce au ţinut de funcţionarea sistemului comunist.
*
* *

Prefectura Judeţului Rădăuţi
Secţia Administrativă
Biroul Documentare şi Studii de Stat
Nr. 4 882, din 10 martie 1946
Către Ministerul Afacerilor Interne
Oficiul de Documentare şi Studii Administrative, Bucureşti
La Ordinul Dvs., nr. 112 427 din 1945, avem onoarea a vă înainta, mai jos,
darea de seamă de modul în care s-au executat transporturile C.F.R. în cursul lunii
februarie 1946, sistemul practicat pentru aprovizionarea judeţului şi propuneri de
îndreptare.
Prefectul judeţului Rădăuţi, A. Apati
Referent statistic, D. Coleniţchi
Dare de seamă
În cursul lunii februarie 1946, situaţia transporturilor pe C.F.R. a fost
următoarea:
1) În intervalul de 24 de ore, pe linia Vicşani – Mărăşeşti şi retur a circulat
un singur tren mixt format din 14 vagoane;
În acelaşi interval de timp, pe distanţa Dorneşti – Brodina şi retur a circulat
un tren mixt format din 3 vagoane servind pentru transportul călătorilor, poştă şi
coletărie.
2) În privinţa aprovizionări judeţului, în cursul acestei luni au sosit
următoarele cantităţi de cereale şi mărfuri: petrol – 50 000 kg, lămâi – 3 000 bucăţi,
chibrituri – 70 000 cutii, coloniale – 1 700 kg, fierărie – 1 450 kg, farmaceutice –
410 kg, chimice – 340 kg, manufactură – 1 360 kg, menaj – 1 200 kg, altele – 650 kg.
Aprovizionarea judeţului se face în condiţiuni foarte grele din lipsa
mijloacelor de transport.
Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării a repartizat judeţului Rădăuţi
10 vagoane de grâu şi 16 vagoane de porumb care, până în prezent, nu au sosit în
judeţ. De asemenea, s-a repartizat ca avans pe lunile februarie, martie şi aprilie
1946, cantitatea de 30 000 kg zahăr care, până în prezent, nu a fost adus. Tot în
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cursul acestei luni s-a distribuit cantitatea de 15 000 kg porumb rămas din cel
repartizat din lunile trecute.
Pregătirile necesare pentru normalizarea [activităţii pe] linii[le] C.F.R. s-au
făcut, probabil, în cursul lunii martie 1946 vor începe operaţiunile.
[D.J.S.A.N., inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 2 /1946, filele 8 şi 9.]

Serviciul Sanitar al Judeţului Rădăuţi
Nr. 339, din 3 mai 1946
Către
Prefectura Judeţului Rădăuţi
La adresa D-vostră nr. 8 034/46, avem onoarea a vă comunica situaţia
sanitară a judeţului din decursul lunii aprilie 1946:
Tifos exantematic: Oraşul Rădăuţi – 2 cazuri, Com. Vicovu de Jos – 5 cazuri,
Com. Vicovu de Sus – 1 caz, Com. Volovăţ – 1 caz.
Febra tifoidă: Oraşul Rădăuţi – 1 caz, Com. Suceviţa – 1 caz, Com. Volovăţ
– 2 cazuri.
Difterie: Com. Marginea – 1 caz.
Cazurile de tifos exantematic din oraşul Rădăuţi, Vicovu de Jos, Volovăţ şi
cazurile de febră tifoidă din oraşul Rădăuţi, Suceviţa şi Volovăţ au fost internate în
Spitalul Rădăuţi.
Cazurile din Com. Vicovu de Sus au fost internate în Infirmerie.
Medic şef al judeţului, Dr. T. Nandriş
Secretar, Elena Ungureanu
[D.J.S.A.N., inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 2 /1946, fila 22.]

Serviciul Sanitar al Judeţului Rădăuţi
Nr. 901, din 4 decembrie 1946
Către
Prefectura Judeţului Rădăuţi, Secţia Administrativă
Avem onoarea a vă comunica mai jos situaţia sanitară din judeţul Rădăuţi,
din decursul lunii noiembrie 1946:
Febra tifoidă : Com. Frătăuţii Noi – 2 cazuri, Com. Suceviţa – 1 caz, Com.
Dorneşti – 1 caz, Com. Volovăţ – 1 caz, Com. Bădeuţi – 1 caz. Total – 6 cazuri.
Tifos exantematic: Com. Suceviţa – 1 caz.
Febră recurentă: Com. Horodnic de Sus – 3 cazuri.
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Scarlatină: Com. Muşeniţa – 3 cazuri, Com. Baineţ – 3 cazuri.
Tetanos: Oraşul Rădăuţi – 1 caz.
Erizipel: Com. Putna – 1 caz.
Toate cazurile de febră tifoidă, febră recurentă şi tetanos au fost internate la
Spitalul Rădăuţi, iar cazurile de scarlatină au fost izolate la Infirmeria Siret.
Pentru a combate şi prevenirea epidemiei s-au luat toate măsurile necesare.
Medic şef al judeţului, Dr. T. Nandriş
Secretar, (ss) indescifrabil
[D.J.S.A.N., inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 2 /1946, fila 93.]

Consiliul Interşcolar Rădăuţi
Nr. 2 445/1946
Domnule Prefect,
În referire la adresa D-voastră nr. 1 652/1946, avem onoarea a vă face
cunoscut următoarele:
1) Şcolilor secundare din localitate li s-au repartizat în cursul lunii ianuarie
un număr de burse. Acest ajutor constituie o mare binefacere pentru copii, însă
suma de 15 000 lei lunar, cât face o bursă, nu acoperă nici pe departe cheltuielile de
întreţinere, care se ridică la suma de 60 000–80 000 lei pe lună.
2) Este necesar ca internatele de şcoli secundare să fie aprovizionate cu
alimente raţionalizate ce se pot avea. Dl prefect ne-a pus în vedere că va proba
orice măsură posibilă şi legală pentru atingerea acestui scop şi Federala ne-a făcut,
până în prezent, toate înlesnirile.
3) Chestiunea localului „Wilke” din str. Ştefan cel Mare, proprietatea
statului, necesară pentru Internatul Gimnaziului Industrial de Băieţi, a rămas tot
nerezolvată. E necesar să se constate că şcoala amintită nu a renunţat la această
clădire şi procedura începută trebuie terminată potrivit cu hotărârea luată.
4) Internatul Liceului de Băieţi nu a putut repara şi pune în funcţie instalaţia
de duşuri din lipsă de fonduri. Ajutorul aprobat de Onor. Prefectură, din subvenţia
primită pentru baia oraşului, nu ne-a fost ordonanţată până în prezent.
Faţă de cele de mai sus, cu onoare rugăm să binevoiţi a dispune măsurile ce
veţi crede potrivite pentru înlăturarea greutăţilor semnalate în adresă.
Preşedintele Consiliului Interşcolar – I. Vişan, Directorul Liceului de Băieţi
[D.J.S.A.N., inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 3 /1946, fila 93.]

Inspectoratul Şcolar Judeţean Rădăuţi
Nr. 412/1946
Situaţia învăţământului primar din judeţ
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În judeţ sunt: 66 de şcoli primare, 62 în localuri proprii şi 4 în localuri
închiriate, cu 245 de săli de clasă.
64 de şcoli au cursuri deschise.
2 şcoli nu funcţionează: Costişa, din lipsa de local şi Măneuţi-Saha, tot din
lipsă de local.
Nu toate şcolile au combustibilul asigurat.
Sunt şcoli care se întreţin din colecte şi contribuţii benevole (Frătăuţii Noi,
centru; Căpreni şi Sasca).
Din cauză că organele administrative în subordine nu dau tot concursul. Şcoli
situate în regiuni cu păduri nu au asigurat combustibilul (Horodnic de Sus, Vicovu
de Sus, Volovăţ, Grăniceşti, Măneuţi). În aceste comune şcolile au avut cursurile
sistate din lipsă de combustibil.
În multe părţi comunele au realizat mai mult decât au prevederile bugetare şi
nu au mărit şi cele 14% pentru şcoli.
În majoritatea cazurilor şcolile stau fără împrejmuiri, fără ferestre şi
încuietori la uşi.
Este nevoie de sticlă, fierărie pentru uşi, ferestre şi sobe.
Frecvenţa:
Înscrişi cl. I–IV, 13 207, frecvenţi 73%; cl. V–III, 4 004, frecvenţi 68%.
Nu în toate comunele comitetele de asistenţă şcolară îşi fac datoria. Amenzi
şcolare nu s-au aplicat până în prezent. S-a făcut tot posibilul pentru îmbunătăţirea
frecvenţei prin convingere. Mult influenţează asupra frecvenţei lipsa de îmbrăcăminte.
Activitatea didactică:
Sunt prezenţi la post 452 de învăţători, care funcţionează la cele 64 de şcoli
care şi-au început cursurile.
Pe lângă şcolile primare s-au înfiinţat 56 de centre de alfabetizare a poporului
neştiutor de carte, dintre care 30 şi-au început activitatea. În acelaşi timp, în
decursul acestei luni, a început activitatea cercurilor de studii învăţătoreşti (!). În
tot judeţul sunt opt cercuri, dintre care cinci au ţinut şedinţă în această lună.
Cantina şcolară:
Nu funcţionează din lipsă de fonduri, veselă şi alimente.
Activitatea extraşcolară:
Pe lângă activitatea din şcoală, învăţătorimea activează la căminele culturale,
care şi-au început activitatea, la diferite bănci populare, cooperative. În acelaşi timp
contribuie la supravegherea sanitară a elevilor şi a sătenilor, sesizând orice cazuri
de boli epidemice.
Inspector şcolar judeţean, F. Procopov
[D.J.S.A.N., inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 3/1946, fila 8.]
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Raport de activitate
pe luna ianuarie 1946 a Primăriei Oraşului Rădăuţi
Administraţia oraşului Rădăuţi se prezintă excelent.
Populaţia oraşului este în creştere şi prezintă un total de 15 531 de suflete,
după cum urmează: români – 7 967, evrei – 4 733, germani – 1 500, ruşi – 9, poloni
– 432, lipoveni – 157, ucraineni – 731 şi unguri – 2.
La starea civilă s-au înregistrat, în cursul lunii ianuarie 1946, următoarele
cazuri: născuţi – 23, dintre care 12 băieţi şi 11 fete; morţi – 31, dintre care
16 bărbaţi şi 15 femei; căsătoriţi – 3 şi divorţuri – 2.
Starea sanitară a oraşului este mulţumitoare. În această lună, Federala
„Bogdania” a pus la dispoziţie cantităţi de porumb, distribuindu-se o cantitate de
65 129 kg făină de porumb, până la 25 ianuarie 1946, pe bon nr. 3 din cartelă.
Situaţia pe ultima săptămână nu este încă încheiată.
Pe luna februarie a. c. cantitatea necesară de făină de porumb pentru
aprovizionarea populaţiei este asigurată la 20 000 kg. S-a distribuit brutarilor
pentru fabricarea pâinii, de la 18 la 29 ianuarie a. c., o cantitate de 28 045 kg de
făină de grâu.
Edilitare: în cursul acestei luni nu s-au executat nicio lucrare pe teren din
cauza timpului nefavorabil. S-a pregătit însă materialul necesar pentru construirea
şi reparare de poduri şi podeţe în raza oraşului.
La uzină funcţionează un motor vechi de 100 H.P., ajutat de un motor de
60 H.P. Motorul de 150 H.P. este aşezat şi urmează să fie pus în funcţiune peste
câteva zile.
Cu ocazia normalizării liniei C.F.R. se va aduce noul motor care,
actualmente, se află evacuat la Tg. Jiu.
Aprovizionarea cu motorină s-a făcut şi urmează a sosi peste câteva zile.
Situaţia financiară a Primăriei Oraşului Rădăuţi nu este tocmai bună deoarece
încasările sunt reduse din cauza închiderii oborului de vite.
Piaţa alimentară suferă din cauza aprovizionării, preţurile fiind foarte urcate
şi mereu în creştere, de la o zi la alta.
Propuneri:
După normalizarea liniei C.F.R., propunem să se facă toate intervenţiile
necesare pentru noile aprovizionări cu grâu, cu seminţe pentru semănăturile de
primăvară ca: orz, ovăz, trifoi, lucernă etc.
Primar, (ss) indescifrabil
[D.J.S.A.N., inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 3/1946, fila 8.]

Legiunea de Jandarmi Rădăuţi
Dare de seamă
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asupra activităţii desfăşurate de către Legiunea de Jandarmi Rădăuţi
în cursul lunii ianuarie 1946
În cursul lunii ianuarie 1946, viaţa polilienească a Legiunii de Jandarmi
Rădăuţi a fost frământată de următoarele evenimente:
[…]
2) În zilele de 8, 9 şi 10 ianuarie 1946 s-a executat, pe întreagă rază a
legiunii, o razie în vederea curăţirii teritoriului de răi făcători. În urma acestei
operaţiuni pe teritoriu s-au obţinut următoarele rezultate: 9 urmăriţi [au fost] prinşi;
10 infractori, dintre care 5 sunt din restul bandei lui Maruţeac1; 11 dezertori;
7 indivizi cu situaţia militară neclară; 2 condamnaţi; 9 nesupuşi; 52 de indivizi
reţinuţi fără acte de identitate, care au fost identificaţi cu ajutorul autorităţilor; s-au
confiscat 3 revolvere şi 2 arme tip militar.
3) În intervalul de timp 17–22 ianuarie 1946, Sectorul de Jandarmi Vicovu
de Sus, cu posturile Putna şi Vicovu de Sus au identificat şi capturat o bandă care
opera sub conducerea lui Motrescu Vasile2 din comuna Straja, care săvârşise un jaf
în dauna locuitorului Pihovici Gustav, din comuna Gura Putnei. Banda număra
8 indivizi.
Cu ocazia cercetărilor s-a găsit armamentul mai sus arătat (3 revolvere şi
2 arme tip militar). S-au dresat acte care împreună cu indivizii au fost înaintate
Parchetului Tribunalului Rădăuţi.
4) În ziua de 20 ianuarie 1946, mai mulţi flăcăi din comuna Frătăuţii Noi,
între care exista o ură mai veche, s-au luat la ceartă care a degenerat în bătaie,
bătaie care s-a soldat cu moartea tânărului Luchian Victor din acea comună […].
5) În ziua de 24 ianuarie 1946, conform ordinelor primite prin Poliţia
oraşului Rădăuţi s-a început operaţia de strângere a germanilor, originari din
Bucovina de Nord şi Basarabia, care urmează a fi trimişi la Oradea.
Pe teritoriul rural a fost adunat un număr de 42 de persoane care s-au predat
poliţiei.
Pentru comandantul Legiunii de Jandarmi Rădăuţi, Dănescu M.,
semnează lt. S. Nimigean
[D.J.S.A.N., inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 3/1946, filele 14–15.]

1

„Banda lui Maruţeac” a apărut la sfârşitul celui de al Doilea Război Mondial ca organizaţie
naţionalistă ucraineană, ce îşi propunea formarea unui stat ucrainean prin includerea Bucovinei în
cadrele acestuia. Ulterior, această organizaţie a devenit una anticomunistă.
2
Motrescu Vasile, cunoscut luptător anticomunist, era din comuna Vicovu de Jos, satul
Remezău, judeţul Rădăuţi şi nu din Straja, cum se afirmă în documentul de mai sus.
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Ordonanţa nr…
Noi, Artur Apati, prefectul judeţului Rădăuţi şi ing. Savin Beghner,
administrator al Bunurilor Germane din acest judeţ,
Având în vedere lipsa de locuinţe în întregul judeţ şi mai ales în capitala
judeţului,
Având în vedere specula care se face cu casele Statului,
Având în vedere repartizarea nejustă a acestor imobile
Ordonăm:
1) Toţi locuitorii de la sate care şi-au stabilit domiciliul la Rădăuţi se vor
înapoia la vetrele lor, până cel mai târziu 1 aprilie 1946;
2) Toţi chiriaşii imobilelor Statului care, fie dânşii personal sau celălalt soţ
sau copiii necăsătoriţi, au case sau apartamente proprii se vor muta în casele sau
apartamentele lor, până la data de mai sus;
3) Necăsătoriţii nu vor putea deţine, sub niciun motiv, mai mult de
2 încăperi;
4) Chiriaşii Bunurilor Statului care vor fi găsiţi cu subchiriaşi vor fi evacuaţi
din casele Statului;
5) Proprietarii care au închiriat casele lor mutându-se la copii care deţin case
de la Stat se vor înapoia în casele lor proprii;
6) Cei care vor fi găsiţi după data de 1 aprilie 1946 contravenienţi la această
ordonanţă vor fi evacuaţi din casele ce le ocupă.
[D.J.S.A.N., inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 3/1946, fila 87.]

Prefectura Judeţului Rădăuţi
Nr. 125, din 25 februarie 1946
Către
Pretura Plăţii Siret
La adresa Dvs. nr. 351/1946,
Avem onoarea a vă face cunoscut că pe viitor desemnarea primarilor se va
face de către Consiliul Politic Judeţean care funcţionează pe lângă Prefectura
Judeţului.
Prefect, (ss) indescifrabil
Subprefect, (ss) indescifrabil
Şeful Serviciului, R. Peretz
[D.J.S.A.N., inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 3/1946, fila 88.]
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Pretura Plăşii Rădăuţi
Judeţul Rădăuţi
Către
Prefectura Judeţului Rădăuţi
Secţia Administrativă Rădăuţi
La ordinul Dvs. nr. 13 511, din 14 XI 1946,
Avem onoarea a vă înainta mai jos situaţia alegătorilor înscrişi în registrele
electorale, cu specificarea celor înscrişi la cerere şi a celor înscrişi pe bază de
contestaţie în comunele din plasă.
Comuna
Bădeuţi
Burla
Costişa
Frătăuţii Noi
Frătăuţii Vechi
Horodnic de Jos
Horodnic de Sus
Hurjueni
Măneuţi
Marginea
Milişăuţi
Satu Mare
Suceviţa
Volovăţ
Total

Nr. alegătorilor
înscrişi din oficiu sau
la cerere
621
801
758
1 975
1 351
1 264
1 317
456
553
1 086
1 140
573
746
1 529
14 179

Nr. alegătorilor
înscrişi pe bază
de contestaţie
–
2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
56
–
–
68

Pretor, Ursachi C.

Total

621
803
758
1 975
1 351
1 264
1 317
456
553
1 086
1 140
629
746
1 529
14 228

Secretar, V. Botezat

[D.J.S.A.N., inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 19 /1946, fila 48.]

Pretura Plăşii Siret
Nr. 2 007, din 15 XI 1946
Notă telefonică
Către
Prefectura Judeţului Rădăuţi
La ordinul Dvs. nr. 13 511, din 14 XI 1946,
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Avem onoarea a vă înainta mai jos tabelul alegătorilor înscrişi în registre, la
cerere, sau din oficiu şi contestaţie
Nr.
crt.

Comuna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Baineţ
Bălcăuţi
Botoşaniţa
Calafindeşti
Cândeşti
Climăuţi
Dorneşti
Grăniceşti
Ţibeni
Mănăstioara
Rogojeşti
Sinăuţi
Siret
Total

Nr. alegători înscrişi
din oficiu sau la
cerere
752
1 114
473
967
565
712
768
758
361
583
773
508
4 408
12 842

Numărul celor înscrişi
în baza contestaţiei

Total

–
–
–
–
–
–
–
44
26
2
–
–
12
84

752
1 114
473
9 676
565
712
768
802
387
585
773
508
4 420
12 926

Pretor, Martinescu

Secretar, Frantiuc

[D.J.S.A.N., inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 19/1946, fila 49.]

Tablou
cu listele de candidaţi pentru alegerile parlamentare
Nr. de
ordine
al listei
1

Denumirea organizaţiei
politice căreia aparţine

2

Partidul Ţărănesc
Democrat /Dr. Lupu/

3

Partidul Naţional
Ţărănesc/Maniu/

4

Partidul Naţional Liberal
/Brătinau/

Blocul Partidelor
Democrate

Numele şi prenumele
candidaţilor
1. Nicolae Gheorghian
2. Dumitru Juravle
3. Moraru Lapedatu
1. Constantin Botez
2. Gheorghe Palamaru
3. Ştefan Moldovan
1. Chirilă Pantelimon
2. Percec Ştefan
3. Mirăuţă Nichifor
1. Corneliu Gh. Torouţ
2. Eliza Băltăreanu
3. Teofil Ţurcan

Observaţiuni

Semnul Soarele
Două circumferinț e
concentrice

Prefectul Judeţului Rădăuţi, Apati
[D.J.S.A.N., inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 19/1946, fila 54.]

Ministerul Afacerilor Interne
Direcţiunea Generală a Administraţiei

Ochiul

Un unghi drept
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Direcţia Administraţiei de Stat
Nr. 17 275 A, 13 aprilie 1946
Ordin circular
Direcţiunea Generală a Poliţiei, cu adresa nr. 41 808-8/1946, ne aduce la
cunoştinţă că, în ultimul timp, s-au înmulţit crimele şi actele de agresiune din
partea elementelor banditeşti împotriva reprezentanţilor Armatei Roşii.
Având în vedere această situaţie, Direcţiunea sus-menţionată a dat
instrucţiuni Inspectoratelor Regionale de Poliţie, cum şi Prefecturii Capitalei ca în
colaborare cu d-nii Prefecţi de judeţe, Comandanţii Legiunilor de Jandarmi,
reprezentanţii Tribunalelor Militare şi Civile şi cei ai Comandamentelor Militare de
orice fel să intensifice măsurile de pază şi siguranţă. În acest scop a făcut şi
demersurile necesare la Ministerele de Justiţie şi Război, cum şi la Inspectoratul
General al Jandarmeriei pentru a asigura o strânsă colaborare cu organele
poliţieneşti.
Aducându-vă la cunoştinţă cele de mai sus, vă rugăm a da dispoziţiuni
organelor administrative din subordinea Dvs. să dea tot concursul autorităţilor
poliţieneşti şi militare în vederea reprimării actelor de banditism.
Ministru, (ss) indescifrabil
Director, (ss) indescifrabil
Acest ordin s-a comunicat:
Spre executare D-lor Prefecţi de judeţ
Miniştrii Subsecretari de Stat
Cab. D-lor Subsecretari Generali
Direcţiunilor şi Serviciilor din M.A.I.
D-lor Inspectori Generali Administrativi
[D.J.S.A.N., inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 22/1946, fila 1.]

Telegramă
Prefectura Judeţului Rădăuţi
Nr. 066, din 4 VII 1946
Trimiteţi urgent, telegrafic, numărul cărţilor scoase prin listele oficiale de
epuraţie în judeţul Rădăuţi, regionala Suceava, la Ministerul Informaţiilor.
Consilier Grămadă
[A.N. D.J.Sv, inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 23 /1946, fila 10.]
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Ministerul Informaţiilor
Nr. 1 463
Bucureşti, 14 august 1946
Către Prefectura Judeţului Rădăuţi
Cu onoare vă rugăm a dispune să fie împiedicaţi numiţii Andrei Ioan şi
C. Basarab sau reprezentanţii lor să răspândească în oraşul şi judeţul D-voastră
publicaţiile mai jos notate:
„Eroii României”, „Tribuna industriei şi comerţului”, „Curierul satelor”,
„Glasul învăţătorului român”, cât şi orice fel de publicaţii datorite autorilor mai sus
notaţi sau tipărite de Asociaţia de Publicitate „România democrată” şi răspândite în
numele Asociaţiei „Viaţa literară sătească”.
Materialul confiscat se va trimite Ministerului Informaţiilor, sesizând
totodată Preşedenţia Consiliului de Miniştri şi Ministerul de Interne.
Directorul Presei, Gh. Ivancu
[A.N.D.J.Sv, inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 23/1946, fila 8.]

Liceul de Băieţi „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi
Notă telefonică (Copie)
În ziua de 19 XI crt. nu sunt cursuri şi toţi elevii sunt obligaţi să rămână la
domiciliul părinţilor.
Elevii care vor fi găsiţi pe străzi vor fi arestaţi.
Directorii şcolilor vor lua măsuri în acest sens şi [împreună] cu poliţiile locale.
Ministru, (ss) Voitec
Pentru conformitate – Secretar, G. Băiţan
[D.J.S.A.N., inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 23/1946, fila 12.]

Proces-verbal
dresat astăzi, 11 decembrie 1946
Noi subsemnaţii, delegatul Prefecturii Judeţului Rădăuţi, delegatul Poliţiei
Rădăuţi, comisar Saghin I. şi delegatul Legiunii de Jandarmi, plutonier-major
Tecliş G., şeful biroului Poliţiei [?], în conformitate cu dispoziţiunile Comisiei
Aliate de Control [din] Suceava şi cu art. 16 din Convenţia de Armistiţiu, ne-am
întrunit astăzi, data de mai sus, în comisiune şi am procedat la verificarea tuturor
bibliotecilor din oraş pentru a constata dacă nu se găsesc din[tre] cărţile care au fost
epurate. Cu această ocazie am controlat următoarele biblioteci:
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Biblioteca Liceului Teoretic de Fete „Elena Doamna”3, unde am constatat că
s-a făcut epurarea cărţilor nepermise de către bibliotecară. Nu [au] însă broşura
Publicaţiile scoase din circulaţie – broşura nr. 2, pe care ne-au rugat să le-o
trimitem în copie;
Biblioteca Liceului Industrial de Băieţi, am constatat că au cărţi foarte puţine
şi acestea trimise din partea Casei Şcoalelor, în anul 1945, astfel că au fost verificate;
Biblioteca Liceului Industrial de Fete, unde nu am găsit niciuna dintre cărţile
epurate;
Biblioteca Liceului de Băieţi „Eudoxiu Hurmuzachi”, unde am luat contact
cu dl director al şcolii, care ne-a comunicat că ultima verificare la bibliotecă s-a
făcut pe data de 24 IX 1946, de către domnul profesor Grămadă şi că, acum, nu se
găseşte nicio carte dintre cele interzise;
La Liceul Comercial de Fete, după ce am verificat biblioteca, am găsit cartea
Viaţa şi opera lui Kant, de Ion Petrovici, care conform broşurii Publicaţii scoase
din circulaţie până la 1 august 1945 a fost scoasă din uz. Cartea a fost ridicată şi
depusă la Prefectura Judeţului Rădăuţi, Biroul Armistiţiului, unde se va dispune de
urmare.
Am controlat şi cele două librării existente în oraş, unde, la fel, am constat că
nu există din[tre] cărţile interzise, ei [!] având numai cărţi din Editura „Cartea
Rusă” şi Editura „Argusului”.
Drept care am dresat prezentul proce-verbal.
Delegatul Prefecturii,
Delegatul Poliţiei, (ss) indescifrabil
Delegatul Legiunii de Jandarmi, Plt. maj. G. Tecliş
[D.J.S.A.N., inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 23/1946, fila 13.]

Pretura Plăşii Siret
Nr. 1 046, din 22 octombrie 1946
Către
Prefectura Rădăuţi
[…] În al doilea rând, 2/3 din populaţia acestei comune, în număr de 1 012
suflete, este lipsită de pământ şi, la reforma agrară din 1945–1946, n-a fost niciun
locuitor împroprietărit cu nicio bucată cât de mică de pământ. Acest procentaj al
populaţiei de 2/3 (!) are pământ sub 2 ha şi o mare pare are 10 şi 20 de prăjini de
pământ.
3

Liceul Teoretic de Fete din Rădăuţi purta, din anul 1936, numele de „Elisabeta Doamna” şi
nu de „Elena Doamna”, aşa cum se scrie în acest proces-verbal.
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La Mănăstioara există multă populaţie care a luptat pe front şi care aşteaptă
să primească o bucăţică mică de pământ. [În] plus de aceasta, sunt 70 de feciori
între 20 şi 30 de ani, luptători pe front, [aflaţi] în situaţia cea mai nevoiaşă şi
strânsă de tot, care, de asemenea, urmăresc a primi o parcelă de pământ, să se
căsătorească şi să-şi întemeieze o cât de mică gospodărie.
În comuna Mănăstioara sunt 63 de gospodării germane, dintre care 30 într-o
stare ceva mai bunişoară şi care sunt ocupate de populaţia băştinaşă din
Mănăstioara, cea mai sărmană şi fără gospodării. Căci, dacă ar fi avut gospodării,
ar fi trebuit să părăsească gospodăriile proprietatea statului, încă pe baza ordinelor
anterioare, care erau date în acest sens.
În comuna Mănăstioara sunt circa 280 ha terenuri [din] proprietatea statului,
ori prin plasarea unui număr de 30 de colonişti4 însemnă că ar urma să li se atribuie
100–150 ha, deci ar urma să rămână pentru populaţia localnică, din Mănăstioara,
130 ha, mai puţin decât ar lua aceste 30 de familii de colonişti.
Noi înţelegem greutăţile coloniştilor şi greutăţile autorităţilor de stat în
plasarea acestora, însă trebuie să avem în vedere şi nevoile acestei populaţii din
Mănăstioara care este localnică şi legată de comuna ei, care are singura ocazie, în
prezent, să-şi amelioreze, întrucâtva, soarta ei. Ocazie pe care, dacă noi nu o vom
lua în considerare, vom fi puţi în situaţia ca să plasăm în alte localităţi o bună parte
din populaţia acestei comune, care este fără gospodării şi fără pământ. În acest caz,
prin plasarea acolo a coloniştilor, n-am realiza nicio moralitate, din cauză că punem
pe drumuri populaţia băştinaşă a acestei comune.
În consecinţă, avem onoarea a vă ruga să binevoiţi a interveni la locurile în
drept pentru oprirea plasării coloniştilor în comuna Mănăstioara, pentru a nu da
ocazie la nemulţumiri şi mai mari populaţiei paşnice şi loiale din această comună.
Fiindcă am observant aceleaşi nemulţumiri şi în alte sate (de exemplu
Vicşani), propunem plasarea coloniştilor în comuna Dorneşti, Ţibeni5 şi/sau
eventual în alte comune nemţeşti, unde au fost nemţi şi n-au populaţie localnică
românească, care în cazul Mănăstioarei nu poate fi înlăturată de la drepturile ei fără
repercusiuni de mari nemulţumiri […].
În concluzie, avem onoarea a vă ruga să binevoiţi a rezolva această chestiune
acută cât mai urgent posibil. Populaţia este foarte nerăbdătoare, mai ales că în
Mănăstioara s-au plasat câţiva colonişti şi aşteaptă raportul favorabil făcut la faţa
locului.
Pretor, H. Martinescu
Secretar, A. Frantiu
[D.J.S.A.N., inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 24/1946, filele 34–35.]

4

Este vorba de cetăţenii români care, datorită pierderilor teritoriale pe care România le-a
suferit în anul 1940 şi consecinţelor războiului, fuseseră în situaţia de a-şi părăsi locuinţele din

aşezările de baştină.
5

În localităţile Dorneşti şi Ţibeni au locuit colonişti maghiari, repatriaţi după 1940.
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Telegramă-fulger
Prezentată la Bucureşti, nr. 19 309, din 12 XII 1946
Către prefecturile de judeţ
Unele dintre dezideratele categorice exprimate de masele populare, la
6 martie 1945, au fost purificarea aparatului de stat de toate elementele fasciste şi
antidemocratice. Stop. Aceste operaţiuni constituie una din pietrele de bază ale
actualului guvern de largă concentrare democratică. Stop. Ministerul Afacerilor
Interne a dat la timp instrucţiuni precise pentru purificarea aparatului administrativ.
Stop. Totuşi, unele prefecturi n-au executat dispoziţiunile date, încât au mari
întârzieri. După mai multe repetări, majoritatea prefecturilor au intervenit la scurt
timp cu rapoarte insistente, cerând să [se] revină asupra epurărilor făcute sub cazul
că, ulterior, s-ar fi constatat nevinovăţia funcţionarilor îndepărtaţi din serviciu.
Stop. Aceasta dovedeşte că prefecţii şi primarii oraşelor reşedinţă de judeţ n-au
înţeles sensul legii pentru purificarea aparatului de stat şi au procedat cu o
condamnabilă superficialitate, făcând astfel inaplicabilă [?] legea. Stop. Ministerul
nu poate tolera o asemenea stare de lucruri. Stop. Legea 217/1945 trebuie aplicată
în litera şi spiritul ei, aceasta imediat. Stop. Purificarea aparatelor administrative
trebuieşte executată cu hotărâre, vigoare şi continuată până la completa înlăturare a
tuturor elementelor reacţionare şi antidemocratice. Stop. În consecinţă, imediat ce
primiţi acest ordin, veţi întocmi noi tablouri de propuneri pentru îndepărtarea din
serviciu a funcţionarilor care s-au făcut vinovaţi de acţiuni în slujba intereselor
străine de aspiraţiunile fireşti ale naţiunii române. Stop. Participarea în orice mod la
activitatea organizaţiilor politice fasciste şi hitleriste care a contribuit la instalarea
sau menţinerea dictaturii fasciste în România [!]. Stop. Legături cu cercurile
reacţionare. Stop. Art. 2 din legea pentru purificarea aparatului de stat este
categoric. Dispoziţiunile cuprinse trebuie aplicate cu toată obiectivitatea dar şi cu
toată severitatea căci numai aşa vom putea primeni aparatul administrativ de toate
elementele duşmănoase democraţiei. Stop. Orice slăbiciune sau ezitare în
executarea acestei operaţiuni trebuie înlăturate cu desăvârşire. Stop. Până la
16 decembrie 1945, veţi înainta Ministerului, Direcţia Administraţiei de Stat, prin
curier special, propunerile Dvs. în spiritul ordinului de faţă, întocmind tabloul
complementar […] modelul ce vi s-a dat cu ordinul telegraphic fulger nr. 3 300, din
14 aprilie 1945. Stop. Tablourile se vor întocmi pentru următoarele categorii de
funcţionari. Stop. De către prefecturi pentru subprefecţi, prim-pretori, pretori. Stop.
Notari. Stop. Funcţionari plătiţi din bugetul judeţului. Stop. Funcţionarii comunelor
urbane nereşedinţă [de judeţ] şi [ai staţiunilor] balneo-climaterice plătiţi din
bugetul comunelor. Stop. Funcţionarii comunelor rurale plătiţi de la bugetul
comunelor. Stop. De către primăriile reşedinţă, inclusive municipiile, pentru
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funcţionarii comunei de reşedinţă. Stop. De executat la timp şi întocmai
dispoziţiunile prezentului ordin. Vă facem direct răspunzători, cunoscând că acei
dintre Dvs., care nu înţeleg imperativul vremurilor de adânci prefaceri sociale, nu
urmează linia politică a guvernului de largă concentrare dr. Petru Groza, ci se
situeză în afara operei noastre de guvernare, va fi sever şi imediat sancţionat.
Ministrul Afacerilor Interne, Teohari Georgescu
[D.J.S.A.N., inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 25/1946, filele 22–24.]

