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EDITOR IAL

ACADEMICIANUL RADU GRIGOROVICI,
DE LA FIZICĂ LA ISTORIA BUCOVINEI
D. VATAMANIUC

Academicianul Radu Grigorovici, între fondatorii Institutului Naţional
" acum două decenii, se orientează de la fizică spre istoria Bucovinei în
Bucovina
"
împrejurări despre care nu este locul să vorbim acum şi aici. Este mai important să
relevăm faptul că orientarea academicianului Radu Grigorovici de la fizică spre
istoria Bucovinei se înscrie ca a doua epocă - şi ultima - în activitatea sa ştiinţifică.
Problema care stă în atenţia academicianului Radu Grigorovici când
întreprinde cercetările sale în legătură cu Ţara de Sus a Moldovei, anexată de
Imperiul Habsburgic în 1 775 şi pe care avea să o numească "Bucovina", priveşte
evidenţa populaţiei. Aici stă şi explicaţia că cel dintâi recensământ, Beschreibung
des Bukowiner Districts [Descrierea districtului Bucovina], este făcut în 1 775 de
generalul Gabriel Spleny von Mihâldy, guvernatorul militar al noii provincii
anexate la Imperiul Habsburgic. Cea de-a doua lucrare din istoria Bucovinei care
stă în atenţia academicianului Radu Grigorovici este Beschreibung der Buccowina
und deren innern Verhiiltniss [Descrierea Bucovinei şi a stării ei lăuntrice],
memoriu întocmit de Vasile Balş, om politic bucovinean, adresat Curţii din
Viena în 1 780. Academicianul Radu Grigorovici se ocupă şi de descrierea lui
Ioan Budai-Deleanu, funcţionar în Galiţia, Kurzgefasste Bemerkungen iiber
Bukowina [Scurte observaţii asupra Bucovinei] din 1 8 1 3, publicată şi de
Gh. Bogdan-Duică în "Gazeta Bucovinei ", cu aprecieri critice.
Cele mai mari dificultăţi le întâmpină academicianul Radu Grigorovici în
prezentarea recensământului generalului Spleny, privind atât modul cum este editat
de Johann Polek, cercetătorul german, în 1 893, cât şi a limbii germane în care este
redactat. Ofiţer de cameră, de origine maghiară, apropiat de Curtea imperială, se
familiarizase cu limba franceză şi îşi însuşise, în şcolile prin care trecuse, limba
latină. Stăpânea însă, destul de aproximativ, limba germană. Ni mic nu ilustrează
mai bine această situaţie decât tabelul lui Spleny privind localităţile din Bucovina,
unde numirile sunt pocite îngrozitor în înregistrarea lor în germană. Academicianul
Radu Grigorovici, venind din disciplinele exacte, introduce ordine în prezentarea
acestui recensământ şi, cunoscător desăvârşit al limbii gennane, aduce textul din
original mai aproape de noi, îi dă într-o excelentă traducere şi explică, pe cât
Analele Bucovinei, XVIII, 2 (37),
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posibil, cuvintele şi expresiile obscure şi cu înţelesuri nedefinite. Ediţia vine şi cu
un Index german-român, paralel cu cel al lui Spleny, prin care îl face lizibil şi
aplicabil în identificarea localităţilor.
Cele trei recensăminte au şi o trăsătură comună, cum se desprinde din analiza
lor întreprinsă de academicianul Radu Grigorovici. Î nregistrarea populaţiei
Bucovinei, noua provincie a Imperiului Habsburgic, se făcea din considerente
economice. Se aveau în vedere veniturile pe care le putea aduce pentru casieria
imperială.
Ediţia primelor recensăminte din Bucovina prezintă însemnătate şi într-o altă
privinţă. Venea să răspundă ediţiei ucrainene întocmită în afara ţinutei ştiinţifice: se
omiteau părţile favorabile românilor şi se subliniau cele negative.
Academicianul Radu Grigorovici retipăreşte contribuţiile sale ştiinţifice
privind Bucovina într-un volum, căruia îi dă şi un titlu semnificativ, Bucovina între
milenii, la Editura Academiei Române, în 2006. Î ntâlnim aici studiul despre cele
trei recensăminte întocmite de Gabriel Spleny, Vasile Balş şi Ioan Budai-Deleanu,
cu tot aparatul critic de la prima tipărire în "Analele Bucovinei ", precum şi studiul
privind lucrarea lui Balthasar Hacquet, Neueste physikalisch-politische Reisen in
den Jahren / 788 şi 1 789 durch die Dacischen und Sarmatischen oder Nărdlichen
Karpathen [Recentele călătorii fizica-politice ale lui Hacquet în anii 1 788 şi 1 789
prin Carpaţii Dacici şi Sarmatici sau Carpaţii Nordici], tipărită în volum, mai întâi
la Rădăuţi, în 2002. Se face loc în ediţia Bucovina între milenii cuvântărilor la
şedinţele festive, mărturii lor autobiografice şi comunicărilor la diferite sesiuni
ştiinţifice. Se alătură cercetărilor privind recensămintele austriece din Bucovina
Studiul critic al recensământului austriac din 1880, cu privire la populaţia din
Bucovina, publicat şi el, mai întâi, în "Analele Bucovinei " . Recensământul austriac
din 1 880 este prezentat comparativ cu statisticile austriece ale populaţiei din
Bucovina din 1772, 1 774 şi 1 775. Datele înscrise în aceste recensăminte şi în cel
din 1 880, ilustrate şi prin hărţi, planşe, tabele şi figuri, conduc la concluzia că
recensământul din urmă se caracterizează prin "manipularea" datelor statistice. Tot
în ediţia Bucovina intre milenii găsim şi cele două studii, Das Model! Bukowina
[Modelul Bucovina] şi Die Zukunft einer Jllusion [Viitorul unei iluzii],
demonstraţie remarcabilă în toate privinţele. Bucovina nu poate fi privită ca
exemplu pentru raporturi ideale interetnice şi nici propusă model pentru Uniunea
Europeană. Academicianul Radu Grigorovici dărâmă un mit, cu care se mai
amăgesc unii dintre contemporanii noştri.
Arătam, Ia începutul acestor însemnări, că trecerea academicianului Radu
Grigorovici de Ia fizică la istoria Bucovinei se înscrie ca a doua etapă - şi ultima în activitatea sa ştiinţifică. Academicianul Radu Grigorovici va fi însă şi în viitor în
Bucovina prin studiile sale şi se vor întoarce la ele cercetătorii care vor veni după
noi în această provincie românească nedreptăţită de istorie.
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EVOCĂRI

ACADEMICIANUL RADU GRIGOROVICI
ŞI CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ DIN BUCOVINA
DUPĂ 1989*
VASILE 1 . SCHI POR
Motto: "Dar înainte de a ne despărţi se cade să mai aruncăm o
privire în urmă asupra drumului pe care l-am parcurs, să ne punem singuri
întrebări cu privire la eficienţa noastră [ ... ] şi să profităm de nm
învăţăminte ale propriului nostru trecut, pentru a le folosi în viitor"1•

Der Akademiker Radu Grigorovici

und die wissenschaftliche Forschung nach 1989

(Zusammenfassung)

Die Studie prăsentiert den Beitrag des bekannten rumănischen, aus der
Bukowina stammenden Physikers zur Wiedergeburt der wissenschaftlichen Tătigkeit in
dieser Gegend dar, einen Beitrag, der mehr als ein Jahrzehnt (1992-2006) deckte. Die
Griindung des lnstitutes in Radautz und einiger wissenschaftlichen Periodika (,,Analele
Bucovinei " , "Glasul Bucovinei "), seine aktive Teilnahme an dem wissenschaftlichen
Leben in der Bukowina und an den internationalen Veranstaltungen liber die Bukowina
( Kongressen, Tagungen, Symposien, Sommerschulen), die reiche publizistische
Tătigkeit (VerOffentlichungen in Periodika und Bănden), das paideische Modell, das er
besonders ftir die jungen Forschergenerationen darstellte, bringen zur historio
graphischen Debatte des Jahres 2011 Hundert Jahre seit seiner Geburt - neue ldeen
und Vorschlăge fiir die Bewertung der grenzenlosen Kulturerbe der Bukowina im
dritten Jahrtausend.
-

Schliisselworter und -ausdriicke: wissenschaftliche Fundamentalforschung,
interdisziplinăre Forschung, neue Arbeitsinstrumente, Wiedergeburt der wissenschaftlichen
Forschung in der Bukowina, internationale Zusammenarbeit, wissenschaftliche
* Comunicare
susţinută în cadrul Conferinţei ştiinţifice internaţionale "Bucovina şi
bucovinenii în secolul al XIX-lea. Tradiţie şi modernitate", cea de a nouăsprezecea sesiune anuală de
referate şi comunicări ştiinţifice a Institutului " Bucovina " al Academiei Române, închinată
Centenarului naşterii academicianului Radu Grig orovici, Rădăuţi, 1O-Il noiembrie 20 Il.
1 Cuvântare de Încheiere a Căpitanului Ţării Eudoxiu cavaler de Hurmuzaki În şedinţa
a XIV-a din 3 1 decembrie 1866, în volumul Discursurile lui Eudoxiu Hurmuzaki În Dieta Bucovinei.
Din viaţa parlamentară a Bucovinei în cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Ediţie bilingvă,
cu stabilire de text, prefaţă, note şi comentarii de Ilie Luceac, Traducerea textului german de Catrinel
Pleşu, Bucureşti, Institutul Cultural Român, 2007, p. 177.

Analele Bucovinei, XVIII, 2 (37), p. 351-366, Bucureşti, 2011
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Leistung, paideisches Modell, das Gebot der Liebe deinen Niichsten gegeniiber, das
Bild des Forschers im dritten Jahrtausend, institutionelle Stiirkung, Modemisierung des
historiographischen Diskurses.

În perioada 2 februarie 1 990 - 1 februarie 1 994, academicianul Radu
Grigorovici este vicepreşedinte al Academiei Române2 . Î n această calitate el
îmbrăţişează şi sprijină o iniţiativă a Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română
în Bucovina, reactivată la începutul anului 1 990, Societate care se preocupă de
recuperarea vocaţiei sale tradiţionale, prin care se remarcase în provincie, în Ţară şi
în exil, aproape neîntrerupt, ca "instituţie glorioasă" aflată în serviciul existenţei
naţionale - cum afirmă profesorul Grigore Nandriş 3 , la Paris, în 1 962 - şi de
asumarea unor obiective şi funcţii noi, impuse de realităţile generate de căderea
Cortinei de Fier în Europa. Iniţiativa Societăţii pentru Cultură vizează înfiinţarea
Centrului de Studii "Bucovina" . Această idee generoasă şi temerară, încolţită târziu
în România, susţinută şi de către academicianul Vladimir Trebici, este îmbrăţişată
de preşedintele Academiei Române - Filiala Iaşi, acad. Cristofor 1. Simionescu şi
aprobată de Prezidiu! Academiei Române, forul ştiinţific şi cultural suprem al ţării
sub cupola căruia, de-a lungul timpului, s-au afirmat creator şi numeroase
personalităţi ale Bucovinei istorice4 .
Înfiinţat la 6 septembrie 1 992, Centrul de Studii Bucovina" este legalizat
"
prin două hotărâri de guvern în decembrie 1 993 şi funcţionează în cadrul Filialei
Iaşi a Academiei Române sub denumirea de Centrul pentru Studierea Problemelor
Bucovinei. Potrivit documentelor de înfiinţare, rostul acestei unităţi academice este
"
"de a umple un gol foarte mare, de o generaţie şi ceva în istoriografia
contemporană, fiind, potrivit credinţei exprimate de academicianul Radu
Grigorovici, "mica sămânţă ce va germina spre a deveni o pavăză pentru
Bucovina" . Potrivit voinţei ctitorilor, această unitate academică de cercetare
fundamentală este chemată "să adune toate forţele din zonă, să determine un dialog
cu istoricii de la Cernăuţi şi Augsburg", să promoveze valorile culturii şi
civilizaţiei din Bucovina, respectând adevărul prin cercetări fundamentale,
concepute într-o viziune nouă, modernă şi bucurându-se de sprij inul Filialei Iaşi a

2 Vezi Dorina N . Rusu, Membrii Academiei Române, 1866-2003. Dicţionar, Ediţia a III-a,
revăzută şi adăugită, cu un Cuvânt-inainte de academician Eugen Simion, preşedintele Academiei
Române, Bucureşti, Editura Enciclopedică - Editura Academiei Române, 2003, p. 360.
3 Grigore Nandriş, La Cu/ture au service de / 'existence nationale. Le Centenaire d'une
glorieuse institution roumaine: .. La Soeieu! pour la cu/ture et pour la litterature de Bucovine , în " La
Nation Roumaine" , Paris, noiembrie 1962 - ianuarie 1963, p. 3.
4 Confer Vasile 1. Schipor, Bucovina istorică, elita bucovinenilor şi Academia Română, în
"
"Analele Bucovinei , Rădăuţi-Bucureşti, anul XII, nr. 1 (24) [ianuarie-iunie] 2005, p. 33-49.
Republica! în volumul Vasile 1. Schipor, Bucovina istorică. Studii şi documente, Cuvânt-înainte de
D. Vatamaniuc, m. o. al Academiei Române, Bucureşti, Editura Academiei Române, Colecţia
�,Eneiclopedia Bucovinei în studii şi monogmfii" (23), 2007, p. 11-44.
"
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Academiei Române, al institutelor de cercetare ieşene care se consideră
"5
"mobilizate în serviciul acestei cauze •
În conformitate cu documentele de fondare, Centrul pentru Studierea
Problemelor Bucovinei funcţionează în subordinea Academiei Române ca unitate
de cercetare fundamentală, având ca obiect de activitate "elaborarea studiilor
româneşti contemporane, de interes naţional, asupra istoriei şi culturii Bucovinei" .
Documente ulterioare, elaborate pentru a sensibiliza administraţia judeţului
Suceava şi municipalitatea Rădăuţi în vederea atribuirii unui sediu corespunzător
instituţiei, la nivel academic, fac precizări importante privind rolul Centrului de la
Rădăuţi . Astfel, în Memoriul Biroului Filialei Iaşi a Academiei Române, nr. 1 72
din 5 aprilie 1 994, adresat instituţiilor ce reprezintă Guvernul României şi
interesele statului român în judeţul Suceava, acad. Cristofor 1. Simionescu
precizează că "răspunderea care revine Academiei Române în a dinamiza
activitatea cultural-ştiinţifică în această zonă a ţării implică funcţionarea unei case
de creaţie şi organizarea unor manifestări cu participare internaţională, ca şi
prezenţa cvasipermanentă a unor savanţi români şi străini la Centrul pentru
Studierea Problemelor Bucovinei şi, respectiv, acţiuni de cercetare concertată a
unităţilor din teritoriu " .
Conducerea Filialei l aşi a Academiei Române are meritul de a configura, pe
parcursul mai multor ani, o politică a cercetării ştiinţifice în acest domeniu, într-o
viziune pragmatică şi la un nivel surprinzător pentru mentalitatea provinciei, care
nu se acomodează însă cu exigenţele proiectului şi ratează oportunitatea.
Complexul Academic "Bucovina", definit, la începutul deceniului zece din veacul
trecut, şi realizat parţial prin demersuri constante şi pline de energie, cuprinde în
arhitectura sa de acum şi alte unităţi indispensabile unei întreprinderi de anvergură,
toate situate într-o zonă dinamică, oferind oportunităţi şi perspective aducătoare de
5 Referinţele la acest eveniment de seamă din istoria recentă a Bucovinei sunt bogate. Dintre
acestea, vezi, mai ales: D. Vatamaniuc, Centrul de Studii Bucovina ", în Analele Bucovinei ",
"
"
Rădăuţi-Bucureşti, anul L nr. 1 , 1 994, p. 3 2 1 -232; Vasile 1. Schipor, Centrul pentru Studierea
Problemelor Bucovinei al Academiei Române, în " Scriptum" , buletin trimestrial de informare al
Bibliotecii Bucovinei "L G. Sbiera ", Suceava, anul V, nr. 3, 1 998, p. 1 - 1 3; Vasile 1. Schipor, Centrul
pentru Studierea Problemelor Bucovinei. Zece ani de activitate, în Septentrion ", Rădăuţi, anul XIV,
"
nr. 1 9-20, 2002, p. 1 4- 1 5 . Vezi şi Vasile 1. Schipor, Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei
al Academiei Române - Filiala laşi. 10 ani de activitate pentru promovarea valorilor culturii şi
civilizaţiei naţionale, în "7 zile bucovinene ", Rădăuţi, anul III, nr. Il O, 28 noiembrie - 4 decembrie
2002, p. 6 şi nr. 1 I l , 5-1 1 decembrie 2002, p. 6; Dimitrie Vatamaniuc, Centrul de Studii " Buco vina ".
10 ani de activitate, interviu, Mesager Bucovinean" , Bucureşti, anul 1 , nr. 1 , ianuarie-martie, 2003,
"
p. 4; Vasile L Schipor, Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei. Destinul unui proiect
ştiin {ific, în "Analele Bucovinei ", Bucureşti, anul X, nr. 2 (2 1 ) [iulie-decembrie] 2003, p. 365-380
(retipărit în "Codrul Cosminului ", serie nouă, Analele ştiinţifice ale Universităţii Ştefan cel Mare"
"
Suceava, Seria Istorie, nr. 1 O (20), Suceava, Fundaţia Culturală a Bucovinei, 2004, p. 24 1 -252);
D. Vatamaniuc, Centru de Studii" Bucovina ", în volumul Bucovina între Occident şi Orient. Studii şi
documente, Bucureşti, Editura Academiei Române, Colecţia "Enciclopedia Bucovinei în studii şi
monografii " (20), 2006, p. 1 9-72; Vasile 1. Schipor, Centrul de Studii " Bucovina ", în volumul
Bucovina istorică. Studii şi documente, p. 49- 1 54.
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profit în beneficiul activităţii de cercetare ştiinţifică6 • Asigurarea funcţionalităţii
acestor unităţi şi concertarea activităţii lor sunt gândite pentru "ridicarea nivelului
competitivităţii ştiinţifice în această zonă de interes naţional "7 .
La 3 1 ianuarie 2007, Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei devine
Institutul "Bucovina" al Academiei Române, având personalitate juridică şi
defacto 8•
De-a lungul unui întreg deceniu, academicianul Radu Grigorovici participă
activ la viaţa ştiinţifică a provinciei. Î n perioada 1 993-1 999, academicianul Radu
Grigorovici participă la sesiunile anuale organizate de Centrul pentru Studierea
Problemelor Bucovinei, susţinând şapte comumcan;
Studiu cntzc al
recensământului austriac cu privire la populaţia Bucovinei (I), comunicare
susţinută în plenul sesiunii cu tema "Bucovina. Concept geopolitic, istoric şi
semnificaţii " , Rădăuţi, 9- 1 0 octombrie 1 993 ; - Recensămintele populaţiei din
Bucovina de la sfârşitul secolului al XIX-lea, comunicare în plenul sesiunii cu
tema "Aspecte ale culturii române din Bucovina, 1 775- 1 9 1 8 " , Rădăuţi, 1 5-1 6
octombrie 1 994; Studiu critic al recensământului austriac din 1880 cu privire
-

6 Complexul Academic " Bucovina" cuprindea: - Casa de Creaţie de la Gălăneşti cu o
capacitate de 24 de locuri de cazare, masă şi spaţii diverse, însumând 7 1 64 m 2, necesare pentru
organizarea unor manifestări ştiinţifice, într-un decor atractiv şi o zonă cu un bogat potenţial turistic,
conservând o spiritualitate românească străveche; - Ateneul "Mihai Eminescu" din Gălăneşti, cu
2
diverse dotări pe o suprafaţă de 5 5 1 8 m , oferind, în timp, posibilitatea de a deveni multifuncţional
(depozit de carte academică, sală de conferinţe, spaţii de expunere pentru diverse muzee şi cazare,
tipografie). Vezi Mircea lrimescu, Comp lexul Academic .. Buc ovina " , în "Analele Bucovinei ",
Rădăuţi-Bucureşti, anul !, nr. 2, [iulie-decembrie] 1 994, p. 53 1 .
7 În acest sens se realizează şi Ac ordu l între A cademia R omână - Filiala laşi şi Universitatea
,. Ştefan ce l Mare" Suceava privind c olab orarea în domeniile cu lturii, învăţământului şi cercetării
ştiinţ ifice, din 1 5 februarie 1 997. Acesta stipulează: - folosirea în comun şi intensivă a Ateneului
"
"Mihai Eminescu şi a Casei de Creaţie; - realizarea programelor, a studiilor şi a altor activităţi
comune în diverse domenii ale învăţământului şi cercetării; - informarea reciprocă asupra
manifestărilor cu caracter ştiinţific, a simpozioanelor şi a altor acţiuni ştiinţifice, precum şi sprijinirea
participării oamenilor de ştiinţă ai ambelor părţi la acestea; - schimburi de publicaţii, de rezultate ale
cercetării ştiinţifice şi de documentare ştiinţifică; - conservarea şi valorificarea fondului de carte
existent (circa 300 000 unităţi de bibliotecă); - amenajarea de laboratoare pentru restaurări şi colecţii;
- schimburi de cercetători şi specialişti pentru realizarea programului comun de învăţământ şi
cercetare; - organizarea de expoziţii şi manifestări ştiinţifice, cursuri de vară, cursuri de scurtă durată,
conferinţe publice cu intelectualitatea din zona bucovineană; - organizarea unor manifestări cu
participare internaţională; - obţinerea unui sprijin direct din partea Academiei Române, Ministerului
Educaţiei Naţionale şi instituţiilor specializate de învăţământ şi cercetare prin convenirea unor
documente juridice în acest sens; - promovarea unor colaborări active în vederea integrării
învăţământului cu cercetarea şi în vederea sprijinirii tineretului studios pentru efectuarea aplicaţiilor
practice şi cercetării ştiinţifice. Arhiva Centrului de Studii " Bucovina". Fond Coresp ondenţă.
8 Complementar, pentru destinul altui proiect ştiinţific de anvergură" din viaţa acestei
"
instituţii academice, vezi articolul semnat de către academicianul Eugen Simion, Ins titutul
,. Bucovina ". Eşecu l unui proiect de anvergură, în "Ziua" , Bucureşti, anul XIII, 9 iunie 2007, p. 6.
Pentru utilizatorii interesaţi, textul integral, postal şi pe I nternet la adresa www .9am.ro/.. ./institutul
bucovina-esecul-unui-proiect-de-anvergura . . .
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la populaţia Bucovinei. Bucovina, teritoriu de trecere a evreilor galiţieni spre
România intre 1880 şi 1 900, comunicare în plenul sesiunii anuale a Centrului
de Studii " Bucovina", cu tema " Viaţa culturală din Bucovina, 1 9 1 8- 1 940 " ,
Rădăuţi, 7 octombrie 1 995; - Trei lumi paralele, comunicare susţinută în plenul
sesiunii cu tema "Valori ale civilizaţiei româneşti în perioada interbeli că" ,
Rădăuţi, 1 2- 1 3 octombrie 1 996; - Dimitrie Onciul şi determinismul istoric,
comunicare susţinută în plenul sesiunii cu tema " Istorie şi valori " (I), Rădăuţi ,
"
1 0- 1 1 octombrie 1 997;
" Descrierea districtului bucovinean (1 7 7 5 ) de
Generalul Gabriel Spleny von Mihaldy, comunicare susţinută în plenul sesiunii
cu tema " Istorie şi valori " (Il), Rădăuţi, 1 1 octombrie 1 998; - ion Budai
Deleanu despre Bucovina, comunicare prezentată în plenul sesiunii cu tema
"Generaţia Revoluţiei Române de la 1 848 şi spiritul revoluţionar din
Bucovina" , Rădăuţi, 8 octombrie 1 999.
Î n cadrul celor două mari reuniuni ştiinţifice internaţionale tripartite de la
Rădăuţi, academicianul Radu Grigorovici prezintă comunicările: - Comentarii la
"
" Descrierea Bucovinei a Generalului Gabriel Spleny, comunicare în cadrul
Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale "Bucovina, 1 775-1 862. Aspecte politice,
sociale, culturale, economice şi demografice", Rădăuţi, 3 1 mai 3 iunie, Bucureşti,
5 iunie 1 996; - Viitorul unei iluzii, comunicare susţinută în prima zi a lucrărilor
Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale cu tema "Bucovina, 1 86 1- 1 9 1 8. Aspecte
edificatoare pentru o Europă unită?", Rădăuţi, 20-22 septembrie 2000.
La lucrările conferinţei ştiinţifice din 1 996, academicianul Radu Grigorovici
este adevăratul "cap limpede" al organizatorilor, contribuind la prestigiul
manifestării şi colaborând la redactarea Declaraţiei oficiale a participanţilor de la
cele trei instituţii ştiinţifice, declaraţie ce cuprinde observaţii judicioase şi
recomandări pentru colaborarea internaţională, menite a "man eficienţa
conferinţelor" şi "a îmbunătăţi relaţiile" dintre cele trei ţări reprezentate: Germania,
România şi Ucraina9 , pe care o citeşte în plenul reuniunii.
Tot la Rădăuţi, academicianul Radu Grigorovici susţine comunicările:
Răsfoind un vechi dicţionar geografic al Bucovinei, la sesiunea de comunicări
-

-

-

9 Documentul surprinde un moment important din activitatea de renaştere a cercetării
ştiinţifice în Bucovina şi de aceea îl reproducem integral în Anexa 2. Pentru importanţa şi rostul său în
configurarea şi devenirea parteneriatului ştiinţific tripartit din ultimele două decenii, complementar,
reproducem în Anexa 1 şi un alt document de epocă, Comunicatul comun al participanţilor la
conferinţa internaţională de la Cernăuţi din perioada 30 septembrie 4 octombrie 1 993. Documentul,
la care multă vreme nu se referă nimeni în Bucovina, este publicat de Vasile 1. Schipor, secretarul
ştiinţific al Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei al Academiei Române, în "Analele
Bucovinei ", anul X, nr. 2 (2 1 ) [iulie-decembrie] 2003, p. 373, şi în volumul Bucovina istorică. Studii
şi documente, 2007, p. 64-65.
-
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organizată de Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina,
1 8-20 iunie 1 993;
Modelul Bucovinei, în cadrul Colocviului Internaţional
Bucovina - o microuniune europeană avant la Iettre" (3 1 mai 1 996) 10 •
"
La Suceava, academicianul Radu Grigorovici participă la câteva reuniuni
ştiinţifice, susţinând comunicările: - Politica austriacă faţă de Bucovina şi
rezultatele ei adeseori neaşteptate, în cadrul Sesiunii omagiale " 75 de ani de la
unirea Bucovinei cu România", 26-28 noiembrie 1 993; - Dimitrie Onciul şi
determinismul istoric, în cadrul Simpozionului Dimitrie Onciul, istoric şi arhivist
"
( 1 856-- 1 923)" , desfăşurat la Universitatea Ştefan cel Mare", 20-2 1 martie 1 993 .
"
Tot la Suceava, academicianul Radu Grigorovici participă şi la alte câteva
manifestări. Î n cadrul Simpozionului Cartea şi biblioteca în istoria Bucovinei",
"
organizat de Biblioteca Bucovinei "1. G. Sbiera", la împlinirea a 75 de ani de la
înfiinţare, 1 6 octombrie 1 998, face parte din prezidiu] lucrărilor şi susţine o
intervenţie. În 1 999, la manifestarea găzduită de Biblioteca Bucovinei "1. G.
Sbiera", susţine o emoţionantă evocare" a tatălui său, Gheorghe Grigorovici
"
( 1 87 1- 1 950), reprezentant de seamă al social-democraţiei din Bucovina, aşa cum
reiese din interviul acordat, cu această ocazie, lui Constantin Severin şi publicat în
presa locală 1 1 •
La Cernăuţi, academicianul Radu Grigorovici participă la câteva manifestări
ştiinţifice, prezentând comumcan: Simpozionul
Autohtonie şi diasporă
"
bucovineană", 2 1 -22 noiembrie 1 99 1 ; - De la K. und K. Staatsgymnasium din
Cernăuţi (1808-1918) la Liceul "Aran Pumnul " (1918-1944), în cadrul Celei de a
V -a sesiuni de comunicări a Institutului Bukowina" din Augsburg cu tema
"
Bewusstseinwandel in der Bukowina" [ Schimbarea mentalităţii în Bucovina"],
"
"
organizat în colaborare cu Centrul Bucovinean de Cercetări Ştiinţifice de pe lângă
Universitatea din Cernăuţi, în perioada 30 septembrie - 5 octombrie 1 993 (în
-

10

Academicianul Radu Grigorovici participă şi la alte manifestări ştiinţifice organizate de
Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina. Î n arhiva Societăţii, am consultat, la
începutul anului 2006, mai multe dosare ce se referă la Cursurile de vară ale Universităţii Populare
"
"Ion 1. Nistor , pentru a lămuri, pe bază de documente, contribuţiile academicianului Radu
Grigorovici. Pentru ediţiile 1 ( 1 990), a III-a ( 1 992), a IV-a ( 1 993), a V-a ( 1 994), a VI-a ( 1 995),
a VIII-a ( 1 997) nu există nici un document privind tematica programului. Pentru ediţiile a II-a ( 1 99 1 ),
a IX-a ( 1 998) şi a X-a ( 1 999) am găsit doar câteva declaraţii de intenţie privind organizarea şi
consemnate doar secţiunile manifestării. Aici am găsit doar de două ori menţionat numele
academicianului Radu Grigorovici, dar nu şi prelegerea susţinută. În programul ediţiei a X-a, la
secţiunea "Istorie şi actualitate", miercuri, 8 septembrie 1 999, este menţionat numele academicianului
Radu Grigorovici, cu precizarea "subiect rezervat" . Nici în darea de seamă asupra ediţiei a XI-a,
22-28 mai 2000, nu se fac referiri la toate prelegerile şi la toţi conferenţiarii. Materialele din presă
privind Cursurile de vară ale Universităţii, generoase în cele mai bune intenţii de organizare, nu ne
ajută însă în nici un fel în cadrul temei noastre. Toate sunt redactate anle factum, cronicile post
factum, în tradiţia acribiei nemţeşti de odinioară, lipsind, din păcate.
11
Radu Grigorovici - Constantin Severin, Nu poţi să dovedeşti că idea liştii şi oamenii
re ligioşi nu au dreptate ", interviu, în , .M onitorul de Suceava", anul V, nr. 35, 12 februarie 1 999. Din
păcate, nu găsim şi programul manifestării, pentru a completa informaţia de fişier.
..
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colaborare cu acad. Vladimir Trebici); - Fizica la Universitatea din Cernăuţi
(1875-1 940), Conferinţă internaţională, aniversară, organizată de Universitatea din
Cernăuţi la împlinirea a 1 20 de ani de la înfiinţarea sa, 5-7 octombrie 1 995.
La Bucureşti, academicianul Radu Grigorovici participă la manifestări
închinate Bucovinei, susţinând comunicările: - Aniversarea a 74 de ani de la
unirea Bucovinei, la manifestarea organizată la Cercul Militar Naţional,
28 noiembrie 1 992; - Relaţii culturale germana-române în Bucovina, conferinţă, în
cadrul Simpozionului "Limbă-Putere-Politică", organizat de Fundaţia "Friedrich
Ebert" la Institutul "Goethe", 2 1 februarie 1 996.
În Germania, în cadrul manifestării organizate de Bukowina-Institut, cu tema
Wirklichkeit
und Idee Mitteleuropa, 1 945- 1 995. Krieg, Vertreibungen,
"
Integration, Riickkehr nach Europa" ["Realitate şi idee - Europa Centrală: 1 9451 995. Război, izgonire, integrare, reîntoarcere către Europa"], Augsburg, 1 5- 1 9
mai 1 995, academicianul Radu Grigorovici susţine comunicarea Die Verminderung
der deutschen Bevolkerung Rumiiniens als Folgerscheinung des Zweiten
Weltkrieges [Micşorarea populaţiei germane din România ca urmare a celui de al
Doilea Război Mondial]. Tot în Germania, academicianul Radu Grigorovici susţine
prelegerea Istoria şi cultura germanilor bucovineni. Bucovina - exemplu european
de convieţuire interetnică, la Seminarul cu tema "Besiedlung und Deutsche in
Siidosteuropa" ["Germanii şi colonizarea lor în Europa de Sud-Est"], susţinut de
Organizaţia de Femei a Uniunii Expulzaţilor, Bonn, 28-30 octombrie 1 996.
Manifestările ştiinţifice la care participă academicianul Radu Grigorovici,
împreună cu alte personalităţi ale vieţii academice din România: acad. Vladimir
Trebici, acad. Gheorghe Platon, acad. Ştefan Ştefănescu, acad. Cornelia Bodea,
acad. Liviu Ionesi, acad. Răzvan Theodorescu, acad. Constantin Toma, Grigore C.
Bostan, Alexandrina Cernov, Dimitrie Vatamaniuc, membrii de onoare ai
Academiei Române, profesorii universitari Pavel Ţugui, Mihai Iacobescu, Maria
Platon, Ion Popescu-Sireteanu, Mircea A. Diaconu, Florin Bucescu, Ion Iordache,
cercetătorii Radu Economu, George Muntean, Mircea Grigoroviţă, Mircea Pahomi,
Mihai-Ştefan Ceauşu, Liviu Papuc, Emil Satco, dar şi mulţi alţii, ilustrează
procesul continuu de "ridicare a nivelului competitivităţii ştiinţifice în această zonă
de interes naţional ", fructificând bogat, aşa după cum o dovedeşte, în toţi aceşti ani,
activitatea editorială din Bucovina şi din alte centre academice.
Cele mai multe dintre comunicările academicianului Radu Grigorovici,
susţinute la diverse manifestări ştiinţifice organizate în Bucovina se publică în
periodicele de aici, având rostul lor de netăgăduit în renaşterea activităţii de
cercetare fundamentală şi în diseminarea rezultatelor acesteia, în lumea ştiinţifică şi
în viaţa publică din Bucovina deopotrivă. Astfel, " «Suceava». Anuarul Muzeului
Bucovinei ", îi publică studiul Dimitrie Onciul şi determinismul istoric, în tomul
XX, Iaşi-Rădăuţi, Casa Editorială "Glasul Bucovinei ", 1 993, p. 343-347.
"
"Analele Bucovinei , periodicul ştiinţific al Centrului pentru Studierea
Problemelor Bucovinei, fondat în 1 994, îi publică cele mai multe dintre
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