Ministerul Afacerilor Interne
Direcţiunea Generală a Administraţiei
Direcţiunea Administraţiei de Stat
Deciziune
Noi, Ministru Secretar de Stat la Departamentul Afacerilor Interne;
Având în vedere dispoziţiunile art. 8 din legea nr. 217/1945 pentru
purificarea administraţiilor publice;
Văzând propunerile făcute de D-nii Prefecţi ai judeţelor Câmpulung, Cluj,
Constanţa, Fălciu, Ilfov, Rădăuţi, Suceava, Târnava Mare, Tecuci, Teleorman,
Timiş-Torontal, Trei Scaune, Tutova şi Vaslui cu rapoartele […]
Decidem:
Art. I. Se îndepărtează din serviciu, fără nicio îndemnizaţie, pe data imediat
următoare publicării prezentei […]
i) Din judeţul Rădăuţi
1) Mironescu Ilie, şef birou la Prefectura jud. Rădăuţi;
2) Nastasi Ilie, sub-şef birou la Primăria oraşului Siret;
3) Cârstiuc Ioan, secretarul Primăriei oraşului Siret;
4) Cristianu Ştefan Toader, […] la Primăria comunei Vicovu de Sus;
5) Ştreangă Dumitru, secretarul Primăriei Frătăuţii Noi. […]
Art. III. Se îndepărtează definitiv din serviciu, fără nicio îndemnizaţie, pe
data imediat următoare publicării prezentei deciziuni în Monitorul Oficial, art. 2,
lit. c şi d următorii funcţionari din judeţ şi comună din judeţul Rădăuţi, depinzând
de acest departament, care au comis acte de teroare ori alte acte de violenţă fizică
sau morală, fie prin proprie iniţiativă, fie pentru executarea misiunilor încredinţate
şi care, prin activitatea lor şi modul cum şi-au îndeplinit funcţiunea, au luat
atitudine antidemocratică:
1) Freier Leon, contabil adj. la Prefectura jud. Rădăuţi;
2) Ştefaniuc Toader, sub-şef de birou la Primăria oraşului Siret.
Ministru, (ss) Teohari Georgescu
Director general, (ss) Tănăsescu
[D.J.S.A.N., inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 25/1946, filele 69–75.]

Documente rădăuţene (III)

Declaraţie
Subsemnatul, Stern Iosif, rabin al Comunităţii Evreieşti din oraşul Siret,
declar următoarele:
Pe la sfârşitul lui septembrie 1941, după ce noi, evreii, ne-am reîntors din
evacuare, la Rădăuţi, am venit eu şi dl rabin Baruch Kager, sub supravegherea
poliţiei, la Siret, spre a vedea locuinţele noastre părăsite în luna iunie 1941, înainte
de începerea războiului.
Fiind în preajma sărbătorii evreieşti „Ziua lungă”, am vrut să îmi iau cu
mine, din beciul locuinţei mele, cărţi de rugăciuni, lucru ce domnul de la poliţie
care ne-a supravegheat nu a permis. Atunci, am trimis la dl Cârstiuc Ioan,
secretarul Primăriei oraşului Siret, pe dra Buheinder Pepy (de prezent căsătorită la
Rădăuţi) spre a chema pe sus-numitul, ca acesta să intervină la comisarul de poliţie,
spre a ne permite a lua cu noi cărţile de rugăciuni, lucru admis, apoi, de comisarul
de poliţie. Astfel, că am putut ridica cărţile de rugăciuni de la Siret.
Mai declar că dl Cârstiuc Ioan a frecventat atât Şcoala primară, cât şi Liceul
de Stat la Siret, a fost profesor la Liceul de Stat din Siret, apoi secretar la Primăria
oraşului Siret, astfel că n-a părăsit Siretul timp de peste 30 de ani, în care timp a
avut faţă de toată populaţia oraşului Siret, fără deosebire de religie, rasă sau stare
socială, o purtare corectă, cinstită şi amabilă, fiind totdeauna democrat convins,
alături de cei săraci, alături de popor.
Aceasta îmi este declaraţia pe care o susţin şi semnez propriu.
Siret, la 24 mai 1946.
Rabin, Stern Iosif
Semnată în faţa noastră, primar – Abramiuc
[D.J.S.A.N., inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 25/1946, fila 94.]

Declaraţie
Subsemnatul, Drach Michel, Preşedintele Comunităţii Evreieşti din oraşul
Siret, judeţul Rădăuţi, declar următoarele:
După evacuarea evreilor din oraşul Siret, în luna iunie 1941, toate locuinţele
şi instituţiile evreieşti au fost răvăşite şi jefuite de către răufăcători. Astfel şi biroul
Comunităţii Evreieşti a fost jefuit, iar cărţile parte înstrăinate, parte aruncate pe jos.
Datorită faptului că dl Ioan Cîrstiuc, secretarul Primăriei oraşului Siret şi-a dat
seama de valoarea registrelor mitricale de născuţi, căsătoriţi şi morţi, pentru evreii
din Siret, care se aflau pe jos, în curtea Comunităţii şi pe stradă, a strâns aceste
cărţi (registre) şi le-a păstrat la Primărie, când au fost predate Comunităţii, după
reîntoarcerea evreilor din deportare, din Transnistria, în anul 1944.
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Astfel că populaţia evreiască din Siret are azi la dispoziţie registrele numai
datorită dlui Cârstiuc Ioan, care a salvat din proprie iniţiativă aceste registre de
stare civilă.
Mai declar că îl cunosc pe dl Ioan Cârstiuc, secretarul Primăriei oraşului
Siret, de peste 30 de ani, atât subsemnatul, cât şi toată populaţia evreiască din
oraşul Siret, că numitul n-a făcut nicio politică legionară, cuzistă sau rasială şi a
avut faţă de toată populaţia oraşului Siret, fără deosebire de religie, rasă sau stare
socială, o purtare corectă, cinstită şi amabilă, fiind totdeauna un democrat convins,
alături de cei săraci, alăturea de popor.
Aceasta îmi este declaraţia pe care o susţin şi semnez propriu.
Siret, la 24 mai 1946.
Preşedintele Comunităţii Evreieşti, Drach Michael
[D.J.S.A.N., inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 25/1946, fila 95.]

Pretura Plăşii Siret
Nr. 48 din 8 ianuarie 1946
Către
Prefectura Judeţului Rădăuţi
La ordinul Dvs. nr. 9 936, din 1 noiembrie 1945, avem onoarea a vă restitui
întreaga corespondenţă, raportându-vă după cum urmează:
Din cercetările făcute de către noi, împreună cu dl Popescu Radu, pretorul
plăşii Dărmăneşţti şi cu dl Bizubac Alexandru, şeful Postului de Jandarmi
Rogojeşti, primul ca delegat al Prefecturii Judeţului Suceava, iar secundul delegatul
Legiunii de Jandarmi Rădăuţi; în ziua de 25 noiembrie 1945, am putut constata că
într-adevăr conacul baron Kapri a fost devastat împreună cu toate dependinț ele
sale de către populaţia comunei Calafindeşti, judeţul Rădăuţi, cât şi de populaţia
comunei Şerbăuţi din judeţul Suceava.
În ceea ce priveşte acuzaţiunea adusă primarului comunei Calafindeşti,
Băncescu Ioan, că dumnealui împreună cu 300 de locuitori ar fi devastat conacul
baronului Kapri, în zilele de 14 şi 15 septembrie 1945, nu este adevărat.
Chestiunea, după informaţiile şi declaraţiile luate, se prezintă în felul următor:
Fostul administrator al moşiei în cauză, Armbruster Wilhelm, a fost izgonit
de către populaţia comunei Şerbăuţi şi Calafindeşti de la conacul baronului Kapri,
prin luna mai 1945, aceasta pentru ca cei interesaţi să poată distruge acel conac
nestingheriţi. Aşa că la data de 28 mai 1945, fostul administrator al moşiei în cauză
a părăsit conacul şi s-a stabilit în comuna Calafindeşti. Când a părăsit conacul a
anunţat acest lucru atât la Primăria din Şerbăuţi, judeţul Suceava, cât şi la Primăria
comunei Calafindeşti, judeţul Rădăuţi.
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Primarul comunei Calafindeşti a luat măsuri de pază, însă paza pusă era
ineficace, deoarece lumea venea noaptea şi-i alunga pe paznicii de la conac, lucru
ce l-a păţit de altfel şi primarul însuşi. La intervenţia verbală a primarului comunei
Calafindeşti pe lângă şeful de post Grăniceşti, Casapu, acesta i-a răspuns că nu
intră în competenţa dânsului şi, deci, i-a refuzat să le dea concursul de pază.
Aceasta după declaraţia ce se anexează, [cea] a primarului Băncescu Ioan.
În concluzie, conacul baron Kapri este complet devastat de populaţia
comunelor Calafindeşti, judeţul Rădăuţi şi Şerbăuţi, judeţul Suceava. Vina o poartă
atât primarul comunei Şerbăuţi de la acel timp, cât şi primarul comunei
Calafindeşti, Băncescu Ioan, precum şi şeful Postului de Jandarmi Grăniceşti,
Casapu Ioan, care n-a raportat imediat de distrugerile care se făceau autorităţilor
imediat superioare pentru a se lua eventuale măsuri de apărare a acestor bunuri,
populaţia comunelor respective fiind pornită întrucâtva împotriva acestui
proprietar, a căutat să distrugă totul, nici să nu se mai cunoască unde a fost acest
conac.
Anexăm procesul-verbal dresat la 25 noiembrie 1945 şi declaraţiile în cauză
luate locuitorilor, toate în original.
De cele mai sus raportate avem onoare a vă ruga să binevoiţi a dispune.
Pretor, Gh. Martinescu
[D.J.S.A.N., inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 81/1946, fila 46.]

Pretura Plăș ii Siret
Nr. 744 din 8 mai 1946
Confidenț ial
Notă informativă
La ordinul Dvs. nr. 233/946, Cabinet, avem onoarea a vă raporta că starea de
spirit a populaţiei din această plasă în prezent este liniştită. Este adevărat că o parte
a populaţiei a refuzat să se prezinte sub diferite pretexte, de a fi chemaţi la
concentrări, tocmai în timpul muncilor agricole sau că asemenea date [de identitate,
n. n. – M. O.] li s-au [mai] luat în anul 1944 şi, ca atare, au fost ridicaţi mai mulţi
cetăţeni din comune de [către] armata sovietică şi duşi la munci în U.R.S.S.
În urma lămuririlor date de organele administrative şi jandarmereşti [!],
arătându-li-se rostul acestor verificări de acte, [mulţi] s-au prezentat fără nicio
teamă.
Pretor, Gh. Marinescu
Secretar, A Frantiuc
[A.N.D.J.Sv, inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 81/1946, fila 25.]
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Dare de seamă
Asupra raziei executate în noaptea de 18/19 mai 1946, conform ordinului în
rezoluţie al Domnului Căpitan Comandant al Legiunii, poziţia pe nota informativă
nr. 15, din 7 mai 1946, a Postului de Jandarmi Vicovu de Jos.
Organizarea şi efectivul patrulelor au fost conform planului de lucru alăturat.
Misiunea. Toate patrulele au scotocit întreg teritoriul afectat în zonă,
viroagele, poienile, grupurile de case izolate, casele părăsite, stânele [şi s-a
procedat la] legitimarea tuturor persoanelor întâlnite.
Percheziţii domiciliare la toţi indivizii suspecţi semnalaţi prin note
informative la postul de jandarmi Vicovu de Jos şi la toţi indivizii bănuiţi a fi în
complicitate cu individual Vladimir Macoveiciuc, cu respectarea formelor
procedurii penale, art. 208, pct. 2.
Rezultatul raziei: au fost executate percheziţii domiciliare specific pentru
fiecare patrulă şi s-a făcut pândă la casele suspecţilor.
A fost arestat de patrula postului de jandarmi Marginea soldatul Cruţ
Gheorghe ctg. 1943, din comuna Horodnic de Sus, dezertor din Centrul de
Exploatare Rădăuţi.
Restul patrulelor nu a avut reţineri de persoane.
La înapoierea către post, patrula postului de jandarmi Vicovu de Jos a
descoperit în marginea pădurii comunei Voitinel mai mulţi indivizi care s-a bănuit
că au luat contact cu banditul Vladimir Macoveiciuc, dintre care a fost prins
individual Savu Onica, din comuna Horodnic de Sus, restul reuşind să dispară în
pădure. S-au luat imediat măsuri de urmărirea celorlalţi, însă nu au putut fi prinşi,
fiind favorizaţi de desişurile pădurii.
Din cercetările făcute de postul de jandarmi Vicovu de Jos s-a stabilit că
indivizii Savu Onica, Prelipcean Ilie şi Prelipceanu Teodor din comuna Horodnic
de Jos, care au fost prinşi, şi individul Lavric Gheorghe, din comuna Calafindeşti,
care a rămas încă neprins, au luat contact în dimineaţa zilei cu individul Vladimir
Macoveiciuc, pe toloaca Voitinel, în apropierea pădurii Voitinel-Topliţa.
Urmează ca indivizii în cauză să fie înaintaţi Legiunii, spre cele legale.
Comandantul raziei, S. Nimigean
[D.J.S.A.N., inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 81/1946, fila 26.]

Poliţia Oraşului Rădăuţi
Biroul de Siguranţă
Problema: reacţiunea
Notă informativă
Nr. 3 133, din 19 august 1946
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În ziua de 15 august 1946, cu ocazia unei discuţii avute cu fostul gardian
public Robu Vasile, din comuna Putna, acesta s-a exprimat că guvernul dr. Petru
Groza va guverna cel mult încă trei săptămâni, întrucât englezii i-au dat guvernului
ultimatum ca în acest interval de timp să demisioneze şi că, în caz de refuz,
România are să fie ocupată milităreşte.
În acest scop trupele engleze ar fi gata pregătite în Grecia iar comuniştii lui
Groza vor intra din nou în închisoare, locul lor vechi şi obişnuit.
Inf. nr. 37.
Comunicat: Prefectura Judeţului Rădăuţi
Legiunea de Jandarmi
[D.J.S.A.N., inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 81/1946, fila 35.]

Poliţia Oraşului Rădăuţi
Biroul de Siguranţă
Nr. 743, din 27 august 1946
Către
Prefectura Judeţului Rădăuţi
Avem onoarea a vă raporta că, în ziua de 27 august 1946, locuitorul Florescu
Constantin, a lui Simion şi Porfira, în etate de 64 de ani, originar din comuna
Horodnic de Sus, judeţul Rădăuţi, aflându-se în piaţa oraşului Rădăuţi, a răspândit
ştiri alarmiste, prin aceea că s-a exprimat faţă de comercianţii Breier Mordce şi
Wagner Leib că soldaţii sovietici au trecut frontiera pe teritoriul din regiunea (!)
Vicovu de Sus, [în] acest judeţ, atacând o stână, de unde au luat 150 de oi şi
întreaga cantitate de brânză aflată la stână.
Întrucât zvonul răspândit de către acest cetăţean nu corespunde adevărului,
fiind verificat de noi prin Legiunea de Jandarmi şi Postul de Jandarmi Vicov de
Sus, s-a dresat cuvenitele acte de dare în judecată pentru ştiri alarmiste, iar dosarul
cu individul în cauză a fost înaintat Legiunii de Jandarmi Rădăuţi pentru
continuarea cercetărilor şi a se stabili locul din care pornesc aceste ştiri.
Totodată raportăm că în ziua de 27 august a. c. a fost reţinut pentru cercetări,
la această poliţie, numitul Costineanu Teodor, în etate de 37 de ani, de profesie
şofer, originar din comuna Iordăneşti-Storojineţ şi domiciliat în comuna
Vad-Şercaia, jud. Făgăraş, pentru faptul că în ziua de 26 august 1946 s-ar fi
exprimat faţă de evreul Geltner Rubin, din Bucureşti, că a fost şi este legionar.
Pentru aceleaşi cercetări a fost reţinut şi Geltner Rubin, întrucât se bănuieşte
că acesta a făcut denunţ contra lui Costineanu din răzbunare personală, fiindcă în
seara de 25 august a. c. individul Geltner a furat din buzunarul lui Costineanu
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Teodor suma de 300 000 de lei, pentru care fapt a fost cercetat de această poliţie şi
deferit justiţiei.
Şeful Poliţiei, D. Condurache
Şeful Biroului de Siguranţă, Gh. Popadiuc
[D.J.S.A.N., inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 81/1946, fila 36.]

Notă informativă
Nr. 3 767, din 26 septembrie 1946
Suntem informaţi că pentru ziua de vineri, 4 octombrie 1946, Partidul
Naţional Ţărănesc (Maniu) din oraşul Rădăuţi a proiectat o mare manifestaţie
politică în acest oraş, la care vor participa circa 200 de călăreţi şi alt numeros
public.
Tot la această manifestaţie se aşteaptă să ia parte Ion Mihalache din
Bucureşti. În acest scop Chirilă Pantelimon, şeful organizaţiei judeţene a şi plecat,
în ziua de 22 septembrie a. c., la Bucureşti, pentru a lua contact cu centrul
organizaţiei.
Comunicat: Inspectoratului Regional Poliţie Buc[ureşti]
Prefectura Judeţului Rădăuţi
Legiunea de Jandarmi Rădăuţi
Comitetul Politic Siret
[D.J.S.A.N., inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 81/1946, fila 41.]

Notă informativă
Nr. 90, din 9 octombrie1946
Constatăm că cea mai mare parte din populaţia comunei Vicovu de Sus nu
cunosc (sic!) semnul în alegeri al B.P.D., astfel ei spun că semnul „Soarele” este
semnul Partidului Comunist, iar ei ar vota liberalii D-lui Ministru Tătărescu, dar nu
ştiu ce semn va avea la alegeri.
Propunem:
A se interveni ca membrii B.P.D., cu ocazia diferitelor cuvântări ţinute la
populaţie, să le explice care partide intră în B.P.D.
Informaţia sigură.
(ss) indescifrabil
[D.J.S.A.N., inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 81/1946, fila 44.]

Legiunea de Jandarmi Rădăuţi
Comuna Bădeuţi
Notă informativă
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Nr. 126, din 6 decembrie 1946
Avem onoarea a vă informa cum că, în urma măsurilor luate de Guvern, prin
care se interzice populaţiei de a călători cu trenul în interiorul ţării şi de a aduce
cereale pe cont propriu, pe acest motiv multă populaţie este foarte nemulţumită.
Ba, unii locuitori sunt chiar agitaţi pe acest motiv, ei murmură şi zic nu numai că
nu li se aduc cereale în comună, dar sunt şi împiedicaţi de a cumpăra singuri, de
unde pot, cereale pentru hrana familiei.
Tot prin comună mai circulă zvonul cum că, până la 15 martie 1947, vor fi
noi alegeri, deoarece alegerile care au fost nu au fost libere. Pe acest motiv,
reacţionarii care încă mai au semne reacţionare – maniste şi brătieniste – pe garduri
şi pe casele lor, rămase de la alegeri, nici azi nu vor să le şteargă, încrezându-se că
vor fi noi alegeri, cu toate că le-am pus în vedere, în nenumărate rânduri, ca să
dispară orice semn reacţionar, de oriunde ar fi el. De exemplu, Gheorghe Ș erban şi
cârciumarul Ion Daniliuc, din Milişăuţi, nu vor să şteargă semnele reacţionare de
pe gardurile lor.
Am luat măsuri contra celor ce nu vor să respecte.
Informaţie sigură.
Agent informator X.
[D.J.S.A.N., inv. 231, Fond 101, Prefectura Rădăuţi, dosar 81/1946, fila 52.]
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Rădăuţii şi întemeierea Moldovei, 650 de ani (1359–2009). Biserica Sf. Nicolae din
Rădăuţi, „Panteonul Moldovei”, Bucureşti, Editura Basilica, 2009, 324 p.
Lucrarea cu titlul de mai sus s-a tipărit cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi editat cu purtarea de grijă a P.C. arhimandrit Justin
Dragomir, stareţul Mănăstirii Bogdana din Rădăuţi care este, în acelaşi timp, şi coordonatorul
volumului, împreună cu diaconul Vasile Demciuc. Apariţia acestui volum a fost prilejuită de
desfăşurarea simpozionului intitulat Rădăuţii şi întemeierea Moldovei, care s-a desfăşurat în ziua de
3 octombrie 2009 şi cuprinde lucrările susţinute de participanţii la simpozion: înalte feţe bisericeşti,
academicieni, cercetători şi pasionaţi de fenomenul cultural, istoric şi teologic din această parte de
Ţară Românească a Moldovei.
Demersurile culturale şi ştiinţifice ale organizatorilor acestui simpozion au fost determinate de
faptul că „Nordul Moldovei – Rădăuţii – îşi merită numele de vatră a istoriei noastre, având o
semnificaţie aparte în geografia culturală şi cultuală a României”, aşa cum subliniază arhimandritul
Justin Dragomir (p. 7) care adaugă, apoi, că un alt imbold al acestor preocupări a fost determinat de
„interesul ce se manifestă în lumea contemporană pentru istorie, pentru orice demers menit să
restituie ceva din lunga şi frământata istorie a devenirii umane” (p. 8), în care ridicarea Bisericii
,,Sf. Nicolae” din Rădăuţi „ilustrează un moment social, istoric şi artistic precis, anume acela al
închegării domniei şi al socotirii voievodului maramureşean drept prim feudal laic al ţării, al
efemerului ecou al arhitecturii apusene, ale planului şi spaţiului bazilical familiare zonelor de cultură
din care venea Bogdan I Descălecătorul” (p. 8). În fine, organizatorii simpozionului şi cercetătorii
participanţi la simpozion au fost ghidaţi şi de preocuparea relevării destinului lui Bogdan I şi al
urmaşilor săi, „ctitori” şi „dătători de legi şi datini” (p. 10).
Volumul Rădăuţii şi întemeierea Moldovei se deschide cu un capitol dedicat izvoarelor
istorice şi cronologiei, intitulat Întemeierea Moldovei – 1359. Mărturii istorice.
Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, I.P.S. Pimen, îşi intitulează contribuţia sa la acest volum
Răboj cultural, subliniind rolul pe care l-a jucat şcoala mănăstirească de la Rădăuţi în răspândirea
ştiinţei de carte şi împlinirea trebuinţelor impuse de ritualul cultic ortodox şi mănăstiresc. O a doua
instituţie rădăuţeană abordată de autor, care şi-a împlinit activitatea cu şcoala mănăstirească, a fost
Episcopia de Rădăuţi, care a existat de pe vremea voievodului Alexandru cel Bun, care a
dăruit-o cu 56 de sate cu preoţii şi bisericile lor (p. 22). Ştefan cel Mare a întărit această instituţie,
printr-o pravilă dată la 15 martie 1490. Primul episcop cunoscut a fost Ioanichie (1472–1504) iar
ultimul, care a păstorit în vremea stăpânirii habsburgice, până în 1781, a fost Dositei Herescu.
I.P.S. arhiepiscop Pimen subliniază importantele realizări ale şcolii mănăstireşti rădăuţene,
între care reţinem Liturghierul slavon, scris în 1641, pentru episcopul Atanasie al Rădăuţilor, cel
realizat în 1643, scris pentru mitropolitul Varlaam, în 1646, un Tetraevangel slavon pentru Gavril
Hatmanul, cartea Nagranim, scrisă pe pergament şi dăruită Mănăstirii Suceviţa în anul 1644,
Molitfelnic slavon, scris de Daniil, în 1688, pentru vlădica Serafim şi Paraclisul Precistei, scris în
1785, de Procopie Uricarul.
În studiul amintit găsim informaţii deosebite despre ostenitorii copişti de la Rădăuţi, precum:
episcopul Anastasie Crimca, episcopul Efrem, episcopul Teodor Barbovschi, episcopul Misail I şi
Misail II Chiseliţă. Pentru autor, deosebit de importante sunt lucrările originale scrise la Rădăuţi. O
astfel de creaţie a fost Cronica Moldovei pentru timpul de la 1541–1553, scrisă de Iftimie, şi scrierea
lui Isaia, intitulată Povestire pe scurt despre domnii moldoveneşti.
Întemeierea tipografiei de către Varlaam marchează momentul de vârf al şcolii de la Rădăuţi,
de sub teascurile acesteia ieşind Catavasierul românesc, în 1744, Ceaslovul şi Antologhicon, în 1745,
şi Liturghierul, tipărit în timpul lui Iacov Putneanul. Partea finală a studiului se referă la activitatea
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ierarhilor rădăuţeni, aşa cum a fost ea reflectată de Dimitrie Dan în Cronica Episcopiei de Rădăuţi. În
această succintă trecere în revistă a ierarhilor rădăuţeni, un rol aparte le-a revenit lui Anastasie
Crimca, Teodosie II Barbovschi, Varlaam şi Iacov Putneanul.
Între studiile care privesc subiectul simpozionului de la Rădăuţi, remarcăm pe cel al I.P.S.
Epifanie, episcopul Buzăului şi Vrancei, cu titlul Sfinţii de la Rădăuţi – Sf. ierarh Leontie şi Sf. ierarh
mucenic Teodosie; cel al P.S. Macarie, episcopul Europei de Nord, cu titlul Biserică, naţiune şi
societate românească în Imperiul Austro–Ungar în a două jumătate a secolului al XIX-lea, care
tratează episodul constituirii celor două mitropolii ortodoxe româneşti din vremea lui Şaguna, în
Ardeal şi Eugenie Hacman, în Bucovina, precum şi întărirea organizatorică a Bisericii Greco–Catolice
Româneşti din Ardeal, în urma sinoadelor provinciale din 1872 şi 1882, şi studiul P.S. Ioachim,
episcop-vicar la Arhiepiscopia Romanului, cu titlul Legăturile istorice şi canonice între Episcopia de
Rădăuţi şi Episcopia de Roman în istoria de început a Mitropoliei Moldovei, în secolele XIV–XV.
Acesta, după ce analizează în detaliu contextul internaţional al constituirii Mitropoliei Moldovei, scrie
despre numeroasele probleme stârnite în rândurile istoricilor şi ale teologilor (p. 83) de înfiinţarea
Episcopiei de Rădăuţi, când unii îl considerau pe Alexandru cel Bun întemeietor iar alţii pe Ştefan cel
Mare şi, de aici, argumentele şi informaţiile documentare pentru înfiinţarea Episcopie Romanului, tot
în vremea lui Alexandru cel Bun.
Foarte importante sunt, în economia volumului, studiile semnate de: dr. Constantin
Rezachievici (Bogdan I), acad. Şerban Papacostea (Întemeierea Moldovei: anul 1359 în istoria
romanităţii nord-dunărene), acad. Răzvan Theodorescu (Artă şi societate românească în epoca
întemeierii statelor, sec. XIII–XV), Lia şi Adrian Bătrâna (Despre cronologia bisericilor şi funcţia
ansamblului feudal de la Rădăuţi în secolul al XV-lea), dr. Radu Cârmaciu (Negru-Vodă şi Dragoş.
Legendă şi adevăr istoric la începuturile statalităţii româneşti), dr. Denis Căproiu (Asupra probabilei
origini oltene a voievodului Bogdan I) – studiu surprinzător prin readucerea în discuţie a unor
demersuri de cercetare istorică abandonate în perioada interbelică şi reluate acum pe baza unor noi
informaţii istorice; prof. univ. dr. Cristian Moisescu, diac prof. dr. Vasile M. Demciuc (Biserica de la
Lujeni – un monument reprezentativ pentru perioada de început a arhitecturii ecleziastice din
Moldova), acad. Mircea Păcurariu (Mănăstiri şi biserici din Moldova în secolul al XIV-lea şi
începutul secolului al XV-lea), acad. Marius Porumb (Icones roumaines du XVI-eme siècle en
Transilvanie), dr. Olimpia Mitric (Tipar şi tipărituri la Episcopia de Rădăuţi), preot dr. Florin
Tuscanu (Tipărituri din vechea tiparniţă de la Rădăuţi aflate în Biblioteca Episcopiei Romanului –
Ceaslovul, 1745) şi prof. univ. dr. Ştean Purici (Consideraţii privind evoluţia Bisericii Ortodoxe din
Bucovina în primele decenii ale administraţiei austriece). Dan Puric încheie acest volum cu
consideraţiile intitulate În loc de postfaţă: „Despre anatomia inimii triste la români” sau „infarctul
sufletesc”.
Zonă cu bogate tradiţii culturale şi cultice, unde îşi află odihna de veci cei care au fost
întemeietori de ţară şi de legi, Rădăuţii sunt indisolubil legaţi de devenirea Bisericii Ortodoxe
Române, sunt locul unde ştiinţa de carte, scrisul cărţilor religioase şi răspândirea cărţilor tipărite au
contribuit la întrepătrunderea actului cultic şi a culturii, definind de timpuriu o identitate specifică
septentrionului românesc, marcat de timpuriu de dimensiunea mitică a răspântiilor şi confluenţelor
sau a sintezelor culturale. În spiritul acestei importante moşteniri, la 650 de ani de la întemeierea
statului medieval Moldova, cu ocazia acestui simpozion, a fost retipărită lucrarea lui Dimitrie Dan,
Cronica Episcopiei de Rădăuţi, apărută la Bucureşti, la Editura Basilica, în anul 2009, sub sigla
Restitutio – Opera omnia, 1. Această ediţie, apărută la 100 de ani de la prima ei apariţie, este îngrijită
de arhimandrit Justin Dragomir, stareţ al Mănăstirii Bogdana din Rădăuţi şi diacon dr. Vasile
Demciuc. Prefaţa la actuala ediţie a fost semnată de acad. Răzvan Theodorescu, care subliniază că
reeditarea Cronicii Episcopiei de Rădăuţi „este un act necesar, de recunoştinţă, pe care îl aducem
uneia dintre marile personalităţi ale bisericii româneşti”.
Marian Olaru
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Ion Prelipcean, Simion Sticleţ, Putna, vatră de istorie, cultură şi legendă, Suceava,
Editura Lidana, 2007, 122 p.
Sine ira et studio este îndemnul peste vremi adresat de gânditorii antici acelora care iubesc
istoria şi, mai ales, acelora care scriu istorie. La un interval bun de timp de la desfăşurarea unor
evenimente din orizontul local şi contemporan, apare o lucrare a doi împătimiţi de istoria locală, prof.
Ion Prelipcean şi col. Simion Sticleţ. O lucrare colectivă, pentru că ofiţerul Ion Tobă, participant
direct la evenimentele prezentate, a donat arhivei Sfintei Mănăstiri Putna, locul de veşnică odihnă a
lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, în anii 1974–1975, un set de documente militare care conţin informaţii
despre confruntările dintre trupele române şi sovietice, la începutul celui de al Doilea Război
Mondial, pentru delimitare frontierei pe teritoriul Bucovinei, a doua oară detrunchiată. Aceste
documente au fost studiate, de-a lungul vremii, de către unii călugări ai mănăstirii interesaţi de
fenomen, muzeografi şi cercetători ai istoriei militare care, cu diferite prilejuri, au scris, mai mult sau
mai puţin, despre evenimentele prezentate.
Dorind să „elucideze un subiect” (p. 104) pentru a scoate deplin, la lumină, adevărul istoric,
ideal al fiecărui istoric, cei doi autori ai studiului Putna, vatră de istorie, cultură şi legendă, au
structurat materialul argumentativ astfel: o Introducere – cu structură tematică diversă, care
contextualizează Mănăstirea Putna în cultura şi istoria neamului românesc de la Răsărit de Carpaţi, de
la înfiinţare şi până în zilele noastre (1. Semnificaţii; 2. Pelerinaj şi miraj; 3. Istoricul mănăstirii;
4. Moştenirea înaintaşilor; 5. Preţuirea urmaşilor; 6. Vremuri de primejdie pentru ţară; 7. O legendă
ce trebuie demontată ) –, capitolul I, O istorie populară; capitolul II, Subunităţi militare staţionate în
zona localităţii Putna între 30 iunie şi 15 iulie 1940, cu ocazia cedării nordului Bucovinei ruşilor;
capitolul III, Documente militare; capitolul IV şi Documente putnene. Lucrarea este însoţită de o Listă
a documentelor anexe şi o Bibliografie.
Reacţia celor doi autori rădăuţeni a fost determinată de aşezarea unei plăci comemorative, în
1994, la Putna, pentru evocarea unor evenimente militare ce s-ar fi petrecut (probabil!) în primele zile
ale lui iulie 1940, când trupele române se aşezau pe noua linie de demarcaţie a frontierei de stat,
„trasată” de mână hrăpăreaţă a lui Stalin pe harta României, ca urmare a pactului RibbentropMolotov. Textul respectiv, cum arată autorii, cuprindea o a doua „variantă” a relatării ofiţerului Ion
Tobă, care şi-a spus şi „Hatmanul” pentru presupusa participare la luptele de apărare a sfântului locaş
al Mănăstirii Putna. O relatare a acestor evenimente l-a făcut pe ministrul Culturii din anul 1994 să
aşeze la repezeală, pe o placă omagială, numele „eroilor” care au „luptat” pentru apărarea Mănăstirii:
sublocotenent Ghiocel Constantinescu, sublocotenent Nicolae Stănescu, sergent Dumitru Gosu,
soldat-fruntaş Traian Comănescu, soldat-fruntaş Ioan Larian Postolache şi Şmil Avram.
Se pare că existenţa unui soldat de origine evreiască printre apărătorii Putnei a „sunat” foarte
bine pentru mai marii vremurilor postdecembriste, fapt valorificat ca atare şi de Comunitatea Evreilor
din România, prin vocea d-lui Wexler.
De fapt, prima „înveşnicire” a „luptătorilor” din începutul lui iulie 1940, care ar fi luptat
pentru apărarea Sfintei Mănăstiri Putna de ocupanţii sovietici, a fost realizată în 1975, când pe o placă
omagială, oferită de o familie din Sibiu, se găsesc câteva dintre numele enumerate mai sus (şi alţii
nenominaţi în 1994) şi comandantul Escadronului 25 Cavalerie Focşani, comandat pe atunci de
căpitanul Ion Tobă-Hatmanu. Intrigaţi de aceste inadvertenţe şi preocupaţi de aflarea adevărului
istoric, autorii, cu acribie, demontează rând pe rând falsurile pe care le-au găsit în legenda populară
despre presupusele lupte cu sovieticii pentru apărarea Mănăstirii Putna, în înscrisurile colonelului Ion
Tobă şi nu numai. Toate acestea au fost posibile prin consultarea arhivelor militare şi a jurnalelor de
campanie ale diverselor unităţi militare care s-au aflat în zona frontierei stabilite în anul 1940, între
România şi U.R.S.S., pe teritoriul Bucovinei.
Din rândurile scrise de cei doi autori descoperim cum unii au încercat să acrediteze o variantă
eroică a unui trecut care s-a dovedit nedrept. Este aici cazul să menţionăm că a două placă, cea
aşezată în 1994, nu cuprinde numele căpitanului Ion Tobă, poate pentru că a fost victima unui regim
nedrept şi a fost deportat în Siberia de către comunişti. Oricum, în spatele acestei legende a
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căpitanului Ion Tobă şi a valorificării mediatice a acesteia de către mai marii zilelor noastre,
descoperim o încercare de manipulare a informaţiei, a istoriei şi a conştiinţelor contemporanilor.
Toate acestea au fost făcute prin siluirea istoriei pentru a explica realităţile zilei.
Cât priveşte concluziile autorilor lucrării, acestea sunt clare şi în spiritul unei cercetări
obiective a documentelor şi faptelor invocate: „Desigur, ofiţerul român Ion Tobă şi ai lui au apărat
Putna în 1940 de o eventuală cucerire, dar au fost în misiune de prevenire a unei posibile incursiuni
pe noile puncte de demarcaţie impuse de ruşi, numai că aceştia nu le-au trecut în 1940, ci abia în
1944. Oricum, ofiţerul Ion Tobă a născut o legendă la Putna. O legendă este o legendă şi nimic mai
mult. Putem să-i acordăm circumstanţe lui Ion Tobă, ca victimă a represiunii, dar totodată avem
obligaţia faţă de noi înşine să evidenţiem adevărul şi să-l susţinem pentru integritatea noastră morală”
(p. 88).
Ovidiu Bâtă

Mihai- tefan Ceau u, Un iluminist bucovinean: boierul Vasile Bal
1832), Ia i, Editura Junimea, 2007, 330 p.

(1756–

Fascinat de personalitatea deosebită a boierului iluminist Vasile Bal , om de o deosebită
cultură i francmason, cum subliniază autorul impresionantulului volum căruia îi dedică paginile
următoare, cercetătorul ie ean Mihai- tefan Ceau u este îndreptă it, să considere, în urma
cercetărilor sale, că „Via a i opera sa, fixate pe coordonatele timpului istoric dat, pline de lumini
i umbre, de reu ite i e ecuri, apreciate i în acela i timp puternic contestate în epoca în care a
trăit, îl desemnează pe Vasile Bal drept una dintre pu inele personalită i ale Bucovinei ce poate
figura cu cinste între valorile iluminismului românesc, din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea i
de la începutul secolului al XIX-lea, alături de Petru Maior, Gheorghe incai sau Ioan BudaiDeleanu” (p. 5). Înforma ia istorică, adunată „cu trudă i migală” de-a lungul mai multor ani de
cercetare, a fost a ezată de cercetător în mai multe capitole, după cum urmează:
I. Familia, ascenden a, orizontul intelectual i politic, cu subcapitolele Familia Bal
i
Ascenden a, orizontul intelectual i politic. În acest capitol se pleacă de la informa ia că familia
Bal este una dintre cele mai vechi familii moldovene, pomenită în scrierile lor de cronicarul Ion
Neculce, de domnitorul cărturar Dimitrie Cantemir i de paharnicul Constantin Sion. Acest fapt este
dovedit atât de tradi ie cât i de vechile documente, care arătau că familia boierilor Bal s-a înrudit,
de-a lungul vremii, cu familiile Cantacuzino, Brâncoveanu, Ghica, Mavrocordat, Ruset i Sturdza (p.
11). Faptul acesta a fost confirmat de anaforaua boierilor Divanului Moldovei, din 13 decembrie
1813, întocmită pe baza uricelor i ispisoacelor celor mai vechi, la porunca domnului Scarlat
Alexandru Calimah. Documentul acesta fusese eliberat pentru folosul boierului Vasile Bal , care
dorea să convingă Curtea de la Viena despre originea străveche a familiei i pentru a i se recunoa te
titlul nobiliar de către noua stăpânire. În verdea sus inerii cu succes a acestui demers, boierul Vasile
Bal apelează la numeroase informa ii cu caracter istoric pe care le găse te în lucrările lui Engel,
Carl du Fresne – segneur de Cange, Mauro Orbini i Schlözer. Conform acestora i documentelor
de familie, neamul boierilor Bal este men ionat în anul 1401, când un Bal cel Bătrân este
răsplătit de domnitorul Alexandru cel Bun pentru serviciile sale (p. 16). Vasile Bal s-a născut la 14
mai 1756, fie în satul Rus de pe teritoriul a ceea ce s-a numit mai târziu Bucovina, fie la Ia i. Autorul
monografiei afirmă că verificarea acestor date este imposibilă din cauza lipsei condicilor parohiale,
pentru acea vreme, pentru întreaga Moldovă.
Orfan de tată de la vârsta de patru ani, Vasile Bal a primit o educa ie aleasă datorită
eforturilor mamei sale, Ilinca Bal . Autorul studiului sus ine că tânărul Bal a fost beneficiarul
transformărilor determinate de iluminism în Moldova, când se făcea tranzi ia de la învă ământul de
tip confesional-medieval la cel românesc de limbă greacă (p. 23). Dar, în lipsa unor documente de
eviden ă colară sau a unor alte informa ii certe, Mihai– tefan Ceau u presupune că tânărul boier
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Bal a învă at ceea ce învă au în epocă tinerii de rangul său: „Forma ia intelectuală a lui Vasile
Bal se fixează într-o perioadă în care, sub influen a Luminilor, în Moldova i în ara
Românească, procesul modernizării începuse deja, mai ales în domeniul ideilor i al culturii” (p. 25),
Beneficiarul unei biblioteci în familie, înclinat spre învă ătură, Vasile Bal a deprins, pe lângă
cuno tin ele de istorie, filozofie, geografie, statistică, topografie, juridice, i limbi străine: greaca
veche i nouă, latina, germana i franceza. Mihai- tefan Ceau u constată că gândirea politică a lui
Vasile Bal
i i a boierilor români din acea vreme a fost puternic marcată de evenimentele de la
sfâr itul
secolului
al XVIII-lea, de conflictele ruso-austro-turce, care au adus cu ele speran e, dar i multe dezamăgiri.
În perioada ederii sale la Viena î i însu e te ideile iluminismului (Aufklärung) i pe cele ale
iosefinismului care „îl vor înarma pe Bal cu date, cuno tin e i argumente pe care, după perioada
de cristalizare, le va folosi mai apoi în propriile scrieri politice” (p. 41).
II. Începuturile stăpânirii habsburgice în Bucovina i implicarea lui Vasile Bal în via a
politică, cu subcapitolele: Preludiul anexării, Anexarea Bucovinei, Instituirea Administra iei
militare i Implicarea lui Vasile Bal în via a politică. În primul subcapitol sunt prezentate
preparativele imperialilor pentru ocuparea păr ii de nord-vest a Moldovei evaluată de cei ce i-o
doreau sub stăpânirea lor din ra iuni practice, fiind privită doar ca o „achizi ie” menită să sporească
teritoriul stăpânit de Habsburgi i „să servească unor obiective majore de stringentă necesitate,
privind facilitarea legăturilor directe dintre Transilvania i teritoriile pe care tocmai le ob inuseră în
urma împăr irii Poloniei” (p. 47). În subcapitolul Anexarea Bucovinei, Mihai- tefan Ceau u
eviden iază etapele parcurse de austrieci până la Conven ia de la Palamutca, din 2 iulie 1776, din
care se văde te slăbiciunea Por ii care nu avea for ele militare necesare pentru a răspunde
corespunzător actului de inamici ie al Imperiului Habsburgic – adică ocuparea nord-vestului
Moldovei –, pe de o parte i schimbarea statutului interna ional al ărilor Române, care erau văzute
ca parte componentă a Imperiului Otoman, din moment ce au făcut obiectul unui schimb între marile
puteri, fără consultarea românilor. Toate acestea se petreceau cu deosebita precau ie a austriecilor
pentru a nu trezi adversitatea ru ilor care î i aveau trupele în Moldova, sub conducerea lui
Rumian ev. Concluzia autorului, în urma unei solide argumenta ii, se impune cu necesitate:
„Cedarea teritoriului Bucovinei din trupul Moldovei, de Poarta Otomană către Imperiul Hasburgic,
văzută ulterior, pe bună dreptate, în istoriografia română ca un act de nedreptate făcut românilor, în
contemporaneitate a pus cu pregnan ă în fa a elitei politice române ti problema necesită ii
schimbării statutului politico-juridic al Principatelor Române, necesitate aflată în strânsă corela ie cu
diminuarea sau, chiar, abolirea legăturilor cu puterea suzerană otomană” (p. 55).
După ce administra iei imperiale centrale i-au fost trimise mai multe proiecte de organizare a
noii „achizi ii” teritoriale, imperialii au optat pentru o solu ie de compromis, cea a administra iei
militare, menită să păstreze statu-quo-ul găsit în provincie i care utiliza vechea structură politicoadministrativă, de pe vremea administra iei moldovene ti, cu ispravnici de inut, vornici de sate,
oltuzi, staro ti i pârgari în fruntea celor trei ora e: Cernău i, Siret i Suceava (p. 59–60). Cu
toate că măsurile luate de administra ia militară a noii provincii austriece urmăreau să menajeze
susceptibilită ile popula iei locului, nu pu ine au fost cazurile de fugă a acestora în Moldova, peste
„cordun”. Comentând această politică a imperialilor, Mihai- tefan Ceau u afirmă că „Grija acesta
fa ă de popula ie reflectă o concep ie caracteristică atât iluminismului secolului al XVIII-lea, în
forma sa fiziocrată, cât mai ales iosefinismului dominant la Curtea din Viena, conform căreia valoarea
unei provincii era dată, în primul rând, de situa ia sa demografică” (p. 63). Finalul acestui subcapitol
se încheie cu prezentarea datelor demografice, binecunoscute: 14 992 familii de ărani, 22 familii de
boieri, 175 de mazili, 159 de leahtnici (sau răze i), 501 preo i, 285 de slujba i administrativjudecătore ti etc., cuprin i în 263 de localită i (p. 63–64). Din această enumerare putem observa
faptul că autorul monografiei evită să intre în inutile dispute pe tema etniei celor 70 000 de suflete
care locuiau în partea ocupată de austrieci din nord-vestul Moldovei, care au făcut obiectul unor
ample dezbateri în istoriografiile română i ucraineană.
Partea a patra a capitolului începe cu intrarea lui Vasile Bal în via a politică a provinciei,
mai exact în 1777, când devenea major, participând la depunerea jurământului fa ă de Casa de
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Austria
(p. 65), fapt interpretat de autorul monografiei că tânărul boier fusese câ tigat de partida filoaustriacă (p. 69), fapt întărit i de diverse evenimente politice din Moldova – asasinarea domnitorului
Grigore Ghica al III-lea i înăbu irea unui complot de către voievodul Moruzi, în anul 1778, în care
fuseseră implica i i unii dintre apropia ii (Manolache Romano) boierului bucovinean.
În perioada de început a administra iei austriece, cea a generalului Enzenberg, în teritoriul pe
care au hotărât să-l denumească Bucovina se viza îmbunătă irea situa iei edilitar-urbane a ora elor,
ridicarea economiei provinciei, transformarea noii „achizi ii” într-o zonă militarizată, reorganizarea
politico-administrativă, eradicarea fenomenului bandelor de tâlhari prin înfiin area a două companii
de franctirori sau de „liben i” etc. Toate aceste măsuri nu au fost acceptate fără rezerve de către
locuitorii provinciei, nemul umi i fiind mai ales mazili care au adresat numeroase memorii
administra iei imperiale, în care fie cereau participarea cu reprezentan i la luarea hotărârilor de
către administra ia de la Cernău i, fie acuzau diverse abuzuri ale func ionarilor imperiali (p. 74–
78). În aceste condi ii, la 24 septembrie 1780, feldmare alul baron Scröder,
eful
Comandamentului Militar al Gali iei, îl recomanda pe Vasile Bal contelui Hadik, pre edintele
Consilului Aulic de Război de la Viena „ca pe un credincios, dispus să îndeplinească mul umitor
sarcinile încredin ate, ce putea fi folosit în afacerile civile la noua organizare a Bucovinei” (p. 79).
Unul dintre primele momente ale afirmării lui Vasile Bal , scrie Mihai- tefan Ceau u, a fost acela
când a fost desemnat, „în numele întregii popula ii” din Bucovina să prezinte împăratului
dolean ele lor în legătură cu proiectata împăr iere a provinciei între Transilvania i Gali ia (p.
81). De aceea, pe 13 noiembrie 1780 s-a prezentat la Viena, în cadrul unei audien e, la contele Anton
Hadik, cu două memorii elaborate pentru împăratul Iosif II: Prea pleacată Pro-memorie i
Descrierea Bucovinei i a situa iei ei interne. În acest context, autorul afirmă că „Bal
i-a
dedicat întreaga activitate politică apărării i propă irii na iunii române, în condi iile concrete ale
timpului istoric. Provenien a sa boierească a imprimat i în cazul iluminismului social-politic
românesc din Bucovina un caracter nobiliar, similar celui din Moldova i ara Românească sau din
Polonia, Rusia i Ungaria” (p. 81).
Un număr important de pagini (83–95) sunt dedicate analizei celor două memorii ale lui Bal .
În acela i timp, autorul monografiei realizează un studiu comparativ cu memoriile vremii din
Principate Române, subliniind specificitatea acestora, precum prezen a în acestea a termenilor:
na iune, patrie, fericire, umanitate, cetă ean, obiceiuri, ignoran ă, luminare, bine public etc.
Structura ideatică i argumentativă a celor două memorii din anul 1780, dovedesc o bună cunoa tere
de către Bal a spiritului vremii i racordarea acestuia la ideile iluminismului românesc, inclusiv la
ideile na ionale i politice ale colii Ardelene. Aflat la Viena, tânărul boier bucovinean împlinea
i o misiune secretă, încredin ată lui de câ iva mari boieri din Moldova care doreau ca ară lor să
intre sub stăpânirea Imperiului Austriac.
Cum soarta provinciei încă nu fusese hotărâtă în sensul cererilor din cele două memorii
amintite mai înainte, la 5 aprilie 1781 Vasile Bal a înaintat un nou memoriu, de data aceasta în
calitate de însărcinat cu afacerile Bucovinei. În acesta, boierul iluminist propunea luarea unor măsuri
menite să înlăture starea de înapoiere a locuitorilor provinciei prin dezvoltarea învă ământului
public, care trebuia să fie gratuit. De asemenea, sugera nevoia îmbunătă irii stării materiale a
preo ilor ortodoc i, ridicarea lor spirituală i stimularea prin legi a interesului pentru muncă al
lumii rurale. Cum împăratul i-a păstrat punctul de vedere privitor la unirea cu Gali ia i existau
preocupări importante pentru subordonarea Episcopiei de Rădău i fa ă de un centru ecleziastic din
Imperiu, o parte a propunerilor lui Bal au rămas în suspensie. Referindu-se la propunerile făcute de
Bal
i aplicate de imperiali, autorul le trece în revistă pe cele privitoare la înfiin area unei
episcopii i a unui consistoriu care să administreze bunurile mănăstirilor, întemeierea colilor
publice, instituirea unei comisii care să verifice titlurile de proprietate, acordarea de pământ i a
dreptului de succesiune pentru ărani, revitalizarea comer ului i limitarea importului de rachiu din
Gali ia, înfiin area unor fabrici de postav, de sticlă i de hârtie etc. (p. 100–101).
III. În serviciul public la Cernău i i Viena, boala i dizgra ia. Primul subcapitol se referă
la Activitatea Administra iei Militare din Cernău i, condusă de generalul Enzenberg. Acesta se
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preocupa, la revenirea lui Bal în provincie, de măsurile de reorganizare a Bisericii, înfiin area de
coli române ti i germane în provincie, înfiin area de coli normale la Cernău i i Suceava
pentru formarea personalului didactic necesar. Ori de câte ori a fost nevoie în această perioadă,
boierul Vasile Bal a fost trimis ca reprezentant special al habsburgilor pe lângă domnitorul
Moldovei (subcapitolul 2). Misiunea acestuia, din noiembrie–decembrie 1781, a cuprins i
însărcinarea de a ob ine, din partea mitropolitului Moldovei, încuviin area schimbului de mo ii
între Episcopia de Rădău i i Mitropolia Moldovei. Contextul deplasării sale ca însărcinat
diplomatic austriac la Ia i a fost unul foarte tensionat, fapt care a dus la e ecul misiunii (p. 109–
111). Acest lucru a determinat ca „pe viitor, acesta nu va mai fi trimis în misiune la Ia i, ci va fi
folosit în Bucovina, la reorganizarea provinciei” (p. 111), scrie Mihai- tefan Ceau u. Misiunea
militară austriacă la Ia i, din 1782, a scos în eviden ă dificultă ile invocate de Bal în raportul său
către contele Hadik i atmosfera politică interna ională tensionată de bănuiala turcilor, determinată
de o posibilă în elegere între Rusia i Austria, în detrimentul Imperiului Otoman.
Inspirator i participant la organizarea Episcopiei Bucovinei se intitulează subcapitolul trei.
În el, autorul abordează o parte importantă a reformelor iosefiniste pe tărâmul bisericesc, înscrise în
Aufklärung. Conform ideologiei iluministe, se urmărea limitarea ac iunii Bisericii la domeniul pur
religios i trecând pe seama statului coala i administrarea bunurilor ecleziastice. În urma
acceptării date de mitropolitul Moldovei, Gavril Calimachi, episcopul Dosoftei Herescul de Rădău i
a fost numit, la 12 septembrie 1781, în func ia de episcop exempt greco-neunit al Bucovinei i urma
să fie instalat în noua sa re edin ă, capitala provinciei, Cernău i, cu tot ceremonialul cuvenit. Cu
toate presiunile imperialilor, instalarea s-a făcut abia după un an de zile de la data preconizată. În
calea acestei instalări au stat diverse piedici, între care: alcătuirea consistoriului, starea ubredă a
sănătăţii episcopului, lipsa facilită ilor edilitar-locative pentru func ionarea Episcopiei etc. Abia la
10 februarie 1782 a avut loc solemnitatea instalării lui Dosoftei Herescul ca episcop al Bucovinei. În
acest context subliniem textele alocu iunilor sus inute cu această ocazie de generalul Enzenberg (p.
119) i de Dosoftei Herescul, care jurase fidelitate împăratului Iosif II: „A a i cuvintele mele ce
voi să zic spre slava i lauda pentru lucrurile cele proslăvite i faptele cele bune i minunate a prea
înăl atului i prea milostivului împăratului nostru Iosif II, întru adevăr vor fi ca o picătură de apă în
marea cea cu ape multe” (p. 120). La festivită ile de instalare a episcopului Dosoftei au luat cuvântul
boierul Vasile Bal
i vicarul Mitropoliei Moldovei, Meletie. Pentru a-i lini ti pe bucovineni
asupra demersurilor imperialilor, ace tia publică, în aprilie 1782, textul Patentei imperiale din 1781,
prin care se proclama libertatea religioasă pentru protestan i i ortodoc i. Urmarea directă acestor
măsuri se va vedea la scurt timp, a a cum subliniază cu prisosin ă istoriografia română –
desfiin area a sute de mănăstiri i schituri din Bucovina i accelerarea procesului de înstrăinare a
teritoriilor din nordul provinciei. Vasile Bal a participat, vreme de un an i jumătate, ca asesor
consistorial la verificarea veniturilor mănăstirilor. Au urmat neîn elegerile lui Vasile Bal cu
generalul Enzenberg, neînţelegeri care sunt i tema subcapitolului patru (p. 122–130). În cadrul
Administra iei Militare a provinciei, Vasile Bal s-a declarat adversar al măsurilor preconizate de
imperiali,
fapt
pentru
care
rela iile
sale
cu
Enzenberg
s-au deteriorat continuu. Mihai- tefan Ceau u, folosind un important număr de documente de arhivă
– de la Arhivele Istorice Centrale, din Bucure ti, i Kriegsarchiv, din Viena –, relevă traseul sinuos
al acestor rela ii, constant menajate de Consilul Aulic de Război i de feldmare alul Schröder,
comandantul Militar General al Gali iei.
Vizita împăratului Iosif II din 1783, ca i cea din anul 1786, avea să joace un rol important în
organizarea Bucovinei, prin prisma ideilor iosefiniste. Urmarea directă pentru Vasile Bal a fost,
după o audien ă la împărat, ce a avut loc la Cernău i, numirea sa în func ia de concepist al
Consiliului Aulic de Război din Viena, cu salariul anual de 1 000 de florini. Se pare că, a a cum
subliniază autorul, lui Vasile Bal i s-au dat i alte atribu ii ce „aveau în vedere i anumite chestiuni de
politică externă” (p. 133).
Partea a asea a acestui capitol, intitulată Implicarea în reorganizarea Bisericii Ortodoxe din
Bucovina, surprinde demersurile concepistului aulic care au dus la finalizarea acestui proces la
12 februarie 1785, urmat de punerea în aplicare a ordinului împăratului, din 26 februarie 1786,
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privitor la Regulamentul administra iei biserice ti (p. 144–145). În aceea i măsură, Vasile Bal se
preocupă i de dezvoltarea învă ământului în Bucovina, chestiune tratată în subcapitolul intitulat
Sprijinitor al învă ământului bucovinean (p. 148–160). Pe lângă sublinierea caracteristicilor
dezvoltării învă ământului public în Bucovina, a preocupărilor pentru elaborarea de manuale i a
evolu iei diverselor forme de subordonare a colilor din provincie sau de coordonare a acestora de
către autorită ile competente, Mihai- tefan Ceau u eviden iază faptul că învă ământul se reda
numai bilingv, în limbile română i germană, ceea ce a determinat un anumit particularism al
acestuia, adăugăm noi, amplu criticat un secol mai târziu, pentru ineficien ă i inaderen a la
valorile determinate de afirmarea spiritului identitar-na ional. Importantă este ideea pe care
imperialii o urmăreau în susbsidiar prin dezvoltarea învă ământului i anume că: acesta „ar putea să
exercite asupra sentimentelor locuitorilor ării o impresie foarte bună i încă i mai mult asupra
moldovenilor învecina i i a altor străini i ca o consecin ă s-ar putea spera că tinerimea
moldovenească va veni la învă ătură în Bucovina”. Toate aceste demersuri aveau în vederea
atragerea Moldovei în sfera de gravita ie politică a Austriei (p. 157).
O analiză pertinentă realizează autorul studiului monografic în subcapitolul intitulat
Sus inerea dezvoltării economico-sociale a Bucovinei. În acest context aflăm că boierul Vasile Bal
s-a implicat activ în transpunerea în practică a ideilor iosefiniste (inspirate de mercantilism i
fiziocratism) pentru sus inerea modernizării economice a provinciei, prin valorificarea importantelor
sale resurse naturale i a preocupării locuitorilor pentru cre terea animalelor i cultivarea
pământului. Alături de aceste preocupări, imperialii s-au implicat activ pentru transformarea burgheză
a ora elor provinciei, pentru modernizarea administrativă (p. 163–165) i transformarea acestora în
importante centre de produc ie i de schimb comercial. O deosebită aten ie acordă Mihai- tefan
Ceau u pentru lămurirea suspiciunii de trădare care se instalase între unii dintre func ionarii
imperiali, alimentată de pizmuirile unor boieri moldoveni, apropia i ai domnitorului de la Ia i.
Folosind documente inedite, autorul tratează aceste aspecte în subcapitolul Incidentul Lupul Bal
i
suspiciunea de trădare (p. 173–179).
Importante aspecte ale evolu iei profesionale, intelectuale i politice ale lui Vasile Bal
sunt lămurite de cercetătorul ie ean în subcapitolul Legăturile cu masoneria. Acesta valorifică
informa ia de arhivă pentru a ilustra evolu ia deosebită a boierului bucovinean în perioada 1784–
1789, devenit membru al lojii masonice „Zur wahren Eintracht”, din Viena, la recomandarea
profesorului Heinrich Joseph Watteroth, doctor în tiin e juridice, profesor de statistică la
Theresianum i apoi de istoria imperiului i statistică la Universitatea din Viena. În acest context
putem afla de calită ile intelectuale deosebite ale boierului bucovinean, de impresia deosebită pe care
a produs-o asupra membrilor acestei lojii, fapt pentru care, se pare, sus ine Mihai- tefan Ceau u, a
fost primit în rândurile Ordinului Ilumina ilor (Iluminatenorden). Ca urmare a acestui fapt, autorul
studiului concluzionează: „Compania ilustră în care s-a aflat în cadrul acestei loje, unde aerau
renumi i oameni de stat, precum contele Kollowart-Krakowski, celebri oameni de tiin ă i litere,
reprezentan i ai aristocra iei austriece i ungare, ofi eri, func ionari de stat etc., a contribuit la
desăvâr irea pregătirii sale intelectuale i umane, dându-i prilejul de a cunoa te i de a fi cunoscut
de importan i oameni ai timpului, cu efecte benefice asupra carierei i a evolu iei sale ulterioare”
(p. 185).
Partea a 11-a a capitolului III, intitulată În slujba Cancelariei Aulice Unite Austro-Boemiene,
eviden iază surprinzătoarea măsură a împăratului Iosif II de a renun a la ideea transformării
Bucovinei în grani ă militară i includerea ei ca al 19-lea district (cerc) al Administra iei civile a
Gali iei, în urma vizitei imperiale din vara anului 1786 în provincie. Măsura, cu toate implica iile
sale, este analizată de cercetătorul ie ean în toate articula iile sale politice, administrative, juridice,
militare i din perspectiva evolu iei raporturilor politice interna ionale, respectiv a apropiatul
conflict ruso-austro-turc, din anii 1787–1792. Desfiin area Administra iei Militare a Bucovinei i
introducerea celei inutale, prin încorporarea acestei provincii la Gali ia, a avut consecin e
deosebit de grave i a provocat opozi ia elitelor bucovinene, care i-au făcut un obiectiv politic din
redobândirea autonomiei, pentru următorii 62 de ani. În acest context, boierul bucovinean Vasile
Bal este mutat prin ordin imperial la Cancelaria Aulică Unită Boemiano-Austriacă, în subordinea
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căreia intra i Bucovina, ca parte a Gali iei. Din această perioadă re inem eforturile lui Vasile
Bal de armonizare a legisla iei austriece cu tradi iile Bucovinei, ca parte a Gali iei, locul său în
reformarea administra iei, potrivit ordinului imperial din 6 august 1786 i eforturile sale, ale lui Ion
Budai-Deleanu i ale lui Georg Oeschner – ardelean, fost secretar al agen iilor consulare austriece
de la Ia i i Bucure ti – de traducere a legisla iei austriece, a Codului Civil (Cartea legilor
pârgăre ti, 1787 i Pravilă de ob te asupra faptelor celor rele i a pedepsirii lor, 1788). În acest
context, autorul remarcă faptul că Ion Budai-Delanu, sub supravegherea lui Bal , a primit să traducă
i Codul Penal austriac. De remarcat că, în condi iile dificultă ilor de traducere a terminologiei
administrative i juridice din limba germană în cea română, Vasile Bal
i Georg Oeschner au
întocmit primul dic ionar german-român intitulat Deutsch-Walachisches Wörterbuch über
Verbrechen, apărut la finele lui 1787. „Prin aceasta, Bal a adus o contribu ie însemnată la
dezvoltarea
limbii
i
mai
ales
a
terminologiei
juridice
române ti,
într-o epocă în care, la nivel central european, elaborarea unor vocabulare juridice era un proces
început ceva mai înainte” (p. 196).
Ultimul subcapitol al acestei ample păr i a studiului monografic pe care îl analizăm este
dedicat dramaticului episod de internare a lui Vasile Bal , cu for a, la 19 martie 1788, de către
contele Odonel. Acesta era referent la institu ia la care lucra i boierul bucovinean. Documentele de
arhivă i circumstan ele internării lui Bal , ca nebun, la Spitalul General din Viena, relevă faptul că
referentul Odonel nu a fost decât o unealtă care eviden ia dorin a Cur ii de a-l îndepărta pe Vasile
Bal , devenit indezirabil (p. 199). Retras la mo ia sa de la Rus Plăvălar, Vasile Bal
i-a refăcut
for ele i, la moartea lui Iosif II, era gata să reintre în via a politică.
Ultimul capitol, al IV-lea, Revenirea în via a politică, căpitan al Bucovinei, ultima parte a
vie ii, se deschide cu un subcapitol intitulat Memoriile din anii 1790–1791, definite de autorul căr ii
ca fiind „repere importante pentru studiul ideologiei politice române ti i a raporturilor sale cu
iluminismul i absolutismul luminat” (p. 209), din care se desprind ideile utilitarismului politic
iluminist din secolul al XVIII-lea, care „subordona politica economiei” i încercarea autorului de a
atrage bunăvoin a împăratului Austriei pentru înglobarea principatelor române extracarpatice în
imperiul Habsburgilor, conform teoriei contractualiste, prin păstrarea autonomiei acestora,
asemănător „ ărilor croate” (p. 226).
În subcapitolul Căpitan al districtului Bucovina, sunt prezentate zbaterile boierului
bucovinean pentru repararea nedreptă ilor care i s-au făcut în trecut, de aceea el se adresează
împăratului Leopold II i autorită ilor centrale, prin memorii i în audien e, pentru repunerea sa în
drepturi, compensarea pagubelor suferite ca urmare a internării for ate, a diminuării salariului, de la
1 000 de florini la 365, solicita numirea sa în func ia de inută anterior sau una similară. Pentru
aceasta i-a pledat cauza pe lângă persoane cunoscute i cu influen ă pe lângă împărat, precum
profesorul Sonnenfels. De asemenea, autorul studiul remarcă sprijinul pe care l-a primit Vasile Bal ,
la numirea sa în fruntea Administra iei Bucovinei, de la „Asocia ia Secretă” (Geheime
Assoziaziation), din rândurile căreia se remarcau profesorul Joseph Erns Mayer de la Universitatea
din Viena i colegii săi Leopold Alois Hoffmann i Joseph Heinrich Watteroth (p. 229). Ca urmare,
la 5 iulie 1792 Vasile Bal era numit căpitan al districtului Bucovina, cu un salariu de 1 500 de
florini. În calitatea sa de căpitan districtual, Bal s-a preocupat de dezvoltarea sistemului de
învă ământ, în condi iile instalării reac iunii nobiliare post-iosefiniste i a existen ei unui
compromis între stat i biserică, în materie colară. Bal a contribuit la elaborarea uni nou
regulament colar pentru Bucovina (Instruc ion pentru Priveghetorie ce-i de loc a coalelor de
prin târgurile cele mari i cele mici i de prin sate, 1797). Prin acest regulament i prin
preocupările pentru ridicarea de noi coli, a înfiin ării colilor (teologice, normale) trebuitoare
progresului ării i al locuitorilor săi, Vasile Bal a reu it să atragă pe locuitorii provinciei alături
de politica Vienei fa ă de Fran a revolu ionară, fapt concretizat prin cre terea livrărilor de
cereale, furaje pentru armata austriacă. În acest context, Mihai- tefan Ceau u eviden iază
implicarea Bisericii Ortodoxe din Bucovina pentru ac iunile de asisten ă socială care îi vizau pe
locuitorii săraci din provincie i pentru ridicarea stării morale a locuitorilor Bucovinei (chestiunea
căsătoriei între tineri, băie ii de minimum 19 ani i fetele care aveau cel pu in 15 ani). În pagini cu
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o construc ie argumentativă deosebită, autorul monografiei dezvăluie meritele lui Vasile Bal în
modernizarea raporturilor sociale, de reglementare a situa iei ăranilor clăca i (podanii) i a
raporturilor acestora cu stăpânii de mo ii (p. 256–259), fapt care l-a adus în conflict cu marii
proprietari de mo ii (nobilii Calmu chi, Turcul, Goian i Musta ă). În categoria măsurilor cu
impact deosebit se numără i cea privitoare la obligarea marilor proprietari de mo ii de a da
preo ilor 24 de fălci de pământ, ca sesii parohiale, cu scutire de boieresc i de alte obliga ii (p.
260).
În multitudinea aspectelor detaliate de autor, care subliniază rolul deosebit al lui Vasile Bal
pentru a ezarea Bucovinei în spiritul epocii i înfăptuirea unor măsuri cu caracter iosefinist,
enumerăm preocupările pentru buna administrare a provinciei, recunoa terea nobilită ii boierimii
bucovinene, instituirea căr ii „funduare” în Bucovina, înfăptuirea unui act de justi ie onest,
înlăturarea corup iei, buna activitate a poli iei (Regulamentul de poli ie) etc. Pe linia reu itelor lui
Vasile Bal , cercetătorul ie ean prezintă înfrângerea insurgen ilor polonezi, la 3–6 iulie 1797, care
doreau să treacă prin Bucovina spre Gali ia, pentru a profita de victoriile armatelor franceze asupra
Austriei (p. 263–268) i combaterea pericolului răspândirii ciumei dinspre raiaua Hotinului spre
imperiu, prin Bucovina.
Începând din 1799, timp de aproape zece ani, o anchetă ordonată de autorită ile imperiale
centrale pune în eviden ă diversele adversită i pe care le stârnise boierul bucovinean printre
autorită ile centrale, boierii din provincie, reprezentan ii administra iei gali iene etc. Abia în anul
1810 boierul Vasile Bal a fost absolvit de orice vină i Consilul de Stat din Viena dispunea
imputarea cheltuielilor făcute de comisia de anchetă, în func ie de gradul de vinovă ie al fiecăruia
dintre membrii săi. Suspendat, în 1800, din func ia de căpitan, boierul Vasile Bal a fost pensionat,
în 1805, cu titlul de consilier gubernial.
Ultima perioadă din via a lui Vasile Bal este marcată de preocupările acestuia de a fi de
folos autorită ilor imperiale. În acest caz, Mihai- tefan Ceau u eviden iază demersurile făcute de
boierul bucovinean pentru vânzarea mo iilor Fondului Religionar Ortodox din raiaua Hotin, în anii
1809 i 1812, precum i preocupările acestuia de a ob ine titlul de ambelan al imperiului. Acest
fapt l-a adus, uneori, în contexte care l-au făcut suspect pentru poli ia secretă a imperiului care-l
supraveghea, de i acesta î i dovedise loialitatea fa ă de Austria în varii împrejurări. Ca urmare a
demersurilor sale, aflăm că, în toamna lui 1818, Înaltul Oficiu al ambelanilor a decis conferirea
titlului de ambelan consilierului gubernial Vasile baron von Bal (p. 295). A decedat la 3 februarie
1832, la Viena, în vârstă de 76 de ani i a fost înmormântat în cimitirul vienez Sf. Marx.
Lucrarea este înso ită de un important corp de Anexe, care argumentează întregul demers
tiin ific al istoricului Mihai- tefan Ceau u.
Lucrarea prezentată, impozantă prin dimensiuni, dar i prin cantitatea i claritatea
informa iei istorice, prin demersul tiin ific realizat, se înscrie printre cele mai importante realizări
din domeniu. Ea lămure te de o manieră convingătoare o multitudine de aspecte privitoare la
instaurarea stăpânirii austriece în Bucovina i rolul remarcabil al lui Vasile Bal , boier iluminist
bucovinean, pentru conservarea specificului provinciei i modernizarea acesteia în spiritul epocii
despotismului luminat. Activitatea pluridimensională a boierului Vasile Bal a marcat multă vreme
după aceea, în multe privin e, existen a ulterioară a provinciei în cadrele Imperiului Austriac. În
final, remarcăm faptul că Mihai- tefan Ceau u, cercetător legat organic de Bucovina i preocupat
de ini ierea unor noi direc ii de cercetare a istoriei i civiliza iei acesteia, prezintă această parte de
istorie a provinciei bucovinene i personalitatea boierului Vasile Bal fără a da curs unor „polemici”
care s-au iscat între istoricii acestei perioade.
Marian Olaru