358

Vasile 1 . Schipor

8

comunicări: Bucovina, fereastră către Vest a Moldovei, în anul 1, nr. 1 , 1 994,
p. 7-1 3; Studiu critic al recensământului austriac din 1880 cu privire la populaţia
Bucovinei. I. Manipularea ulterioară a datelor, în anul 1, nr. 2, 1 994, p. 3 5 1 -357;
Studiu critic al recensământului austriac din 1880 cu privire la populaţia
Bucovinei. II. Ştiinţa de carte, în anul 1, 1 994, nr. 2, 359-367; Die osterreichische
Politik gegeniiber der Bukowina und ihre oft unerwarteten Folgen, în anul Il, nr. 1 ,
1 995, p. 5-1 3 ; Studiu critic al recensământului austriac din 1880 cu privire la
populaţia Bucovinei. III. Bucovina, teritoriu de trecere a evreilor galiţieni spre
România Între 1880 şi 1 900, în anul II, nr. 2, 1 995, p. 339-355; Trei lumi paralele,
în anul III, nr. 1 , 1 996, p. 83- 1 09; Memoriul lui Vasile Balş, "Descrierea
Bucovinei " din 1 780, în anul III, nr. 2, 1 996, p. 2 1 5-235 ; Das Model/ Bukowina, în
anul III, nr. 2, 1 996, p. 26 1 -280; Modelul Bucovinei, în anul III, nr. 2, 1 996,
p. 2 8 1 -298; anul IV, nr. 3, 1 997, p. 80 1 -8 1 6; Dimitrie Onciul şi determinismul
istoric, în anul IV, nr. 1 , 1 997, p. 73-80; "Descrierea districtului bucovinean
(1 775)" de generalul Gabriel SpJeny von Mihaldy, în anul IV, nr. 2, 1 997, p. 447450; Comentariu la "Descrierea Bucovinei " a generalului Sp/eny, în anul IV, nr. 3 ,
1 997, p. 549-556; Studiu comparativ a l recensământurilor populaţiei Bucovinei
din anii 1 772, 1 774 şi 1 775 (1), în anul V, nr. 2, 1 998, p. 293-3 1 2; Studiu
comparativ al recensământurilor populaţiei Bucovinei din anii 1 772, 1 774 şi 1 775
(II), în anul VI, nr. 1 , 1 999, p. 47-82; Un studiu despre francmasoneria din
România, în anul VI, nr. 2, 1 999, p. 463-466; Ein wichtiger Protokoll zur
Einrichtung des Buccowiner Districts. Wien, April 1 780, în anul X, nr. 1 , 2003,
p. 247-294; Un protocol important referitor la reglemetarea Districtului
bucovinean. Viena, aprilie 1 780, în anul X, nr. 1 , 2003, p. 295-336.
" Glasul Bucovinei ", revistă trimestrială de istorie şi cultură, periodic fondat
Ia Cernăuţi, în 1 994, publică mai multe studii, articole şi interviuri: Şcoala de
Fizică de la Cernăuţi (1918-1944), în anul Il, nr. 1 (5), 1 995, p. 56-- 6 3;
Comentariu la "Descrierea Bucovinei " a generalului Gabriel Sp/eny, în anul IV,
nr. 1, 1 997, ( 1 3), p. 3- 1 0; In memoriam. Vladimir Trebici, în anul VI, nr. 2 (22),
1 999, p. 3-6; Viitorul unei iluzii, în anul VII, nr. 3 (27), 2000, p. 1 5-22; Dialoguri
cu bucovinenii. Acad. Radu Grigorovici, interviu realizat de acad. Alexandrina
Cemov, în anul I I I, nr. 2 ( 1 0), 1 996, p. 3-9; Gânduri despre adevărul vieţii şi
adevărul ştiinţei, interviu realizat de Marin Aiftincă, în anul VIII, nr. 4 (32), 200 1 ,
p. 24-38.
" «Septentrio@. Foaia Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în
Bucovina" , publică un cuvânt ocazional şi două articole: Cuvântul rostit de Radu
Grigorovici, vicepreşedinte al Academiei Române În 28 noiembrie 1 992, la
aniversarea a 74 de ani de la unirea Bucovinei la Cercul Militar Naţional, în anul
II, nr. 6-7, 1 992- 1 993, p. 1 , 4; Politica austriacă şi rezultatele ei adeseori
neaşteptate, în anul III, nr. 1 O-Il , 1 995, p. 1 , 2; Bucovina în mileniul al treilea, în
anul VI, nr. 16-- 1 7, 200 1 , p. 1 -2.
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Presa cotidiană manifestă interes pentru activitatea academicianului Radu
Grigorovici şi a familiei sale din Bucovina, publicând interviuri şi un mesaj
ocazional: ,,Nu poţi să dovedeşti că idealiştii şi oamenii religioşi nu au dreptate" ,
interviu realizat de Constantin Severin, în " Monitorul de Suceava", anul V, nr. 35,
1 2 februarie 1 999; Emil Grigorovitza. 85 de ani de la moarte, interviu realizat de
Dumitru Teodorescu, în " Crai nou", Suceava, anul XII, nr. 2828, 3 1 ianuarie 200 1 ,
p. 1 , 5 ; nr. 2829, 1 februarie 200 1 , p. 5 ; nr. 2830, 2 februarie 200 1 , p. 5 ; nr. 2832, 6
februarie 200 1 , p. 5 ; nr. 2833, 7 februarie 200 1 , p. 5 ; nr. 2834, 8 februarie 200 1 , p.
5 ; Dragi prieteni, mesajul adresat participanţilor la Congresul Societăţii pentru
Cultura şi Literatura Română în Bucovina din 7-8 septembrie 200 1 , publicat în
cadrul documentarului Destine şi valori bucovinene, realizat de Vasile 1. Schipor,
în " 7 zile bucovinene", Rădăuţi, anul II, nr. 52, 200 1 , p. 6.
Î n Germania, Kaindl-Archiv" . Revista Institutului Bukowina" pentru
"
"
schimbul cultural între popoarele Europei Centrale şi de Est publică studiul
academicianului Radu Grigorovici Die Zukunft einer Illusion. Viitorul unei iluzii,
în caietul 49-50, serie nouă 40-4 1 , ianuarie-iunie 2002, p. 3-1 O.
Rezultate cercetării ştiinţifice consacrate problemelor Bucovinei sale natale
sunt diseminate nu doar în cadrul manifestărilor din viaţa ştiinţifică internă şi
internaţională (congrese, conferinţe, simpozioane, şcoli de vară) şi prin publicare în
periodice, ci şi prin tipărirea lor în volume, realizate în ediţii critice, în limbile
română şi germană. Cel dintâi, Bucovina în primele descrieri geografice, istorice,
economice şi demografice, Ediţie bilingvă îngrij ită, cu introduceri, postfeţe, note şi
comentarii de acad. Radu Grigorovici; Prefaţă de D. Vatamaniuc, Bucureşti,
Editura Academiei Române, Colecţia "Enciclopedia Bucovinei în studii şi
monografii " (2), 1 998, 464 p., apare în cadrul programului naţional prioritar de
elaborare şi publicare a unor lucrări ştiinţifice fundamentale, program patronat de
Academia Română. Cel de al doilea volum este Balthasar Hacquet, Bucovina în
prima descriere fizica-politică. Călătorie în Carpaţii Dacici (1 788-1789), Ediţie
bilingvă îngrijită, cu introduceri, postfeţe, note şi comentarii de acad. Radu
Grigorovici; Prefaţă de D. Vatamaniuc, Rădăuţi, Editura " Septentrion ", Colecţia
"
"Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii (7), 2002, 1 36 p. + 1 5 planşe cu
reproduceri după ilustraţii de epocă, care se tipăreşte cu sprijinul financiar al
Societăţii pentru Cultură.
Motivarea întreprinderii sale ştiinţifice din această perioadă ( 1 992-2002) este
programatică şi totodată stimulatoare pentru cercetarea ştiinţifică de astăzi
consacrată cunoaşterii culturii şi civilizaţiei din acest străvechi câmp cultural al
umanităţii : "Am găsit în examinarea critică a trecutului Bucovinei şi în întâlnirile
frecvente cu frumuseţile şi oamenii ei o satisfacţie în care se sintetizează cele două
laturi, cea raţională şi cea emotivă ale omului ce sunt, care mă subjugă complet.
Gândul că această contribuţie la cunoaşterea adevărului despre trecutul Bucovinei
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a r putea ajuta câtuşi d e puţin l a supravieţuirea virtuţilor acestei regiuni, născute din
valurile Istoriei, mă face să sper că nu irosesc anii care mi-au fost dăruiţi "1 2 •
O lucrare aparte în opera ştiinţifică a academicianului Radu Grigorovici este
Bucovina intre milenii. Studii şi documente, Cuvânt-înainte de D. Vatamaniuc,
m. o. al Academiei Române, Volum îngrijit de Rodica Marchidan şi Rodica
Iaţencu, Indice de nume: Rodica Iaţencu, Bucureşti, Editura Academiei Române,
Colecţia "Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii " ( 1 9), 2006, 492 p. +
două hărţi demografice hors-texte, lucrare ce reuneşte contribuţiile sale de peste un
deceniu în domeniul istoriei Bucovinei, prin care autorul pune la îndemâna celor
interesaţi de istoria Bucovinei un instrument de lucru şi, totodată, un model de
cercetare ştiinţifică multidisciplinară şi "un exemplu de creativitate la o vârstă
înaintată" 1 3 .
12 Dialoguri cu bucovinenii, inte!>'iu realizat de dr. Alexandrina Cemov, publicat în Glasul
"
Bucovinei ", revistă trimestrială de istorie şi cultură, Cernăuţi-Bucureşti, anul III, nr. 2 ( 1 0), aprilie
iunie 1 996, p. 9. Reprodus pe coperta a IV-a a cărţii lui Balthasar Hacquet, Bucovina în prima
descriere fizica-politică. Călătorie în Carpaţii Dacici (1 788-1 789), Ediţie bilingvă îngrijită, cu
introduceri, postfeţe, note şi comentarii de acad. Radu Grigorovici; Prefaţă de D. Vatamaniuc,
Rădăuţi, Editura "Septentrion", Colecţia "Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii " (7), 2002.
Inte!>'iul este republicat, ulterior, în volumul Bucovina între milenii. Studii şi documente, Cuvânt
înainte de D. Vatamaniuc, m. o. al Academiei Române, Volum îngrijit de Rodica Marchidan şi
Rodica Iaţencu, Indice de nume: Rodica laţencu, Bucureşti, Editura Academiei Române, Colecţia
Bucovinei în studii şi monografii " ( 1 9), 2006, p. 33-39.
"Enciclopedia
13 Dintre puţinele opinii exprimate în Bucovina la apariţia cărţii, cea a profesorului universitar
Mihai Iacobescu ar trebui reţinută. Un fragment de aici, mai mult decât altele, este sugestiv: "Ne
aflăm, neîndoielnic, în faţa unui eveniment unic. Un om de ştiinţă, un mare fizician, ne oferă un
voluminos tom de istorie, gândit şi elaborat cu o trudă candidă de albină, cu o râvnă şi perseverenţă
benedictină, iscusit şlefuit, încordat şi îndelungat ca pe un imn al vieţii întregi, închinat provinciei sale
natale, Bucovina.
Rareori ni s-a dat să avem în mână, deschisă deopotrivă spre ochii minţii şi ai sufletului, o
astfel de carte de istorie, în care noutatea, ingeniozitatea obse!>'aţiilor, multitudinea unghiurilor de
vedere ale analizei şi soliditatea, claritatea şi obiectivitatea judecăţilor să se îmbine atât de armonios
cu eleganţa şi puritatea frazei, cu vibraţiile calde ale inimii.
Cartea este, totodată, o invitaţie la meditaţie: un patriarh al bucovinenilor - născut, format şi
afirmat ca om de ştiinţă în capitala provinciei, pe când Bucovina era întreagă şi netăgăduit
românească - ne probează, ne demonstrează că cercetarea şi tratarea istoriei nu este privilegiul
exclusiv şi decisiv al istoricilor. Ba, dimpotrivă: cei care ar citi o astfel de carte, opera unui mare
fizician, ar roşi în adâncurile fiinţei lor, recunoscând că ar trebui să-I ascultăm şi să învăţăm de la
omul de ştiinţă precizia, exactitatea exprimării, arta obse!>'aţiei nelimitate, noi perspective ale analizei
şi eYaluării, ca şi ale confruntării documentului istoric cu viaţa trăită nemijlocit, curajul de-a spune
adevărul, fără a proiecta în trecut dorinţele noastre actuale sau viitoare.
Câţi dintre oamenii de ştiinţă frământaţi, întristaţi de soarta vitregă a locului lor natal, în special,
ori a patriei, în general, lasă, ca pe un testament sacru, un astfel de tom de istorie, chintesenţă a
sincerităţii, onestităţii şi responsabilităţii pentru semeni şi urmaşi?" 1 3 . Vezi Mihai Iacobescu, Acad. Radu
Grigorovici şi romanul său de dragoste pentnt Bucovina (Il), în "Crai nou", Suceava, serie nouă, anul
XVIII, nr. 4 478, 6 iulie 2007. p. 5. Cu titlul Bucovina în dezbaterea lumii contemporane, recenzia se
publică şi în "«Codrul Cosminului». Analele ştiinţifice de istorie [ale Universităţii «Ştefan cel Mare»]",
serie nouă, nr. 1 3 (23), 2007, Suceava, Fundaţia Culturală a Bucovinei, 2007, p. 293-297.
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Lucrarea Bucovina între milenii, elaborată meticulos şi organizată în spirit
german, cu irizări de diamant, ne apropie de intimitatea unui adevărat "roman de
dragoste pentru Bucovina" : "Odată ce ţii cartea în mână, - scrie academicianul
Radu Grigorovici - înseamnă că ştii câte ceva despre Bucovina. Nu vreau să insist
asupra istoriei ei. Textul întregii cărţi este edificator în acest sens. Ca autor al cărţii,
aş caracteriza-o ca un roman de dragoste pentru Bucovina, ţara mea de obârşie.
Î mprejurările în care au reinceput obsesiile mele pentru acest colţ de ţară care se
cheamă Bucovina se regăsesc în introducerea la capitolul 1. Ele au eliminat multe
alte preocupări, inclusiv cele profesionale.
[ . . ] Bucovina istorică şi-a câştigat un renume prin lipsa de conflicte violente
interne, în pofida caracterului multietnic al populaţiei ei. Ca urmare, în cadrul
intenţiilor de realizare a unei Uniuni Europene, Bucovina a fost luată în considerare
drept model de organizare a convieţuirii interetnice. Deşi flatantă, această idee mi
se pare de fapt o iluzie. [ . . . ]
Am constatat acum, la începutul mileniului trei, că interesul pentru Bucovina
a rămas tot atât de viu ca şi mai înainte, dovadă fiind studiile ce nu contenesc să
apară iar ŞI mr.
Cuprinsul cărţii mele constă în cea mai mare parte din studii de istorie şi
demografie a Bucovinei din perioada austriacă, publicate anterior, precum şi din
comentarii la traducerile din limba germană ale unor lucrări fundamentale
referitoare, cu o singură excepţie, la perioada de preluare a teritoriului Moldovei de
Sus de către Casa de Habsburg. La ele se adaugă numeroase alte contribuţii
originale"1 4 •
Dintre toate studiile şi articolele de mai sus, studiul Bucovina în mileniul al
treilea, publicat mai întâi în 200 1 , ne interesează în mod special în economia
comunicării prin câteva excerpte, legate intim de mesajul înalt al cărţii: "Trecerea
în mileniul al treilea trezeşte în omul conştient teama pentru viitorul omenirii de pe
pământul pe care trăieşte şi care începe să dea semne îngrijorătoare ale urmărilor
răului pe care i 1-a pricinuit.
Dacă îngustăm mai departe orizontul nostru, se iveşte întrebarea: Ce ne va
aduce viitorul nouă, bucovinenilor, o mână de oameni de pe o fărâmă neînsemnată
din univers, botezată Bucovina? Oare această denumire este mai mult decât un
cuvânt magic, lipsit de corespondenţă cu realitatea, dar care-şi păstrează forţa
sugestivă până în prezent? Merită ea să ne străduim să-i apărăm identitatea şi să
încercăm să o transformăm într-un mic rai, pe cât este omeneşte posibil? Şi cine ne
va lumina calea spre acest ţel?
.

1 4 Radu Grigorovici, Bucovina Între milenii. Studii şi documente, p. 1 5, 1 6. Propusă să apară
într-un tiraj de 1 000 de exemplare, cartea apare în cele din urmă într-un tiraj mic, de 1 86 de
exemplare, şi se tipăreşte cu sprij inul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică. Î ntregul tiraj
este cumpărat de către autor şi distribuit unor instituţii şi personalităţi din !ară şi din străinătate direct
şi cu sprijinul unor apropiaţi şi colaboratori .
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Într-adevăr, Bucovina este un cuvânt magic. Oficial, e a nu mai există.
Fragmentele ei, întrucâtva amplificate, au căpătat în Ucraina şi în România
denumiri legate de capitalele lor. Şi, totuşi, oriunde în lume s-ar întâlni, oameni
care trăiesc astăzi sau au trăit cândva, ei, părinţii sau moşii lor, în oricare parte a
teritoriului Ţării de Sus a Moldovei, de orice neam sau limbă erau, se vor simţi
legaţi între ei şi de pământul ei. [ . . . ]
Le doresc [ . . . ] cititorilor acestor rânduri şi, mai ales, generaţiei viitoare de
bucovineni să reuşească să-şi creeze ei înşişi o existenţă paşnică, îndestulată şi în
bună înţelegere, aşa cum se povesteşte că ar fi fost cândva în toată Bucovina, fără
să aştepte să fie eliberaţi de Otto von Habsburg şi ca bisericile noastre
dreptcredincioase să se hotărască să propovăduiască împreună tuturor păstoriţilor
lor învăţătura iubirii între oameni a lui Iisus" 1 5 •
Liantul preocupărilor consacrate centenarului naşterii academicianului Radu
Grigorovici îl reprezintă sensul înalt al "modelului Grigorovici", aşa cum acesta
este înţeles şi exprimat mai ales de către cei apropiaţi din generaţia care s-a format
în preajma sa 1 6 • Sub semnul înalt al acestui model paideic 1 7, studiile şi articolele
academicianului Radu Grigorovici, pe care "Analele Bucovinei" le publică într-un
tom special, la centenarul naşterii sale, mai puţin cunoscute în cercuri mai largi din
viaţa noastră ştiinţifică Wie kommt ein Physiker dazu, sich leidenschaftlich mit
der Geschichte der Bukowina zu beschiiftigen [Cum ajunge un fizician să se ocupe
cu pasiune de istoria Bucovinei], Istoria şi cultura germanilor bucovineni.
Bucovina - exemplu european de convieţuire interetnică, Relaţii culturale
germana-române în Bucovina, Punţi peste bariere, Ce este şi cu ce scop practicăm
cercetarea fundamentală, Teoria culorilor a lui Goethe , se disting, în viziunea
noastră, prin câteva semnificaţii aparte: - ilustrează un model de cercetare
ştiinţifică multidisciplinară, adevărat reper pentru cercetătorii de astăzi şi din
generaţiile care ne vor urma; - comunică profesiunea de credinţă a unui intelectual
cu o solidă cultură, deschisă generos spre universalitate, a unui om sensibil şi
rafinat, care îşi mărturiseşte aproape ritualic dragostea pentru Bucovina sa mirabilă,
surprinsă în concertul lumii din ultimele două veacuri. Elocvent, în acest sens, este
articolul Cum ajunge un fizician să se ocupe cu pasiune de istoria Bucovinei,
publicat postum în "Glasul Bucovinei ", la Cernăuţi, o cuceritoare prelegere,
susţinută în faţa "colaboratorilor apropiaţi şi prieteni ", care îl vizitează acasă pe
academicianul Radu Grigorovici, la 20 noiembrie 200 1 , la împlinirea vârstei de
-

-

1 5 Publicat, pentru prima oară, în «Septentriom>. Foaia Societăţii pentru Cultura şi Literatura
"
Română în Bucovina", Rădăuţi, anul VI, nr. 1 6- 1 7, 200 1 , p. 1 -2. Republicat în volumul Bucovina între
milenii. Studii şi documente, p. 3 0 1 -303. Fragmentele excerptate de noi se află, aici, la p. 301 şi 305.
16
Vezi, printre altele: Athanasie Truţia, Postfaţă la volumul Radu Grigorovici, Profesoru l şi
cursurile sa le de optică restituite, Craiova, Editura Alma, 20 1 O, p. 459-469.
1 7 Conf. Acad. Vladimir Trebici, Academicianul Radu Grigorovici la vârsta de 85 [de} ani, în
Analele
Bucovinei ", anul IV, nr. 1 (7), [ianuarie-iunie] 1 997, p. 269-27 1 ; Acad. V. Ţopa,
"
Profesorul, cercetătorul şi savantu l Radu Grigorovici la 85 de ani, ibidem, p. 272-275.
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90 de ani . Prelegerea cuprinde şi câteva referiri valoroase, privind profilul
cercetătorului din mileniul al treilea, dedicat plenar Bucovinei şi care s-ar
individualiza prin o foarte bună cunoaştere a limbii germane şi a celorlalte,
principale, limbi vorbite în Bucovina istorică, solidă cultură generală, excelentă
pregătire în specialitate şi în disciplinele conexe, pasiune autentică pentru
activitatea de cercetare, inteligenţă, spirit critic, predispoziţia pentru o permanentă
documentare temeinică, profunzimea analizei şi originalitate în interpretare, căutare
permanentă de idei novatoare, viziune largă asupra lucrurilor, ataşament faţă de
valorile perene ale culturii naţionale şi ale culturii universale, optimism robust,
înclinaţie funciară pentru frumosul din natură şi cel oglindit în varii discipline
artistice (literatură, muzică, arhitectură, pictură, sculptură) 1 8 •
Academicianul Radu Grigorovici, după cum l-am cunoscut noi, a fost preţuit
şi respectat în Bucovina contemporană. Dincolo de sărbătorescul simpozioanelor,
academicianul Radu Grigorovici a descurajat manifestările minoratului provincial:
improvizaţia, festivismul şi patriotismul de paradă. Respingând constant interesul
pentru sinecură, el a încurajat, în schimb, cercetarea ştiinţifică nepolitizată,
despovărată de clişee şi stereotipuri, pronunţându-se ferm pentru promovarea
tinerilor, pentru creşterile instituţionale organice, sănătoase şi pledând neobosit
pentru dialogul sincer, înţelepciune, realism şi soluţii practice în rezolvarea
problemelor din orice tip de activitate. Academicianul Radu Grigorovici a pledat
mereu, neobosit, pentru o exprimare corectă, îngrijită în spaţiul public, dar şi în
exprimarea cotidiană curentă. Într-o perioadă dificilă din viaţa instituţiei noastre,
academicianul Radu Grigorovici a fost alături de noi, cercetătorii, cu exemplul său
pilduitor şi sfatul înţelept. El este singurul care, ca un nobil şi generos risipitor, ne
orientează activitatea de început spre forme instituţionale consacrate, viabile,
precum seminarul intern. Într-o perioadă de bogată servitute, ca bucovinean vechi,
autentic, el pledează mereu pentru promovarea adevărului în cercetarea ştiinţifică şi
în viaţa instituţiei de la Rădăuţi, aflate mereu la "răscruce de vânturi ", chiar şi
atunci când adevărul nu ne este favorabil, amintindu-ne în această privinţă, dar şi în
altele câteva, de Ti tu Maiorescu 19 • Când biblioteca Centrului pentru Studierea
Problemelor Bucovinei, construcţie fragilă în infrastructura anilor de început, este
în pericol, sub ameninţarea osândirii sale la mai vechiul statut de bibliotheca
prohibitorum, el este singura personalitate care intervine energic, domolind elanuri
distructive şi îndernn ând la respectul cuvenit pentru instituţie şi buna rânduială a
lucrurilor.
IH Pentru mai multe informaţii, vezi " Glasul Bucovinei ", revistă trimestrială de istorie şi
cultură, Cernăuţi-Bucureşti, anul XVI, nr. 2 (62), aprilie-iunie 2009, p. 4 1 -42, 45, dar şi celelalte
interviuri publicate în volumul din 2006.
1 9 Titu Maiorescu, Critice, 1, Ediţie îngrijită de Domnica Filimon, Antologie şi repere istorica
literare de Mihai Dascăl, Bucureşti, Editura M inerva, Seria "Patrimoniu ", 1 984, p. 1 05- 1 26, 4 1 2-420,
48 1-487.
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În 2007, când cercetătorii de la Rădăuţi rămân timp d e trei lun i fără salarii,
academicianul Radu Grigorovici este singurul care se interesează de soarta acestora
şi de proiectul instituţiei de la Rădăuţi privind dezvoltarea sa durabilă. La începutul
lunii mai 2007, el îşi trimite la Rădăuţi întreaga îndemnizaţie de academician,
pentru constituirea unui fond de sprijin umanitar, la nevoie, şi acceptă, în cele din
"
urmă, folosirea integrală a acestuia pentru informatizarea Institutului "Bucovina .
Venind dintr-un secol violent şi bogat în atâtea nedreptăţi, profesiunea de
credinţă mărturisită de academicianul Radu Grigorovici este tonifiantă,
stimulatoare pentru generaţiile de cercetători de astăzi, lipsite de repere şi de
idealuri înalte: "Am învăţat să nu fiu laş, să-mi spun părerile pe faţă, să cred în
superioritatea democraţiei, în dreptate socială şi într-o etică ce se apropie mult de
"
cea creştină 20•
La centenarul naşterii sale, în armonie cu motto-ul excerpat de noi dintr-un
discurs al lui Eudoxiu Hurmuzachi ( 1 8 1 2-1 874), rostit în Dieta Bucovinei, în 1 866,
cuvântul academicianul Radu Grigorovici adresat bucovinenilor, în 5 septembrie
200 1 2 1 , luminând întreaga sa activitate ştiinţifică închinată Bucovinei, actual şi la
un deceniu de la elaborarea sa, ne îndeamnă amical "să profităm de noi învăţăminte
"
ale propriului nostru trecut, pentru a le folosi în viitor în lucrarea necontenită de
emancipare instituţională şi a discursului istoriografic deopotrivă.
ANEXA 1
COMUNI CATUL COMUN
al participanţilor la Sesiunea ştiinţifică internaţională, organizată de

Bukowina-lnstitut din Augsburg, Cernăuţi, 30 septembrie - 4 octombrie 1993

Noi, participanţii la prima conferinţă internaţională la Cernăuţi, consacrată problemelor privind
transformările de conştiinţă (procese istorice, politice, sociale şi culturale) în Bucovina, ne-am adunat
pentru a confirma înţelegerea deplină a responsabilităţii pe care o purtăm în faţa popoarelor noastre,
ca şi în faţa lumii întregi, pentru a demonstra necesitatea unei analize profunde a trecutului nostru
comun, cu scopul de a contura într-un mod civilizat viitorul nostru comun în Casa Europeană.
20

Pentru mai multe informaţii lămuritoare privindu-1 pe omul Radu Grigorovici, în raport cu
vremea în care a trăit, vezi Gânduri despre adevărul vieţii şi adevărul ştiinţei, interviu realizat de
prof. dr. Marin Aiftincă, publicat în volumul Acad. Radu Grigorovici, Bucovina între milenii. Studii şi
documente, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, p. 2 1 . Vezi şi Dan H. Constantinescu, Radu
Grigorovici sau intelectualul, în "Curierul de Fizică" . Publicaţia Fundaţiei "Horia Hulubei " şi a
Societătii Române de Fizică, Bucureşti, anul XX, nr. 1 (63), aprilie 2009, p. 1 , 1 2- 1 3 .
2 1 Documentul se publică, pentru prima oară, în săptămânalul "7 zile bucovinene ", Rădăuţi,
anul I l , nr. 52, 200 1 , p. 6, în cadrul documentarului Destine şi valori bucovinene. Mesajul
academicianului Radu Grigorovici, adresat participanţilor la Congresul Societăţii pentru Cultura şi
Literatura Română în Bucovina, a fost citit, în 8 septembrie 200 1 , de către D. Vatamaniuc, a produs
reacţii, prin spiritul său critic şi curajul de a-1 exprima public, fie şi sub formă de mesaj. Noi l-am
reţinut pentru claritate, realism, viziune şi, mai ales, actualitatea sa, republicându-1 în volumul
Bucovina istorică. Studii şi documente, Cuvânt-înainte de D. Vatamaniuc, m. o. al Academiei
Române, Bucureşti, Editura Academiei Române, Colecţia "Enciclopedia Bucovinei în studii şi
monografii " (23), 2007, p. 593-596, într-un documentar intitulat sugestiv Românii din Bucovina în
reconstrucţia societăţii civile, p. 579-600.
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Noi reprezentăm diferite state suverane, suntem diferiţi prin conştiinţa noastră şi cultură, însă,
grupaţi fiind în baza Convenţiei de la Helsinki, nu vom întrerupe relaţiile, în pofida frontierelor
hotărâte de însăşi soarta istoriei.
Frumuseţea Bucovinei este frumuseţea naturii şi a oamenilor ei, a măreţiei şi înţelepciunii lor
spirituale, în varietatea culturilor etnice. Acest ţinut devenise un adevărat pământ al făgăduinţei
pentru reprezentanţii diferitelor popoare, unde, ca într-un adevărat laborator experimental european, s
a format imaginea bucovineanului, bine cunoscută în lumea civilizată. Şi, cu toate că astăzi această
imagine este esenţial deformată, departe de a fi romantică, ea ne obligă pe noi să regăsim adevăratele
orientări istorice.
Primul rector al Universităţii din Cernăuţi, pe jumătate român, pe jumătate ucrainean,
profesorul de limba germană Constantin Tomasciuc a spus: «Vai de acea naţiune care se teme de
influenţa altei naţiuni, căci ea singură îşi pronunţă atunci sentinţa capitală». Suntem lipsiţi de o astfel
de frică, mai mult chiar, noi suntem convinşi de necesitatea ajutorului şi a influenţei reciproce între
popoarele noastre şi cultura lor, care vor contribui la procesul de formare a omului mileniului viitor.
Astăzi concepţiile noastre reînvie frumoasele tradiţii ale Bucovinei, care şi-au găsit expresia în
hotărârea, devenită semnificativă pentru Europa, din 1 9 1 O, despre înţelegerea reprezentanţilor
diferitelor popoare care convieţuiesc în acest minunat ţinut. Să fim urmaşi demni ai strămoşilor noştri,
să facem în faţa lumii zbuciumate paşii noştri unul către celălalt, să demonstrăm dorinţa noastră de a
trăi în pace, colaborare şi înţelegere reciprocă.
Aşa să ne binecuvânteze Dumnezeu în toate căutările noastre comune ale adevărului care ne
uneşte, în toate începuturile ce vor transforma ţările noastre în ţări democratice şi vor face popoarele
noastre fericite, cetăţenii noştri mai apropiaţi!
Dr. Ortfried Kotzian, director executiv al Institutului "Bukowina" Augsburg (Germania)
Dr. Dimitrie Vatamaniuc, director al Centrului de Studii "Bucovina" al Academiei Române,
Rădăuţi (România)
Prof. univ. dr. Oleg Panciuk, director al Centrului Bucovinean de Cercetări Ştiinţifice de pe
lângă Universitatea de Stat "1. Fedkovici " Cernăuţi (Ucraina)
(Vasile 1. Schipor, Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei. Destinul unui proiect
ştiinţţjic, în "Analele Bucovinei ", Bucureşti, anul X, nr. 2 (2 1 ) [iulie-decembrie] 2003, p. 373.
Retipărit în volumul Bucovina istorică. Studii şi documente, Cuvânt-înainte de D. Vatamaniuc, m. o.
al Academiei Române, Bucureşti, Editura Academiei Române, Colecţia "Enciclopedia Bucovinei în
studii şi monografii" (23), 2007, p. 64-65.)

ANEXA 2
DECLARAŢIA

participanţilor la Conferinţa Internaţională "Bucovina, 1775-1862. Aspecte politice, sociale,
economice, culturale şi demografice", Rădăuţi, 31 mai - 3 iunie 1996

Reprezentanţii celor trei instituţii ştiinţifice de la Augsburg, Cernăuţi şi Rădăuţi, care se ocupă
cu cercetarea istoriei şi culturii Bucovinei, constată că:
1 ) S-a confirmat în mod strălucit necesitatea cercetării ştiinţifice a Bucovinei în colaborare
interdisciplinară şi internaţională.
2) A oferit posibilitatea unei discutări serioase a acestei problematici.
3) A constatat un acces diferenţiat al oamenilor de ştiinţă din ţările participante Ia diferitele
surse istorice.
4) A ajuns la concluzia că astfel de simpozioane sunt necesare pentru cercetări ştiinţifice
destinate unei colaborări internaţionale.
Conferinţa face următoarele propuneri :
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

366

Vasile 1. Schipor

16

1 ) Conferinţele c u astfel de tematică s ă aibă loc l a un interval de cel puţin doi ani, cu
schimbul, în unul din cele trei oraşe - Rădăuţi, Cernăuţi şi Augsburg -, cu scopul de a realiza o
apropiere a diferitelor puncte de vedere, precum şi publicaţii comune.
2) Tema şi locul manifestărilor vor fi fixate de fiecare dată prin discuţii în comun.
3) Cele trei instituţii vor lărgi, de asemenea, cooperarea lor prin schimbul regulat de cărţi,
reviste şi alte surse.
4) În afară de acestea, ar fi de dorit ca cercetătorii să-şi însuşească un minimum de cunoştinţe
în limbile de lucru (română, germană, ucraineană).
5) Se va căuta ca textele comunicărilor să fie înaintate din timp în cele trei limbi, în vederea
discutării preliminare a punctelor de vedere contradictorii . În scopul acesta, oamenii de ştiinţă vor fi
invitaţi cu câteva zile înaintea conferinţei respective.
Participanţii la conferinţă sunt convinşi că realizarea acestor măsuri va mări eficienţa
conferinţelor în sensul unei îmbunătăţiri a relaţiilor dintre ţările noastre.
Rădăuţi, 3 iunie 1 996. Ortfried Kotzian, Oleg Panciuc, D. Vatamaniuc
(D. Vatamaniuc, Bucovina intre Occident şi Orient. Studii şi documente, Prefaţă de acad.
Ştefan Ştefănescu, Bucureşti, Editura Academiei Române, Colecţia "Enciclopedia Bucovinei în studii
şi monografii" (20), 2006, p. 45)
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RODICA IAŢENCU

Beitriige des Akademikers Radu Grigorovici
zur Kenntnis der Geschichte der Bukowina

(Zusammenfassung)

In den historiographischen Debatten zur Geschichte der Bukowina haben die
Beitrăge des Akademikers Radu Grigorovici einen besonderen Platz. In den 90er
Jahren, nachdem er auf die Recherchen im Bereich der Physik verzichtet hat, die ihn als
Grtinder der rumănischen, in den wissenschaftlichen Kreisen anerkannten
Forschungsschule fiir amorphen Halbleiter bertihmt gemacht hatten, năherte sich der
Akademiker Radu Grigorovici an seiner Heimat Bukowina, indem er eine
Herausforderung seitens eines anderen Akademikers, D. Vatamaniuc, annahm, und
zwar, die Forschung der osterreichischen Volkszăhlungen, die zwischen 1 880 und 1 900
durchgefii hrt wurden. Nach 1 989 wurden die Ergebnisse seiner Bukowinaforschungen
bei Kongressen, Tagungen und Symposien prăsentiert und in verschiedenen Periodika,
auch zweisprachig (deutsch-rumănisch) veroffentlicht, wie z. b. in "Analele
Bucovinei ", "Glasul Bucovinei ", "«Septentrion)). Foaia Societăţii pentru Cultură" ,
"Kaindl-Archiv. Zeitschrift des Bukowina-Instituts flir den Kulturaustausch mit den
Bvolkern Mittel- und Osteuropas" . Der Verfasser hat zwei Sammlungen von
iibersetzten Dokumenten, die hauptsăchlich aus der Zeit der militărischen
iisterreichischen Verwaltung in der Bukowina stammten, verbffentlicht. Die Bande sind
ebenfalls in zweisprachiger Ausgabe, mit Einflihrungen, Noten und Kommentaren, im
Verlag der Rumanischen Akademie 1 998 und 2002 erschienen: - Bucovina În primele
descrieri geografice, istorice, economice şi demografice; - Bucovina În prima descriere
jizico-politică. Călătorie În Carpa(ii Dacici (1 788-1 789).
Im Jahre 2006, als er 95 Jahre alt wurde, wurden alle seine frtiher
verbffentlichten Studien zur Geschichte der Bukowina, sowie Kommentare zu einigen
iibersetzten, zweisprachig erschienenen Dokumenten und andere originale, einige noch
nicht verbffentlichte Beitrăge gesammelt und im Band Bucovina între milenii. Studii şi
documente publiziert, ein Band, demgegeniiber der Akademiker Radu Grigorovici
Comunicare prezentată la Conferinţa ştiinţifică internaţională " Bucovina şi bucovinenii în
secolul al XIX-lea. Tradiţionalism şi modernitate", cea de a XIX-a sesiune anuală de referate şi
comunicări ştiinţifice a Institutului "Bucovina", închinată Centenarului naşterii academicianului
Radu Grigorovici (1 91 1-2008), Rădăuţi, 1 0- 1 1 noiembrie 20 1 0.
•

Analele Bucovinei, XVIII, 2 (37), p. 367-378, Bucureşti, 20 1 1
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meinte: "es ist ein Roman der Liebe fur die Bukowina, meine Heimat". Grosstenteils
bestehen seine Beitrăge aus demographischen und sozialen Studien iiber die Bukowina
in der osterreichischen Zeit und ihnen liegen die statistischen Daten der osterreischen
Volkszăhlungen aus den Jahren 1 772, 1 774 und 1 775 zugrunde.
Indem er "die Neugierde des Intelektuellen und die statistischen Werkzeuge des
Physikers " zusammen verwendete, hat der Akademiker Radu Grigorovici ein Modell
ftir die interdisziplinăre wissenschaftliche Forschung im Bereich der Geschichte der
Bukowina vorgeschlagen und dadurch bewiesen, dass deren Forschung und Kenntnis
kein exklusives Vorrecht der Historiker ist. Die Beitrăge des Akademikers Radu
Grigorovici sind - durch die Neuigkeit der behandelten Themen, durch ihre Originalităt
und Objektivităt - wesentlich fur die Kenntnis der Bukowiner Geschichte.
Schliisselwiirter und -ausdriicke:

Bukowina, Dokumente, demographische

und soziale Studien.