Vlad Gafi a, Iancu Flondor (1865–1924) i mi carea na ională a Românilor
din Bucovina, Ia i, Editura Junimea, 2008, 544 p.
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Un impresionat volum de istorie a Bucovinei a fost adus în preocuparea istoricilor prin osârdia
domnului Vlad Gafi a. Volumul a fost dedicat bucovineanului Iancu Flondor, personalitate marcantă
a vie ii politice din Bucovina între anii 1898 i 1924. Lucrarea reprezintă un reper istoriografic de
remarcat pentru că, până la data apari iei ei, o monografie nu fusese dedicată lui Iancu Flondor, de i
referirile, studiile i lucrările de istoria Bucovinei fac deseori trimitere la Iancu Flondor. Acest lucru
este posibil când e vorba de lupta pentru Tricolor în Bucovina, când se analizează activitatea
Partidului Na ional Român din Bucovina, atunci când se evocă lupta dramatică pentru apărarea
ziarului „Patria” sau când este vorba de activitatea în Dieta Bucovinei i partidul „pactist”, despre
Ausgleich i Partidul Cre tin Social din Bucovina i toate momentele de cre tere culturală i
na ională care au dus la Unirea Bucovinei cu România, în anul 1918. Prefa atorul lucrării, prof.
univ. dr. Mihai Iacobescu, consideră lucrarea ca fiind „fundamentală între cele apărute până acum” (p.
VIII) pentru că autorul preia i dezvoltă, completează i nuan ează concluziile juste formulate
anterior de unii cercetători i istorici” (p. IX).
Format într-o familie cu puternice rădăcini în trecutul ării, cu o ascenden ă ce merge până
în vremea lui Petru Rare , când trămo ii lui Iancu Flondor se numeau Albotă, crescut în spirit
na ional, cu studii temeinice, încununate cu doctoratul în drept, la Viena, sus inut în anul 1894,
activ pe scena politică a provinciei, „boierul din Storojine ” – cum i se spunea uneori în epocă i
după aceea – a contribuit în mod hotărâtor la afirmarea identitar-na ională a neamului său, fiind un
exemplu moral, civic i de dăruire pentru semenii săi.
Urmând modelul analizei logice i cronologice a evenimentelor pe care le-a generat sau la
care a fost parte Iancu Flondor, lucrarea abordează „cu precădere activitatea sa politico-na ională
între ultimele decenii ale secolului al XIX-lea i începutul secolului al XX-lea” (p. 21) i a fost
împăr ită de autor în ase capitole, după cum urmează: I. Rolul societă ilor cu caracter politic în
dezvoltarea mi cării na ionale a românilor bucovineni (cu subcapitolele: I.1. Societatea
Autonomi tilor Na ionali – un prim pas în dezvoltarea vie ii poltice în Bucovina; I.2. Societatea
politică
„Concordia”
i
I.3. Partidul Na ional Român „Concordia”); II. Iancu Flondor – începuturile activită ii politicona ionale (cu subcapitolele: II.1. Câteva repere genealogice despre familia Flondor; II.2. Primii
pa i în via a politică; II.3. Conflictul dintre curentul na ionalist radical condus de Iancu Flondor
i guvernatorul Friedrich Bourguignon,1898–1900); III. Iancu Flondor i Partidul Poporal
Na ional Român din Bucovina, 1900–1904) (cu subcapitolele: III.1. Iancu Flondor i evolu ia
partidelor politice române ti din Bucovina în primii ani ai secolului al XX-lea; III.2. Ascensiunea lui
Aurel Onciul pe scena politică a Bucovinei în primii ani ai secolului al XX-lea i efectele acesteia
asupra vie ii de partid a românilor bucovineni; III.3. Intensificarea conflictului dintre liderul
poporalilor i conducătorul democra ilor români din Bucovina, 1900–1903); IV. Evolu ia vie ii
politice i de partid a românilor bucovineni după părăsirea temporară de către Iancu Flondor a
scenei publice a ducatului (1904–1908); V. Implicarea lui Iancu Flondor în via a politică i de
partid a românilor bucovineni (1908–1915) (care organizează materialul analitic în următoarele
subcapitole: V.1. Iancu Flondor i Partidul Cre tin–Social Român din Bucovina (1908–1909); V.2.
Refacerea temporară a unită ii P.N.R. sub conducerea lui Iancu Flondor (1909–1910) i V.3.
Câteva precizări în legătură cu partidele românilor bucovineni după părăsirea scenei politice de
către
Iancu
Flondor
(1910–1915);
VI. Activitatea politică a lui Iancu Flondor între anii 1918 şi 1924 (cu subcapitolele: VI.1. Rolul lui
Iancu Flondor la Unirea Bucovinei cu Regatul României; VI.2. Contribu ia lui Iancu Flondor la
integrarea Bucovinei la România Mare).
Lucrarea se în cheie cu Concluzii, cu un corpus impresionant de Anexe, o Bibliografie
selectivă, Rezumate (română, franceză, engleză i germană) i un Indice general.
Mergând pe o logică a demersului istoric dat de izvoarele consultate, remarcăm paginile
dedicate Societă ii Autonomi tilor Na ionali, privită de autor, ca i până acum în istoriografia
română, ca una care nu a avut prea mare ecou în rândurile românilor, fapt dovedit i de e ecul din
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alegerile par iale din august 1872. Acesta a determinat „dezagregarea societă ii politice
autonomiste a românilor bucovineni” i, după retragerea, în anul 1875, a lui Alexandru Petrino de la
conducerea partidei federaliste i preluarea efiei de către Alexandru Vasilco-Sere chi, autorul
monografiei identifică o nouă direc ie de manifestare care consta în „accentuarea conservatorismului
i na ionalismului românesc în dauna federalismului” (p. 31). În această perioadă, elita politică
românească, situată în tabăra conservatorilor sau în cea a liberalilor, a ob inut pentru Bucovina unele
rezultate, materializate în înfiin area unor clase paralele române ti la Gimnaziul Superior din
Suceava i convocarea în Ducatul Bucovinei a unui congres bisericesc, care i-a început lucrările la
26 iulie 1882, la Cernău i. Importante sunt concluziile lui Vlad Gafi a la acest capitol:
„Metamorfoza autonomi tilor în na ional-conservatori a adus avantaje, dar i unele dezavantaje.
Astfel, conservatorii români deveneau doar o parte a unei grupări alcătuite din deputa i ai mai multor
etnii din Bucovina. Prin a a numita «doctrină bucovineană» (Bukowinerthum), boierii români
deveneau înclina i tot mai mult spre compromis i spre renun area la identitatea na ională.
Deputa ii Dietei provinciale se transformaseră în simpli func ionari, fiind unelte docile în mâna
autorită ilor, iar puterea legislativă devenise subordonată, aproape în totalitate, celei executive –
reprezentată de guvernul provincial sau central”. După anul 1880, a luat na tere „partida na ională”,
dominată de „bătrânii politicieni”, care ,,în loc să lupte pentru emanciparea românilor bucovineni, au
preferat o politică de oportunitate – colaborarea i compromisul cu autorită ile pentru men inerea
sau ob inerea unor func ii i privilegii”. În aceste condi ii, constată autorul, a luat na tere un nou
curent politic, cel al „tinerilor ridica i din rândurile ărănimii i burgheziei” (p. 33). În aceea i
notă a analizei istorice sunt realizate de către Vlad Gafi a i paginile dedicate Societă ii Politice
„Concordia”, în care sunt eviden iate condi iile metamorfozei societă ii politice române ti din
Bucovina, de la stadiul de societate politică la cel de partid politic modern cu organ de presă propriu,
care se opunea politicii imperialilor de tratare a românilor bucovineni ca pe ni te cetă eni de rangul
doi sau se opunea măsurilor abuzive, antiromâne ti ale autorită ilor, manifestate în special în
domeniile învă ământului i administra iei” (p. 43), în vremea guvernatorului Anton Pace.
Constituirea Partidului Na ional Român „Concordia” reprezintă pentru autorul monografiei
„un pas important spre maturizarea mi cării na ionale a autohtonilor” (p. 46), care ,,s-a putut
concretiza i datorită consensului dintre «bătrâni» i «tineri» fa ă de atitudinea sfidătoare i
abuzurile guvernatorului Anton Pace” (p.47). Activitatea P.N.R. „Concordia” este analizată de Vlad
Gafi a, subliniind sui urile i coborâ urile politicii na ionale, într-o perioadă în care imperialii
căutau să formeze alian e politice pentru zădărnicirea afirmării na ional-identitare a românilor. În
aceste condi ii, elitele române ti fac demersuri în vederea „radicalizării i democratizării mi cării
na ionale” (p. 61), care însemna, totodată, reorganizarea partidului i apropierea acestuia de mase.
În capitolul al II-lea, autorul studiului monografic se apleacă asupra unor aspecte privitoare la
genealogia familiei Flondor, prezentării primilor pa i în politică caracteriza i prin ata amentul
pentru valorile democratice ale societă ii moderne, prin preocuparea pentru emanciparea ărănimii
(p. 77) i apărarea drepturilor na ionale ale românilor bucovineni. În acest context, este prezentată
apropierea dintre Iancu Flondor i George Popovici, acesta din urmă se bucura de o reală notorietate
printre cona ionali, datorită noului mod de a face politică pe care îl promova (p. 87).
Ultima parte a acestui capitol este dedicată analizei conflictului dintre curentul na ionalist
radical condus de Iancu Flondor i guvernatorul Frederic Bourguignon, din anii 1898 i 1900.
Argumentele folosite de către istoricul român sunt dintre cele mai diverse, culese din arhive i din
presa vremii, i pun în eviden ă momentele politice dificile prin care au trecut elitele române ti la
sfâr itul secolului al XIX-lea, în vremea guvernatorului Friedrich Bourguignon. Acesta din urmă a
folosit toate mijloacele care i-au stat la îndemână pentru a determina diminuarea ponderii politice a
românilor în Ducatul Bucovinei i slăbirea for ei mi cării na ionale a românilor, prin colonizări,
subordonarea Bisericii Ortodoxe fa ă de stăpânire, prin intermediul colii etc. În acest sens,
elocvente sunt următoarele rânduri, întemeiate pe relatările ziarului „Patria”: „Elementul românesc a
fost în permanen ă slăbit prin aducerea de coloni ti străini, teritoriile cu popula ie în majoritate
autohtonă suferind un grav proces de eterogenizare i mozaicare etnică i confesională. Dacă în
zonele compact române ti suprapuse cu domeniile Fondului Bisericesc autorită ile au implantat
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colonii germane (de
vabi) precum Karlsberg (pe valea Sucevei), Freudenthal (pe valea
Moldovi ei), Luisenthal (pe valea Moldovei), Iacobeni (pe valea Bistri ei), în cele locuite de
hu ani sau în ariile compact rutene autorită ile statului nu au mai adus coloni ti. Un asemenea
tratament diferit viza, desigur, transformarea caracterului românesc al Bucovinei, dar
i
dezna ionalizarea i rutenizarea autohtonilor” (p. 97). În acest context, Partidul Na ional Radical
Român, prin Valeriu Barni te, George Popovici i Iancu Flondor a purtat adevărate „conflicte”
pentru simbolistica na ională i identitate românească în Bucovina.
În capitolul al treilea al lucrării sale, Vlad Gafi a analizează perioada 1900–1908, o perioadă
dificilă atât pentru mi carea na ională cât i pentru Iancu cavaler de Flondor, din cauza diverselor
presiuni la care au fost supu i liderii politici români, Iancu Flondor în mod special. O perioadă în
care s-au pus bazele politice ale celebrului Ausgleich i de dominare, în plan politic, a lui Aurel
Onciul. Acestea erau rezultatele concrete ale celebrului „pact” semnat de conservatorii români din
Bucovina i guvernatorul Bourguignon, în anul 1900. Analiza sagace, dar obiectivă, a autorului
monografiei, merită re inută. În ea se subliniază: „Pentru a fi obiectivi, trebuie să spunem că oamenii
politici de orientare conservatoare nu renun au la apărarea intereselor românilor bucovineni, însă leau circumscris protec iei guvernului, subordonându-le politicii i intereselor acestuia” (p. 126). Spre
deosebire de conservatori, care se declarau „patrio i austrieci”, poporalii na ionali, condu i de
Iancu Flondor i George Popovici, excludeau orice compromis cu guvernatorul Bucovinei i
combăteau abuzurile acestuia (p. 131). Reac ia lui Bourguignon nu s-a lăsat a teptată, aceasta
mergând de la închiderea unor coli române ti (Mili ău i, Gemenea, Cârlibaba, Mihalcea,
Opri eni, Banila Moldovenească), transferarea învă ătorilor de la acestea i pensionarea altora,
schimbarea legii privitoare la organizarea
i func ionarea Consilului
colar al
ării,
obstruc ionarea candida ilor poporali la alegerile din vara anului 1900 etc.
Dincolo de diversele secven e de analiză detaliată, reamarcăm rândurile scrise de autor în
care ni se arată cum, în contemporaneitate, pot fi receptate cele scrise de Ioan I. Nistor la adresa lui
Iancu Flondor. Autorul apreciază că de i Flondor, „boierul” de la Storojine , a fost considerat de
Nistor ca fiind departe de interesele ărănimii, acesta dimpotrivă a fost un democrat în cadrul
mi cării na ionale, sus inând emanciparea acestei clase sociale (p. 133–136). Perioada analizată,
ca i primul deceniu al secolului al XX-lea, a fost deosebit de importantă pentru activitatea politică a
lui Iancu Flondor, fapt care s-a concretizat în recunoa terea sa de către românii bucovineni, de
prietenii i adversarii politici ca fiind un adevărat tribun al luptei de afirmare na ională. Chestiunile
analizate în acest capitol sunt dintre cele mai diferite: de la chestiunile ce decurgeau din „pactul”
încheiat cu guvernatorul Bourguignon, litigiile dintre „poporali” i conservatori, apari ia curentului
democrat condus de Aurel Onciul i proiectul democrat de reformare a legii electorale, încercările de
discreditare politică a lui Iancu Flondor de către adversarii săi politici în anii 1903–1904 etc. Aceea i
preocupare pentru utilizarea corectă a documentului istoric i analiza comparată a diverselor surse
istoriografice o regăsim i în capitolul al IV-lea, dedicat evolu iei vie ii politice de partid a
românilor bucovineni, între anii 1904 i 1908. În această perioadă se produce desprinderea
democra ilor de alian a cu alogenii, numită Tovără ia ărănească, apropierea i apoi împăcarea
dintre Aurel Onciul i Iancu Flondor. Dar în acest timp, multe dintre pozi iile românilor în Ducatul
Bucovinei fuseseră erodate sau pierdute, gra ie unora dintre protagoni tii împăcării din 1908, care a
făcut posibilă constituirea Partidului Cre tin-Social. Subliniind versatilitatea lui Aurel Onciul, Valda
Gafi a scrie: „După ce se folosise cu succes de colaborarea cu rutenii (în cadrul Tovără iei
ărăne ti), ca apoi să se declare inamicul acestora, eful democra ilor români nu a avut nicio
problemă în a se declara antisemit i a se alia cu un partid german din Austria, precum cel condus de
primarul Vienei, Karl Luegger” (p. 211). Pentru că un astfel de proiect politic, cel al constituirii unui
partid politic împreună cu cre tin-socialii vienezi, nu putea avea sor i de izbândă, Iancu Flondor
este rugat de liderii politici ai românilor bucovineni să revină în via a politică, după ce democra ii
e uaseră în împlinirea promisiunilor lor electorale. În toamna lui 1908, Partidul Cre tin-Social
Român din Bucovina i-a stabilit conducerea, în frunte cu Iancu Flondor, i ideologia: liberalismul,
progresul,
credin a
cre tină,
sim ul
na ional
(p. 224). Însă, din diferite considerente – amplu detaliate de autorul studiului –, faza cre tin-socială a
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partidului a apus, fiind înlocuită cu una na ională, la 31 ianuarie 1909. Dar, în 1910, în luna
noiembrie, pe fondul pregătirilor pentru alegările în Dietă, reapar tensiunile politice între for ele
conservatoare, na ională i democrată, din P.N.R., finalizate prin o nouă retragere a lui Iancu
Flondor din via a politică (p. 244). Rezultatele acestei noi sciziuni în rândul elitelor politice
române ti din Bucovina sunt sintetizate de Vlad Gafi a în următoarele rânduri: „După 1910,
degradarea situa iei românilor bucovineni în raport cu rutenii s-a accentuat. Rutenizarea bisericii
ortodoxe din Bucovina devenise un fenomen îngrijorător, fapt ce a determinat numeroase proteste în
rândul opinii publice române ti. În 1911 i 1912, na ionali tii autohtoni au trimis împăratului i
guvernului de la Viena peti ii cu 16 400 i respectiv 46 400 de semnături. Aceste documente
răspundeau paradoxalei acuza ii de dezna ionalizare a rutenilor de către români, cerând sprijinul
autorită ilor pentru realizarea unei păci în plan bisericesc i na ional” (p. 245).
Declan area Primului Război Mondial i apoi intrarea Regatului Român în război, alături de
Antanta, îl expunea pe Iancu Flondor unor noi i periculoase situa ii. De aceea, liderul românilor
bucovineni a fost invitat de N. Tcaciuc-Albu să părăsească Bucovina. Punând mai presus cauza
na ională decât propriul interes, Iancu Flondor îi răspundea în felul următor, definitoriu pentru
statura politică a „boierului” de la Storojine : „Mai am răspunderi nu numai fa ă de mine i de
familia mea. Eu stau în văzul tuturor. Ceea ce fac are repercusiuni în multe direc ii. De aceea nu pot
face ce mi-ar plăcea sau ar fi în interesul meu imediat i personal. Trebuie să mă gândesc i la
al ii… i
la
viitor”
(p. 262).
În ultimul capitol al lucrării, Activitatea politică a lui Iancu Flondor între anii 1918–1924,
istoricul sucevean prezintă chestiuni deosebit de importante pentru evolu ia politică a Bucovinei i
pentru activitatea politică a lui Iancu Flondor, precum: activitatea deputa ilor români în parlamentul
de la Viena i pozi ia lor fa ă de federalizarea imperiului dualist, rolul lui Iancu Flondor i al lui
Sextil Pu cariu în convocarea constituantei din 14/27 octombrie 1918 i activitatea Consiliului
Na ional Român, pozi ia lui Aurel Onciul fa ă de evenimentele în derulare în Bucovina i intrarea
Diviziei
a VIII-a române, condusă de Iacob Zadik, în Bucovina, activitatea lui Flondor ca pre edinte al
guvernului instituit în Bucovina, activitatea lui Ioan I. Nistor la Odessa, Chi inău i Ia i, activitatea
lui Iancu Flondor în fruntea administra iei provizorii a Bucovinei, preocupările sale pentru refacerea
economică a Bucovinei i integrarea ei în structurile Regatului României etc.
Ultimele pagini ale monografiei sunt dedicate analizării situa iei politice din Bucovina în anii
1921–1923, caracterizată, între altele, de conflictul Flondor – Nistor i încercarea lui Flondor de a
realiza un „consiliu administrativ al ării” compus, alături de români, din evrei, germani i ru i,
care ar fi trebuit să aibă un rol de control asupra guvernului Bucovinei. Concluzia autorului este
următoarea: „Din nefericire, reprezentan ii na ionalită ilor bucovinene nu i-au acordat sprijinul
necesar, încercând doar să profite de bunele sale inten ii pentru a ob ine cât mai multe avantaje” (p.
295). În schimb, am adăuga noi, încercarea lui Flondor a făcut carieră în istoriografia străină a
problemei, fiind des invocată ca exemplu de bună practică politică pentru Iancu Flondor,
nedetaliindu-se, încă, toate aspectele legate de cele semnalate de Vlad Gafi a în aceste pagini.
Lucrarea se încheie cu un impresionant corpus de documente, multe dintre ele nevalorificate
îndeajuns în lucrare i care impun revenirea autorului asupra lor i/sau abordarea subiectelor
adiacente ce decurg din valorificarea acestei pre ioase informa ii.
Impozantul studiu monografic scris de Gafi a, cu titlul Iancu Flondor (1865–1924) i
mi carea na ională a Românilor din Bucovina, care este i tema lucrării sale de doctorat,
sus inută sub coordonarea prof. univ. dr. Mihai Iacobescu, tipărită la Editura Junimea, este o
contribu ie de notorietate în istoriografia problemei, întemeiată pe valorificarea informa iilor edite
i inedite culese din bibliotecile i arhivele Bucovinei, risipite acum în mai multe fonduri i ări.
Acest studiu monografic este conceput i scris în spiritul culturalită ii luptătoare, fapt care-i conferă
fluen a caracteristică unui astfel de demers, caracterizat prin acribia argumentării i timpul prezent
al învă ămintelor ce se desprind din diversele fapte istorice analizate. Suntem convin i că autorul va
reveni pentru împlinirea unora dintre aspectele monografice abordate, prin includerea în preocupările
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sale a unor aspecte precum: sprijinirea de către Flondor a diverselor înso iri economice ale românilor
din Bucovina, activitatea de sus inere a publica iilor române ti din ducat, sprijinirea tinerilor
români studio i din Bucovina, colaborarea cu diver i oameni politici din Regatul României,
memoriile puse la dispozi ia Ministerului de Externe al României privind situa ia demografică i
economică a Bucovinei în preajma Primului Război Mondial, lupta lui Iancu Flondor i Vladimir de
Repta pentru conservarea caracterului românesc al Bisericii Ortodoxe din Bucovina etc.
Marian Olaru