Î n dezbaterile istoriografice privind istoria Bucovinei, contribuţiile
academicianului Radu Grigorovici ocupă un loc aparte. Născut la Cernăuţi, în anul
1 9 1 1 , acesta s-a format şi afirmat ca om de ştiinţă: licenţiat în fizică, lucrează la
Catedra de fizică experimentală de la Universitatea din Cernăuţi, apoi la Catedra de
optică de la Universitatea din Bucureşti; în anul 1 938 obţine doctoratul în fizică, iar
în anul 1 958 devine doctor docent în ştiinţe; în anul 1 963 este ales membru
corespondent al Academiei Române (din anul 1 990
membru titular;
vicepreşedinte al Academiei Române în perioada 2 februarie 1 990
1 februarie
1 994). Pune bazele şcolii româneşti de semiconductori amorfi, recunoscută în
cercurile ştiinţifice intemaţionale 1 •
Î n anii ' 90, după ce a renunţat la cercetările de fizică, academicianul Radu
Grigorovici se apropie de Bucovina sa natală, răspunzând unei provocări ştiinţifice
venite tot din partea unui bucovinean, academicianul D. Vatamaniuc. Episodul este
relatat în povestea spusă oaspeţilor săi, la aniversarea a 90 de ani de la naştere
(20 noiembrie 200 1 ), publicată sub titlul Cum ajunge un fizician să se ocupe cu
pasiune de istoria BucovineP : "A venit Dimitrie Vatamaniuc, editorul lui
Eminescu şi al altor scriitori români. A venit la mine cu nişte cărticele din
biblioteca profesorilor de la liceul din Rădăuţi. [ . . . ] Acolo erau statisticile,
recensămintele austriece din Bucovina, începând cu anul în care s-a înfiinţat liceul,
1 870 şi ceva. Şi mi-a spus: «Uitaţi, aici sunt cifre, iar de scris, scrie nemţeşte. Noi
nu înţelegem nimic din lucrurile astea, dar toţi politicienii naţionalişti din Bucovina
afirmă totdeauna că de fapt aceste statistici nu sunt valabile, că, deşi sunt făcute cu
mare exactitate, conţin falsificări grave; nu prea se ştie însă de fapt în ce constau.
-

-

1 Pentru mai multe informaţii vezi Vasile 1. Schipor, Academicianul Radu Grigorovici
(19 1 1-2008), la centenarul naşterii sale, în " Analele Bucovinei " , anul XVl l l, nr. 1 , 20 I l .
2 Comunicare publicată în Glasul Bucovinei " . Revistă trimestrială de istorie şi cultură,
"
Cernăuţi-Bucureşti, anul XVI, nr. 2, 2009, p. 34-46; Acad. Radu Voinea (editor), Evocări, voi. IV,
Craiova, Editura ALMA, 20 1 0; în traducere germană, cu titlul Wie kommt ein Physiker dazu, sich
leidenschaftlich mit der Geschichte der Bukowina zu beschiiftigen, este inclusă în sumarul revistei
"Analele Bucovinei ", anul XVl l l , nr. 1 , 20 1 1 .
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Odată, dumneata ştii nemţeşte; al doilea, eşti fizician şi poţi analiza cifrele alea, să
spui unde sunt şmecheriile)). Mi-a plăcut această provocare. Iată ceva care poate să
mă preocupe [ ... ]". Ulterior, după întocmirea câtorva studii dedicate istoriei
Bucovinei, academicianul Radu Grigorovici avea să afirme: "Am găsit în
examinarea critică a trecutului Bucovinei şi în întâlnirile frecvente cu frumuseţile şi
oamenii ei o satisfacţie în care se sintetizează cele două laturi, cea raţională şi cea
emotivă ale omului ce sunt, care mă subjugă complet. Gândul că această
contribuţie la cunoaşterea adevărului despre trecutul Bucovinei ar putea ajuta câtuşi
de puţin la supravieţuirea virtuţilor acestei regiuni, născute din valurile istoriei, mă
face să sper că nu irosesc anii care mi-au fost dăruiţi "3 .
Rezultatele cercetărilor ştiinţifice consacrate problemelor Bucovinei,
întreprinse de academicianul Radu Grigorovici, sunt prezentate la congrese,
conferinţe, simpozioane. În perioada 1 993-1 999, academicianul Radu Grigorovici
participă la sesiunile anuale organizate de Centrul pentru Studierea Problemelor
Bucovinei, al cărui director fondator este, susţinând mai multe comunicări:
- Studiu critic al recensământului austriac cu privire la populaţia Bucovinei (1),
comunicare susţinută în plenul sesiunii cu tema "Bucovina. Concept geopolitic,
istoric şi semnificaţii ", Rădăuţi, 9- 1 O octombrie 1 993; - Recensămintele populaţiei
din Bucovina de la sfârşitul secolului al XIX-lea, comunicare în plenul sesiunii cu
tema "Aspecte ale culturii române din Bucovina, 1 775-1 9 1 8 " , Rădăuţi, 1 5- 1 6
octombrie 1 994; - Studiu critic al recensământului austriac din 1880 cu privire la
populaţia Bucovinei. Bucovina, teritoriu de trecere a evreilor galiţieni spre
România între 1880 şi 1900, comunicare în plenul sesiunii cu tema "Viaţa culturală
din Bucovina, 1 9 1 8-1 940" , Rădăuţi, 7 octombrie 1 995; - Trei lumi paralele,
comunicare susţinută în plenul sesiunii cu tema "Valori ale civilizaţiei româneşti în
perioada interbelică", Rădăuţi, 1 2- 1 3 octombrie 1 996; - Dimitrie Onciul şi
determinismul istoric, comunicare susţinută în plenul sesiunii cu tema " Istorie şi
valori " (1), Rădăuţi, 1 O-Il octombrie 1 997; - " Descrierea districtului bucovinean
(1 775) " de Generalul Gabriel Sp/eny von Mihaldy, comunicare în plenul sesiunii
cu tema "Istorie şi valori" (II), Rădăuţi, Il octombrie 1 998; - Ion Budai-Deleanu
despre Bucovina, comunicare în plenul sesiunii cu tema "Generaţia Revoluţiei
Româ'!e de la 1 848 şi spiritul revoluţionar din Bucovina", Rădăuţi, 8 octombrie
1 999. In cadrul celor două reuniuni ştiinţifice internaţionale tripartite organizate la
Rădăuţi ( "Bucovina, 1 775- 1 862. Aspecte politice, sociale, culturale, economice şi
demografice", Rădăuţi-Bucureşti, 3 1 mai - 3 iunie, 5 iunie 1 996; "Bucovina,
1 86 1- 1 9 1 8. Aspecte edificatoare pentru o Europă unită? ", Rădăuţi,
20-22 septembrie 2000) academicianul Radu Grigorovici prezintă comunicările
3 Dialoguri cu bucovinenii, interviu realizat de dr. Alexandrina Cemov, publicat în
"Glasul
Bucovinei ". Revistă trimestrială de istorie şi cultură, Cernăuţi-Bucureşti, anul III, nr. 2, 1 996, p. 9;
Radu Grigorovici, Bucovina intre milenii. Studii şi documente, Cuvânt-înainte de D. Vatamaniuc,
m. o. al Academiei Române, volum îngrij it de Rodica Marchidan şi Rodica Iaţencu, indice de nume:
Rodica laţencu, Bucureşti, Editura Academiei Române, Colecţia " Enciclopedia Bucovinei în studii şi
monografii" ( 1 9), 2006, p. 39.
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Comentarii la ., Descrierea Bucovinei " a Generalului Gabriel Sph?ny şi Viitorul
unei iluzir4 .
Contribuţiile academicianului Radu Grigorovici privitoare la istoria Bucovinei
sunt tipărite, unele în versiune bilingvă (română şi germană), în diverse periodice:
,,Analele Bucovinei", "Glasul Bucovinei", "Septentrion" . Foaia Societăţii pentru
Cultura şi Literatura Română în Bucovina, "Kaindl Archiv". Zeitschrift des
Bukowina-Instituts fiir den Kulturaustausch mit den Volkern Mittel- und Osteuropas5 .
Autorul a publicat şi două colecţii de traduceri de documente, în ediţie
bilingvă, română şi germană, cu introduceri, note şi comentarii :
Bucovina În
primele descrieri geografice, istorice, economice şi demografice, ediţie bilingvă
îngrijită, cu introduceri, postfeţe, note şi comentarii de acad. Radu Grigorovici;
prefaţă de D. Vatamaniuc, Bucureşti, Editura Academiei Române, Colecţia
"
"Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii (2), 1 998, 464 p.; - Balthasar
Hacquet, Bucovina în prima descriere fizica-politică. Călătorie În Carpaţii Dacici
(1 788-1 789), ediţie bilingvă îngrijită, cu introduceri, postfeţe, note şi comentarii de
acad. Radu Grigorovici; prefaţă de D. Vatamaniuc, Rădăuţi, Editura "Septentrion",
2002, 1 36 p. şi 1 5 planşe cu reproduceri după ilustraţii de epocă. Referindu-se la
traducerea, comentarea şi publicarea acestor documente, provenite, în special, din
perioada ocupării de către Imperiul Habsburgic a Moldovei de Sus, academicianul
Radu Grigorovici le recomandă " cu căldură" celor interesaţi " pentru actualitatea
unor teme şi situaţii, pentru similitudinea cu ceea ce am trăit şi trăim în perioada
tranziţiei «originale)) a României de la comunism înapoi la capitalism. Nu mai
puţin, pentru a deveni conştienţi de vechimea, originea, cauzele unor neajunsuri ale
societăţii, de care ne lovim şi astăzi. La fel şi pentru modul lucid de analiză
economică şi socială tăcut de autorităţile austriece situaţiei găsite în regiunea
anexată şi pentru soluţiile propuse la vremea aceea, unele valabile şi în prezent"6 .
_
I n anul 2006, la împlinirea vârstei de 95 de ani, studiile de istorie a
Bucovinei publicate anterior de academicianul Radu Grigorovici, comentarii la
unele documente traduse şi editate bilingv, precum şi alte contribuţii originale,
unele inedite, au fost reunite într-un volum, " un roman de dragoste pentru
Bucovina, ţara mea de obârşie" , cum însuşi autorul afirmă, intitulat Bucovina între
milenii. Studii şi documente, cuvânt-înainte de D. Vatamaniuc, m. o. al Academiei
Române, volum îngrijit de Rodica Marchidan şi Rodica laţencu, indice de nume de
Rodica Iaţencu, Bucureşti, Editura Academiei Române, Colecţia "Enciclopedia
Bucovinei în studii şi monografii " ( 1 9), 2006, 492 p.
În marea lor parte, contribuţiile academicianului Radu Grigorovici constau în
studii demografice şi sociale privitoare la Bucovina din perioada austriacă, realizate
din perspectiva fizicianului care "şi-a însuşit dictonul lui Descartes, dubito ergo sum
nu numai din punct de vedere filosofic, ci şi ca unul dintre principiile de bază ale
-

4

Vasile 1. Schipor, op. cit.

5 Vezi Rodica Iaţencu, Bibliografia lucrărilor academicianului Radu Grigorovici Închinate

Bucovinei, în "Analele Bucovinei ", anul XVIII, nr. 1 , 20 I l .
6 Radu Grigorovici, op. cit. , p. 385.
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metodei cercetării ştiinţifice"7 . În perioada 1 99+-1 999 au fost publicate şase studii,
care au valorificat datele statistice ale recensămintelor austriece efectuate în Bucovina
în perioada 1 880--1 900 şi cele ale recensămintelor din anii 1 772, 1 774 şi 1 77 5,
realizate de Divanul Moldovei, din ordinul feldmareşalului conte P.A. Rumianţev şi de
către o echipă de ofiţeri austrieci, aflaţi sub comanda generalului Gabriel Spleny von
Mihăldy: Studiu critic al recensământului austriac din 1880 cu privire la populaţia
Bucovinei. !. Manipularea ulterioară a datelor ( "Analele Bucovinei ", anul 1, nr. 2,
1 994, p. 35 1 -357; republicat în volumul Bucovina Între milenii. Studii şi documente,
p. 58-64); Studiul critic al recensământului austriac din 1880 cu privire la populaţia
Bucovinei. Il. Ştiinţa de carte ( "Analele Bucovinei ", anul 1, nr. 2, 1 994, 359-367;
republicat în volumul Bucovina Între milenii. Studii şi documente, p. 65-74); Studiul
critic al recensământului austriac din 1880 cu privire la populaţia Bucovinei. 111.
Bucovina, teritoriu de trecere a evreilor galiţieni spre România Între 1880 şi 1900
( "Analele Bucovinei ", anul II, nr. 2, 1 995, p. 339-355; republicat în volumul
Bucovina Între milenii. Studii şi documente, p. 75-92); Trei lumi paralele ( " Analele
Bucovinei", anul III, nr. 1 , 1 996, p. 83-1 09; republicat în volumul Bucovina Între
milenii. Studii şi documente, p. 93- 1 1 7); Studiul comparativ al recensămintelor
populaţiei Bucovinei din anii 1 772, 1 774 şi 1 775 (1) ( "Analele Bucovinei ", anul V,
nr. 2, 1 998, p. 293-3 1 2; republicat în volumul Bucovina Între milenii. Studii şi
documente, p. 1 1 8- 1 37); Studiul comparativ al recensămintelor populaţiei Bucovinei
din anii 1 772, 1 774 şi 1 775 (II) (,,Analele Bucovinei", anul VI, nr. 1 , 1 999, p. 47-82;
republicat în volumul Bucovina între milenii. Studii şi documente, p. 1 38-1 74). Pe
baza analizei critice a datelor furnizate de Comisia Centrală de Statistică Austriacă,
care a valorificat informaţiile provenite în urma organizării recensămintelor asupra
populaţiei Bucovinei în anii 1 880, 1 890 şi 1 9008 , apelând şi la alte surse
7 Ibidem, p. 5 1 .
K Rezultatele recensămintelor au fost publicate în volumele: Ergebnisse der nach dem Stande

vom 31. Dezember 1 880 in Bukowina ausgefiihrten Ziihlung der Bevălkerung und der hiiuslichen
Nutzthiere. Herausgegeben van der k. k. Statistischen Centrai-Commission (Rezultatele recensământului
efectuat asupra populaţiei şi animalelor din gospodăriile Bucovinei la data de 3 1 decembrie 1 880.
Editată de Comisia Centrală Austriacă de Statistică), Wien, 1 882; Speciai-Orts Repertorium der
Bukowina. k. k. Statistische Centrai-Commission (Repertoriul special al localităţilor din Bucovina),
Wien, 1 885; Anton Zachar, Die Ergebnisse der Volh- und Viehziihlung vom 31. Dezember 1 900 im
Vergleiche mit denen der Volks- und Viehziihlungen vom 31. Dezemher 1880 und 1890 im Herzogtume
Bukowina (Rezultatele recensământului populaţiei şi animalelor din 3 1 decembrie 1 900 în comparaţie cu
acelea ale recensămintelor din 3 1 decembrie 1 880 şi 1 890 din Ducatul Bucovina), Cernăuţi, Editura
Pardini, 1 907; Anton Zachar, Die Ergebnisse der Volks- und Viehziihlung vom 31. Dezember 1 900 im
Herzogtum Bukowina (Rezultatele recensământului populaţiei şi animalelor ducatului Bucovinei, din 3 1
decembrie 1 900), Cernăuţi, Editura Pardini, 1 907; Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen
Konigreiche und Liinder; hearbeitet auf Grund der Ergehnisse der Volksziihlung vom 31. Dezember
1900 (Lexiconul comunelor din regatele şi ţările reprezentate în Consiliul Imperial, prelucrat pe baza
recensământului populaţiei de la 3 1 decembrie 1 900), voi. XIII, Bukowina, Editat de Comisia Centrală
de Statistică, Viena, 1 907; Die Ergehnisse der Volks- und Viehziihlung vom 31. Dezember 1910 im
Herzogtume Bukowina (Rezultatele recensământului populaţiei şi animalelor la 3 1 decembrie 1 9 1 O în
Ducatul Bucovina), preluat şi publicat, după datele Comisiei Centrale de Statistică de la Viena, de
Oficiul Statistic al Ducatului Bucovina, Cernăuţi, 1 9 1 3.
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documentare, autorul a demonstrat faptul că datele statistice au fost manipulate,
identificând aşa-zisele "şmecherii " : amplificarea intenţionată a proporţiei elementului
german în populaţie (idişul evreilor fiind asimilat cu limba germană), prin " modul
deformat de colectare pe teren a datelor, mai ales cu privire la criteriul limbii de
conversaţie, folosit pentru a defini apartenenţa etnică a populaţiei "9 ; odată cu
republicarea datelor statistice obţinute în urma recensământului din anul 1 880 s-a
transformat tacit, lucru semnificativ pentru statistică, limba de conversaţie (germană
şi ruteană) în naţionalitate (germani şi ruteni), însă, "cu toată această tendinţă voit
defavorabilă elementului român autohton, s-a dovedit că raportul dintre numărul de
vorbitori de limbă română şi a celor de limbă ruteană în cadrul populaţiei autohtone a
Bucovinei a putut fi modificat relativ puţin, cu circa 1 0%"1 0 . Aplecându-se asupra
datelor recensământului austriac efectuat în anul 1 880 (care a înregistrat în provincie
5 7 1 67 1 de suflete) din perspectiva ştiinţei de carte, academicianul Radu Grigorovici
a analizat acţiunea factorilor care au influenţat analfabetismul în epocă şi
posibilitatea combaterii acestuia, concluzia fiind aceea că "examinarea amănunţită a
datelor statistice pe planul alfabetizării populaţiei Bucovinei sub stăpânirea austriacă
oferă ocazia de a obţine, printr-o interpretare atentă, cantitativă, o întelegere mai
bună a factorilor politici şi sociali care au uşurat sau au frânat progresul. In particular,
trebuie admirată insistenţa depusă de intelectualii români ai epocii de a promova
înfiinţarea unor instituţii de învăţământ de nivel ridicat, fie el chiar într-o limbă
străină, dar care oferea accesul nu numai la o cultură europeană înaintată, ci şi la
bunăstare şi la poziţii sociale înalte pentru conaţionalii lor" 1 1 • O analiză efectuată tot
pe baza datelor recensămintelor din anii 1 880, 1 890 şi 1 900 şi a cercetărilor lui
Anton Zachar, care compara rezultatele acestor recensăminte din perspectiva
migraţiilor de populaţie, stabileşte cauzele creşterii relativ: a populaţiei evreieşti faţă
de populaţia totală din Bucovina în perioada 1 880-1 900. Insoţit de grafice, tabele şi
hărţi, studiul a analizat cantitativ dinamica imigrării evreilor, la nivel global şi local,
pentru fiecare localitate bucovineană în parte, din perspectiva lămuririi următoarelor
aspecte: " a) migrările evreilor în interiorul Bucovinei se pot explica printr-un proces
de difuziune îndreptat preferenţial spre regiunile de proporţie mai redusă a populaţiei
evreieşti? b) dacă acest mecanism al migraţiei interne a populaţiei evreieşti din
Bucovina se confirmă, putem găsi în datele statistice amănunţite ale recensămintelor
din 1 880 şi 1 900 date care să decidă sensul migraţiei ei peste graniţele exterioare ale
Bucovinei cu Galiţia, Rusia (Basarabia) şi pe ce căi s-a desfăşurat în interiorul
Bucovinei? c) care au fost cauzele externe care au declanşat putemicele migraţii din
şi spre Bucovina în intervalul de timp 1 880- 1 900?" 1 2 • Concluzia autorului - după ce
a demonstrat că " ipoteza procesului de difuzie pare să explice satisfăcător migrarea
populaţiei evreieşti în interiorul Bucovinei, cu excepţia notabilă a judeţului Siret"1 3 ;
9 Radu Grigorovici, op. cit.,
1 0 Ibidem, p. 52.
1 1 Ibidem, p. 73.
1 2 Ibidem, p. 76.
1 3 Ibidem, p. 78.

p.