Gheorghe Motrescu, „M-au distrus, dar încă nu m-au învins.” Memorii,
Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2007.
Având ca titlu iniţial Jurnalul vieţii mele, cartea lui Gheorghe Motrescu, apărută în 2007 la
Editura Argonaut, Cluj-Napoca, este reprezentativă pentru seria de lucrări despre rezistenţa
anticomunistă, publicate după 1989 în scopul reconstituirii istoriei comunismului în spaţiul românesc.
Mişcarea de rezistenţă anticomunistă din România a început în 1944 şi a avut un caracter general
şi naţional, cuprinzând toate păturile sociale: ţărani, funcţionari, elevi, studenţi, intelectuali. Mulţi dintre
aceştia s-au organizat în grupuri de partizani, iar în cazul bucovinenilor se poate spune că ei au fost
primii care au cunoscut abuzurile săvârşite de armata rusă, fiind cel mai aproape de frontul de răsărit.
Autorul cărţii, Gheorghe Motrescu, a făcut şi el parte dintr-un grup de partizani bucovineni, grupul
„Vladimir Macoveiciuc”, iar fratele autorului, Vasile Motrescu, a fost membru al grupului „Constantin
Cenuşă”.
Constituită din 6 „caiete”, cum le numeşte însuşi autorul, cartea se încadrează, ca şi gen literar, în
tipul scrierilor diaristice redactate în perioada comunistă, care au circulat clandestin şi care se adresează
unui public redus. Gheorghe Motrescu scrie despre evenimentele la care a fost martor: invazia
sovieticilor, retragerea civililor în munţi, acţiuni sporadice de stăvilire a armatei ruseşti, momentul
30 decembrie 1947, arestările, anchetele, domiciliul forţat în comuna Rubla.
Jurnalul lui Gheorghe Motrescu se structurează în cinci capitole: Copilăria, Fecioria, Procesul,
Domiciliul obligatoriu – Drumul către alt supliciu, Drumul către casă, autorul încheind memoriile sale
cu un mesaj adresat celor care au parcurs textul cărţii, intitulat Stimate cititor. Cele cinci capitole corespund
principalelor etape din viaţa autorului, marcată succesiv de invazia ruşilor, refugiul în munţi, arestările
numeroase, perioada de trei ani de temniţă grea, dezrădăcinarea, condamnarea la muncă silnică pe viaţă
şi întoarcerea acasă, la vârsta de 39 de ani, bolnav şi sprijinit în baston.
Introducerea în „filmul” evenimentelor este reprezentată de câteva date biografice despre autor şi
despre părinţii săi, Pintilie şi Sofia Motrescu: mama casnică, tatăl – fost plutonier în Imperiul AustroUngar, la Cernăuţi, timp de 7 ani, apoi încă 4 ani petrecuţi pe front, în timpul celui de-al Doilea Război
Mondial. În perioada 1933–1937 a fost primar al comunei Vicovu de Jos, unde s-a născut şi autorul.
Perioada copilăriei şi a celor 7 ani de şcoală este evocată cu modestie. Despre el însuşi, Gheorghe
Motrescu afirmă următoarele: „Din spusele părinţilor, am fost un copil ca majoritatea copiilor, cu calităţi
şi bune, dar şi rele, ca orice copil.” (p. 4). La îndemnul directorului şcolii, adresat tatălui autorului, de a
da copilul mai departe la învăţătură, acesta îi răspunde: „Domni sunt destui, mai bine la o meserie, că
aceea nu i-o ia nimeni din mâini, dar domnia ţi-o poate lua oricând şi rămâi la sapă!” (p. 4). Viaţa
avea să-i demonstreze copilului de atunci că tatăl său a avut dreptate.
Amintirile din perioada adolescenţei se concentrează asupra primei iubiri de la vârsta de 16 ani,
Trandafira, originară din Toporăuţi, din nordul Bucovinei, pe care avea să o revadă mult mai târziu, şi
asupra celei cu care a împărţit greutăţile refugiului în munţi şi care urma să-i devină soţie, Ana, din
acelaşi sat cu el.
Din această perioadă reţinem şi momentul încorporării. Fratele cel mai mare, Vasile, după o
permisie de 21 de zile, tocmai plecase înapoi pe frontul din Crimeea. După despărţirea tristă de acesta,
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câteva zile mai târziu, Gheorghe Motrescu este recrutat ca premilitar împreună cu fratele său, Ion. Drama
familiilor rămase acasă cu dorul copiilor plecaţi la război este ilustrată de reacţia firească a mamei sale:
„Nu se uscaseră lacrimile bine pe obrajii mamei de pe Vasile şi ia-o din nou de pe Gheorghe şi Ion.” (p. 36).
De asemenea, foarte sugestiv pentru starea de spirit a noilor recruţi este şi următorul fragment: „Era în
ziua de 21 Martie 1944, prima zi de primăvară; ca aspect era zi de primăvară, o zi cu cerul aproape în
întregime senin, pe ici-colo plutea câte un nouraş singuratec pe cer. Plânsete disperate cu puhoaie de
lacrimi, în special pentru cei mai mici din ultimile contingente, deoarece unii nu depăşeau talia unui copil
de şcoală. În sfârşit, coloana se pune în mişcare, câte patru în rând, escortată de bătrâni concentraţi,
inclusiv instructorii de preliminari, cu direcţia Rădăuţi; ne mişcam încet şi cu tristeţea în suflet. Din când
în când priveam înapoi la sat, văzând cum se îndepărtează de noi, neobişnuiţi cu asemenea evenimente; ne
da impresia că satul se îndepărtează de noi, nu noi de el” (p. 37).
Urmează aventura fugii de la încorporare şi întoarcerea în sat, unde, împreună cu prietenul său
cel mai bun, Costea, rămâne ascuns până în momentul sosirii primilor soldaţi ruşi. Se hotărăşte să plece
în munţi atunci când sătenii din Vicovu de Jos primesc din partea sovieticilor ordinul de evacuare la
Dorohoi. Perioada petrecută în pădure până în vară, în afară de drumurile făcute înapoi în sat, pe timp
de noapte, pentru a se aproviziona cu haine şi cu îmbrăcăminte, este marcată de un eveniment important:
primul contact cu grupul condus de Vladimir Macoveiciuc, în Poiana Haciungului. După „ceremonia de
integrare în rândul celor 19 partizani”, Gheorghe Motrescu participă la o ambuscadă pe Muntele
Haciungul Mare, soldată cu capturarea câtorva ofiţeri ruşi. Scapă nevătămat şi ajunge la Câmpulung,
unde se afla pe atunci comandamentul româno-german. Aici, împreună cu camarazii săi, este decorat cu
Virtutea Militară şi cu Crucea de Fier.
Un nou ordin de încorporare de la Cercul de recrutare teritorial al judeţului Câmpulung soseşte
în iulie 1944. Gheorghe Motrescu îşi satisface stagiul militar în Batalionul de Gardă Regală, în
Regimentul 3 Olt din Slatina. Rămâne aici un an, apoi se întoarce în Vicovu de Jos, unde îşi ajută familia
la reconstrucţia gospodăriei. Anul 1946, după cum spune chiar autorul, este marcat de două evenimente:
căsătoria cu Ana şi o nouă încorporare, tot în Batalionul de Gardă Regală, începând cu luna septembrie.
De această dată este repartizat la Bucureşti, la Compania a patra de instrucţie din Ghencea. Urmează,
timp de nouă luni, şcoala de cadre şi iese cu gradul de sergent în termen.
Amintirile din această perioadă sunt străbătute de un sentiment de mândrie şi sunt un punct de
reper important, la care se va raporta în permanenţă. Rămâne în Garda Regală până în
30 decembrie 1947, când „Diviziile trădătoare de neam şi de ţară, şcolite în U.R.S.S. cu nume de martiri
români, Tudor Vladimirescu şi Horia Cloşca şi Crişan, ne-au dezarmat şi ne-au dus în lagăr în
cazărmile noastre de la Ghencea.” (p. 137). Până la lăsarea la vatră, în 1948, lucrează la Compania a 8-a
de construcţii Predeal.
Întors acasă după satisfacerea stagiului militar, „bucuros ca fiecare om ce îşi face datoria către
ţară”, începe construcţia casei. Bucuria a fost de scurtă durată, însă, deoarece în noaptea de 10 spre
11 aprilie este arestat pentru prima dată de securitate şi anchetat împreună cu supravieţuitorii grupului
Macoveiciuc. Chiar din momentul arestării sale, fratele mai mare, Vasile, se refugiază în munţi şi va
activa ca partizan până la predarea şi executarea sa de către comunişti.
După o reţinere de un an şi jumătate, timp în care trece prin închisorile de la Rădăuţi, Suceava şi
Iaşi, Gheorghe Motrescu este eliberat fără a fi condamnat. Urmează apoi mai multe perioade de detenţie,
din nou la Suceava, apoi la Jilava, unde îl cunoaşte pe Gheorghe Coposu. Autorul îşi aminteşte de starea
sa sufletească când a ajuns la Bucureşti, de această dată ca deţinut: „[...] trec prin faţa Palatului Regal.
Ridic ochilarii la maxim pe frunte, privesc cu nostalgie palatul prin faţa căruia defilam în ţinută de
ceremonie la schimbarea gărzii, în fiecare Duminică... Şi acum... trec prin faţa palatului cu cătuşele pe
mâini ca un borfaş. Iată ce ne-a adus comunismul.” (p. 183).
Sunt frecvente amănuntele privitoare la condiţiile inumane de detenţie, la anchetele
umilitoare, la suferinţele îndurate în închisori.
În capitolul Procesul aflăm despre sentinţele date de completul de judecată al Tribunalului din
Suceava, în Aula Liceului „Ştefan cel Mare”: Vasile Motrescu a fost condamnat la moarte prin împuşcare
în contumacie, Gavril Vatamaniuc la muncă silnică pe viaţă, iar Gheorghe Motrescu la 3 ani de temniţă
grea pentru omisiune de denunţ. Această perioadă o va petrece la închisorile din Suceava, Botoşani, din
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nou Jilava şi, în cele din urmă, Gherla. Aici învaţă meseria de tapiţer şi lucrează în fabrica de mobilă a
închisorii până la eliberare.
Urmează plecarea în Bărăgan, unde i se stabileşte domiciliul forţat în satul Rubla. Îşi câştigă
existenţa ca tâmplar: lucrează la catapeteasma bisericii, pentru care locuitorii din Rubla obţinuseră
aprobare din partea autorităţilor. Tot acum îl vizitează soţia şi fratele său mai mic, Constantin. La scurt
timp după aceea, este trimis acasă. Află din tren că fratele Vasile este prins. Este din nou interogat la
Rădăuţi, apoi dus la Suceava şi la Botoşani, unde îi găseşte pe mama şi pe fraţii săi. Vasile este împuşcat,
iar Gheorghe este condamnat la muncă silnică pe viaţă împreună cu ceilalţi doi fraţi, loan şi Constantin, în
vreme ce mama sa primeşte 20 de ani de detenţie.
Ultima oprire pe drumul supliciului este iarăşi Gherla, unde, din cauza regimului de detenţie,
paralizează. După 14 zile de grevă a foamei, este internat la un spital pentru deţinuţi din Bucureşti. În
1964, în urma amnistiei generale, primeşte vestea eliberării pe targă, fără a se mai putea bucura cu
adevărat. La întrebarea unuia dintre deţinuţi privind starea lui, răspunsul este cutremurător: „[...] asta
mi-au promis-o securiştii de când eram liber, îmi repetau ca un laitmotiv de câte ori mă arestau: Te
distrugem, Gheorghe, te distrugem, Gheorghe, şi aşa îmi spuneau continuu. Şi m-au distrus, dar încă nu
m-au învins.”
Nedorind să devină o povară pentru familia sa, Gheorghe Motrescu cere să fie internat şi tratat
într-un spital civil, până când va putea merge din nou. Se întoarce acasă în baston, la 39 de ani, după
13 ani şi opt luni de închisoare (1949–1964). Despre mersul poticnit, rămas ca un stigmat al suferinţelor
îndurate în închisorile comuniste, Gheorghe Motrescu spune: „Mama m-a făcut bun şi drept, că am făcut
armata în Garda Regală. Iar securităţii, dacă nu i-a plăcut cum m-a făcut mama, m-a făcut după chipul şi
asemănarea ei.”
Citind paginile jurnalului, remarcăm talentul deosebit de povestitor al autorului. Asistăm la un act
de rememorare a istoriei, realizat prin tehnica discursului direct, prin bucle temporale şi spaţiale,
anticipări, reveniri, descrieri ale naturii, fără a se supune regularităţii calendaristice, captând şi menţinând
atenţia cititorului, aproape ca într-un roman. Autorul apare atât în ipostaza de participant, cât şi în cea
de narator. Deşi adevărul este perceput subiectiv, faptele istorice, evenimentele personale sau colective
„sunt obiectivate prin plasarea evenimentului istoric dincolo de eu” (p. XIV).
Ca în toate scrierile memorialistice, în textul Jurnalului apar mai multe valenţe temporale. Pe de o
parte, se observă timpul activ, al faptelor, reflectat în discurs prin prezenţa verbelor la prezent, ca de pildă
secvenţele din timpul fugii de la încorporare, din care redăm, în continuare, un fragment: „Dimineaţa,
dis-de-dimineaţă, ne sculăm şi o luăm din nou la drum. [...] Zăpada începe să se împuţineze pe şosea,
datorită soarelui de Aprilie. Ne uităm pe cer şi soarele arată către amiază. În depărtare zărim un sat,
întindem pasul să ajungem mai repede în sat, că foamea ne dă ocol. Ca rezervă, nu mai dispunem decât de
mămăliga şi de ouăle de la Drăguşeni. Intrăm în satul Dumbrava [...], nu ne prea afundăm în sat şi la o
portiţă din faţa casei apare un moşneag, Încotro, măi băieţi? Către Câmpulung, îi răspund, nu prea
supărat că ne apropiam de munţi şi în ei vedeam salvarea.” (p. 56).
Pe de altă parte, autorul foloseşte un timp pasiv, al supliciilor din perioada anchetelor, al
trecerii dintr-un arest în altul, redat prin pasivul verbelor şi perfectul compus. Exemplificăm cu un alt
fragment, care surprinde una dintre numeroasele arestări ale lui Gheorghe Motrescu: „Sunt scos din casă
înconjurat de vreo zece securişti ce duhneau a ţuică şi merg spre drumul suferinţelor. Mă mai uit o dată
înapoi să-mi văd casa prin întunerecul nopţii, dar în acelaşi moment sunt îmbrâncit de un securist: îl
deranjam. La vreun kilometru şi ceva pe drum, mă aştepta un camion fără coviltir pe el. [...] La intrarea
în penitenciar, imediat mi s-au pus ochilari de tablă neagră pe ochi, ceea ce în desele mele arestări nu mi
se întâmplase niciodată. [...] Sunt introdus în camera 34. [...] O cameră mare fără nimeni în ea, într-un
capăt avea depozitate paturi de fier de tip militar [...].
Acest peisaj sinistru mă indispunea, mai bine m-aş fi simţit într-o celulă de doi pe doi decât într-o
hardughie aşa de mare. Acolo m-au ţinut o lună de zile, fără nici o sursă de căldură; norocul meu că eram
îmbrăcat bine. În acest timp nu m-a întrebat nimeni nimic.” (p. 174–175).
Aceleaşi forme verbale sunt folosite pentru a descrie tratamentul inuman la care a fost
supus: „începusem să mă obişnuiesc cu bunătăţile securităţii cum se obişnuieşte calul cu hamul, nu
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mai era ceva înspăimântător când eram arestat, torturat, pus la curent, le priveam pe toate aproape cu
indiferenţă.” (p. 149).
Regăsim în text şi un timp al rememorării, determinat din punct de vedere geografic. Autorul se
întoarce în timp şi, prin evocarea amintirilor, face o paralelă între trecut şi prezent, ca atunci când
compară, de pildă, imaginea capitalei din vremea regelui Mihai I cu cea de după instaurarea
comunismului: „Cât de vesel era Bucureştiul atunci, cu toate că încă nu erau şterse, definitiv, rănile
războiului. Totuşi oamenii pe stradă manifestau pe feţele lor bucurie, [...] acum îmi părea că populaţia de
pe stradă era ocupată mai mult de ziua de mâine.” (p. 183).
În redarea experienţei sale carcerale, Gheorghe Motrescu apelează uneori la formule ce conţin
un anumit umor, la un stil uşor mucalit, care îl ajută să treacă oarecum peste trauma fizică şi morală
provocată de evenimentele trăite atât în închisoare, cât şi în afara ei: „Iată-mă la Rădăuţi, de unde am plecat,
cu câteva luni în urmă, sunt băgat în celula cea mică, acolo în plină noapte – că nu dispunea de lumină
celula, adică şi cea mare nu avea, la bandiţi nu trebuia lumină, că era de-a lui Lenin, şi nu făcea ca să aibă
parte şi bandiţii de ea”. La Jilava, unde i se reproşează că ar vrea să dea jos partidul, ripostează: „Da' ce,
partidul este în pom, şi eu m-am dus cu securea, la rădăcina lui, să-l tai?” Într-un alt moment, povesteşte
cum i se dă drumul din închisoarea de la Rădăuţi, pentru a-l convinge pe fratele său să se predea, şi
comentează cu amărăciune: „În plină noapte sunt eliberat că deh!, ei sunt păsări răpitoare de noapte şi
lucrează numai noaptea, «ziua le e ruşine»” (p. 146).
Credinţa în Dumnezeu şi asumarea propriului destin cu demnitate şi cu resemnare sunt
„coordonatele” după care autorul se călăuzeşte în lungul său drum spre casă şi care îl ajută să depăşească
suferinţa provocată de despărţirea şi dorul de familie. Momentele în care se referă la cei rămaşi în urmă
sunt rare, tocmai pentru că reprezintă un punct vulnerabil în strategia sa de apărare ca simplu om în
faţa unui regim nemilos, a cărui putere distructivă nu se abate doar asupra sa, ci şi a celor dragi lui,
nevinovaţi. Aflat în trenul ce-l ducea la Iaşi, unde urma să aibă loc procesul, în ultimul vagon, alături de
alţi tovarăşi de suferinţă, autorul se gândeşte la familia sa: „Afară o zi cu soare de toamnă. Uitându-mă prin
mica crăpătură dintre zălujele se putea distinge o zi frumoasă. Deodată îmi apare în memorie: ce frumos
era când eram acasă! Îmi adunam munca de-o vară ca să am cele necesare pentru iarnă, îmi apar şi
copiii, Ilie, Ileana şi Silvia, văzându-i cum se joacă pe-afară cu naivitatea lor de copii, îmi închipui ce
gândesc ei în mintea lor naivă, când văd pe alţi copii însoţiţi de amândoi părinţii, iar ei numai de mamă.
Nu se întreabă ei de ce lipseşte tata dintre noi şi toate greutăţile sunt rămase pe umerii mamei? Oare mă
pot califica ca un rău voitor pentru destinul lor? Am căutat să renunţ repede la aceste gânduri ce m-au pus
în situaţia de a-mi scoate o batistă ponosită din buzunar” (p. 204).
Dacă la început subliniam faptul că perioada de armată în Garda Regală reprezintă un punct
important, de reper, în Memoriile lui Gheorghe Motrescu, celălalt element la care autorul se raportează
frecvent, este Bucovina. Aceasta apare ca un spaţiu protector pentru el, pentru fratele Vasile şi
pentru ceilalţi partizani; este un spaţiu care rămâne mereu acelaşi, neinvadat de sistemul represiv, cu
amintirea căruia se consolează în momentele critice şi la care are bucuria şi şansa să revină după ani mulţi
de înstrăinare. În acest sens, imaginea livezii de acasă este mai mult decât relevantă: „Afară, soarele
strălucea, ca în luna lui Florar, dar nu aşa de puternic ca în Bucureşti, aici era Bucovina, în Bucureşti,
pomii se scuturaseră de mult. Livada mea, cu pomii înfloriţi, de un alb imaculat, îmi dădea o oarecare
satisfacţie, că cel puţin de aceştia nu s-au putut atinge, [...] nefiindu-le de nici un folos, că ieşiseră din
perioada de plantare. Că de altfel spus, ar fi fost capabili şi de aşa ceva. Sprijinit în baston, îmi privesc cu
nostalgie pomii înfloriţi, plantaţi cu doisprezece ani în urmă”.
Deşi în finalul Jurnalului său Gheorghe Motrescu face apel la îngăduinţa cititorului pentru
eventualele „greşeli ortografice”, motivând că nu are „pregătirea necesară”, lectura celor şase „caiete”
nu poate decât să ne confirme talentul de povestitor al autorului şi, în acelaşi timp, modestia sa.
Memoriile lui Gheorghe Motrescu sunt expresia unei experienţe de viaţă dramatice şi dovada că
sistemul a distrus fizicul, dar nu şi spiritul.
Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu
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Victoria Camelia Cotos, Populaţia Bucovinei în perioada interbelică, Iaşi, Casa
Editorială ,,Demiurg”, 2009, 273 p. + 17 hărţi, grafice, tabele.
La Casa Editorială ,,Demiurg” din Iaşi a apărut, în anul 2009, lucrarea Populaţia Bucovinei în
perioada interbelică, semnată de Victoria Camelia Cotos, cu un Cuvânt-înainte alcătuit de
Ion Agrigoroaiei şi un Indice general întocmit de Alexandrina Ioniţă. Aşa cum mărturiseşte autoarea
în Introducere, lucrarea analizează anumite ,,aspecte semnificative referitoare la evoluţia populaţiei
Bucovinei” în perioada dintre cele două războaie mondiale, sugerând ,,cel puţin în parte, o altă
perspectivă asupra populaţiei Bucovinei, care a fost analizată în ansamblu, pe anumite probleme
specifice. Dintre problemele avute în vedere amintim cele legate de diferite structuri ale populaţiei, în
care au fost integrate informaţii referitoare la minorităţile etnice, încercând să realizăm o viziune
integratoare asupra evoluţiei populaţiei în perioada interbelică. […] am urmărit o socializare a
problematicii prin creionarea unei imagini asupra vieţii cotidiene, a nivelului de trai, a unor aspecte
referitoare la locuinţe, alimentaţie, tradiţii şi obiceiuri legate de principalele evenimente din viaţa
locuitorilor şi prin prezentarea relaţiilor interetnice la nivelul vieţii de zi cu zi” (p. 23).
Valorificând lucrările istoriografice existente şi surse inedite sau mai puţin cercetate, autoarea
şi-a structurat materialul ,,în conformitate cu cerinţele particulare ale domeniului, tratarea subiectului
îmbinând sinteza cu reliefarea unor elemente de detaliu, cu scopul aprofundării anumitor elemente
distincte, asigurându-se o înţelegere mai facilă a prefacerilor specifice populaţiei Bucovinei” (p. 14).
Acesta cuprinde următoarele capitole: I. Moştenirea demografică a Bucovinei în cadrul României
întregite; II. Majoritari şi minoritari; III. Mediul de locuire, ocupaţii, sănătate; IV. Dinamica
populaţiei; V. Coordonate ale vieţii culturale.
Primul capitol al lucrării prezintă transformările produse asupra structurii etnice şi
confesionale a populaţiei Bucovinei, în perioada când aceasta s-a aflat sub stăpânire habsburgică:
creşterea numărului locuitorilor şi a densităţii acestora, a gradului de urbanizare a provinciei,
transformarea structurii ocupaţionale, a gradului de cultură şi civilizaţie. Autoarea ajunge la concluzia
că ,,procesele demografice care au influenţat transformarea Bucovinei într-o zonă a pluralităţii etnice
şi confesionale au cunoscut etape şi intensităţi diferite […]. Preocupările de modernizare prin punerea
în aplicare a unor reforme şi măsurile în plan economic şi instituţional, civil şi politic, s-au răsfrânt
pozitiv asupra provinciei, chiar dacă rezultatele nu au fost aceleaşi pentru toţi locuitorii Bucovinei”
(p. 44).
Capitolul al II-lea al lucrării, Majoritari şi minoritari, tratează, în cele trei subcapitole
(Structura etnică şi confesională; Relaţii interetnice; Mişcări de populaţie în vara anului 1940),
,,influenţa moştenirii demografice […] asupra ansamblului demografic al Bucovinei în perioada
interbelică”, ,,structura etnică şi confesională pe medii de locuire şi profesiuni, în funcţie de sexe şi
starea civilă, elementele comune şi particulare prezente în anumite unităţi administrative”, ,,procesul
de integrare a diverselor grupuri etnice în cadrul României întregite, relaţiile dintre majoritari şi
minoritari la nivelul vieţii cotidiene şi raportul cu autorităţile” (p. 14). Înregistrarea datelor statistice
se situa în preocuparea unor instituţii ale administraţiei locale: birourile statistice din cadrul
prefecturilor şi a altor instituţii, cum ar fi Serviciul Special de Siguranţă, Legiunea de Jandarmi şi
Poliţie. Conform datelor recensământului din anul 1930, populaţia Bucovinei era de 853 009 locuitori,
dintre care: 379 691 (44,5%) erau români; 236 130 (27,7%) – ucraineni; 92 492 (10,8%) – evrei;
75 533 (8,9%) – germani; 30 580 (3,6%) – poloni; 12 437 (1,5%) – huţani; 11 881 (1,3%) – unguri;
14 265 (1,7%) – alte etnii. În ceea ce priveşte structura etnică, în judeţele Bucovinei se înregistrau
situaţii diferite. Românii constituiau majoritatea absolută în judeţele Suceava (79,5%), Câmpulung
(61,3%) şi Rădăuţi (55,4%). Un instrument important în compararea structurii etnice şi după limbă a
populaţiei, aşa cum afirmă autoarea, era acela al apartenenţei religioase. În Bucovina,
613 358 (71,9%) locuitori erau ortodocşi, 98 347 (11,5%) – romano-catolici, 93 101 (10,9%) –
mozaici, 20 655 (2,4%) – evanghelişti lutherani, 19 266 (2,3%) – greco-catolici. La sfârşitul perioadei
interbelice s-a constatat o creştere a populaţiei provinciei cu 115 814 (12,4%) persoane, raportul
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dintre români şi minorităţile etnice păstrându-se în favoarea unei majorităţi relative a românilor. În
ceea ce priveşte relaţiile interetnice, autoarea a încercat să demonstreze faptul că, în ciuda existenţei
unor disfuncţionalităţi existente în raportul autorităţi–minoritari, ,,statul român, prin instituţiile sale şi
prin măsurile legislative adoptate, a căutat să acorde o cât mai largă libertate de acţiune şi toleranţă
solicitărilor materiale şi spirituale ale minorităţilor etnice, evitând, pe cât posibil, transformarea
României în subiect de controversă pe plan extern” (p. 81). Evenimentele politice din vara anului
1940 au dus la dislocări de populaţie, provincia pierzând 60% din numărul locuitorilor înregistraţi în
anul 1930. Populaţia teritoriului rămas în componenţa statului român era preponderent românească,
însă zona rămânea una multietnică şi pluriconfesională.
Alte aspecte tratate de Victoria Camelia Cotos se referă la structura pe medii de locuire şi
profesii şi standardul de viaţă şi starea de sănătate a populaţiei Bucovinei, aspecte care se regăsesc în
capitolul al III-lea al lucrării, Mediul de locuire, ocupaţii, sănătate. Autoarea analizează probleme
legate de gradul de urbanizare a provinciei, relaţiile dintre populaţie, mediu geografic şi economie,
profesiunile practicate, diferenţierile socio-economice dintre diferite zone ale provinciei, elemente
legate de nivelul de trai, interdependenţa dintre modul de viaţă al locuitorilor, starea de sănătate,
fluctuaţiile fenomenelor demografice, vitalitatea biologică a populaţiei şi creşterea demografică.
Structura populaţiei Bucovinei pe medii de locuire între 1919 şi 1930 scoate în evidenţă o scădere a
celei rurale de la 78,1% la 73,2% din totalul locuitorilor, respectiv o creştere a celei urbane de la
21,8% la 26,7%. În anul 1939 s-a revenit la o situaţie asemănătoare anului 1919: 77,5% locuitori
rurali şi 22,5% locuitori urbani, lucru explicabil prin stagnarea migraţiei interne sat–oraş. În ceea ce
priveşte structura populaţiei pe profesiuni, cea mai mare parte a populaţiei active a Bucovinei (76,4%)
se regăsea în exploatarea solului, urmată de 7,5% în industrie şi 3,7% în comerţ. Aceasta a cunoscut
în Bucovina, aşa cum afirmă autoarea, anumite elemente specifice, determinate de structura etnică a
locuitorilor şi de cea pe medii de locuire. De asemenea, în provincie exista o stratificare socială şi
economică în rândul tuturor grupurilor etnice. Românii şi ucrainenii lucrau în domeniul agrar şi
forestier, evreii, germanii şi armenii din mediul urban se orientau spre practicarea meşteşugurilor şi
comerţului, ocupau poziţii importante în industrie sau erau angajaţi în administraţia locală. În ceea ce
priveşte standardul de viaţă şi starea de sănătate a populaţiei, tratate de Victoria Camelia Cotos într-un
subcapitol separat, acestea erau influenţate de structura regimului alimentar, situaţia locuinţelor,
factori legaţi de mediul geografic, întinderea suprafeţelor arabile, rentabilitatea producţiei agrare ş. a.
Capitolul al IV-lea al lucrării, Dinamica populaţiei, tratează, în cele trei subcapitole (Structura
populaţiei pe sexe, grupe de vârstă şi starea civilă; Mobilitatea demografică; Natalitate şi
mortalitate. Excedentul natural), migraţia internă între sat şi oraş, între anumite zone ale provinciei şi
între aceasta şi alte provincii româneşti, emigraţia, migraţia şi mişcarea naturală a populaţiei
(natalitatea, mortalitatea generală şi infantilă, mortinatalitatea, excedentul natural), legăturile dintre
structura pe sexe, grupe de vârste, starea civilă şi dinamica populaţiei, legăturile dintre ritmul
dezvoltării economice, ponderea populaţiei active şi migraţia sat–oraş.
Ultimul capitol al lucrării tratează Coordonate ale vieţii culturale. În primul subcapitol,
Sistemul de învăţământ şi ştiinţa de carte, Victoria Camelia Cotos prezintă politica în domeniul
învăţământului, aplicarea unor măsuri legislative, modul de organizare a sistemului educaţional,
ponderea ştiinţei de carte ş. a. Conform datelor recensământului din anul 1930, în provincie existau
65,7% ştiutori de carte (judeţul Câmpulung prezenta cea mai importantă proporţie a ştiutorilor de
carte, de 71,7%), cu un procent superior de 72,2% în rândul populaţiei masculine, faţă de 59,7% a
celei feminine. Majoritatea locuitorilor ştiutori de carte aveau studii primare, învăţământul primar
fiind bine reprezentat în perioada interbelică, în directă legătură cu evoluţia vieţii locale, ca, de altfel,
şi învăţământul secundar, profesional şi cel universitar. Alte aspecte ale vieţii culturale bucovinene
sunt prezentate în subcapitolul Accesul la cultură, în care autoarea relatează, succint, modalităţile prin
care bucovinenii au contribuit la revigorarea vieţii culturale a provinciei şi la dezvoltarea
patrimoniului culturii naţionale.
Lucrarea se încheie cu câteva Concluzii, Bibliografie, Indice general, Anexe (care cuprind 12
documente şi 17 hărţi, grafice şi tabele).
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Bazată pe surse bibliografice însemnate (15 fonduri arhivistice, 14 izvoare edite, 20 surse
statistice, 12 periodice şi 201 lucrări generale şi speciale), lucrarea Populaţia Bucovinei în perioada
interbelică, semnată de Victoria Camelia Cotos, este o contribuţie însemnată adusă istoriei Bucovinei
în perioada interbelică din perspectiva evaluării surselor statistice, care oferă noi perspective de
abordare a domeniului cercetat.
Rodica Iaţencu

Alis Niculică, Din istoria vieţii culturale a Bucovinei. Teatrul şi muzica (1775–
1940), Bucureşti, Casa Editorială ,,Floare Albastră”, 2009, 344 p.
În seria ,,Patrimoniu.sv.”, iniţiată şi sprijinită financiar de către Direcţia pentru Cultură, Culte
şi Patrimoniu Cultural Naţional Suceava, a apărut lucrarea Din istoria vieţii culturale a Bucovinei.
Teatrul şi muzica (1775–1940), Bucureşti, Casa Editorială ,,Floare Albastră”, 2009, cu un Cuvânt
înainte semnat de Mihai Iacobescu şi prezentarea Izvorul şi fântâna sau despre exhaustiv în istorie,
semnată de N. Georgescu. Autoarea, Alis Niculică, şef birou informare bibliografică la Biblioteca
Bucovinei ,,I. G. Sbiera”, mărturiseşte în Argument faptul că această lucrare ,,îşi propune să scoată la
lumină două aspecte ale vieţii culturale din Bucovina: activitatea muzicală şi teatrală. Deşi teatrul şi
muzica reprezintă componente esenţiale ale culturii spirituale […], acestea au fost tratate insuficient şi
neunitar, atât în istoriografia română cât şi de cea străină. […] A vorbi despre teatru şi despre muzică
înseamnă a releva o componentă esenţială a vieţii spirituale bucovinene, a istoriei acestei provincii,
înstrăinată pentru o lungă perioadă de timp” (p. 19).
Autoarea introduce în circuitul ştiinţific informaţii inedite sau mai puţin cunoscute despre
mişcarea teatrală şi muzicală din Bucovina, grupate în trei capitole, precedate de o succintă prezentare
a istoriei Bucovinei în perioada 1775–1940, care formează substanţa primului capitol, intitulat Câteva
consideraţii privind viaţa socială, economică, religioasă şi culturală din Bucovina în perioada 1775–
1940.
Capitolul al II-lea, Mişcarea teatrală în Bucovina până la Marea Unire, tratează, în cele opt
subcapitole, aspecte legate de tradiţiile teatrului popular în Bucovina, turneele trupelor româneşti de
teatru şi rolul lor în stimularea conştiinţei naţionale, promovarea teatrului de către societăţile culturale
româneşti, teatrul şcolar şi studenţesc, teatrul german, polonez, ucrainean şi evreiesc. Până la
anexarea provinciei de către Imperiul Habsburgic, românii din Bucovina au practicat o serie întreagă
de obiceiuri legate de momentele cruciale din viaţa omului (naşterea, căsătoria, moartea), în care
elementele teatrale sunt evidente. Cea mai veche reprezentaţie teatrală, atestată documentar, s-a
petrecut în timpul domniei lui Petru Rareş la Suceava (1537). După anul 1775, teatrul popular a
evoluat în paralel cu cel cult, dezvoltat încă din anul 1784. Bucovina era vizitată de trupe provenite
din Lvov, Arad, Braşov, care dădeau reprezentaţii în limba germană. Spre sfârşitul secolului
al XIX-lea teatrul german s-a impus în viaţa culturală a provinciei, care dispunea, din anul 1905, de
un Teatru Municipal în cadrul căruia s-au pus în scenă spectacole în limba germană, polonă, română
şi ucraineană. Turneele trupelor româneşti de teatru, venite în Bucovina din proprie iniţiativă sau la
invitaţia unor societăţi culturale româneşti (Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în
Bucovina, Societatea Muzicală ,,Armonia”, Reuniunea Muzical-Dramatică ,,Ciprian Porumbescu”),
au avut un rol deosebit în trezirea conştiinţei naţionale şi în susţinerea înfiinţării unui teatru naţional
românesc în Bucovina (în acest sens s-au remarcat turneele trupei actorului Petre Liciu, din anii 1910
şi 1911).
Alis Niculică prezintă, în capitolul al III-lea al lucrării, Arta muzicală în Bucovina de la
primele manifestări până la Marea Unire, aspecte legate de instrucţia muzicală până la anexarea
Bucovinei (perioadă în care în provincie s-a dezvoltat o activitate muzicală componistică,
interpretativă, corală, datorată învăţământului din şcolile mănăstireşti); orientări şi tendinţe în creaţia
muzicală din Bucovina după anul 1775 (răspândirea muzicii din vestul Europei şi conservarea
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valorilor tradiţionale, prin valorificarea elementelor de folclor, devenit sursă de inspiraţie pentru
compozitori şi obiectul unor studii, materializate prin apariţia unor culegeri de folclor bucovinean,
cum au fost cele publicate la Moscova şi Kiev, de către A. Lonacevski, I. Holovaţki şi P. Bajanski);
apariţia şi dezvoltarea societăţilor muzicale (Societatea Corală – Cernăuţi, Societatea pentru
Promovarea Artei Muzicale în Bucovina, Reuniunea de Cântări – Suceava, Asociaţia Bărbătească de
Canto, ,,Armonia”, Societatea muzicală ,,Psaltul”, Societatea Corală ,,Lumina”, Clubul Român
,,Rarăul”, Reuniunea de Cântare ,,Ciprian Porumbescu”, Societatea Muzicală ,,Tudor Flondor”,
Societatea literar-dramatică rusească, ,,Cântăreţul bucovinean”, Corul orăşenesc rusin, Societatea
Evreiască de Cântare, numită ulterior ,,Hasamir”) şi a formaţiunilor corale ale elevilor şi studenţilor.
În capitolul al IV-lea al lucrării autoarea prezintă Viaţa teatrală şi muzicală în perioada
interbelică şi rolul său în consolidarea unirii în opt subcapitole, care se referă la transformarea, în
anul 1922, a Teatrului Municipal din Cernăuţi în Teatru Naţional, evoluţia acestuia în perioada 1923–
1935 (stagiunile teatrale, activitatea directorilor şi a trupelor teatrale, efectele crizei politicoeconomice asupra acestei instituţii) şi a Conservatorului de Muzică şi Artă Dramatică, înfiinţat în anul
1924; activitatea societăţilor culturale ,,Armonia”, Reuniunea Muzical-Dramatică ,,Ciprian
Porumbescu”, Asociaţia Muzicală ,,Tudor Flondor”, Societatea Filarmonică, Bukovânskii Kobzar,
Societatea Polonă de Lectură ş.a., în scopul promovării teatrului liric şi dramatic; evoluţia mişcării
corale (corurile de plugari şi cele de elevi); activităţile muzical-teatrale ale societăţilor studenţeşti
,,Junimea”, ,,Dacia”, Cercul studenţesc ,,Arboroasa”; turneele unor trupe muzicale (ansamblul Operei
Române din Cluj şi Bucureşti, cvartetul de coarde Sevcik din Cehoslovacia, Opera de cameră din
Berlin, Orchestra simfonică de la Berlin) şi ale unor mari interpreţi în Bucovina (Nectara Flondor,
Sofia Munteanu, Aurelia Cionca-Pipoş, George Enescu, Aurel Mihăilescu, Ştefan Ionescu-Milano,
Mihai Vulpescu, Nicolae Leonard, Dumitru Baziliu, Piotr Romanovschi ş.a.). În concluzie, autoarea
remarcă faptul că ,,în Bucovina interbelică viaţa culturală a cunoscut o remarcabilă dezvoltare,
manifestările artistice ale tuturor etniilor creând o atmosferă deosebită în această parte a României”
(p. 279).
Sumarul lucrării Din istoria vieţii culturale a Bucovinei. Teatrul şi muzica (1775–1940)
cuprinde şi: Concluzii, Abrevieri, Glosar, Bibliografie, Index de nume, Anexe.
Bazată pe o amplă documentare (Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Biblioteca Academiei
Române, Arhivele Statului din Regiunea Cernăuţi, fonduri arhivistice şi de carte din Suceava,
Rădăuţi, Iaşi, manuscrise inedite ale unor personalităţi), lucrarea semnată de Alis Niculică reprezintă
o contribuţie valoroasă adusă cercetării Bucovinei culturale din perspectiva evoluţiei mişcării teatralmuzicale.
Rodica Iaţencu

Viorica Schipor-Piţu, Valuri şi destine, Cernăuţi–Herţa, Editura Zelena Bukovyna–
Grupul Editorial „Cuvântul”, 2010, 190 p.
Cărţile tipărite de românii din regiunea Cernăuţi ajung, în continuare, greu până la noi. Le trec
frontiera binevoitorii, fie venind la Rădăuţi ori Suceava, mânaţi de nevoi, fie mergând dincolo, la
serbările românilor ori la alte evenimente majore din viaţa comunităţii noastre.
Ajunge la noi, astfel, în această vară, o carte frumoasă, tipărită de Viorica Schipor-Piţu, Valuri
şi destine, Cernăuţi–Herţa, Editura Zelena Bukovyna–Grupul Editorial „Cuvântul”, 2010, 190 p.
Autoarea se află la cea de a treia izbândă editorială. După cărţile Pe-un picior de plai şi Plaiul meu,
amândouă închinate baştinei sale, Viorica Schipor-Piţu întâmpină cu acest nou volum aniversarea a
400 de ani a satului său natal – Pătrăuţii de Jos, raionul Storojineţ.
Învăţătoarea Viorica Schipor-Piţu s-a născut în cătunul Ilinca din comuna Pătrăuţii de Jos în
familia lui Gheorghe-Iacob Schipor şi a Casandrei, născută Gâţu, gospodină casnică. Tatăl său, născut
în 1898, „om sever, dar cu dreptate, ager, dârz, priceput”, vorbitor a trei limbi, a participat la război,
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în cea dintâi mare conflagraţie mondială, fiind decorat cu Crucea „Sfântul Gheorghe” şi a slujit apoi
în Armata Română, în judeţul Storojineţ. La ocuparea părţii de nord a Bucovinei de către sovietici
(1940, 1944), rămâne acasă şi reuşeşte să evite deportarea din 1944. După 1950, este preşedinte al
comisiei de revizie din colhozul local, activând aici timp de câteva decenii. Se stinge din viaţă, în
1973, la vârsta de 75 de ani. Despre viaţa de altădată în această familie tradiţională din Bucovina
autoarea cărţii mărturiseşte: „Fiind copii din familie numeroasă, am umblat vara desculţi până cădeau
brumele. Am purtat opinci, făcute de tata. Am purtat sumănele, traistă la şcoală…” (Amintiri cu
suferinţe, p. 43).
Viorica Schipor-Piţu, învăţătoare la şcoala din satul Arşita, face parte din familia numeroasă a
dascălilor harnici, generoşi, dar modeşti ai satului românesc din ultimul secol. Cartea sa cuprinde
şaptesprezece capitole.
Capitolul I, Valuri şi destine, cuprinde poezie ocazională, cu unele texte puse pe note de către
profesorul Ion Costinean, p. 3–12. Textul Rugă trebuie reţinut pentru frumuseţea sa, izvorâtă din
simplitatea discursului şi sinceritatea mesajului, din perspectiva „simplităţii pierdute” despre care
scria Ernest Bernea (1905–1990): „Dă, Doamne, acestui cucernic popor / O toamnă cu rodul de viseal copiilor. / Aleşii îndreaptă-i spre buna credinţă, / Fereşte-ne, Doamne, de grea suferinţă. // Dă,
Doamne, acestui cucernic popor / Poteci însorite şi zbor de cocor, / Pâine pe masă şi zile tihnite / Şi
năzuinţele toate în veac împlinite” (p. 7).
Capitolul al II-lea, Din martirajul românesc, p. 13–23, cuprinde mai multe texte: La Varniţa,
baladă, p. 13 (scrisă în amintirea tragediei românilor de la Fântâna Albă, din ziua 1 aprilie 1941);
Surghiunul unui copil, p. 15–20 (evocare a „calvarului din anul 1941, ce s-a abătut asupra românilor
din nordul Bucovinei”, care „a lăsat în sufletele lor amintiri dureroase” şi povestea deportării în
Kazahstan a lui Constantin Bogdaniuc); Umbra tristeţii, p. 20–22 (povestea deportării în Siberia a
familiei lui Gheorghe şi a Odochiei Gheorghian din Pătrăuţii de Jos). Rememorările de aici au o
motivaţie intimă, profundă, înţeleasă cu adevărat numai de românii din partea ocupată a Bucovinei:
„Umbra tristeţii ne apasă, / Amintirile nu ne lasă / Să dăm calvarul uitării / Ce ne-a secerat prin
siberii” (p. 22).
Capitolul al III-lea, Trecuţi prin furtună, p. 24–40, cuprinde mici biografii ale unor consăteni
(români şi polonezi din satul Arşiţa) care au luptat în cel de-al Doilea Război Mondial: Toader
Grijincu, p. 27–29; Petrea I. Faliboga, p. 29–30; Ion V. Ursulean, p. 30; Leon Fr. Iuraşcic, p. 30–31;
Ludvig I. Zelionca, p. 31; Estafi-Iacob Gavliuc, p. 32; Ion-Iacob Droşciac, p. 32–33; Cazimir-Simion
Gavliuc, p. 33; Albin-Iurii Vavrici, p. 34; Andrei-Maftei Şuc, p. 34; Iurii Maftei Poleacec, p. 34; IosifMaftei Şuc, p. 35–35. Textul Amintiri cu suferinţe, p. 37–37, cuprinde povestea anilor de teroare de
după război („la dansuri stăteau la pândă «stribocii» – cozile de topor, ca lupii la pradă, să înşface
băieţii tineri, să-i ducă la munci în străinătate”) şi a deportării lui Dumitru-Ion Opaiţ din Pătrăuţii de
Jos la minele de cărbune din Donbas.
Capitolul al IV-lea, Mama – scumpă fiinţă, p. 41–48, cuprinde texte diverse, din rândul cărora
se disting câteva: proza memorialistică Chipul mamei, p. 41–43, două Cântece de leagăn, p. 43 şi un
text construit după modelul unei doine de înstrăinare, Codrule cu frunza verde, p. 46–48 („Codrule cu
frunza verde, / Jelui-m-aş cui mă crede, / Codrule, tu ai izvoare, / Eu trăiesc cu supărare. // Codrule cu
fragi şi mure, / Eu trăiesc singur pe lume. / Codrule cu multe flori, / Eu duc dor de frăţiori”, p. 47).
Din oferta celui de-al V-lea capitol, Cu dragoste de neam, p. 49–65, cuprinzând exclusiv
versuri, sunt de reţinut mai cu seamă Cântecele, modelate de către Viorica Schipor-Piţu după metrul
folcloric.
Următoarele două capitole cuprind catrene şi epigrame.
Capitolul al VIII-lea, Folclor de pe Valea Siretului, p. 72–98, se distinge, între altele, prin
câteva texte antologice, toate ilustrând unitatea în diversitate a folclorului bucovinean: Câte flori sunt
pe pământ, p. 72; Prutule, apă vioară, p. 72–73 (acesta, cules de la Domnica Buta-Schipor, bunica
autoarei, născută în 1881); Sub o poală de pădure, p. 81 (cântec epic, variantă a cunoscutului Fuge-o
nevăstuică-n lume, răspândit pe o arie mai largă în Bucovina); Trenule, maşină neagră, Frunză verde
lemn uscat, De la cimitir la vale, Vine trenul ca scânteia, p. 82, 85, 86 (creaţii folclorice cunoscute în
Bucovina, inspirate de cele două mari războaie din veacul trecut), mai multe cântece de dragoste, de
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dor şi de înstrăinare, Frunză verde de măgâlc (cântec epic: „Mă duc vinerea la târg, / Pe la răsărit de
soare, / Cu bărbatul de vânzare”, p. 89–90), strigături („Cât stă fată şi flăcău, / Mintea umblă
handralău; / Când se mărită şi se-nsoară, / Mintea strânge grămăjoară”).
Capitolele următoare, IX–X, Vorbe din bătrâni, p. 99–104 şi Haz de necaz, p. 105–114,
cuprind proverbe şi zicători, culese din graiul local, parodii pe teme folclorice şi câteva snoave.
Capitolul al XI-lea, Biserica şi preoţii, cuprinde un istoric al instituţiei, realizat în text şi
imagini, acoperind peste două secole (1802–2009), p. 115–123; Părintele Istratie Gâţu, p. 123–128
(evocare a figurii luminoase a ieromonahului-mucenic, născut în 1921 la Pătrăuţii de Jos, condamnat
de către regimul comunist din România şi mort, în condiţii de exterminare, în 1961, în Balta Brăilei),
precum şi câteva medalioane, închinate preoţilor de astăzi: Gheorghe-Ion Zmoşu, Dumitru Al.
Gavriloaie, Vasile N. Cuciurean, Ioan I. Schipor, Cristian Gabor, Corneliu I. Vatamanescu, Octavian
C. Gavriloaie, cu toţii, fii ai satului Pătrăuţii de Jos.
Capitolele al XII-lea, Colinde şi urături, p. 137–144 şi al XIII-lea, Purtătorii comorilor
folclorice, p. 145–146 evidenţiază, în text şi imagini, alte dimensiuni ale satului tradiţional.
Bogat şi valoros, prin date şi informaţii biografice, este capitolul XIV al cărţii, Fii ai satului,
p. 147–169. Medalioanele închinate unor profesori, ofiţeri, ingineri şi medici, născuţi în Pătrăuţii de
Jos, sunt însoţite şi de fotografii.
Următoarele două capitole, XV şi XVI, Şcoala, p. 170–177 şi Casa de Cultură, p. 178, sunt
urmate de o suită de „crâmpeie din istoria satului”, p. 179–182, suită realizată sub forma unui mic
album, cuprinzând fotografii-document.
Ultimul capitol al cărţii, XVII, Arşiţa, p. 183–186, este un breviar de istorie a comunităţii
polonezilor de aici.
Cartea învăţătoarei Viorica Schipor-Piţu din Pătrăuţii de Jos, Valuri şi destine, „oferă cu
generozitate – aşa cum observă pe bună dreptate şi editorul, într-o notă aşezată pe coperta a IV-a – un
bun exemplu de adevărat patriotism” local, demonstrând că nestematele culturii noastre populare
merită a fi valorificate şi valorizate, deoarece ele reprezintă „cea mai sigură punte de legătură” între
generaţiile unei comunităţi. Cu atât mai mare este valoarea cărţii, astăzi, într-un subspaţiu etnocultural naţional rămas în afara frontierelor de stat, unde limba oficială nu este, de şase decenii
încoace, limba română.
Vasile I. Schipor

Rădăcini. Fotografii din Bucovina, vol. I, Cuvânt-înainte de Emilian Drehuţă,
Bacău, Tipografia Europrint, 2009, 122 p.
Valorificând o idee mai veche, Filiala Bacău a Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română
în Bucovina tipăreşte o lucrare de excepţie, ajunsă acum deja la volumul al II-lea.
Volumul I, la care ne referim, mai întâi, a cunoscut într-un singur an două ediţii. La noi, în
Bucovina, a ajuns un exemplar din ediţia a II-a a acestui volum.
Autorul acestui proiect editorial este Emilian Drehuţă, preşedintele Filialei Bacău a Societăţii
pentru Cultură.
Emilian Drehuţă vede lumina zilei la 2 martie 1931, în Baineţ, judeţul Rădăuţi. Este primul
dintre cei patru copii din familia lui Ilie şi a Eudochiei Drehuţă, familie de români aparţinând unei
adevărate „dinastii”, cu rădăcini desprinse dintr-un neam aşezat în Baineţ pe la 1850. După şcoala
primară din satul natal, unde are învăţători deosebiţi, ca Dionisie şi Domnica Cijevschi, dintr-o
generaţie strălucită care a contribuit la progresul satului românesc, se înscrie la Şcoala Normală din
Cernăuţi, aflată în refugiu la Siret după reocuparea părţii de nord a Bucovinei de către sovietici
(1944). La risipirea acestei prestigioase şcoli româneşti, rămâne în Siret, unde studiază la Şcoala
Tehnică de Administraţie Economică. După absolvirea acesteia, urmează cursurile Facultăţii de
Finanţe şi Credit din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti (1952–1956).
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La Bacău, unde este repartizat după absolvirea facultăţii, Emilian Drehuţă lucrează în
domeniul controlului financiar, îndeplinind după 1968 funcţiile de director şi director general la
Direcţia Finanţelor Publice. După pensionare, se dedică literaturii economice şi activităţii de expertiză
contabilă.
În calitatea sa de preşedinte al Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina –
Filiala Bacău, Emilian Drehuţă contribuie, începând din 1991, la promovarea valorilor culturii şi
civilizaţiei româneşti din acest colţ de ţară marcat dramatic de o istorie vitregă.
Emilian Drehuţă este coordonatul volumului Oameni sub vremi la Baineţ. Cronică, 1490–
2003, Bacău, Editura Agora, 2003, 206 p., ce duce la bun sfârşit un proiect mai vechi, Florile şi
fructele timpului la Baineţ, menit a marca împlinirea a 500 de ani de la prima atestare documentară a
aşezării (15 martie 1490).
Tot el publică, ceva mai târziu, un volum de autor: După 70 de ani. Constatări şi cugetări,
Bacău, Editura Agora, 2008, 98 p., în care, pe lângă articole de strictă actualitate (Învăţământul public
şi viitorul naţiunii, p. 48–50; Sistemul sanitar şi sănătatea publică, p. 50–52; Valoarea şi preţul
actual al pământului în România, p. 59–63; Întoarcerea de la oraş la sat, p. 69–71), oferă celor
interesaţi date şi informaţii referitoare la câţiva oameni de seamă: Învăţătorii Dionisie şi Domnica
Cijeschi, p. 29–30; Profesorul Eugen Pânzaru, p. 30–32; Alexandru Smuc (1928–1998), p. 32–33;
Adrian Rădulescu (1932–2000), p. 33–34; George Muntean (1932–2004), p. 34–36.
Într-un Cuvânt-înainte la volumul I, Emilian Drehuţă evidenţiază interesul public manifestat
pentru albumul lansat, la Bacău, în luna mai 2009 şi reiterează hotărârea „de a păstra, în continuare,
conceptul adoptat în majoritatea satelor Bucovinei, unde hainele (straiele) de sărbătoare poartă
denumirea de straie «de ţinut», spre deosebire de hainele «de lucru». Publicând numai fotografii
inedite, albumul nu îşi propune să realizeze „un studiu etnografic”, în sine, ci „oferă specialiştilor
[doar] baza necesară pentru constatări şi generalizari ce se pot bizui pe autenticitatea fotografiilor
reproduse” aici.
Tot aici, Emilian Drehuţă îşi mărturiseşte speranţa că albumul ar putea reprezenta un
„argument în favoarea păstrării şi chiar a răspândirii costumului popular”. În acest sens este reamintit
şi unul dintre obiectivele mai vechi ale Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina –
„ocrotirea şi răspândirea costumului popular creat în decursul timpului ca pe o mărturie de neînlocuit
a trecutului nostru”. Calda sa pledoarie ar trebui cunoscută mai bine în societatea contemporană şi
valorificată într-o „etnologie de urgenţă”, atât de necesară şi, din păcate, mereu amânată: „Ar fi de
dorit ca şcolile, căminele culturale să se alăture acestei mişcări care ne ajută să ne păstrăm identitatea
şi să combatem efectele nocive ale globalizării şi uniformizării culturale” (p. 3).
Volumul se deschide cu o reproducere după Ethnographische Landkarte der Bukowina,
întocmită de Ion Nistor pe baza recensământului populaţiei din 1910. Îi urmează un număr de 307
fotografii de diferite dimensiuni, unele singure pe câte o pagină, organizate după o machetă
aparţinând pictorului Ilie Boca. Acoperind mai bine de o sută de ani, fotografiile provin din sate
bucovinene diferite: Baineţ, Bădeuţi, Bilca, Botoşana, Câmpulung Moldovenesc, Costişa, Fundu
Moldovei, Gălăneşti, Horodnicu de Jos, Horodnicu de Sus, Ilişeşti, Ipoteşti, Marginea, Mănăstirea
Humorului, Parteştii de Jos, Poieni-Solca, Putna, Sadova, Siret, Solca, Straja, Stroieşti, Stupca,
Suceava, Suceviţa, Şcheia, Tişăuţi, Toporăuţi, Udeşti, Vama, Vatra Dornei, Voitinel. Puţine provin
din afara provinciei (Adâncata). Reproducerile după cele 307 fotografii, de bună calitate, sunt însoţite
de explicaţii succinte. Acestea reprezintă bărbaţi şi femei, copii, fete, flăcăi, bătrâni, îmbrăcaţi în
portul tradiţional; cătane împărăteşti şi soldaţi în Armata Română; familii, evenimente din viaţa
omului (nunta, înmormântarea); ceremonii din viaţa comunităţii săteşti de altădată (serbări arcăşeşti,
procesiuni pentru ploaie, sfinţirea coşurilor cu pască de Paşte), gospodării ţărăneşti, clăci, coruri
(şcolare şi bisericeşti); îndeletniciri tradiţionale (creşterea animalelor, industria casnică), unele,
dispărute astăzi (plutăritul).
Volumul Rădăcini. Fotografii din Bucovina, vol. I, mai cuprinde un text, Bucovineanul. Schiţă
de portret, semnat de Elena Bostan, p. 121. Dincolo de atributele caracteriale, surprinse în această
„schiţă de portret”, ne întâmpină o cuceritoare „mitologie locală” desprinsă parcă de pe fabuloasele
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acuarele ale lui Gheorghe Baron Løvendal: „Bucovineanul trăieşte la marginea poveştii, totdeauna cu
capul sus, atingând stelele cu fruntea, înclinându-se doar în faţa munţilor şi a lui Dumnezeu. […]
Bucovineanul e om frumos, mândru, harnic şi curat la trup şi la suflet. Cuvântul dat este
respectat cu sfinţenie, încât n-ai nevoie de notar sau de judecător. Iubind frumosul – care face parte
inconştient din viaţa lui –, bucovineanul îşi umple grădina din faţa casei cu flori, iar când vine iarna
mută florile pe bondiţe şi cămăşi şi pe cojoace, purtându-le cu el oriunde se duce. Duminicile,
sărbătorile cu hram sau cele prăznuite, de obicei, umplu bisericile cu grădina înflorită a costumelor
populare, purtate cu dragoste şi mândrie ca pe un blazon nobiliar. […]
E proverbială generozitatea bucovineanului; plăcerea de a dărui, de a face altuia o bucurie nu
are nimic ostentativ, ci ca un fel de «boală» de care nu se vindecă toată viaţa. Fie că are sau nu, n-ai
să-l auzi niciodată plângându-se de sărăcie.
Bucovineanului nu i-a plăcut să fie un simplu figurant în viaţă sau în profesie. Legea
universului său sufletesc a fixat întotdeauna pe primul plan datoria. Nu şi-a clamat drepturile, violent
şi gălăgios, ci şi-a căutat demn şi înţelept de «treaba lui», fiind convins că răsplata şi recunoaşterea
vor veni, pentru că a descoperit de mult legea armoniei în tot ceea ce există, din care şi-a făcut repere
morale.
Bucovinenii şi-au durat casele, cântecele, miturile şi viaţa după mintea şi sufletul vremii, cu
dreptate şi cinste. Ei transmit urmaşilor dragostea şi credinţa neclintite pentru ţara şi locurile natale,
dorul de cei dragi, cultul eroilor şi al strămoşilor, dragostea de frumos şi mândria apartenenţei la acest
binecuvântat colţ de ţară românească – Bucovina” (p. 121).
Şi, ca toate lucrurile să fie rotunde, depline, lansarea volumului a fost celebrată, ca sărbătoare
aleasă, după datină şi rânduială. La Bacău, în ziua de 9 mai 2009, a fost oficiat un parastas, pentru
odihna sufletelor celor adormiţi, aşa cum putem observa din ultimul grupaj de fotografii (p. 120) şi
vernisată apoi o expoziţie, în cadrul căreia fotografiile albumului au fost reproduse în format A3.
Ulterior, panourile au fost dăruite localităţilor din Bucovina de unde provin fotografiile tipărite. Mai
facem menţiunea că cincizeci de fotografii au fost donate Primăriei comunei Straja, care le-a expus pe
holuri, în noul său sediu.
Vasile I. Schipor

Rădăcini. Fotografii din Bucovina, vol. II, Cuvânt lămuritor de Emilian Drehuţă,
Bacău, Tipografia Europrint, 2010, 62 p.
Volumul al II-lea al albumului Rădăcini. Fotografii din Bucovina apare la Bacău sub egida
filialei locale a Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina.
Emilian Drehuţă, preşedintele Filialei Bacău, face mai multe precizări într-un Cuvânt
lămuritor: „Cele două ediţii ale albumului Rădăcini. Fotografii din Bucovina, apărute în anul 2009,
sub îngrijirea [Filialei] Bacău a Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, s-au
epuizat neaşteptat de repede. Cum, între timp, mai mulţi colecţionari şi deţinători, şi-au oferit pentru
publicare fotografii din localităţi ale Bucovinei istorice, care nu au fost prezente în primele ediţii,
pentru a nu spori neoportun dimensiunile lucrării, ne-am hotărât ca să prezentăm materialul inedit
într-un nou volum, pornind şi de la constatarea, de mai mulţi făcută, că frumuseţile Bucovinei nici nu
pot încăpea într-un singur volum, indiferent de latura abordată” (p. 3). Rostul lucrării, potrivit
prefaţatorului, este „să readucă în atenţia publică frumuseţile portului popular bucovinean, de care ne
îndepărtăm, cu întristare, odată cu trecerea anilor” (p. 3).
Şi acest volum se deschide cu o reproducere după Ethnographische Landkarte der Bukowina,
întocmită de Ion Nistor pe baza recensământului populaţiei din 1910 (p. 2). Îi urmează un număr de
141 de fotografii, de diferite dimensiuni, unele singure pe câte o pagină, organizate după o machetă
aparţinând pictorului Ilie Boca. Provenind din colecţiile personale ale unor bucovineni (Ion Andronic,
Mircea Prelipcean, Gheorghe Horodnic, Emilian Drehuţă) şi din mai multe localităţi (Baineţ,
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Calafindeşti, Călugăriţa, Ciudei, Costişa, Crasna, Horodnic de Jos, Horodnic de Sus, Marginea,
Mănăstioara-Siret, Pătrăuţi pe Suceava, Pârteştii de Jos, Pârteştii de Sus, Rădăuţi, Sadova, Siret,
Suceava, Voitinel), fotografiile sunt însoţite de explicaţii succinte. Pentru unele dintre acestea nu
găsim, din păcate, precizarea localităţii din care provin, ci doar lămuriri generale („elevi şi părinţi în
ziua începerii anului şcolar”, p. 16; „port bucovinean, 1935–1945”, p. 21; „casa bătrânească din
Bucovina”, p. 23; „oameni şi casă din Bucovina, 1955–1975”; „un mod de a evidenţia unitatea dintre
generaţii”, p. 31; „portul bucovinean uneşte generaţiile şi localităţile”, p. 32; „în biserică sau la
petrecere, bucovinenii sunt inconfundabili”, p. 33; „bucovineni în perioada confruntării dintre
costumul popular şi straiele nemţeşti”, p. 39; „arcaşi şi tineri din Bucovina, 1970”, p. 41; „la fântână”,
p. 47). Fotografiile de grup şi individuale ilustrează portul popular bucovinean, ceremonii din viaţa
satului de altădată (alaiul de nuntă, coruri şi dansuri, serbări arcăşeşti şi străjereşti), îndeletniciri
(olăritul), familii, obiceiuri populare de Anul Nou, formaţii artistice (corul, fanfara), casa tradiţională
din Bucovina etc.
Tipărit într-un tiraj de 300, respectiv 200 de exemplare, albumul Rădăcini. Fotografii din
Bucovina se bucură de condiţii grafice dintre cele mai îngrijite şi reprezintă una dintre realizările
editoriale remarcabile ale Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina. Însoţit şi de un
DVD, realizat de Tipografia Europrint din Bacău, albumul încununează fericit viaţa şi activitatea unei
comunităţi care se individualizează, în România, prin frumuseţea exemplului demn de urmat chiar şi
în vremuri de bogată servitute şi constrângeri de tot felul.
Vasile I. Schipor

Cristian-Domiţian Moroşanu, Ciobănescul Românesc de Bucovina. Studiu
monografic, Suceava, Editura Cygnus, 2010, 564 p.
Născut la 11 noiembrie 1973 în municipiul Suceava, inginerul silvic Cristian-Domiţian
Moroşanu este pasionat de cunoaşterea istoriei Bucovinei şi a raselor ciobăneşti de câini. Membru
fondator al Asociaţiei Chinologice a Judeţului Suceava (1996), secretar (1996–2001), vicepreşedinte
(2001–2002) şi preşedinte al acesteia (începând din 2002), crescător de Ciobănesc Românesc
Carpatin şi de Ciobănesc Belgian Tervueren, Cristian-Domiţian Moroşanu organizează în colaborare
cu echipa sa, formată în cadrul Asociaţiei Chinologice a Judeţului Suceava, expoziţii şi prezentări de
câini din rasele autohtone şi mai ales de Ciobănesc Românesc de Bucovina. În 2007, organizează la
Suceava prima ediţie a campionatului naţional pentru ciobăneştii româneşti, când primeşte, pentru
activitatea sa remarcabilă, Diploma de Onoare din partea Asociaţiei Chinologice Române.
După volumul Ciobănescul Românesc de Bucovina. Trecut şi prezent, Cuvânt-înainte de prof.
univ. dr. Mihai Iacobescu, Suceava, 2009, inginerul Cristian-Domiţian Moroşanu publică acum un
volum masiv închinat Ciobănescului Românesc de Bucovina, marea pasiune a cercetărilor sale de
peste un deceniu.
Autorul îşi aşază lucrarea sub un moto generos, preluat din Alphonse Toussenel (1803–1885),
jurnalist, autorul cărţii L’Esprit des bêtes (1847): „Câinele reprezintă cea mai frumoasă cucerire a
omului; el este primul element de progres al omenirii; căci el a fost acela care a făcut posibilă trecerea
omenirii de la starea de sălbăticie la starea patriarhală, dându-i posibilitatea să întreţină turme de oi,
cirezi de vite”. Potrivit precizărilor autorului, formulate în Introducere, cartea „strânge un material
unic”, oferind „informaţii corecte despre rasa ciobănescul românesc de Bucovina, a cărei istorie s-a
împletit cu cea a locuitorilor acestor meleaguri binecuvântate de Dumnezeu” (p. 7). „Născută dintr-o
mare pasiune pentru câinii ciobăneşti şi, mai ales, pentru ciobăneştii autohtoni – mărturiseşte CristianDomiţian Moroşanu –, cartea se doreşte o răsplată, dar şi o provocare pentru cei care au crescut, cresc
şi vor creşte câini ciobăneşti româneşti” (p. 7).
„Unică până în momentul de faţă”, lucrarea Ciobănescul Românesc de Bucovina reconstituie
„o lume fascinantă, cea a păstoritului din Bucovina, în care s-a născut şi evoluat o rasă minunată”: „În
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premieră, sunt menţionate aspecte interesante cu privire la istoria şi evoluţia rasei (reliefate prin
fotografii vechi din Bucovina), în concordanţă cu documentele istorice ale acelor timpuri, culese
dintr-o generoasă bibliografie. De asemenea […], s-a elaborat un studiu privind evoluţia rasei în
judeţul Suceava, atingând tangenţial şi istoria celorlalte rase de ciobăneşti româneşti. Toate acestea, în
fascinantul context, marcat de tradiţii şi obiceiuri, de mistic şi real, care caracterizează păstoritul din
Bucovina” (p. 7). Lucrarea inginerului silvic Cristian-Domiţian Moroşanu prezintă totodată şi „rasa în
forma ei actuală”, ca rezultat al muncii de selecţie, campionii rasei, elemente de genetică,
regulamente, corespondenţă, cronologie.
Cartea are zece capitole.
În capitolul I, Păstoritul în Bucovina şi câinele ciobănesc, p. 9–134, sunt de reţinut, pe lângă
excursul istoriografic al problemei, o listă cuprinzând „oamenii din Bucovina care, păstorind pe
aceste meleaguri binecuvântate, au fost renumiţi prin câinii lor ciobăneşti”, p. 51–55, un „inventar
pastoral” ilustrat din Bucovina, p. 57–87, precum şi bogatul album tematic, cu reproduceri după
litografii, gravuri, cărţi poştale ilustrate de epocă şi fotografii diverse, p. 88–134.
Capitolul al II-lea priveşte Istoria rasei, p. 135–303. Aici, autorul urmăreşte Istoria veche a
rasei Ciobănesc Românesc de Bucovina, p. 135–140; Istoria rasei Ciobănesc Românesc de Bucovina,
sec. XVII–XIX, p. 141–145; Istoria rasei Ciobănesc Românesc de Bucovina. Perioada 1927–1980,
p. 146–167; Istoria rasei Ciobănesc Românesc de Bucovina. Perioada 1981–1990 sau perioada
Gheorghe Creţu, p. 168–180; Istoria rasei Ciobănesc Românesc de Bucovina. Perioada 1991–2002
sau un destin comun, p. 181–192; Istoria rasei Ciobănesc Românesc de Bucovina. Perioada 2002–
2010 sau drumul spre victorie, p. 192–303. Ultimul subcapitol de aici cuprinde concluzii şi o
cronologie bogat ilustrată cu fotografii.
Capitolul al III-lea prezintă Standardul vechi al rasei Ciobănesc Românesc de Bucovina,
stabilit în 1981, p. 304–338.
Capitolul al IV-lea cuprinde Noţiuni de genetică. Legile lui Mendel, transmiterea culorilor,
caractere cantitative şi calitative, elemente de genetica populaţiilor, linii de sânge, p. 339–422.
Capitolul al V-lea reuneşte Circulare, comunicate şi regulamente ale Asociaţiei Chinologice
Române referitoare la ciobăneştii româneşti, în perioada 2002–2010, p. 423–449.
Capitolul al VI-lea se referă la Arbitrii cu competenţă pentru Ciobănescul Românesc de
Bucovina, p. 450–454, oferind date şi informaţii de contact succinte, utile celor interesaţi.
Capitolul VII este consacrat Caniselor din România specializate în creşterea Ciobănescului
Românesc de Bucovina, p. 455–478 (prezentarea celor 30 de crescătorii de profil existente în
România, dintre care 13 sunt în Bucovina şi câteva regulamente: Regulamentul Asociaţiei
Chinologice Române de Creştere a Câinilor de Rasă, Regulamentul cărţii de origine română /C.O.R.).
Capitolul al VIII-lea se referă la Aspecte privind presupusa infuzie cu rasa Saint Bernard,
p. 479–486 (capitol ilustrat cu reproduceri după fotografii din anii ’80, reprezentând exemplare de
câini, crescători suceveni şi expoziţii chinologice).
Ultimele două capitole ale cărţii sunt închinate unor cunoscuţi crescători de Ciobănesc
Românesc de Bucovina: capitolul al IX-lea, Ghiuţă Ştefan-Dorin – o viaţă dedicată Ciobănescului
Românesc de Bucovina, p. 487–501 (capitol ilustrat cu reproduceri după fotografii diverse); capitolul
X, Stroe Macovei – o contribuţie esenţială la recunoaşterea şi dezvoltarea rasei Ciobănesc Românesc
de Bucovina, p. 502–515 (capitol, de asemenea, ilustrat cu reproduceri după fotografii diverse).
Studiul monografic Ciobănescul Românesc de Bucovina se încheie cu câteva alte materiale:
Fotografii şi întrebări deocamdată fără răspuns, p. 516–520; Concluzii privind evoluţia rasei
Ciobănesc Românesc de Bucovina, p. 521–531; un Sumar, elaborat în limba engleză, o bogată
Bibliografie, p. 535–539 şi un Index general, p. 540–562, cuprinzând nume de persoane şi nume de
locuri.
Aşa cum observă profesorul Mihai Iacobescu, în 2009, lucrarea tânărului inginer silvic
Cristian-Domiţian Moroşanu este valoroasă şi extrem de folositoare: „Concepută ca o
microenciclopedie, prima de acest fel realizată până la această dată, axată pe istoria păstoritului în
general şi în special cu referiri diverse la Ciobănescul Românesc de Bucovina, în trecut şi în prezent,
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pasionatul nostru autor se dovedeşte pe cât de meticulos, pe atât de informat şi riguros în alcătuirea
unei lucrări ştiinţifice”.
Apropiindu-se în multe privinţe de vechile enciclopedii realizate „în text şi imagini”, lucrarea
inginerului silvic bucovinean Cristian-Domiţian Moroşanu depăşeşte aria de interes a specialiştilor,
adresându-se, în acelaşi timp, unui public mai larg, preocupat de cunoaşterea istorică temeinică dar şi
de formarea unei culturi noi privind raportarea omului modern la patrimoniul naţional – privit în
variatele lui ipostaze – şi valorizarea acestuia.
Vasile I. Schipor