52.
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că în perioada 1 880- 1 9 1 O apare pe harta Bucovinei o reţea de " coridoare" distribuite
de-a lungul graniţelor şi a arterelor de comunicaţie, în care populaţia evreiască
relativă scade şi a identificat cauzele emigrării, după 1 880, a evreilor din Bucovina
spre România, declanşate de hotărârile Congresului de la Berlin ( 1 878), care obliga
România să faciliteze încetăţenirea evreilor - este aceea că Bucovina a reprezentat, în
această perioadă, un teritoriu de trecere a evreilor galiţieni spre România.
Un studiu original, de istorie socială, însoţit de hărţi, reprezentări grafice,
tabele şi figuri, bazat pe recensământul din anul 1 900 al populaţiei şi animalelor
din Bucovina, se referă la cele trei tipuri de unităţi teritoriale ale provinciei,
oraşele/târgurile, satele şi domeniile, cele "trei lumi paralele" cum le-a numit
autorul, între care există diferenţe specifice, mai ales etnice şi economice, cele
asupra cărora şi-a extins analiza. Concluziile sunt următoarele : " 1 . S-a constatat o
preferinţă gradată a membrilor etniilor băştinaşe sau imigrante pentru una dintre
cele trei <dumi» menţionate, în funcţie de originea sau poziţia faţă de putere.
2. Deşi oraşele se găseau încă la nivel de târguri sau sate mai mari, acestea se
înstrăinaseră puternic din punct de vedere etnic de populaţia rurală, mult mai
numeroasă. Etniile preponderent rurale sunt cea română şi cea ruteană. Etnia
predominant urbană erau evreii. 3. Târgurile şi satele, locuite în esenţă de membri
ai etniilor autohtone, dar şi imigrante, se străduiesc cu destul succes într-o
economie de subzistenţă şi contribuie hotărâtor, mai ales prin creşterea vitelor şi
industria locală, la bunăstarea proprie şi la starea pozitivă a economiei întregii tări.
4. Domeniile erau încă mai înstrăinate etnic decât oraşele. În proprietatea lor se �fla
cam o treime din terenul ţării, iar bogăţiile forestiere şi ale subsolului dispăruseră
aproape total din mâna ţăranilor. Domeniile erau orientate în majoritate spre câştig
financiar. Totuşi, sau tocmai de aceea, contribuţia lor la bunăstarea ţării era mult
mai mică decât a populaţiei rurale, atât în mod absolut, cât, mai ales, dacă era
raportată la pământul avut în proprietate"1 4 •
Două studii, din categoria celor care se referă la aspecte demografice şi
sociale, privitoare la perioada premergătoare înglobării Bucovinei de către Imperiul
Habsburgic, valorifică, comparativ, informaţiile prezentate în cele trei recensăminte
din anii 1 772, 1 774 şi 1 775. Recensământul din anul 1 772 a fost organizat de către
Divanul Moldovei, din ordinul feldmareşalului conte P. A. Rumianţev şi transmis
administratorului militar al Moldovei, generalul A. V. Rimski-Korsakov. Întrucât
originalul nu s-a păstrat, trimiterile se fac la documentul care reprezintă o parte din
traducerea în limba rusă, referitoare la 20 din cele 22 de ţinuturi ale Moldovei.
Acest recensământ este repetat în anul 1 774
documentul care s-a păstrat, ce
conţine mai multe date (prenumele, uneori şi numele de familie, porecla, meseria
sau etnia fiecărui recenzat), este în limba română cu grafie chrilică şi se referă la 1 9
din cele 22 de ţinuturi ale Moldovei, dar nu identice cu cele la care face referire
recensământul anterior. Al treilea recensământ, cel organizat în anul 1 775, a fost
efectuat de către o echipă de ofiţeri austrieci, aflaţi sub comanda generalul Gabriel
-

1 4 Ibidem, p. 54.
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Spleny von Mihâldy. Pentru a întocmi un studiu comparativ şi a realiza o
interpretare unitară a rezultatelor acestor recensăminte, academicianul Radu
Grigorovici a întocmit noi tabele de date şi o serie de hărţi, cu împărţirea
administrativă a teritoriului moldovenesc, limitele ţinuturilor şi ocoalelor
moldoveneşti în anul 1 774, limitele dintre vechile ţinuturi şi ocoale - în acest mod
se putea face o comparaţie cu ultima împărţire administrativă, în districte politice
(ţinuturi) şi judiciare (ocoale), realizată de regimul habsburgic -, hărţi parţiale ale
regiunilor de graniţă din partea estică şi sudică a Bucovinei. Autorul a urmărit
evoluţia populaţiei satelor, a clericilor, precum şi imigrările şi emigrările din
Bucovina, acordând atenţie unor aspecte legate de cunoaşterea cauzelor
fenomenelor demografice înregistrate, a efectelor structurilor etnice, geografice,
economice cu caracter microregional, a reformei fiscale şi a începutului tranziţiei
de la o economie pastorală la una agrară, care reies din analiza Ţinuturilor
Cemăuţiului, Hotinului, Sucevei, Câmpulung-Cemăuţi, Câmpulung-Suceava.
Considerând Bucovina în ansamblul ei, autorul a demonstrat că aceste
recensăminte, "deşi comandate şi efectuate de două mari puteri ce aveau acelaşi
scop, însă interese opuse, dar care doreau să cunoască starea de fapt, reflectă
realitatea în perfectă concordanţă şi adevăr" 1 5 • Datele referitoare la Bucovina,
apreciată de Iosif al II-lea drept o terra deserta, care reies din analiza
recensămintelor efectuate în anii 1 774 şi 1 775, scot în evidenţă faptul că "în anul
1 774 populaţia Bucovinei extinse, cuprinsă în cele 285 de localităţi ale sale, se
cifra la 1 6 448 de familii casnice, deci, convenţional, la 82 400 de locuitori.
Lipseşte târgui Sadagura, care n-a putut fi recenzat din cauza interdictiei
generalului Rumianţev [ . . . ]. În anul 1 775 Bucovina extinsă avea, d �pă
recensământ, 290 de localităţi. [ . . ] Am putut calcula aici numai populaţia
Bucovinei extinse temporar, fiindcă nu ştim cum să repartizăm numărul global de
negustori, armeni şi evrei între cele 229 de localităţi rămase definitiv în Bucovina
după iulie 1 776 şi cele 56 de localităţi retrocedate Moldovei, deşi ştim că numărul
de familii retrocedate ce făceau parte din categoriile sociale recenzate în 1 775 se
ridica la 2 1 1 6. Numărul familiilor recenzate punctual în 1 775 este egal cu 1 5 805 .
Adăugând cele 629 de familii recenzate numai global, obţinem rezultatul final de
1 6 434 de familii [ . . . ]" 1 6 •
În categoria contribuţiilor demografice şi sociale privitoare la istoria
Bucovinei se încadrează şi studiile academicianului Radu Grigorovici referitoare la
populaţia de etnie germană a Bucovinei: Răsfoind un vechi dicţionar geografic al
Bucovinei şi Micşorarea populaţiei germane din România ca urmare a celui de al
Doilea Război Mondial, publicate în volumul Bucovina între milenii. Studii şi
documente (p. 1 75- 1 77 ; 1 78-206). Primul studiu se referă la modul de distribuţie a
populaţiei de origine germană, colonizată predominant acolo unde erau aşezaţi
românii. Al doilea studiu analizează populaţia germană din România şi separat cea
.

1 5 ibidem, p. 55.
1 6 ibidem, p. 55; 1 65-1 66.
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din Banat, Transilvania, Bucovina, Basarabia şi Dobrogea pe baza recensămintelor
din anii 1 930, 1 948, 1 956, 1 966, 1 977 şi 1 992 şi a documentelor vremii. Soarta
coloniilor germane din România, concluzionează autorul, " este ce-i drept critică,
dar încă nu definitiv hotărâtă. De un lucru sunt sigur: dacă ar fi ca minoritatea
germană din România să devină din nou un fragment viabil al naţiunii germane, cu
obiceiuri proprii, cu cultură şi mod de viaţă proprii, poate chiar cu un dialect
propriu, atunci marea majoritate a românilor îi vor considera bineveniţi, iar
revenirea unei părţi din cei plecaţi va fi interpretată ca un semn prevestitor al
integrării României în Europa" 1 7 •
Cu aceeaşi rigurozitate, caracteristică omului de ştiinţă, academicianul Radu
Grigorovici s-a apropiat şi de alte subiecte privitoare la Bucovina, provincia care
"devenise, în timp, aproape complet diferită faţă de ceea ce preluase Imperiul
Austriac, în 1 775, de la Principatul Moldovei. [ . . ] Populaţia, aproximativ înzecită,
a devenit multietnică, fiind compusă din cel puţin opt neamuri diferite, care au
asimilat parţial o civilizaţie occidentală, dominată de un spirit german, conservat
până astăzi [ . . ], dar a păstrat, în acelaşi timp, în ciuda vicisitudinilor, dominaţia
Bisericii Ortodoxe" 1 8 . Pe această temă au apărut studiile Politica austriacă şi
rezultatele ei adeseori neaşteptate 1 9 ; Comentariul general la Descrierea
districtului bucovinean de general Gabriel Spleny van Mihtildi (1775/0; Fizica la
Universitatea din Cernăuţi (1875-1940/ 1 ; De la K. u. K. 1. Staatsgymnasium din
Cernăuţi (1808-1918) la Liceul "Aran Pumnul " (1918-1944): modele culturale În
schimbare22 .
Bucovina, prin caracterul ei multietnic, a fost considerată drept model de
organizare a convieţuirii interetnice, model pentru edificarea unei Uniuni
Europene. "Deşi flatantă, această idee mi se pare, de fapt, o i luzie"23 , afirmă
academicianul Radu Grigorovici, argumentându-şi această observaţie în două
.

.

17 ibidem, p. 203.
1K ibidem, p. 1 5.

19 Comunicare prezentată la sesiunea omagială 75 de ani de la Unirea Bucovinei cu România,
Suceava, 26-28 noiembrie 1 993. Publicată in "Analele Bucovinei ", anul Il, nr. 1 , 1 995, p. 5-1 5;
"
"Septentrion . Foaia Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română in Bucovina, Rădăuţi, anul III,
nr. 1 O- I l , 1 995, p. 1, 2; în variantă bilingvă, în voi. Bucovina Între milenii. Studii şi documente,
p. 2 1 7-233.
2° Comentariu publicat în lucrarea Bucovina În primele descrieri geografice, istorice,
economice şi demografice, ediţie bilingvă, îngrijită, cu introduceri, postfeţe, note şi comentarii de
acad. Radu Grigorovici, prefaţă de D. Vatamaniuc, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1 998,
p. 1 0-1 3 ; 220-230; republica! in voi. Bucovina Între milenii. Studii şi documente, p. 387-4 1 7.
2 1 Referat prezentat la Conferinţa despre istoria Universităţii Cernăuţi, Cernăuţi-Ucraina,
25 septembrie
5 octombrie 1 995, organizat de Centrul de Cercetări Bucovinene de pe lângă
Universitatea Cernăuţi. Publicat, in variantă bilingvă, în voi. Bucovina Între milenii. Studii şi
documente, p. 325-335.
22 Referat prezentat in colaborare cu acad. Vladimir Trebici, în cadrul Simpozionului
Internaţional de Studii Schimbarea mentalităţii În Bucovina, Cernăuţi, septembrie 1 993. Publicat, în
variantă bilingvă, in volumul Bucovina Între milenii. Studii şi documente, p. 34 1-3 6 1 .
2 3 Radu Grigoroviei, Bucovina Între milenii. Studii şi documente, p. 1 6.
-
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studii: Modelul BucovineP4 ş i Viitorul unei iluziP 5 • Aici regăsim, printre altele, idei
legate de evoluţia relaţiilor interetnice în provincie şi încercarea asigurării unei
convieţuiri paşnice prin Ausgleich 26• Concluziile autorului merită a fi retinute:
" Minuscula formaţie multinaţională a Bucovinei a fost rezultatul efemer al unui
procedeu nepermis din punct de vedere juridic şi moral, aplicat faţă de Principatul
Moldova de către un monarh care gândea ca un iluminist şi proceda ca un aderent
al lui Machiavelli, Iosif al II-lea. Bucovina a căpătat voit un caracter multinaţional
prin colonizarea organizată [ . . . ] cu locuitori germani şi prin imigrarea responsabilă
şi necontrolată a unor elemente străine [ . . . ]. Caracterul tolerant şi paşnic al relaţiilor
interetnice se datorează acţiunii comune a îndepărtării de teritoriul provinciei a
oricărei activităţi războinice, modernizării sistemului educaţional, dominaţiei
supernaţionale a bogatei Biserici Ortodoxe [ ... ], procentajului ridicat al populaţiei
rurale de toate etniile, tolerante prin tradiţie, [ . . . ] precum şi, parţial, legislaţiei
austriece cu caracter iluminist. Prin imigrarea masivă organizată sau neîngrădită a
unor etnii foarte variate şi prin obligativitatea învăţării limbii germane, Bucovina
fusese transformată într-un soi de «Elveţie est-europeană», în care limba şi cultura
germană să garanteze apartenenţa ei la Monarhia Habsburgică şi să demonstreze în
acest fel viabilitatea unor mari puteri constituite din ţări multinaţionale. Cei care îşi
făcuseră iluzia că Bucovina, asemenea Statelor Unite ale Americii, va deveni un
creuzet în care se vor contopi naţionalităţile conlocuitoare, n-au ţinut seama de
creşterea rapidă a naţionalismului în Europa şi, astfel, naşterea acelui nou
homunculus, numit Homo Bucovinensis, detaşat de naţionalitatea sa şi credincios
împăratului, n-a mai avut loc. Populaţia, divizată în mai multe grupuri etnice credincioase, cu unele excepţii, culturilor, l imbilor, obiceiurilor şi confesiunilor lor
- rămăsese, văzută din afară, paşnică şi lipsită de conflicte interne şi externe, şi
"
Bucovina reveni întreagă la România, încărcată cu ele [s. a. - R. G. f7 . Ausgleich-ul,
în viziunea academicianului Radu Grigorovici, "nu şi-a pierdut nici astăzi magia,
24 Comunicare susţinută la Colocviul internaţional Bucovina - o microuniune europeană avant
la lettre, organizat de Centrul de Studii "Bucovina " în colaborare cu Filiala "Bucovina" a Uniunii
pentru Europa din România, Rădăuţi, 30 mai 1996. Publicată în limba germană în "Analele
Bucovinei", anul III, nr. 2, 1 996, p. 261-280; versiunea în limba română apare în "Analele
Bucovinei ", anul III, nr. 2, 1 996, p. 28 1 -289; anul IV, nr. 3, 1997. p. 8 0 1 -8 1 6; republica!, în ambele
variante, în voi. Bucovina În/re milenii. Studii şi documente, p. 234--266.
25 Studiu publicat în "Glasul Bucovinei ". Revistă trimestrială de istorie şi cultură, Cernăuţi
Bucureşti, anul VII, nr. 3, 2000, p. 1 5-2 1 ; Ştefan Purici (ed.), Procese politice, sociale, culturale şi
economice în Bucovina, 1861-1 918. Aspecte edificatoare pentru o Europă unită? Materialele
conferinţei ştiinţifice internaţionale, Rădăuţi, 20--22 septembrie 2000, Suceava, Editura Universităţii,
2000, p. 1 57-1 67 (aici sunt publicate şi două versiuni prescurtate ale comunicării, în limba germană şi
ucraineană, p. 1 69-175); în limba germană studiul este tipărit în " Kaindl Archiv". Zeitschrift des
Bukowina-Instituts flir den Kulturaustausch mit den Viilkern Mittel- und Osteuropas, Augsburg,
nr. 49-50, 2002, p. 3- 1 O; în varianta română şi germană este publicat în voi. Bucovina Între milenii.
Studii şi documente, p. 267-285.
"
"
26 Primul înţeles al cuvântului este
"nivelare ; ulterior a căpătat sensul de "compromis ,
", acord".
mediere
"
"
27 Radu Grigorovici, Bucovina Între milenii. Studii şi documente, p. 257-258.
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deşi istoria, analizată la amănunt, a arătat că a fost o iluzie. Mulţi oameni cred şi
astăzi sincer că datorită încheierii reuşite a unui Ausgleich, Bucovina austriacă,
multietnică şi paşnică, ar putea servi de model Europei în construcţie28 . Mai întâi,
acest Ausgleich a fost de fapt numai o reformă electorală, bazată pe separare şi nu
pe colaborare interetnică. Apoi, Bucovina a fost o ţară a toleranţei reciproce şi nu o
ţară a înţelegerii reciproce [ . . . ]. Iar în timp, Ausgleich-ul bucovinean a durat mult
prea puţin pentru a se putea trage o concluzie" [s. a. - R. G.] 2 9 .
Ca fost absolvent al Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din Cernăuţi, unde a
obţinut licenţa în ştiinţe chimice ( 1 93 1 ) şi în ştiinţe fizice ( 1 934) şi a fost
preparator în cadrul Laboratorului de Fizică Experimentală de l a Facultatea de
Ştiinţe, condus de profesorul Eugen Bădărău ( 1 933-1 935), academicianul Radu
Grigorovici a dedicat câteva studii şcolii de fizică de la Cernăuţi: Şcoala de fizică
de la Cernăuţi (1918-1944)30, Fizica la Universitatea din Cernăuţi (1875-1940/ 1 ,
Fizica la Cernăuţi32 •
Alte contribuţii ale academicianului Radu Grigorovici privitoare la Bucovina
(tipărite în lucrarea Bucovina intre milenii. Studii şi documente) se referă la:
Dimitrie Onciul şi determinismul istoric; Aniversarea a 74 de ani de la Unirea
Bucovinei; Mesaj către Adunarea Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română
in Bucovina; Cuvânt rostit la 24 noiembrie 1992 la inaugurarea, la Biblioteca
Academiei Române, a expoziţiei "Bucovina. 1918-1992 ".
În ce măsură "a fost ocupaţia austriacă benefică sau dăunătoare pentru
românii din Bucovina" este întrebarea la care academicianul Radu Grigorovici
răspunde în studiul Bucovina, fereastră către vest a Moldovei33 : "Benefică a fost,
2� Despre schimbul de idei purtat pe această temă între academicianul Radu Grigorovici şi
partenerii de la Bukowina-lnstitut, vezi Ortfried Kotzian, Radu Grigorovici (1 91 1-2008) - ein Leben
fiir die Bukowina, în "Analele Bucovinei " , anul XVIll, nr. 1 , 20 1 1 ; Ortfried Kotzian, Der Bukowina
Ausgleich 1910: Beispiel einer Losung ethnisch-religi6ser Konflikle, în " Kaindl-Archiv", Zeitschrift
des Bukowina-lnstituts flir den Kulturaustausch mit den Yolkern Mittel- und Osteuropas, nr. 9, 1 992,
p. 1 1 - 1 9.
29 Radu Grigorovici, Cum ajunge un fizician să se ocupe cu pasiune de istoria Bucovinei, în
Glasul
Bucovinei ". Revistă trimestrială de istorie şi cultură, Cernăuţi-Bucureşti, anul XVI, nr. 2,
"
2009, p. 34--46.
"
30 Studiu publicat în
"Glasul Bucovinei . Revistă trimestrială de istorie şi cultură, Cernăuţi
Bucureşti, anul Il, nr. 1 , 1 995, p. 56-63; republica! în voi. Bucovina Între milenii. Studii şi documente,
p. 3 1 7-324.
31 Referat prezentat la Conferinţa despre istoria Universităţii Cernăuţi, Cernăuţi-Ucraina,
25 septembrie - 5 octombrie 1 995, organizată de Centrul de Cercetări Bucovinene de pe lângă Universitatea
Cernăuţi şi publicat, în variantă bilingvă, în voi. Bucovina Între milenii. Studii şi documente, p. 325-335.
32 Studiu publicat în "Curierul de Fizică" , Bucureşti, nr. 7, februarie 1 992; republica! în
voi. Bucovina intre milenii. Studii şi documente, p. 336-340.
"
33 Studiu publicat în
"Analele Bucovinei , anul 1, nr. 1 , 2004, p. 7-1 3; republica! în
voi. Bucovina Între milenii. Studii şi documente, p. 286-300. Sub titlul Bucovina -fereastră deschisă
a Moldovei spre Europa, lucrarea a fost prezentată la simpozionul ştiinţific Bucovina, concept
geopolitic, istoric şi semnificaţii, organizat în cadrul "Zilelor Academice leşcnc", 9 octombrie 1 993,
Rădăuţi, şi la al XVIII-lea Congres al Academiei Româno-Americane, organizat la Chişinău, în anul
1 993, sub auspiciile Academiei Române şi Academiei Republicii Moldova.
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fără îndoială, deschiderea timpurie spre Vest, contactul cu instituţiile de cultură
germană. Urmele se văd în parte până astăzi. Totuşi, şi celelalte ţări româneşti s-au
îndreptat spre Vest, spre modernizare, ce-i drept cu destulă întârziere şi, poate, cu
mai puţină temeinicie, mai superficial. Dar, pe de altă parte, Austria a lăsat
românilor bucovineni o groaznică moştenire. Invazia străinilor a fost, ce-i drept,
atenuată de relativa toleranţă naţională a unui imperiu multinaţional, în care putem
găsi multe, multe analogii cu S.U.A., dar repartiţia geografică a uneia din aceste
naţiuni alogene pe un teritoriu compact, combinată cu protecţia slabă militară pe
care i-au putut-o oferi Bucovinei, mai întâi Austria şi apoi România, i-a pecetluit
soarta tragică. Cei care i-au pricinuit această soartă, coloniştii germani, i s-au
sustras în cea mai mare parte, dar supravieţuitorii şi descendenţii lor mai suferă
până astăzi de nostalgia după patria pierdută, care devenise şi a lor. Acum este
cazul să închei, citându-1 pe cel care a fost, probabil, cel mai reprezentativ
politician al Basarabiei interbelice, Pan Hallipa care, se zice, i-ar fi spus unui
bucovinean: «ce noroc pe voi că v-au ocupat austriecii» "34 .
Î mbinând curiozitatea intelectualului şi uneltele statistice ale fizicianului "35 ,
"
academicianul Radu Grigorovici a propus un model de cercetare ştiinţifică
interdisciplinară în ceea ce priveşte studiul istoriei Bucovinei, demonstrând că
cercetarea şi înţelegerea acesteia nu este privilegiul exclusiv al istoricilor. Studiile
sale, " fragmente răzleţe de istorie şi demografie a Bucovinei " , cum însuşi le
cataloga, au fost reunite într-o lucrare de referinţă pentru istoriografia Bucovinei
Bucovina între milenii. Studii şi documente , cu speranţa că cititorii " se vor apleca
cu adevărat asupra gândurilor privitoare la Bucovina (uneori diferite de cele
întâlnite de obicei) [ . . . ] şi că aceste gânduri sincere, izvorâte dintr-o analiză !ucidă a
faptelor istorice, vor fi primite cu înţelepciune, vor da la rândul lor de gândit, fără
patimă şi privind realitatea în faţă, că ele vor rodi spre folosul bucovinenilor"36 .
Prin noutatea subiectelor abordate, originalitate şi obiectivitate, contribuţiile
academicianului Radu Grigorovici sunt esenţiale pentru cunoaşterea istoriei Bucovinei.
-

-

34

Radu Grigorovici, Bucovina Între milenii. Studii şi documente, p. 292.
Dan H. Constantinescu, Radu Grigorovici sau intelectualul, în "Curierul de fizică", nr. 63,
aprilie 2009; danhconst.net/public-heap/Radu_Grigorovici_CdF.pdf.
36 În corespondenţa purtată de noi cu doamna Rodica Marchidan, cu prilejul îngrijirii
volumului Bucovina între milenii. Studii şi documente, datată 1 6 mai 2007, se regăsesc aceste gânduri
ale academicianului Radu Grigorovici, care îşi exprimă şi dorinţa ca "mai ales germanii şi austriecii
să le citească - tot fără patimă şi cu mintea deschisă - încercând, pe de o parte, să înţeleagă cum se
vede istoria şi dinspre partea românilor bucovineni, iar pe de altă parte, să reuşească să-şi potrivească
în consecinţă atitudinea actuală faţă de aceştia. Greu, aşa cum, pentru fiecare din noi, cel mai greu
este să se schimbe pe el însuşi, cât de puţin".
35
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DIMITRE ONCIUL
ŞI JUNIMEA BUCOVINEI DE ALTĂDATĂ
ILIE LUCEAC

Dimitrie Onciul und die ehemalige Jugend der Bukowina

(Zusammen.fassung)

Die vorliegende Studie prlisentiert - aufgrund ei niger Briefe, die Dimitrie Onciul
bekommen oder geschickt hat, davon einige noch unveroffentlicht geblieben - die
moralischen und gesellschaftlichen Werten des Gelehrten, Professors und Archivisten
Dimitrie Onciul, Griinder der kritischen Forschungsschule in der rumlinischen
Historiographie.
Der Historiker hat eine osterreichische, von der deutschen Kultur geprligten
Ausbildung bekommen, aber er Iiebte sehr sein Vo1k und seine Kultur, indem er zur
Forderung der nationalen und geistigen Werte der Bukowiner Rumlinen
bedeutenderweise beitrug und seine unterstiitzende Ha1tung den jungen Generationen
gegeniiber bewies. So war Dimitre Onciul als Mensch. A1s Gelehrte weiste er darauf
hin, dass Geschichte eine genaue Wissenschaft ist, und a1s Forscher ftihrte er die
kritische Methode in der Auseinandersetzung mit den historischen Ereignissen ein.
Diese Studie ist ein Versuch, Dimitrie Onciul a1s wahrer Vertreter der
rumlinischen wissenschaftlichen und kulturellen Werten zu ehren.
Schliisselwiirter: Bukowina, historische Wahrheit, die kritische Methode in der
historischen Forschung, nationale Geistigkeit.

Pentru unul dintre cei mai de seamă istorici romam, pentru savantul,
profesorul şi arhivistul Dimitre Onciul, întemeietorul Şcolii critice în istoriografia
românească, alături de Nicolae Iorga şi Ioan Bogdan, se cuvine un gând pios, în
primul rând din partea Cernăuţiului. Acest oraş i-a legănat tinereţile, aici şi-a făcut
în parte studiile, aici şi-a început cariera didactică şi ştiinţifică, în sfârşit, tot aici a
preferat să fie adus când va închide ochii, pentru ca să-şi doarmă somnul de veci în
pământul Bucovinei, care 1-a născut şi 1-a dăruit cu atâta generozitate culturii
româneşti.
Rândurile pe care le propunem în continuare sunt o încercare de a evoca - în
baza unor scrisori primite sau emise de Dimitre Onciul, unele dintre ele nepublicate
încă - câteva din calităţile morale şi civice ale omului şi savantului. Aceste
Analele Bucovinei, XVIII. 2 (37), p. 379-387, Bucureşti, 20 1 1
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aprec1en intenţionează să scoată în evidenţă verticalitatea şi demnitatea
caracterului de care a dat dovadă istoricul, uneori în cele mai dificile situaţii ale
vieţii şi activităţii sale didactice sau ştiinţifice.
Vom încerca să ilustrăm câteva momente din viaţa istoricului, care
demonstrează elocvent atitudinea lui faţă de generaţiile tinere ale Bucovinei, de
unde a pornit şi el în lumea ştiinţei şi culturii româneşti.
Cât priveşte opera istorică a lui Dimitre Onciul, în acest domeniu s-au scris
studii serioase care poartă semnătura unor personalităţi de prim rang în
istoriografia românească. Un cuvânt hotărâtor nu se poate spune în câteva rânduri.
Sunt pilduitoare însă gândurile istoricului teolog Niculae M. Popescu, membru
titular al Academiei Române, care scria, referindu-se la rigurozitatea şi sobrietatea
mentorului său: "Să vorbeşti despre Dimitre Onciul este iarăşi nu uşor. Te aştepţi
să te sfredelească ochiul scrutător de acolo şi să te întrerupă glasul vibrant pentru
orice gând neîntemeiat din destul şi pentru orice cuvânt nu deplin de răspicat" 1 • Ca
savant, Onciul "aduce lumină în cea mai încâlcită problemă a începuturilor statului
român . . . în lămurirea trecutului românesc, a unei metode serioase de cercetare
istorică"2 , scria părintele Niculae M. Popescu. Iar Nicolae Iorga avea să aprecieze
pregătirea intelectuală şi calitatea muncii ştiinţifice a colegului său de Academie cu
o exactitate uimitoare. El scria în legătură cu aceasta următoarele: "După studii de
o noutate absolută, făcute cu o strictă şi aspră metodă, cu o răbdare puţin obişnuită
în cultura noastră, şi în stăpânirea, plătită cu îndelungate osteneli, a unui material
întins şi risipit, el reuşise a da icoana adevărată, întru cât se poate reconstitui, a
părţii celei mai vechi şi misterioase din viaţa noastră ca popor. Aceste studii au fost
o revelaţie pentru cei care puteau pricepe"3 .
Implicarea marilor personalităţi ale neamului în orientarea şi coagularea unor
momente memorabile din istoria noastră culturală sau naţională a determinat
întotdeauna finalitatea acestor evenimente, marcând totodată şi memoria colectivă
a posterităţii. Un astfel de moment impresionant pentru poporul român a fost
sărbătoarea de la Putna din 1 87 1 . După cum bine se cunoaşte, doi dintre cei mai
importanţi organizatori ai Serbării au fost Mihai Eminescu şi Ioan Slavici. La Putna
sosiseră atunci Kogălniceanu şi Xenopol, acolo se aflau bucovinenii Teodor
Ştefanelli, Ciprian Porumbescu, Epaminonda Bucevschi, cât şi multe alte
personalităţi cunoscute, care au determinat buna organizare şi desfăşurare a
evenimentului. Dimitre Onciul era pe atunci elev în clasa a IV -a de liceu. Este
vorba despre renumitul liceu cemăuţean care mai târziu a devenit "Aron Pumnul ",
unde învăţa tânărul fiu de preot. "Nu i se citează numele - scrie Niculae
M. Popescu -, dar nu este îndoială că printre băieţii de la cele două gimnazii din
1 Niculae M. Popescu, Dimitre Onciul ( Discurs de recepţie la Academia Română, citit în
şedinţa publică din 3 iunie 1 925, cu răspuns de Nicolae Iorga), în Academia Română - Discursuri de
recepţie, voi. V, 1919-1936, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005, p. 4 1 8.
2 ibidem, p. 424, 427.
1 N icolae !oren, Oameni cari au fnsl, voi. Il, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1 967, p. 1 8.
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Bucovina, plini d e zel, d e răbdare ş i de disciplină, care ajută p e studenţii români, în
frunte cu Eminescu şi cu Slavici, la Serbarea de la Putna, din 1 87 1 , este şi tânărul
licean D. Onciu1"4, cu atât mai mult că prietenul său, studentul de atunci Teodor
Ştefanelli era membru în Comitetul de conducere al Serbării 5 •
Cercetând Procesele-verbale ale Societăţii pentru Literatura şi Cultura
Română în Bucovina pe anii 1 87 1 - 1 894 (cele care s-au mai păstrat), se poate
constata că nu există aproape niciun singur student român din Bucovina, pe atunci
sub ocupaţie austriacă, care, solicitând, să nu fi obţinut din partea Societăţii dacă nu
o bursă, cel puţin un ajutor bănesc, cu scopul de a-şi continua şi definitiva studiile,
pentru ca mai târziu, după absolvirea lor, să-i vedem iar, rând pe rând, fie cu funcţii
în comitetul aceleiaşi Societăţi, fie cu lucrări şi opere de valoare - rezultate ale
studiilor lor - care au făcut şi vor face întotdeauna cinste istoriei şi culturii
româneşti. Î i cităm aici ca exemplu pe Dimitre Onciul şi Ciprian Porumbescu. În
protocolul nr. 82 din şedinţa Comitetului, care s-a ţinut la 2 1 septembrie/
3 octombrie 1 879, citim următoarele: "Secretarul comunică peticiunea nr. 8 1/ 1 879
a filosofului absolvat Dimitriu Onciul, stipendiat din Fundăciunea Pumnuleană,
spre a i se acorda un stipendiu mai mare, ca să poată prounna studiile sale în Viena.
Probat fiind petintele [petiţionarul, n. n. - 1. L.] ca unul din cei mai buni studenţi,
prezentând 23 de atestate toate foarte bune, propune secretarul cu privire că două
stipendii din Fundăciunea Pumnuleană devin vacante, să i se acorde pe un an
stipendiu de 200 florini pentru Universitatea din Viena"6 . În aceeaşi şedinţă a
Comitetului Societăţii se decide şi pentru Ciprian Porumbescu "un stipendiu spre
promovarea studiilor la Viena. Secretarul propune a i se da pe un an stipendiu de
1 00 flori ni din fondul Societăţii " 7 •
Aceşti doi intelectuali bucovineni - Dimitre Onciul şi Ciprian Porumbescu 
au întors înzecit culturii româneşti. Cota lor de datorie morală faţă de Societatea
pentru Cultură şi faţă de ţara lor, Bucovina, avea să se măsoare mai târziu în
dimensiuni concrete şi fundamentale pentru întreaga istorie şi respectiv muzică
românească. Cităm un răspuns al istoricului la o telegramă a preşedintelui
Societăţii "Junimea", trimisă în 1 899, prin care Societatea numită îşi exprima
sentimentele de aserţiune faţă de apariţia lucrării lui Dimitre Onciul, Din istoria
Bucovinei. Gestul era semnificativ şi pentru faptul că Dimitre Onciul a fost
întemeietorul şi primul preşedinte al Societăţii academice "Junimea" din Cernăuţi.
Răspunsul lui Onciul la această telegramă este edificator pentru tinerii de astăzi. El
ne demonstrează legătura strânsă şi grija pe care o purta istoricul pentru generaţiile
tinere din Bucovina. Lipsit de fraze patriotarde, răspunsul lui Onciul caracterizează
stilul şi maniera sobră a istoricului: "Domnule President, sentimentele ce-mi
4 Niculae M. Popescu, op. cit. , p. 4 1 9.
5 Ioan Slavici, Amintiri, Bucureşti, Cultura Naţională, 1 924, p. 60-6 1 .
6 Biblioteca Academiei Române [în continuare - B.A. R.], Secţia Manuscrise, A 653 (1),
Procesele-verbale ale S. C. L. R. B., f. 976.
7 Ibidem.
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exprimaţi prin telegrama dată în numele Societăţii "Junimea", cu privire la scrierea
mea despre istoria Bucovinei în opui: Die ăsterreichisch-ungarische Monarchie in
Wort und Bild, le-am primit cu vie mulţumire.
Manifestarea acestor sentimente atinge cu atât mai vie inima mea, cu cât ele
privesc tributul meu de iubire şi de recunoştinţă către ţeara ce m-a născut. Şi dacă
prin acest mic tribut din rodul ce am supt, ca membru activ al "Junimei " , la sânul
fecundei " Alma Mater" de sub cetatea Ţeţinului - cetatea în ruine, de pe al cărei
creştet sfărmat de vremuri veacuri şi veacuri de istorie românească îşi au aţintite
privirile pe valea Prutului - dacă prin acest tribut, zic, voi fi reuşit să contribuiesc a
se da acestui pământ străbun locul cuvenit în istoria Monarchiei şi a întări în
inimile tinere iubirea pentru dânsul: voi găsi în aceasta cea mai frumoasă, cea mai
bună, cea mai adevărată fructificare a lui.
Cea dintâi mărturie a seminţei prinse în acest înţeles o văd în manifestarea
sentimentelor voastre. Iată de ce, pentru această manifestare, inima mea simte mai
vie mulţumire decât pentru orice recunoaştere. Căci entuziasmul generaţiunii tinere
este garanţie pentru viitorul Naţiunii.
Salut pe comilitonii junimeni, şi te rog, iubite D-le President, să primeşti
sentimentele mele de sinceră afecţiune. 1/D. Onciull/. Bucureşti, 311 5 februarie
1 899//"8 .
Scrisoarea certifică încă o dată supoziţia potrivit căreia "Dimitre Onciul s-a
format ca student la şcoala naţionalismului, dezvoltată în societăţile studenţeşti din
Bucovina" , nemaivorbind de faptul că în casa preotului Dimitrie Onciul de la Straja
"cărturar cu minte clară, bun predicator, credincios convins, scriitor limpede şi cu
judecată cumpănită"9, viitorul istoric are posibilitatea să-şi cultive o dragoste
fierbinte faţă de istoria, tradiţiile şi obiceiurile neamului său. Î n Discursul de
recepţie la A cademia Română, preotul Niculae M . Popescu consemnează următoa
rele: "Şi tot aici, în Bucovina, în această atmosferă naţionalistă [felul în care
trebuie să se înţeleagă utilizarea termenului pentru perioada secolului al XIX-lea nu
coincide conotaţiilor neinspirate de astăzi, când, din păcate, termenul este înţeles
greşit de către unii concetăţeni de altă etnie şi chiar de către unii conaţionali ai
noştri, ajungându-se uneori la denaturarea sensului primordial al acestuia, n. n. I. L. ],
se naşte în Onciul înclinarea spre cercetarea trecutului neamului său. Bucovina este
ca un muzeu al Moldovei, în mij loc cu acel izvor de viaţă întremătoare, care este
mormântul lui Ştefan de la Putna. Hurmuzăkeştii aprinseseră aici şi ţin viu focul
sacru pentru luminarea trecutului " 1 0 .
Foarte multe scrisori din Fondul Dimitre Onciul, care se păstrează la
Biblioteca Academiei Române, demonstrează verticalitatea şi francheţea savantului
-