Gheorghe C. Patza, Monografia comunei Şaru Dornei, Cu un Cuvânt-înainte al
autorului, Botoşani, Editura Axa, 2010, 286 p.
Gheorghe C. Patza este un autor cunoscut în Bucovina şi dincolo de hotarele provinciei prin
cărţile publicate după evenimentele din 1989. În lumea ştiinţifică academică din România,
contribuţiile sale sunt, însă, din păcate, mai puţin cunoscute.
Gheorghe C. Patza vede lumina zilei la 6 februarie 1947 în satul Neagra Şarului, comuna Şaru
Dornei, judeţul Suceava, ca unic fiu al soţilor Constantin şi Eleonora Paţa, născută Ţarcă. Urmează
cursurile primare şi gimnaziale în satul natal (1954–1961), apoi pe cele liceale la Şcoala Medie Mixtă
din Vatra Dornei, astăzi Liceul „Ion Luca”. La Institutul Pedagogic Suceava (1962–1965) şi
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi face studii filologice, remarcându-se prin cercetări de istoria limbii şi
dialectologie. Îşi trece licenţa în litere cu teza Istoricul şi graiul comunei Şaru Dornei (1974), sub
îndrumarea profesorului Gheorghe Ivănescu, prin care valorifică rezultatele unei anchete proprii de
teren. După absolvirea facultăţii este profesor la mai multe şcoli din Ţara Dornelor: Neagra Şarului,
Poiana Stampei, Panaci. În paralel cu activitatea didactică, urmează cursurile Facultăţii de Drept din
cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi (1975–1980). A doua sa licenţă are ca temă Condiţia juridică a
străinilor în România (1980). Din 1985, Gheorghe C. Patza devine jurisconsult, iar ulterior, consilier
juridic, procuror (1995–2009) şi avocat (începând din 2009).
Ca jurist, Gheorghe C. Paţa întreprinde cercetări interdisciplinare pe tema actului juridic şi a
jurisdicţiei în tradiţia dorneană. Publică lucrarea Imoralitatea legii. Studiu socio-juridic (1993).
Mai diversă, ilustrând multiple disponibilităţi, rămâne însă activitatea ştiinţifică din domeniul
filologiei şi istoria culturii: Ţinutul Vatra Dornei. Studiu monografic (1993), Depresiunea Şaru
Dornei. Studiu etnolingvistic (1993). Volumul Istoricul şi graiul comunei Şaru Dornei, Bucureşti,
Editura „Christiana”, 2002, 208 p. + 26 planşe cu reproduceri foto şi o hartă a localităţii încununează,
alături de celelalte două volume consacrate zonei, o preocupare de trei decenii (1971–2001) în
domeniul istoriei, etnografiei şi graiului popular, recunoscută de comunitatea ştiinţifică, prin
includerea de către Iordan Datcu în Dicţionarul etnologilor români, vol. III, Bucureşti, Editura
Saeculum I. O., 2001, p. 122. Aici este de menţionat şi antologia Poeţi dorneni, Botoşani, Editura
Axa, 2007, care cuprinde un număr de paisprezece poeţi, născuţi sau trăitori în Ţara Dornelor, dar şi
dintre cei care îşi au obârşia sau şi-au desfăşurat activitatea un timp pe plaiurile dornene. După cum
precizează Gheorghe C. Patza în introducerea antologiei sale, autorii reţinuţi aici sunt „diferiţi ca
pregătire intelectuală sau ca vârstă biologică, însă uniţi prin creaţie, sincroni unor curente literare
diverse sau, pur şi simplu, îşi exprimă originalitatea în conformitate cu propria sensibilitate”: George
Astaloş, Eugen Axinte, Violeta Câmpan, Anica Facina, Taţiana Guga, Anca Negruţi, Platon Pardău,
Gheorghe C. Patza, Cornelia-Maria Savu, Sandu Tudor, Rodica Ulea, Gheorghe Vicol, Radu
Zamfirescu şi Vasile Zetu. Şi tot aici mai reţinem lucrarea Folclor licenţios din Ţinutul Dornelor,
Botoşani, Editura Axa, 2008.
Interesantă este şi activitatea scriitorului Gheorghe G. Patza: Lăstarii amărăciunii, versuri
(1995), Eneas în cerc, roman (1997), Expresul de Ilva Mică. Patimi balcanice, proză scurtă şi eseuri
(1998), Întoarcerea lui Dracula, roman (2002), Trimisele ispitei, proză scurtă (2003), Pământul Şar,
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roman (2004), Robe cu molii, antologie de proză scurtă, Botoşani, Editura Axa, 2008 (volum distins
cu Premiul Societăţii Scriitorilor Bucovineni).
Gheorghe C. Patza are în pregătire pentru tipar alte câteva cărţi: Mânzul, proză scurtă;
Tăvălugul, roman; Iarbă şi cărţi, memorii.
Gheorghe C. Paţa colaborează cu versuri şi proză scurtă la periodicele „Ateneu” (Bacău),
„Bucovina literară” (Suceava), „Bucovina ilustrată” (Câmpulung Moldovenesc), „România literară”
(Bucureşti), „Revista română” (Iaşi), „Ţara Fagilor” (Suceava), „Gazeta de Câmpulung”, „Sentinela”
(Vatra Dornei), „Cuvântul românesc”, „Luceafărul românesc” şi „Litterae” (toate trei din Canada).
Este membru al Societăţii Scriitorilor Bucovineni, al Asociaţiei Lingviştilor Balcanici (Germania), al
Asociaţiei Internaţionale a Scriitorilor şi Oamenilor de Artă Români „Literart XXI” (SUA) şi al
Asociaţiei de Criminologie şi Criminalistică din România. Gheorghe C. Patza este membru fondator
şi vicepreşedinte al Asociaţiei Scriitorilor şi Artiştilor din Ţara Dornelor (ASATD), întemeiată la
21 ianuarie 2000.
Într-un Cuvânt-înainte la Monografia comunei Şaru Dornei, ultima sa carte tipărită, pe care o
semnalăm în cele ce urmează, Gheorghe C. Patza observă cu îndreptăţire: „În ultimii ani au apărut
mai multe monografii ale unor localităţi din Ţara Dornelor, valoroase, în primul rând, pentru bogăţia
datelor istorice, dar şi economice sau culturale. Niciuna dintre ele nu se ocupă, însă, de graiul local
arhaic, acel grai atât de bogat şi de original, mai ales sub aspectul vocabularului, care se pierde pe zi
ce trece, odată cu bătrânii locului. Dacă documentele istorice îşi aşteaptă cercetătorii în liniştea
arhivelor şi a marilor biblioteci, având mari şanse să iasă la iveală odată şi odată, graiul popular se
stinge odată cu vorbitorii şi asupra frumuseţii sale se aşterne tăcerea definitivă. E de datoria noastră, a
celor înzestraţi cu pricepere şi har să-l reţinem atât cât se poate pe pagina scrisă” (p. 5). La fel ca
lucrarea Istoricul şi graiul comunei Şaru Dornei (2002), Istoricul şi graiul comunei Şaru Dornei este
o pledoarie pentru „studiul ştiinţific” al graiului care – afirmă autorul – „înlătură orice speculaţie cu
privire la originea şi vechimea populaţiei autohtone şi întăreşte autenticitatea izvoarelor istorice” (p. 6).
Gheorghe C. Patza îşi orientează planul de cercetare şi, respectiv, de elaborare a lucrării, după
modelul monografiei satului Nereju din Vrancea, realizată în perioada interbelică a veacului trecut de
o echipă de cercetători condusă de către profesorul Dimitrie Gusti şi considerată „cea mai
performantă lucrare a şcolii sociologice româneşti”: I. Cadrul cosmic, p. 7–26; II. Cadrul istoric,
p. 27–51 (de remarcat aici, în mod special, bogata listă de toponime, p. 34–51); III. Cadrul biologic,
p. 52–94 (Autorul publică aici lista capilor de familie din Registrul agricol al comunei Şaru Dornei,
2010, p. 56–79. Sunt de reţinut, de asemenea, subcapitolele Caracterul de tranziţie al graiului şi
portului popular din comuna Şaru Dornei, p. 80–90; Locuinţele şi alimentaţia locuitorilor din
comuna Şaru Dornei, locuinţa şi anexele, mâncăruri tradiţionale, p. 90–94); IV. Cadrul psihic, p. 95–
141 (biserici, preoţii satului; fenomene religioase colaterale, magia; fenomene juridice: categorii
sociale, relaţii între oameni, categorii de străini şi raporturile acestora cu comunitatea locală, statutul
social al bărbatului şi al femeii; meşteşuguri specifice, tovărăşii, clăci, învoieli, profesii, aspecte
privind dreptul comunitar – proprietatea particulară, hotărârile de obşte, judecarea litigiilor penale şi
civile, probe, martori, pedepse; vechi elemente de drept privat dornean: dreptul de proprietate asupra
terenurilor, înstrăinarea pământului, plata gloabei pentru omucidere, înscrisurile de proprietate,
acceptarea străinului în familie sau în colectivitate; valorile din satul tradiţional; alte fenomene:
sinuciderile, alcoolismul, divorţul; vrăjitoria şi farmecele; gospodăria tradiţională şi ornamente,
industria casnică, împistritul ouălor; şcoala, literatura populară, obiceiurile de la naştere, nuntă şi
înmormântare; obiceiurile de iarnă şi de vară; specii folclorice; sărbătoarea bujorului de munte în
comuna Şaru Dornei); V. Ocupaţiile tradiţionale şi actuale, p. 142–161 (creşterea animalelor, stâna;
recoltatul fânului şi cultivarea pământului; exploatarea lemnului şi plutăritul; mineritul; vânătoarea,
pescuitul şi albinăritul; comerţul; agroturismul montan); VI. Primari, eroi ai neamului, personalităţi,
cetăţeni de onoare, oaspeţi celebri ai comunei Şaru Dornei, p. 162–200 (dintre personalităţile
comunei Şaru Dornei, istoricul Nichita Adăniloaie, născut în 1927, p. 168–170; colonelul de aviaţie şi
profesorul universitar de sociologie Ioan Juncu, născut în 1945, p. 176–178; inginerul geolog Vasile
Lostun, născut în 1947, p. 179–180; generalul-locotenent Gheorghe Manoliu, 1888–1980, ofiţer
legendar, evidenţiat prin fapte de arme pe Frontul de Răsărit, condamnat de către regimul comunist şi
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ulterior repus în drepturi, p. 181–183; pictorul şi literatul Varahil Moraru, 1913–1999, p. 184–186;
legendarul vicilic Ilie Niculiţă, care a prezentat împăratului, la Viena, în 1842, plângerile ţăranilor
dorneni şi abuzurile administraţiei locale, p. 189–191; scriitorul şi etnologul Petru Ţaranu, născut în
1934, autorul lucrării Memoria Dornelor, I–V, 1994–2002, p. 198–200).
Monografia comunei Şaru Dornei mai cuprinde un corp de Anexe, p. 201–220 (documente
diverse); Glosar, ordonat tematic (gospodăria montană, munca forestieră, creşterea vitelor, stâna,
recoltatul fânului, plutăritul, alte meserii, costume populare, diverse noţiuni), p. 221–239; Bibliografie
selectivă, p. 241–248 (cuprinzând 135 de izvoare); Ilustraţii, p. 249–284 (reproduceri după fotografii,
unele adevărate documente de epocă, acoperind perioada 1900–1974).
Prin formatul adoptat, marea bogăţie a datelor şi informaţiilor, utile cercetătorilor dar şi unei
largi categorii de utilizatori, prin cercetarea întreprinsă asupra graiului din această aşezare dorneană,
Monografia comunei Şaru Dornei este una dintre valoroasele lucrări de gen realizate şi publicate în
Bucovina după 1989.
Vasile I. Schipor

,,Archiva Moldaviae”, Iaşi, anul I, 2009, 480 p.
Începând cu anul 2009, apare la Iaşi o nouă revistă, ,,Archiva Moldaviae”, cu specific istoric şi
arhivistic, editată de un colectiv de cercetători care a cooptat specialişti din România, Republica
Moldova, Austria, Franţa, Ungaria, Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii în realizarea acestei
publicaţii. ,,Archiva Moldaviae” urmăreşte să aducă în circuitul ştiinţific ,,studii savante şi surse
inedite, în special documente de arhivă referitoare în principal la trecutul Moldovei, precum şi la
România modernă şi contemporană” (p. 480). Dorin Dobrincu, redactor-şef, în prezentarea ,,Archiva
Moldaviae” la început de drum, explică motivaţia apariţiei acestei reviste, care investighează istoria
unei regiuni cu o ,,istorie specifică, o identitate specifică [...] de-a lungul celei mai mari părţi a
existenţei sale” (p. 29), ,,bogată în fenomene şi evenimente istorice, mai bine sau mai puţin
cunoscute” (p. 30). Contribuind la ,,impulsionarea studierii istoriei Moldovei într-un context centralest-european precum şi a surselor sale documentare” (p. 31), revista ,,Archiva Moldaviae” va publica
studii de istorie medievală, modernă, contemporană. În ceea ce priveşte tematica acestora, se are în
vedere istoria politică, militară, socială, economică, culturală, religioasă, a minorităţilor etnice şi
religioase, istoria relaţiilor internaţionale ,,în special cu privire la Europa central-estică, zona Mării
Negre, relaţiile românilor, îndeosebi ale moldovenilor, cu slavii, mai ales cu ucrainenii, polonezii,
ruşii, dar şi cu slavii sudici, cu grecii, maghiarii, turanicii etc.” (p. 31–32). Revista, deschisă şi spre
colaborări legate de paleografie, diplomatică, genealogie, heraldică, sigilografie şi geografie istorică,
va rezerva un loc important studiilor de arhivistică, de metodologie, cele referitoare la fonduri şi
colecţii arhivistice, iar publicarea documentelor inedite va avea o pondere însemnată.
Revista ,,Archiva Moldaviae” cuprinde rubricile: Studii de istorie, Documente, Ştiinţe
auxiliare ale istoriei, Istoria arhivelor. Prezentări de fonduri, Restitutio, Dezbateri, Recenzii, Note
bibliografice, Viaţa ştiinţifică.
În cadrul rubricii Studii de istorie sunt publicate materiale referitoare la Religie, cutumă,
educaţie, Relaţii externe, Istorie locală, cu următoarea tematică: Difuzarea în Moldova a Mineelor de
la Buda (1804–1805) (Elena Chiaburu); Molocanii din Basarabia. Originile şi componenţa etnică
(Ion Gumenâi); Politica din spatele ,,capetelor sparte” la Universitatea din Iaşi. Alegerile pentru
funcţia de rector din 1923 (Cătălin Botoşineanu); Însemnări din jurnalul veneţianului Marino Sanudo
referitoare la ultimii ani de domnie ai lui Ştefan cel Mare. Ambasadele Moldovei la Veneţia (Şerban
V. Marin); Politica externă a României (1884–1888). Actori şi mijloace de acţiune (Liviu Brătescu);
Aspecte privind sănătatea şi igiena publică în judeţul Neamţ de la 1825 până la primul război
mondial (Daniel Pavăl); Informaţii documentare cu privire la seceta din judeţul Iaşi în anul 1946
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(Radu Filipescu); Contribuţii la organizarea administrativă a judeţului Putna. Sfaturile populare
raionale (Bogdan Constantin Dogaru).
Documente referitoare la istoria medievală, modernă şi contemporană a Moldovei sunt
prezentate de către Valentin Constantinov, Mihai-Cristian Amăriuţei, Ludmila Bacumenco, Anton
Coşa, Ottmar Traşcă, Dorin Dobrincu, Teodor Candu şi Octavian Moşin. Astfel, cititorul interesat
face cunoştinţă cu documentul original de la Alexandru cel Bun pentru Episcopia de Rădăuţi, datat 6
iulie 1413, descoperit de Valentin Constantinov în Fondul Alexandru Czolowski de la Arhiva Centrală
a Actelor Vechi din Varşovia. Documentele referitoare la istoria Ţării Moldovei din perioada 1634–
1858, descoperite de Mihai-Cristian Amăriuţei şi Ludmila Bacumenco într-o colecţie particulară din
Iaşi, se referă la vânzarea de proprietăţi în vremea domnitorului Vasile Lupu, privesc istoria oraşului
Iaşi de la sfârşitul secolului al XVII-lea, oferă informaţii despre scutirile de dări acordate de domnii
Ţării Moldovei pentru membrii clerului monahal sau de mir şi relaţiile agrare din prima jumătate a
secolului al XIX-lea. Anton Coşa pune în circulaţie un document inedit privind catolicii din judeţul
Bacău, din anul 1793, întocmit în limba latină de către preotul catolic Remigius Silvestri, paroh la
Faraoani în perioadele 1792–1795 şi 1801–1802. Este vorba despre un izvor statistic confesional, cu
numele, prenumele şi vârsta tuturor membrilor familiilor catolice recenzate. Ottmar Traşcă aduce
informaţii inedite referitoare la progromul de la Iaşi, din anul 1941, introducând în circuitul ştiinţific
un document referitor la implicarea germană în planificarea şi desfăşurarea acestui eveniment. Este
vorba despre declaraţia istoricului german Franz Babinger din anul 1956, referitoare la programul de
la Iaşi (28–30 iunie 1941) şi istoria ghetoului din Cernăuţi în anul 1943, din perspectiva implicării
sale şi a consulului german Fritz Gebhard Schellhorn în ajutorarea evreilor din cele două oraşe.
Concluzia autorului, bazată pe informaţiile oferite de sursele arhivistice germane, confirmate şi de
acest document inedit, este aceea că ,,responsabilitatea pentru excese aparţine în primul rând
autorităţilor locale şi centrale antonesciene, implicarea militarilor germani staţionaţi la Iaşi fiind
izolată” (p. 221). Dorin Dobrincu, în materialul Ruine, lipsuri şi anarhie. Moldova şi Bucovina de sud
în toamna anului 1944, publică două documente din Arhivele Naţionale Istorice Centrale, datate
8 noiembrie 1944: Notă asupra situaţiunii din Moldova şi Bucovina de Sud şi Notă asupra
administraţiunei din Moldova şi a măsurilor privitor la restabilirea autorităţilor române. Acestea se
referă la situaţia dificilă existentă în aceste zone, în condiţiile în care guvernul român a pierdut
aproape complet controlul asupra administraţiei şi la măsurile de ordin administrativ, economic,
financiar, sanitar, juridic, educaţional, bisericesc ,,în vederea recâştigării controlului de către guvernul
român şi pentru ameliorarea situaţiei populaţiei”. Teodor Candu şi Octavina Moşin prezintă Clerul
din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Registrul oficial din 1945–1948 (I).
În cadrul rubricii Ştiinţe auxiliare ale istoriei semnează N. A. Ursu, Alecu Russo, personaj
într-o piesă de teatru a lui Scarlat Ruzenschi, coleg al său la judecătoria din Piatra Neamţ şi Sorin
Iftimi, Sigilii din arhivele ieşene (Asachi, Hurmuzachi, Aslan).
Sub semnătura lui Arcadie M. Bodale, Virginia Isac şi Suzana Bodale sunt prezentate câteva
fonduri arhivistice, la rubrica Istoria arhivelor. Prezentări de fonduri. Este vorba despre Repertoriul
actelor privitoare la instituţiile ecleziastice din Ţara Românească şi Moldova până în 1742. Colecţia
Documente de la Arhivele Naţionale – Iaşi; Note privind evacuarea arhivelor din Iaşi în timpul celor
două războaie mondiale şi Fondul Frontul Renaşterii Naţionale din ţinutul Prut. Perspectivele
cercetării.
La rubrica Restitutio este publicat materialul lui Constantin A. Stoide, Legăturile dintre
Moldova, Ţara Românească şi Transilvania la începutul secolului al XVI-lea.
Rubrica Dezbateri găzduieşte opiniile lui Ioan T. Sion referitoare la lucrările Monografia
oraşului Tecuci şi Tecuci – 565 ani. Din 1435 şi până în 2000, semnate de Ştefan Andronache,
publicate sub titlul Marginalii la lucrări legate de istoria Tecuciului.
Revista cuprinde şi rubricile Recenzii, Note bibliografice şi Viaţa ştiinţifică, în cadrul cărora
sunt prezentate lucrări de istorie şi conferinţe pe teme de istorie şi arhivistică.
Destinată prezentării studiilor istorice şi a surselor arhivistice referitoare la spaţiul Moldovei,
din perioada medievală până în cea contemporană, dar şi a regiunilor cu care aceasta a avut legături
strânse de-a lungul veacurilor (Transilvania, Muntenia, Ungaria, hanatele tătaro-mongole din nordul

Cărţi. Reviste
Mării Negre, Polonia, Lituania, Imperiul Habsburgilor, Bizanţul şi Înalta Poartă, Rusia Ţaristă şi
U.R.S.S., România, Republica Moldova şi Ucraina), revista ,,Archiva Moldaviae”, cu apariţie anuală,
aduce contribuţii istoriografice valoroase, propunându-şi să contribuie, aşa cum sublinia
redactorul-şef al acesteia, Dorin Dobrincu, la ,,impulsionarea studierii istoriei Moldovei într-un
context central-est-european, precum şi a surselor sale documentare”.
Mădălina Darie
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CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ
,,CULTURI ŞI RELIGII ÎN BUCOVINA ISTORICĂ.
RETROSPECTIVĂ ŞI PERSPECTIVE ALE DEZVOLTĂRII”
Cernăuţi (Ucraina) – Suceava (România)
4–6 octombrie 2010
Fundaţia pentru Reconciliere în Europa de Sud-Est (Sibiu, România), în parteneriat cu
Universitatea Naţională „Yuriy Fedkovych” din Cernăuţi (Ucraina), Universitatea „Ştefan cel Mare”
Suceava (România), Centrul Bucovinean de Cercetări Ştiinţifice de pe lângă Universitatea Naţională
„Yuriy Fedkovych” din Cernăuţi (Ucraina), Institutul „Bucovina” al Academiei Române (Rădăuţi,
România), Centrul Regional Cernăuţi de Conversie şi Perfecţionare a Calificării Funcţionarilor
Publici (Ucraina), Academia Evanghelică din Sibiu (România), cu suportul financiar al Fundaţiei
„Friedrich Ebert” (Bucureşti, România) şi al Bisericii Evanghelice din Braunschweig (Germania), a
organizat Conferinţa Internaţională Culturi şi Religii în Bucovina Istorică. Retrospectivă şi
perspective ale dezvoltării. Gândită ca o continuare a acţiunilor anterioare ale Fundaţiei în planul
„vindecării memoriei” popoarelor din sud-estul Europei şi plasării istoriei în ipostaza de liant între
naţiuni şi comunităţi, manifestarea s-a desfăşurat succesiv în cele două capitale actuale ale fostei
Bucovine: la Cernăuţi (în zilele de 4–5 octombrie 2010, în Sala Roşie a Universităţii) şi, respectiv, la
Suceava (în zilele de 5–6 octombrie, în Aula din Corpul E al Universităţii).
De-a lungul celor trei zile de dialog şi dezbateri, oameni de cultură, istorici şi specialişti în
ştiinţe politice din România, Ucraina, Germania, Bosnia şi Herţegovina au avut posibilitatea să
prezinte şi să analizeze, în cadrul celor şapte secţiuni ale conferinţei, aspecte relevante şi puţin
cunoscute din evoluţia comunităţilor etnice şi religioase din Bucovina în secolele XIX–XX. Astfel,
primele două secţiuni au privit etnicul şi confesionalul în Bucovina habsburgică din perspectiva
miturilor şi realităţilor istorice. Au susţinut comunicări interesante, pline de reflecţii asupra a ceea
cum este văzută şi interpretată astăzi societatea bucovineană de dinainte de Primul Război Mondial,
istoricii Serghei Hacman (Ucraina), Oleksandr Dobrzhanskyy (Ucraina), Florin Pintescu (România),
Myhailo Chuchko (Ucraina), Hana Skorejko (Ucraina) şi Gerhard Schullerus (România). Întrebările
adresate referenţilor şi discuţiile care au fost integrate secţiunilor au scos în evidenţă perspective
inedite privitoare la potenţialul de analiză şi interpretare a proceselor, fenomenelor şi actorilor care au
determinat într-un fel sau altul mersul istoriei în cea mai mică provincie a Coroanei de Habsburg.
În cadrul primei părţi a celei de-a treia secţiuni, atenţia participanţilor s-a concentrat asupra
tendinţelor politice, sociale şi etno-religioase care au definit viaţa bucovinenilor în perioada
interbelică, sub administraţie românească. Intervenţiile cercetătorilor Daniel Hrenciuc (România),
Olga Lukacs (România) şi Andriy Mykhaleyko (Ucraina) au aruncat lumină asupra acelui univers
multietnic şi multiconfesional, întemeiat pe convieţuire, toleranţă şi deschidere, prin care s-a
caracterizat Bucovina în cadrul Regatului României.
Înainte de a părăsi Cernăuţiul ospitalier, în cadrul celei de-a patra secţiuni a fost organizată o
masă rotundă focalizată pe subiectul relevanţei „toleranţei habsburgice” pentru situaţia social-politică
actuală din cele două părţi ale Bucovinei. Referatele introductive au fost susţinute de Christoph Klein
(România) şi Elijas Tauber (Bosnia şi Herţegovina), autori care au propus publicului să mediteze
asupra experienţelor traumatizante înregistrate în secolul XX şi să găsească răspunsuri potrivite
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pentru preluarea elementelor modelului bucovinean de către societatea contemporană. În urma
luărilor de cuvânt, comentariilor şi succintelor analize întreprinse de Dieter Brandes (România),
Oleksandr Dobrzhanskyy (Ucraina), Ştefan Purici (România), Mykola Kushnir (Ucraina) şi Ion
Vicovan (România), participanţii au ajuns la concluzia potrivit căreia fenomenul toleranţei s-a născut
în această parte a Europei încă din perioada medievală moldovenească, îmbogăţindu-se de-a lungul
secolelor XVIII–XIX graţie politicii administraţiei austriece. Spiritul înţelegerii şi acceptării
diversităţii a caracterizat şi evoluţia Bucovinei interbelice, loviturile cele mai puternice şi mai
nimicitoare fiind primite în anii celui de-al Doilea Război Mondial.
La Suceava, după deschiderea oficială a Conferinţei în seara zilei de marţi,
5 octombrie, lucrările au continuat în dimineaţa zilei următoare prin desfăşurarea celei de-a doua părţi
a secţiunii a treia, axată pe problematica religioasă din anii 1920–1944. Aspecte mai puţin sau mai
mult controversate vizând evoluţia comunităţilor etno-confesionale din Bucovina au fost prezentate
publicului de Alexandru Florian (România), Mykola Kushnir (Ucraina), Cătălin Adumitroaia
(România), Bogdan Bodnariuk (Ucraina) şi Liviu Cărare (România). În cadrul dezbaterilor,
participanţii au fost de acord cu ideea necesităţii investigării mult mai profunde şi mai documentate a
evenimentelor care i-au afectat pe bucovineni în anii 1940–1944.
În cadrul celei de-a cincea secţiuni, Ştefan Purici (România), Vassyl Cholodnyckyj (Ucraina)
şi Marian Olaru (România) au vorbit despre tragediile ce au marcat sfârşitul războiului mondial în
partea de nord şi cea de sud a Bucovinei, despre dramele unor comunităţi întregi, despre sfârşitul
modelului de cultură şi civilizaţie bucovinean.
Aspecte extrem de importante vizând evoluţiile în plan religios şi politic după cel de-al
Doilea Război Mondial au fost reliefate cu acurateţe şi profunzime de Vasile M. Demciuc (România),
Benedict Vorobchievici (România), Vasile I. Schipor (România) şi Sarolta Püsök (România). Peste
efectele dezastruoase ale marii conflagraţii s-au suprapus acţiunile autorităţilor comuniste de a
impune un control total asupra societăţii, control pe care l-au resimţit din plin atât locuitorii judeţului
Suceava, cât şi cei ai regiunii Cernăuţi.
Masa rotundă intitulată Bucovina şi perspectiva unei toleranţe transfrontaliere şi
transculturale în cadrul Europei unite şi-a început dezbaterile pe baza referatelor introductive
prezentate de Markus Meckel (Germania), fost ministru de Externe al R.D.G. şi membru al
Parlamentului Germaniei unite (din 1990 până în prezent), şi Adrian Graur (România), rectorul
Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. Participanţii au discutat relevanţa experienţei
bucovinene pentru lumea secolului al XXI-lea, au scos în evidenţă rolul pe care l-ar putea juca
regiunea istorică a Bucovinei într-o Europă unită, precum şi importanţa ei pentru convieţuirea
culturilor răsăritene şi apusene, subliniindu-se faptul că Bucovina este o adevărată punte între Orient
şi Occident.
Materialele conferinţei internaţionale vor fi publicate într-un volum trilingv, spre a avea o
pătrundere cât mai largă în rândurile cititorilor şi specialiştilor din ţară şi străinătate.
Ştefan Purici
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SOCIETATEA PENTRU CULTURA
ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ÎN BUCOVINA,
20 DE ANI DE LA REÎNFIINŢARE
MARIAN OLARU
La 1 mai 1862, în prezenţa a 185 de participanţi, s-a desfăşurat la Cernăuţi
adunarea de constituire a Reuniunii Române de Leptură din Cernăuţi, care şi-a ales
ca deviză: „limba şi cultura naţională – două condiţiuni nedespărţite şi absolut
necesare pentru existenţa unei naţiuni”. Aceasta se petrecea în primul an în care
Bucovina devenea cu adevărat o ţară de coroană, alături de celelalte posesiuni ale
dinastiei de Habsburg. Societatea culturală menţionată a fost înfiinţată după
modelul celor existente în imperiu, fiind influenţată de constituirea la Sibiu, în
octombrie 1861, a Asociaţiei Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura
Poporului Român (ASTRA).
La 26 mai 1863, la cea de a doua adunare generală, Reuniunea pentru
Leptură a aprobat schimbarea statutului, pentru că statutele Reuniunii pentru
Leptură erau prea „strâmte”, pentru a cuprinde şi chestiunile naţionale, a fost luată
o nouă denumire, cea de Societatea pentru Literatura şi Cultura Română din
Bucovina. Acesta a fost schimbat, în anul 1869, în Societatea pentru Cultura şi
Literatura Română în Bucovina.
Apărută într-o perioadă în care românii bucovineni, ca şi confraţii lor din
Imperiul Austriac, îşi afirmau energic identitatea naţională, Societatea pentru
Cultură, cum i s-a spus în mod curent, a cuprins în rândurile sale pe cei mai
reprezentativi fii ai Bucovinei şi, ca membri de onoare avea intelectualii de marcă
ai neamului din celelalte provincii istorice româneşti de până la Primul Război
Mondial, precum: Mihai Zottta, I. G. Sbiera, Ion Calinciuc, Aron Pumnul,
Alexandru Costin, Orest Renei, Leon Popescu, Nicolaie Vasilco – care au alcătuit
primul comitet, cel din 1862 –, Andrei Şaguna, Alexandru Sterca-Sulu iu,
Dimitrie Bolintineanu, Andrei Mocioni, Vicenţiu Babeş, Timotei Cipariu, A. T.
Laurian,
Al. Papiu Ilarian, Vasile Alecsandri, George Bariţiu, Timotei Cipariu, Gheorghe
Hurmuzachi, Ambrosie Dimitroviţa, Eudoxiu Hurmuzachi, T. V. Ştefanelli,
Alexandru Hurmuzachi, Silvestru Morariu Andrievici, Miron Călinescu, Ion
Analele Bucovinei, XVII, 2 (35), p.

– , Bucureşti, 2010

Marian Olaru

Bumbac, Ştefan Saghin, Constantin Hurmuzachi, Leon Goian, Victor Stârcea,
I. Volcinschi, Vladimir de Repta, Dionisie Bejan, Sextil Puşcariu, Gheorhe Tofan
şi pe mulţi alţii.
Scopul Societăţii pentru Cultură a fost formulat de Gheorghe Hurmuzachi în
cadrul adunării generale din ianuarie 1865, prilej cu care arăta: „să nutrim, să
îndulcim şi să înnoim viaţa noastră morală şi naţională […], viaţa noastră de
români în limba, datina şi legea părinţilor noştri”. Cu această ocazie preşedintele
societăţii atrăgea atenţia asupra faptului că înfăptuirea idealurilor societăţii
depindea de modul în care fiecare membru înţelegea să participe la înfăptuirea
acestora1. De aceea, Gheorghe Hurmuzachi apela la toţi „naţionaliştii sinceri”, la
învăţători, la „pastorii duhovniceşti ai poporului” şi la „nobilimea Bucovinei”
pentru a conlucra pentru a descoperi „lumina adevărului şi a culturii”, pentru
folosul obştesc al românilor bucovineni2 . Ca urmare, direcţia esenţială a activităţii
Societăţii pentru Cultură a fost aceea a dezvoltării conştiinţei naţionale, folosind
cultura ca principal vector de acţiune. În acest sens, cu sprijinul Societăţii, până în
apropierea războiului mondial au fost aduse în Bucovina cele mai reprezentative
trupe de teatru din România, începând cu trupa condusă de Fani Tardini (prima
stagiune a avut loc în perioada martie – mai 1864) şi continuată de: Mihai Pascaly
(1869), Matei Millo (1871, 1882), Mihail Galino (1872), Maria Vasileasca (1874,
1877), Constantin Demetriad (1875), N. Constandinescu (1878), I. C. Lugosianu
(1879–1880, 1884), Gherman Popescu (1880), Ion Dim. Ionescu (1885), Constatin
Nottara (1885), Lachi Chirimescu (Societatea Dramatică „Concordia”, 1887),
Aurel L. Bobescu (1893), Petre Liciu, Constantin Belcot (1912–1913) ş. a.
O atenţie deosebită a acordat Societatea pentru Cultură susţinerii publicaţiilor
în limba română. La 1 martie 1865 a apărut primul număr al „Foii Societăţii pentru
Literatura şi Cultura Română în Bucovina”, din al cărei prim comitet de redacţie au
făcut parte Gheorghe Hurmuzachi – preşedinte şi Ambrosiu Dumitroviţă, secretar.
Apoi, după moartea lui Dumitroviţă, revista a apărut până în anul 1869, avându-l
pe I. G. Sbiera ca secretar. În paginile acesteia au fost abordate subiecte dintre cele
mai importante pentru definirea identitară a românilor, precum cele de istorie
naţională şi de literatură română. Între altele, aici a fost publicată Mioriţa, sub
semnătura lui Alecsandri, a fost expusă, de către Alexandru Hurmuzachi, teoria
psihologiei popoarelor şi au fost tipărite numeroase articole despre românii din alte
provincii aflate sub dominaţie străină. Apoi, Societatea pentru Cultură a acordat o
atenţia cuvenită publicării calendarelor (1874–1885, 1914), editării unei noi
reviste3 şi a broşurilor pentru tineretul şcolar şi alcătuirii manualelor româneşti
pentru şcolile primare (în număr de 16).

1
Procesele verbale ale adunării generale, de la 1862 – iulie 1902, B.A.R., Fondul
Manuscrise, mss. A 653 III, p. 10–13.
2
Ibidem, p. 27–28.
3
Revista „Aurora” a apărut între 1881 şi 1884, sub conducerea lui Ion Bumbac.
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În mod susţinut, Societatea pentru Cultură a acordat atenţie învăţământului în
limba română, prin sprijinirea alcătuirii manualelor pentru şcolile primare şi prin
sprijinirea tinerilor studioşi cu burse şi stipendii băneşti în vederea urmării
cursurilor şcolare, înfiinţarea de şcoli particulare în satele înstrăinate4 (activitate
deosebit de bogată a desfăşurat în acest sens Gh. Tofan), unde guvernul nu se
grăbea să acorde sprijinul necesar. În aceeaşi arie de preocupări se înscriu şi
eforturile pentru deschiderea Internatului de Băieţi Români, care avea iniţial o
capacitate de 120 de locuri, achiziţionarea unei tipografii (în 1897), cumpărarea
Hotelului Weiss, care a devenit sediul Societăţii, achiziţionarea unor terenuri şi
imobile în centrul oraşului Cernăuţi, pentru susţinerea activităţii cultural-naţionale.
Eforturile Societăţii pentru Cultură şi managementul eficient, am spune azi, a făcut
ca în anul 1906 Societatea să susţină 17 fundaţii culturale, să aibă o bibliotecă
proprie cu peste 5 000 de volume şi o avere de aproximativ 300 000 de coroane.
La toate acestea trebuie să adăugăm preocuparea Societăţii pentru
răspândirea cunoştinţelor de istorie a românilor, prin organizarea unor cursuri ce se
adresau celor interesaţi. Societatea pentru Cultură s-a implicat direct şi în
organizarea comemorării a 400 de ani de la moartea lui Ştefan cel Mare, în
manifestările de la Putna şi Suceava şi a asigurat participarea unui număr
impresionant de bucovineni, în anul 1906, sub conducerea lui Ştefan Saghin, la
ceremoniile legate de împlinirea a patruzeci de ani de domnie a lui Carol I, regele
României.
După ce, în timpul războiului, imobilele şi proprietăţile Societăţii au avut de
suferit, din luna octombrie 1918 aceasta şi-a reluat activitatea, prin redeschiderea
Internatului de Băieţi.
Sub conducerea lui Dionisie Bejan, preşedinte al SCLRB, în sala Societăţii,
s-a întrunit Adunarea Constituantă, la 27 octombrie 1918, care a votat rezoluţia
privitoare la „unirea Bucovinei integrale cu celelalte ţări româneşti”5. Evenimentele
care au dus la Congresul General al Bucovinei şi unirea acestei provincii cu
Regatul României, la 28 noiembrie 1918, au fost susţinute de membrii Societăţii
pentru Cultură şi, din cei 15 delegaţi desemnaţi să prezinte Regelui Ferdinand
mesajul de unire, majoritatea erau membrii ai acestei societăţi culturale. Aceştia au
fost: Vladimir de Repta, Dionisie Bejan, Eudoxiu baron de Hurmuzachi, Ioan I.
Nistor, Octavian Gheorghian, Vasile Bodnărescu, Gheorghe Şandru ş. a. Prin
aceasta se aducea cel mai frumos omagiu activităţii pe care a desfăşurat-o
Societatea pentru Cultură, timp de peste o jumătate de veac, pentru emanciparea
naţională a românilor.
Ceea ce a caracterizat întreaga activitate a Societăţii pentru Cultură, în
întreaga perioadă de existenţă, până la sfârşitul celui de al Doilea Război Mondial,
4

În preajma Primului Război Mondial, Societatea pentru Cultură susţinea 14 şcoli particulare,
cu 25 de clase şi 25 de învăţători, în care studiau 1 400 de elevi.
5
Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Bucureşti, Editura Humanitas, 1991, p. 381.
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a fost „baza ei populară, pe care a clădit iniţiativa benevolă şi generozitatea
individului”6 , cum aprecia Grigore Nandriş. În perioada menţionată, activitatea
societăţii a cuprins toate domeniile de manifestare a spiritului naţional (limbă,
învăţământ, cultură şi biserică), bazându-se de la început pe „spiritul de jertfă al
unei populaţii româneşti de sub o jumătate de milion”7. O trăsătură definitorie a
activităţii acestei societăţi, în perioada 1862–1918, a fost faptul că deşi era o
instituţie regională, Societatea pentru Cultură şi-a extins activitatea dincolo de
graniţele Bucovinei, în căminele ei şi-au găsit găzduire fii ai românilor din celelalte
teritorii româneşti aflate sub dominaţie străină.
În perioada 1918–1944, dezideratele Societăţii pentru Cultură privesc:
integrarea organică şi afirmarea Bucovinei în context naţional, dezvoltarea
învăţământului, sprijinirea culturii naţionale, crearea unor noi legături cu societăţi
similare care să permită afirmarea elementului românesc în viaţa provinciei,
perfecţionarea organizatorică şi îmbunătăţirea statutelor, creşterea profitabilităţii
investiţiilor realizate pentru susţinerea culturii naţionale.
După o perioadă în care situaţia Societăţii a fost cu mult sub nivelul
antebelic, la 12 mai 1929, în fruntea Societăţii a fost ales un nou comitet, având ca
preşedinte pe prof. univ. dr. Grigore Nandriş şi pe I. Brăteanu şi Al. Vitencu –
vicepreşedinţi şi pe Constantin Loghin – secretar. Aceştia au avut multe chestiuni
dificile de rezolvat, acumulate din vremea fostului comitet. Cu toate acestea, au
reuşit să renoveze Internatul Băieţilor Români, să reglementeze situaţia Internatului
Meseriaşilor şi Comercianţilor Români, să reaşeze arhiva şi registrele Societăţii, să
aducă la zi restanţele financiare, să reglementeze raporturile financiare cu chiriaşii
din Palatul Naţional etc. În acelaşi timp, Societatea a susţinut cu subvenţii
construirea Casei Naţionale din Suceava, ridicarea bustului lui Eminescu din
acelaşi oraş, redeschiderea bibliotecii şi a sălii de lectură din Cernăuţi. A sporit
capitalul Societăţii pentru Cultură prin preluarea celor 66 de „părtăşii” de la
Tipografia „Mitropolit Silvestru”, a fost deschisă Universitatea Liberă din
Cernăuţi, au fost create 20 de biblioteci populare, a avut legături strânse cu ASTRA
şi Casa Şcoalelor. În aceeaşi ordine de idei se înscriu ridicarea Ateneului Popular
„Iancu Flondor” din Storojineţ şi deschiderea unei Case de Citire în Cuciurul Mic,
cu sprijinul SCLRB.
În perioada 1933–1938, prestigiul şi forţa Societăţii pentru Cultură au crescut
şi ca urmare a deschiderii acesteia spre descentralizare şi posibilitatea afilierii altor
societăţi. Astfel, până în 1937, au fost înfiinţate 25 de secţii locale, între care cele
de la Ceahor, Vijniţa şi Cuciurul Mare. În unele aşezări funcţionau case naţionale
(Mahala), sau „universităţi ţărăneşti” (Roşa-Stânca). În acest timp, erau numeroase
manifestările culturale şi ciclurile de conferinţe în lumea satelor şi în oraşele
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provinciei. În 1939, la împlinirea a zece ani de când fusese ales comitetul care
schimbase în mod favorabil evoluţia societăţii, Grigore Nandriş arăta că prin
activitatea comitetului s-a dorit să se „demonstreze posibilitatea biruinţei spiritului
de jertfă împotriva nepăsării şi adversităţii oamenilor şi a vremurilor, atunci când
pui interesul obştesc mai presus de interesele proprii”8.
În perioada 1929–1938, Societatea pentru Cultură a realizat venituri de
9,2 milioane lei, din care 400 000 i-a cheltuit cu bibliotecile populare, peste
600 000 pe bursele acordate studenţilor şi elevilor, 566 000 lei au fost cheltuiţi
pentru susţinerea activităţilor culturale, 600 000 lei cu sprijinirea publicaţiilor din
Bucovina, diferenţa constituindu-se în impozite şi taxe plătite statului român,
cheltuieli de judecată, dări comunale, reparaţia internatelor şi a imobilelor din
patrimoniul Societăţii. Până în anul 1940, Societatea pentru Cultură a tipărit
10 reviste şi 20 de ziare. Toate aceste realizări ale Societăţii îl îndreptăţeau pe
Grigore Nandriş, la împlinirea a 100 de ani de la întemeierea ei, să considere că
aceasta şi-a extins activitatea dincolo de hotarele provinciei, devenind o instituţie
naţională. Menire pe care a încercat să şi-o împlinească şi în anii regimului
Antonescu, desigur în condiţii mult mai grele, când o parte dintre bunurile şi
proprietăţile Societăţii a fost grav afectată sau pierdută.
Revenită la Cernăuţi, la 9 iulie 1941, conducerea SCLRB hotărăşte reluarea
activităţii, refacerea patrimoniului afectat de ocupaţia sovietică şi începerea unui
ciclu de conferinţe, 47 la număr, care s-a dovedit cel mai lung din istoria societăţii,
între 7 decembrie 1941 şi mai 1942. În ianuarie 1942 apare publicaţia „Revista
Bucovinei”, care şi-a continuat apariţia până în martie 1944, la Cernăuţi şi la
Timişoara9 din aprilie 1944 şi până în februarie 1945. În aceste vremuri de restrişte
pentru neamul românesc, Societatea a făcut eforturi importante pentru
redeschiderea tipografiei, a editurii, a bibliotecii şi a unei librării în Cernăuţi. La
27 octombrie 1943, la iniţiativa Societăţii se sărbătoreşte, la Cernăuţi, ziua Unirii
Bucovinei cu România, în prezenţa generalului Dragalina, guvernatorul militar al
Bucovinei. Era pentru ultima dată când se făcea acest lucru sub administraţia
românească a provinciei. În cadrul Congresului Cultural, constituit cu această
ocazie, au fost reiterate cereri ca: redeschiderea Universităţii, a Teatrului Naţional
şi a Conservatorului10. La 5 martie 1944, a avut loc ultima adunare generală a
Societăţii pentru Cultură, în cadrul căreia a fost ales preşedinte Maximilian
Hacman şi vicepreşedinţi, Constantin Loghin şi Orest Bucevschi, iar Claudiu
Usatiuc a fost ales secretar.
Pătrunderea trupelor sovietice pe teritoriul României şi instaurarea regimului
comunist au dus la întreruperea activităţii Societăţii pentru Cultură. Mii de
8
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bucovineni au fost nevoiţi fie să ia calea exilului, fie să sufere supliciile cumplite
ale instaurării regimului comunist şi în România. În lucrarea care a apărut cu
prilejul centenarului Societăţii, Grigore Nandriş aprecia că „munca anonimă,
desfăşurată zilnic şi dezinteresat, de ani de zile, a unor săteni luminaţi, a câtorva
învăţători şi preoţi şi a unui număr neînsemnat de intelectuali, în slujba fortificării
etnicului nostru, aici, la marginile primejduite ale naţiunii, atunci activitatea
secţiilor noastre apare ca un diamant strălucitor aşezat lângă un foc mare de
paie”11.
La New York, în zilele de 27 şi 28 noiembrie 1862, membrii Societăşii
pentru Cultură aflaţi în exil, continuând o direcţie tradiţională de activitate a
exilului românesc – afirmarea drepturilor istorice ale românilor asupra teritoriilor
pierdute în urma raptului sovietic din iunie 1940 –, la iniţiativa profesorului
Grigore Nandriş, sărbătoresc centenarul Societăţii.
La 27 martie 1990, la Liceul „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuţi s-a întrunit
grupul de iniţiativă pentru reactivarea Societăţii pentru Cultură, care a adoptat
statutul şi a desemnat persoanele împuternicite pentru desfăşurarea demersurilor
juridice de reînfiinţare. La 10 aprilie 1990, prin Hotărârea Judecătoriei Rădăuţi se
recunoaşte personalitatea juridică a Societăţii, cu sediul la Gălăneşti, jud. Suceava.
Apoi, la 30 iunie – 2 iulie 1990, s-a desfăşurat primul congres al Societăţii pentru
Cultura şi Literatura Română în Bucovina. Cu acest prilej a fost ales un comitet
compus din Vladimir Trebici – preşedinte de onoare, Mircea Irimescu – preşedinte,
Mihail Iordache – vicepreşedinte, Dragoş Luchian – vicepreşedinte şi George
Muntean – secretar general. În perioada care s-a scurs de la reînfiinţare au avut loc
congrese ale Societăţii în anii 1992, 1995, 1998 şi 2001, apoi s-a revenit la
adunările generale, aşa cum se desfăşurau şi înainte de al Doilea Război Mondial.
În perioada scursă, în cei 20 de ani de la reînfiinţare, Societatea pentru
Cultură s-a remarcat prin sprijinirea afirmării culturale şi naţionale a românilor din
nordul Bucovinei, prin colaborarea cu societatea înfrăţită, Societatea pentru Cultura
Românească „Mihai Eminescu” din Cernăuţi, susţinerea eforturilor organizatorice
ale bucovinenilor de înfiinţare a filialelor din ţară (Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca,
Timişoara, Făgăraş, Iaşi, Botoşani, Suceava, Bacău, Târgu-Mureş, Arbore, Frătăuţii
Noi, Câmpulung Molodovenesc, Arbore, Suceviţa, Vatra Dornei, Solca, Gura
Humorului, Siret etc.), publicarea lucrărilor fundamentale ale istoriografiei române
referitoare la Bucovina istorică – între care cele ale lui Ioan I. Nistor s-au bucurat
de o deosebită atenţie –, înfiinţarea Editurii „Septentrion” şi susţinerea publicaţiei
„Foia Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina – Septentrion”,
iniţierea proiectului cultural Enciclopedia Bucovinei şi înfiinţarea Centrului pentru
Studierea Problemelor Bucovinei al Academiei Române, transformat ulterior în
Institutul „Bucovina”. Alături de aceste iniţiative deosebite ale Societăţii pentru
Cultură sunt demne de semnalat manifestările culturale înscrise, an de an, în „Luna
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Bucovinei”; organizarea la 22–24 noiembrie 1991, la Cernăuţi, a simpozionului
Autohtonie şi diasporă bucovineană, cu participarea unor personalităţi de marcă ale
culturii din România, manifestare încheiată cu sfinţirea monumentului funerar de la
Storojineţ al lui Iancu Flondor; transferarea către Academia Română, în 1992, a
două imobile din comuna Gălăneşti, pentru crearea Complexului Academic
„Bucovina”, menit să fie folosit în vederea cunoaşterii de către studenţi, cercetători
şi universitari a istoriei Bucovinei; deschiderea, în anul 1993, a Librăriei „Iraclie
Porumbescu”, în Rădăuţi, cu sprijinul Editurii „Humanitas”; deschiderea Casei
Muzeu „Ioan Nistor” în satul Bivolărie, comuna Vicovu de Sus (1993), amenajarea
unui sediu propriu în Rădăuţi, organizarea serbărilor prilejuite de împlinirea a 130
de ani de la Serbarea de la Putna, în anul 2001, susţinerea lucrărilor de reparaţie a
şcolii româneşti din Molodia, regiunea Cernăuţi, de către Filiala Cluj a SCLRB etc.
În aceeaşi ordine de idei, se cuvine să amintim eforturile pe care Societatea
le-a făcut pentru susţinerea cauzei românilor din partea de nord a fostei Bucovine şi
din Basarabia, prin memorii, adrese, proteste adresate forurilor ştiinţifice şi
autorităţilor vremii, prin luări de poziţie în presa centrală şi locală.
Prin dezideratele fixate în Statut, în congresele şi adunările generale, prin
împlinirile din cei 20 de ani de când s-a reînfiinţat, Societatea pentru Cultura şi
Literatura Română în Bucovina se dovedeşte o demnă continuatoare a idealurilor
celor care au înfiinţat Societatea la 1862.

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM GEORGE MOTRESCU
(1 ianuarie 1924 – 7 noiembrie 2010)

George Motrescu este fiul lui Pintilei şi al Sofiei Motrescu din satul
Remezău, comuna Vicovu de Jos, din fostul judeţ Rădăuţi. Prin destinul său a
împărtăşit parcursul dramatic al provinciei în care s-a născut şi pe care a iubit-o
nespus de mult. Tatăl său a participat la Primul Război Mondial în armata austriacă
şi acest lucru i-a întărit simţul ordinii şi al datoriei, pe care a transmis-o şi fiilor săi:
Vasile, Gheorghe, Constantin şi Ion.
Crescuţi într-o familie de buni gospodari, fraţii Motrescu şi-au însuşit de
copii valorile specifice satului tradiţional românesc: respectul pentru semeni,
pentru tradiţii şi trecutul strămoşesc; munca cinstită, care este izvorul bunăstării, şi
conferă celor ce o preţuiesc prestanţă şi locul cuvenit în ierarhia obştii săteşti;
respectul faţă de şcoală, Biserică şi pentru slujitorii lor; comuniunea intereselor de
obşte, care creează drepturi dar şi obligaţii iar interesul obştesc este mai presus de
cel particular sau individual etc. Confirmând cele de mai sus, George Motrescu
spunea, în unul dintre interviurile de istorie orală: „În familie şi la şcoală am fost
educat în spirit naţional, punând deosebit preţ pe cinste, corectitudine, bună
credinţă şi respect faţă de semeni”.
Pintilei Motrescu a fost ales primar de către locuitorii din Vicovu de Jos, în
timpul guvernării liberale din anii 1933–1937, timp în care a gospodărit cu folos
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treburile obştii, fapt pentru care şi azi i se păstrează vie amintirea în memoria
colectivă. Atunci şi cu sprijinul deosebit al istoricului Ioan I. Nistor au fost obţinute
pentru sat munţii Docina (cu 62 ha), Vanţel (cu 272 ha) şi Brat (cu 100 ha). În
familia în care a crescut George Motrescu, erau abonamente la ziare precum:
„Universul”, „Glasul Bucovinei”, „Drum nou”, „Satul”, „Noutatea” şi „Curentul”.
George Motrescu a absolvit şapte clase la şcoala din Vicovu de Jos, judeţul
Rădăuţi şi, deşi i-a plăcut cartea, a ales să fie de folos familiei, prin îmbrăţişarea
destinului unui om simplu care se îndeletnicea cu munca la câmp şi creşterea
animalelor. La începutul războiului a participat la o selecţie care ar fi trebuit să îi
ofere şansa de a urma cursurile unei şcoli profesionale în Germania, dar acest lucru
nu s-a mai întâmplat.
În 1939, când avea doar 15 ani, George a lui Pintilei, cum i se spunea în sat
până la trecerea lui în lumea celor drepţi, a cunoscut evenimentele tragice prin care
a trecut Polonia şi, ca o premoniţie a celor ce aveau să vină, unul dintre ofiţerii
polonezi, aflaşi în retragere în România, la Podul Pleşcanilor, spunea că nu va trece
mult şi românii vor cunoaşte aceeaşi soartă. Când împlinea vârsta de 16 ani,
George Motrescu a văzut cum România a fost obligată să cedeze Basarabia şi o
parte din Bucovina, între care munţii şi pădurile câştigate pentru sat în anii 1933–
1937. Peste vremi, prin temperamentul său şi experienţa de viaţă pe care o
câştigase, cel pe care îl evocăm acum exprima cu tărie durerea miilor de ofiţeri şi
de soldaţi de a fi cedat aceste teritorii fără ca Armata Română să se fi opus. A
asistat, tânăr fiind, la începutul războiului, la 22 iunie 1941, şi considera că Armata
Română era bine pregătită şi dornică să spele umilinţele unui întreg popor
îngenuncheat în 1940.
Evenimentele din 1944 îl găsesc ca premilitar al Cercului Rădăuţi, detaşat în
satul Pleşoi, judeţul Romanaţi, lângă râul Olt. A rămas acolo până la 6 aprilie 1944.
După ce s-au sfârşit alimentele şi în condiţiile unei situaţii igienice precare,
hotărăşte să vină înapoi acasă. Aici găseşte o situaţie şi mai dificilă. Populaţia
fusese evacuată în spatele unei linii late de 40 de km, pe aliniamentul Storojineţ –
Crasna – Straja – Vicovu de Sus – Vicovu de Jos – Marginea – Suceviţa. Unii
dintre locuitorii evacuaţi, peste 100 000, au fost evacuaţi în localităţi de dincolo de
Siret. Alţi locuitori au hotărât să nu se supună ordinului sovietic de evacuare şi au
rămas să îşi apere gospodăriile, stând în apropierea lor, în pădurile de pe Obcinele
Bucovinei. Între aceştia era şi George Motrescu.
A participat, alături de partizanii din munţii Bucovinei – Precop Ţugui,
Precop Gheorghe, Chichel Anania, Archip Rusu, Vasile Onica, Traian Ursachi,
Sava Onica, Vladimir Macoveiciuc ş. a. –, în 20 iunie 1944, la ambuscada din
Poiana Haciungul Mare, de lângă Suceviţa, în urma căreia a fost anihilat Marele
Stat Major al unităţilor sovietice cantonate în zonă. În august 1944 se afla din nou
la Cercul de Premilitari Rădăuţi, din judeţul Romanaţi, ipostază în care cunoaşte
consecinţele prezenţei sovietice pe teritoriul românesc.

In memoriam George Motrescu

George Motrescu a fost recrutat pentru a servi în Garda Regală şi se mândrea
mult cu aceasta. Era singurul din generaţia sa, din Vicov, care îndeplinise condiţiile
dificile pe care le impunea prezenţa în această unitate de elită, pe care a servit-o cu
înalt devotament. În noianul de amintiri care i-au alinat drumul suferinţei, cele mai
dragi îi erau cele de sergent în Garda Regală. Din această postură a surprins
evoluţiile politice din România, care priveau procesul de sovietizare a ţării. A fost
în ultimul schimb în Garda Regală, de la Palatul „Elisabeta”, pe care l-au înlocuit
comuniştii, în 30 decembrie 1947.
Odată cu instaurarea puterii comuniştilor, începe lungul drum al persecuţiilor
politice pe care le-au cunoscut membrii familiei Motrescu, începând cu părinţii
Sofia şi Pintilei, apoi fiii Vasile, Gheorghe (George), Ioan şi Constantin, precum şi
familiile întemeiate de aceştia. Principala vină era a lui Vasile Motrescu – de a se fi
alăturat grupului de partizani antisovietici şi apoi anticomunişti din munţii
Bucovinei – şi participarea lui George Motrescu la confruntarea armată de la
Haciungul Mare şi sprijinirea de către acesta a fratelui său Vasile. Pentru aceste
fapte, Pintilei Motrescu a fost anchetat, judecat şi condamnat, soţia sa, Sofia
Motrescu, a fost condamnată la 20 de ani de muncă silnică, Ioan Motrescu şi
Constantin Motrescu au fost închişi, între 1958 şi 1964, Vasile Motrescu, cunoscut
partizan, fiul cel mai mare al Sofiei şi al lui Pintilei, a fost condamnat în mai multe
rânduri, între care ultima sentinţă, cea de condamnare la moarte, a fost pusă în
practică la Penitenciarul din Botoşani, în 29 iulie 1958.
În noaptea de 10 spre 11 aprilie 1949 începea lungul calvar al condamnărilor
şi al detenţiei pe care George Motrescu l-a cunoscut, împreună cu familia sa. Între
altele, reţinem faptul că, în anul 1951, a fost condamnat la muncă silnică pe viaţă
pentru „crima de înaltă trădare”, de către Tribunalul Militar Iaşi. La plecarea sa în
detenţie, George Motrescu o lăsa pe soţia sa, Ana, cu trei copii mici. Comuniştii
i-au confiscat o parte din avere, între care şi o parte din casă, pe care a
răscumpărat-o la întoarcerea din detenţie, în 1964.
Un întreg spaţiu concentraţionar românesc – între care amintim Rădăuţi,
Suceava, Galata (Iaşi), Aiud, Jilava, satul Rubla, Spitalul-închisoare Văcăreşti – se
înşiră în memoriile şi interviurile pe care le-a acordat George Motrescu, după 1989.
Toate aceste locuri de pe drumul pătimirii luptătorilor anticomunişti sunt populate
cu miniştri din guvernele interbelice ale României, cu medici şi ofiţeri ai Armatei
Regale Române, cu profesori şi învăţători, cu ţărani şi muncitori din toate
provinciile ţării. Aceştia aveau concepţii şi orientări politice foarte diverse:
ţărăniste, liberale, legionare, cuziste şi chiar comuniste. Peste tot, o întreagă
tipologie umană i se înfăţişează, de la trădătorii şi servilii mai marilor zilei, la
oamenii demni şi semeţi în faţa destinului, cu care a ridicat biserica de la Rubla, ca
loc al izbăvirii şi speranţei că doar puterea lui Dumnezeu putea îndrepta noianul de
nedreptăţi din acea vreme.
A cunoscut chinurile puşcăriilor, tortura şi înfometarea, a fost pus să doarmă
pe paturi de ciment, pentru a-i fi grav periclitată sănătatea, a fost bătut în clădirea
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Securităţii din Rădăuţi, i-a cunoscut şi ridiculizat pe torţionarii săi, în detenţie şi
după aceea. Exprima o adevărată robusteţe morală când afirma, în faţa mai marilor
vremurilor comuniste şi după aceea: „Mama m-a făcut drept şi frumos. Securitatea
m-a făcut după chipul şi asemănarea ei!”; „M-au distrus, dar încă nu m-au învins!”
Întors din puşcăriile comuniste în anul 1964, George Motrescu a continuat să
fie un adevărat reper moral pentru cei care l-au cunoscut. A luat totul de la capăt şi
a făcut danii către biserici şi mănăstiri şi i-a ajutat pe cei aflaţi în nevoinţă. El,
„ţăranul George Motrescu”, cum îi plăcea să spună, a avut o memorie prodigioasă.
Îşi amintea cu exactitate multe dintre numele şi faptele celor pe care i-a întâlnit în
detenţie. Aceasta a putut ajuta la refacerea universului concentraţionar românesc în
interviurile acordate presei sau în cercetările de istorie orală, întregite cu
documentele din Arhiva C.N.S.A.S.1.
Preocupat fiind de istorie, era abonat la „Magazin istoric” şi citea consecvent
publicaţii precum „Memoria – revista gândirii arestate” şi „România liberă” (mai
ales paginile din „Aldine”). Cu o săptămână înainte de plecarea lui din această
lume, era preocupat de revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu. În casa sa
primitoare din Remezău – în care au fost găzduiţi săteni, profesori, reporteri,
academicieni, artişti plastici, ingineri, studenţi şi elevi –, o cameră era destinată
bibliotecii personale, în care a adunat multe lucrări de istorie, de literatură
memorialistică, dicţionare şi publicaţii periodice.
George Motrescu şi-a iubit mult ţara şi satul în care a trăit. Pentru aceasta a
fost ales de localnici în Consiliul Local. A participat cu abnegaţie la manifestările
A.F.D.P.R., era un membru activ al Filialei Rădăuţi a acestei asociaţii. A fost
invitatul de onoare, alături de alţi luptători anticomunişti, la manifestările de la
Memorialul Sighet, cele organizate de A.F.D.P.R. Suceava şi la Institutul
„Bucovina” al Academiei Române. A fost cel care a susţinut, prin interviuri în
presa scrisă, la televiziune şi la radio, eforturile recuperării istoriei uitate sau
ocultate în anii de comunism.
S-a bucurat foarte mult când România a fost primită în N.A.T.O. şi în
Uniunea Europeană, pentru că el credea cu tărie în destinul european al României
şi a părăsit această lume cu convingerea că va veni şi vremea unei societăţi normale
– întemeiate pe bazele patriotismului civic – în ţara noastră.
Deprins cu munca şi cu rosturile tainice ale dăinuirii pe pământ, George
Motrescu era îndurerat de schimbările pe care lumea le-a suferit după cel de al
1

Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, Rezistenţa armată din Bucovina, vol. I, 1944–1950,
Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 1998; Adrian Brişcă, Rezistenţa armată
din Bucovina, vol. II, 1950–1952, Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2000;
Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, Rezistenţa armată din Bucovina, vol. III, 1952–1958, Bucureşti,
Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2006; Marian Olaru, Bucovineni împotriva
comunismului: fraţii Vasile şi George Motrescu, Suceava, Editura Universităţii, Colecţia
„Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii” (17), 2006 şi Gheorghe Motrescu, „M-au distrus,
dar încă nu m-au învins”. Memorii, Ediţie îngrijită, studiu introductiv de Iulia-Veronica Pop,
Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2007.

In memoriam George Motrescu

Doilea Război Mondial: „Venisem de la Pleşoi, din judeţul Olt, la sfârşitul lui iunie
sau pe la începutul lui iulie. Atunci, am mers la strânsură. Am văzut lumea parcă
era în urma mortului. Din cauza evacuării, unele lucruri au fost îngropate. Ruşii au
mai jefuit şi ei ce lumea nu apucase să ia sau să ascundă. De aceea, lumea era, în
1945, mai prost îmbrăcată şi parcă mai supărată. Dealul Leahului se schimbase
întrucâtva. Au mai apărut nişte cazemate, ca urmare a războiului. Pădurea era
aceeaşi. Strânsura era cu totul diferită, chiar faţă de perioada războiului, când unii
oameni erau concentraţi sau luaţi prizonieri” 2.
George Motrescu era un om cu multă preocupare pentru problemele
contemporanilor săi, în ajutorul cărora nu ezita să sară în ajutor. Privea cu mândrie
orice reuşită a celor mai tineri, indiferent de domeniul lor de manifestare, se bucura
pentru paşii firavi spre normalitate, atâţia câţi au fost făcuţi în această perioadă în
România şi îi îndemna pe contemporani săi să caute în trecutul recent sau mai
îndepărtat pentru a putea găsi exemple, îndemnuri sau sfaturi pentru faptele de
viaţă pe care trebuiau să le treacă.
Figură løvendaliană exemplară, George Motrescu s-a remarcat prin forţa
morală şi tăria de caracter de care a dat dovadă de-a lungul întregii sale vieţi. Prin
tot ceea ce a făcut şi gândit în cei aproape 87 de ani, George Motrescu se aşează în
galeria oamenilor de seamă ai septentrionului românesc, câştigându-şi dreptul de a
fi aşezat alături de fratele său Vasile, de Gavrilă Ogoranu, de Elisabeta Rizea şi
mulţi alţii nenumiţi aici, care au înţeles că dăinuirea neamului românesc e mai
presus de dorinţa propriei dăinuiri.
Fie-i veşnică amintirea, prin faptele cele drepte şi bune pe care le-a făcut
pentru semenii săi!
Marian Olaru
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