8 B.A.R., Manuscrise, Fond Dimitre Onciul, cota S 76/XXI, Scrisoarea lui Dimitre Onciul
către preşedintele Societăţii " Junimea " din Cernăuţi.
9 Pamfil C. Georgian, Dimitre Onciul, Extras din ,.Convorbiri literare", nr. 7- 1 211 940,
Bucureşti, "Bucovina" 1. E. Torouţiu, p. 897.
10 Niculae M. Popescu, op. cit. , p. 4 1 9.
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şi profesorului Dimitre Onciul. Î n Studii şi documente literare publicate de 1. E.
Torouţiu, volumele I-VII, găsim scrisori ale istoricului, adresate unor personalităţi
ale culturii româneşti, ca Nicolae Iorga, Titu Maiorescu, Iacob Negruzzi sau Sextil
Puşcariu. La fel, sunt publicate şi câteva scrisori adresate lui Dimitre Onciul.
Î ntr-o scrisoare, datată 1 9/3 1 martie 1 885, care se păstrează la Biblioteca
Academiei Române şi care nu apare în documentele literare ale lui 1. E. Torouţiu,
Dimitre Onciul se pronunţă elogios referitor la şcoala Junimii, în spiritul căreia a
decurs de fapt formarea sa intelectuală şi ştiinţifică. Mulţumindu-i mentorului
acestei şcoli - Titu Maiorescu - pentru interesul manifestat faţă de studiile sale,
Onciul îi scrie din Vicov (Bucovina) următoarele: "Trebuie să zic că am ieşit în
bună parte din şcoala Dvoastră. Lumina acelei şcoli, al cărei ilustru cap şi
întemeietor sunteţi Dvoastră, mi-a dat mai ales direcţiunea, după care cel ce voieşte
poate să aducă în literatură vre-un serviciu de folos societăţii, la care aparţine. De
aici am primit cu preferinţă şi alimentul pentru asemenea voinţă. De aici mai întâi
am dobândit încredinţarea despre binefacerile adevărului ştiinţific, a cărui
cunoştinţă trebuie să învingă asupra iluziunilor imaginaţiunii. Şi această
încredinţare şi acea voinţă mă vor conduce de-acum cu atât mai multă siguranţă,
văzând că chiar primele mele încercări în această privinţă au aflat buna primire şi
încredere acolo, unde pun cel mai mult preţ despre aceasta" 1 1 • La numai 29 de ani
pe care îi avea, după primele sale lucrări publicate, Onciul avea tot dreptul moral să
răspundă elogios şi cu tot respectul lui Titu Maiorescu, care a manifestat interes
pentru studiul său Teoria lui Roesler, ce începuse să se publice din 1 885 în revista
"
"Convorbiri literare . "Cât pentru lucrul meu - scrie în continuare Onciul -, mi-ar
plăcea să pot satisface aşteptărilor Dvoastră. Dar până a-1 trimite tot, daţi-mi voie
să mă rostesc aici asupra "opiniei mai favorabile" ce-aş avea despre cartea Dlui
Xenopol. Î n scrisoarea mea dintâi n-am avut-o în vedere, nici nimică alta, decât
numai lucrul meu şi critica Dlui Densuşianu, după cum îmi rămăsese prima
impresie de la fondul şi cuprinsul acesteia. Dacă este însă vorba de opinia mea
asupra cărţii Dlui Xenopol, atunci trebuie să spun că nu este prea favorabilă, în care
privinţă cred să fiu în mai multe de acord cu Dvoastră. Aceasta o veţi cunoaşte în
parte acum din referatul ce se află la redacţiune, deşi aici am în vedere mai mult
partea meritoare [meritorie, n. n. - 1. L.]. Din critica ce va urma veţi putea cunoaşte
şi părerea mea despre lipsele mai însemnate şi superficialitatea scrierii Dlui
Xenopol, deşi nu caut a o spune totdeauna apriat [înaintea oricărui lucru, n. n. 1 . L.], având în vedere mai mult chestiunea însăşi. Î n orice caz însă am opinie mai
favorabilă decum descrie Dl Densuşianu această carte.
Bucurându-mă mult de cunoştinţa cu Dvoastră, îmi face deosebită plăcere să
Vă spun că am avut onoarea de-a Vă fi cunoscut şi personal. Era - dacă Vă mai
aduceţi aminte - în vara anului 1 880 la Gmunden, unde venisem ca student din
Viena cu baronul Nicolai Hurmuzaki şi fiii lui; atunci întâlnindu-Vă pe stradă, aţi
1 1

B.A.R., Manuscrise, Fond Titu Maiorescu, cota S 34(2)/XVI, Scrisoarea lui D. Onciul
către Titu Maiorescu.
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stat puţin de vorbă cu noi. Cu atât mai mult îmi pare bine de corespondenţa
de acum"12 •
Dimitre Onciul s-a născut în Bucovina, s-a format la şcoala austriacă de
expresie germană, însă şi-a iubit din tot sufletul poporul şi cultura sa, contribuind
din plin la promovarea valorilor naţionale şi spirituale ale românilor din Bucovina.
Cât de mult era ataşat de această provincie, cât de fierbinte îşi iubea limba, biserica
şi şcoala românească ne-o demonstrează un fragment dintr-o scrisoare, adresată
aceluiaşi Titu Maiorescu, în legătură cu un posibil transfer al său de la Şcoala
Normală din Cernăuţi, unde ocupa postul de profesor titular la Pedagogiul de aici,
la o şcoală secundară similară din Bucureşti. Răspunsul lui Onciul demonstrează
caracterul său ferm, ataşamentul faţă de Bucovina, cât şi responsabilitatea sa faţă
de calitatea învăţământului. Iată ce scrie el lui Maiorescu: "Cernăuţi,
8/20 septembrie 1 888. // Excelenţa Voastră, rog să-mi daţi voie de a Vă adresa
aceste şiruri, la care mă simt îndemnat prin o scrisoare ce am primit-o de la D1
Mândreanu, directorul Şcoalei Normale de Institutori din Bucureşti.
Prin această scrisoare, Dsa mă înştiinţează că e însărcinat din partea
Excelenţei Voastre de a mă invita să mă pun la concurs pentru catedra de istorie şi
geografie de la numita şcoală.
Am răspuns Dlui Mândreanu că nu pot să primesc această propunere,
ocupând acum un post definitiv la Pedagogiul de Stat de aici. Mă simt încă plăcut
îndatorit a Vă exprima Excelenţei Voastre mulţumirile mele cele mai călduroase,
că aţi binevoit a cugeta la mine, şi Vă rog să le primiţi. Odată cu aceasta cutez a Vă
da şi unele lămuriri cu privire la chestiune.
Că nu mă pot hotărî de a schimba, sub condiţiuni egale, postul meu de acum
cu cel din chestiune, aceasta o veţi afla natural, chiar din singura considerare ce o
datoresc ţării mele. Avem lipsă de profesori români pe la in sti tutele statului, şi mai
ales la institutul unde mă aflu, sunt - fără a mă mândri - foarte trebuincios. Deci
cât e vorbă de a ocupa numai un post la o şcoală secundară, nu mă urnesc de aici.
Dar, afară de aceasta, mă mai reţin şi alte considerări. Î ncă în semestrul trecut, pe
când eram supleant, am obţinut un stipendiu de stat pentru a face studii pe la
universităţile din străinătate, cu scop de a mă abilita apoi ca docent la universitate.
Acum aştept să capăt concediu pe anul curent, spre a călători la Germania şi a face
studiile trebuincioase pentru abilitare. Acest beneficiu nu-l pot lăsa nici decum din
mână.
De bună seamă, după reîntoarcere, fiind destul de ocupat cu serviciul şcolar,
mi-a fi greu a împreuna cu postul de acum şi docentura, până ce mi-a succede a
obţine o catedră la universitate. Dar de lucru n-are să se sparie omul. De una însă
mi-ar părea rău: sub asemenea împrejurări activitatea mea literară nu va putea fi
decât foarte mărginită, şi puţinul timp liber de care voiu dispune, voiu trebui să-I
folosesc numai pentru a scrie nemţeşte. Şi în această privire, ceea ce a scris Slavici
12

Ibidem.
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în "Tribuna" , când era vorbă de catedra Dlui Babeş, sunt gata s-o subscriu şi eu; nu
ştiu însă întru cât o voiu putea urma.
Acestea am aflat de lipsă a Vi le comunica spre lămurire, şi Vă rog,
Excelenţa Voastră, să binevoiţi a le primi cu bunăvoinţa de care m-aţi învrednicit
până acuma. Rămân cu cea mai profundă stimă şi veneraţiune. Al Excelenţei
Voastre de tot devotat servitor Dr. D. Onciul"1 3 •
A fost un om de o conştiinciozitate exemplară şi de o exactitate meticuloasă.
Nu-şi schimba părerea de la o zi la alta. Amintim în acest sens cazul întâmplat la
un examen de definitivat din mai 1 895, unde Dimitre Onciul era printre membrii
comisiei de examinare. Una dintre candidate, şi anume învăţătoarea Auguste
Seider, la proba orală şi scrisă la limba română a fost respinsă de către cinci
membri ai comisiei, din motivul că nu a dat dovadă de cunoştinţe. Comisia era
compusă din I l membri. Preşedintele comisiei, inspectorul general şcolar de atunci
al Bucovinei, dr. Cari Tumlirz, insista ca învăţătoarea Auguste Seider să fie trecută,
cu toate că cinci dintre membrii comisiei, cunoscători ai limbii române, au
respins-o. Printre aceştia se afla şi Dimitre Onciul. Examenul fiind public, cazul s-a
discutat mult şi a produs o consternare totală între profesorii români. Atât presa
germană cât şi cea românească a mediatizat acest lucru. S-a ajuns, până la urmă, la
o anchetă, în care Dimitre Onciul - unicul dintre membrii comisiei care nu s-a
supus somaţiilor lui Tumlirz - l-a înfruntat pe inspectorul şcolar şi pe guvernatorul
Bucovinei, Leopold Goess 1 4 • Fiind de un caracter ferm şi inflexibil şi de o
onestitate exemplară, Onciul nu a putut trece peste ofensa care i s-a adus, fiind
înlocuit până la urmă în comisie cu un alt profesor, de la o altă instituţie de
învăţământ din Cernăuţi . Această decizie a Ministerului 1-a determinat, în ultimă
instanţă, să părăsească Bucovina.
Nu găsim prea multe exemple printre înaintaşii noştri, cu excepţia unora
dintre Hurmuzăkeşti, care fiind funcţionari în statul austriac, să îndrăznească, în
numele adevărului, să înfrunte inspectoratul şcolar, guvernământul Bucovinei şi să
răspundă cu onoare, în cunoştinţă de cauză, chiar şi Ministerului de resort.
Prin toate furtunile vieţii Onciul a trecut învingător şi cu demnitate,
urmându-şi scopurile nobile pe care le avea şi văzându-şi de ştiinţa sa, unica poate
care nu l-a trădat niciodată.
Cu toate că avea atâtea preocupări la Bucureşti, Dimitre Onciul nu a uitat
nicio clipă de Bucovina. Ne stau mărturie şi cele două scrisori ale compozitorului
Tudor cavaler de Flondor adresate profesorului Onciul, care găsea timpul necesar
să-şi ajute cu concursul şi autoritatea sa compatrioţii bucovineni. Iată conţinutul
primei scrisori: "Cernăuţi, 1 6/X. 1 902. // Mult stimate Domnule Profesor, Vă
mulţumesc pentru deosebita Dvoastră amabilitate în chestiunea notelor dorite.
13 B.A.R., Manuscrise, Fond Titu Maiorescu, cota S 34(3)/XVI, Scrisoarea lui D. Onciul
către Titu Maiorescu.
14 Teodor Balan, Dimitrie Onciul (1856-1 923), Cernăuţi, Mitopolitul Silvestru,
1 938,
p. 67-75.
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Binevoiţi a urga [urgenta, n. n. - 1. L.] decopierea ca să putem primi partitura cât se
poate de curând. De primim notele în timpul proxim, atunci e posibil că detectăm
publicul nostru la primăvară cu opereta aceasta.
Imediat ce va fi copistul gata binevoiţi a mă însciinţa ca să pot trimite
remuneratiunea. Cu salut Tudor.// Domniei Sale Dlui Dimitre Onciul, profesor la
Universit�tea Bucureşti, România//" 1 5• După două luni, urmează altă scrisoare din
Cernăuţi: "4/XII. 1 902.// Mult stimate Domnule Profesor! Vă rog în numele
Societăţii filarmonice "Armonia" să aveţi amabilitatea de a înrâuri să se decopieze
şi să ni se trimită în timpul cel mai scurt partitura piesei amintite Urâta satului; e
timpul cel mai suprem ca să se înceapă cu esercitarea piesei ca să se poată
reprezenta la primăvară. Partitura decopiată să se trimită la adresa casierului
societăţii Stefan Scalat, Strada Rosei, 33 cu rambursă. Vă rog numaidecât să mi se
trimită cât mai curând. Cu deosebită stimă al Dvoastră Tudor"1 6 •
Oamenii de cultură din Bucovina se adresau profesorului Onciul pentru un
sfat, pentru o îndrumare. Potrivit documentelor, nicio scrisoare trimisă din
Bucovina lui Onciul, la Bucureşti, nu a rămas fără răspuns. Şi aici cităm, în primul
rând, corespondenţa pictorului Eugen Maximovici adresată lui Dimitre Onciul.
Admirator al talentului unuia dintre colegii săi dispăruţi - pictorul diecezan
Epaminonda Anibal Bucevschi -, Eugen Maximovici îi descrie lui Onciul starea
picturilor murale de pe bisericile din Bucovina, cât şi cea a unor portrete votive ale
voievodului Ştefan cel Mare, al cărui chip este înfăţişat pe pereţii din naosurile
celor câteva biserici bucovinene pe care le-a ctitorit voievodul. Este vorba despre
bisericile din Volovăţ, Voroneţ, Sfântul Ilie, Pătrăuţi pe Suceava şi Putna.
Maximovici îi scrie lui Onciul în limba germană. Cele trei scrisori 1 7 care se
păstrează în Biblioteca Academiei Române sunt emise în 1 904, exact în anul
comemorării marelui voievod. Ele denotă o stimă adâncă pe care i-o purta artistul
bucovinean profesorului Onciul, care, după cum ştim, a ţinut o cuvântare
înflăcărată lângă mormântul voievodului în ziua de 3 iulie 1 904. În acest cuvânt
plin de suflu naţional şi de speranţe în viitorul neamului său, Dimitre Onciul
spunea: "Istoria se închină eroului care, însufleţit de geniul nemuririi, din scânteia
sa divină a dat nouă viaţă şi lumină unui timp întreg şi unui întreg popor"1 8 • Istoria
se închina atunci în faţa memoriei lui Ştefan cel Mare prin glasul autoritar al lui
Dimitre Onciul.
O corespondenţă foarte frumoasă şi caldă, adresată lui Dimitre Onciul, a
rămas şi de la preotul Iraclie Porumbescu. Tatăl compozitorului Ciprian
15 B.A.R., Manuscrise, Fond Dimitre Onciul, cota S 1 7/( 1 )/XX, Scrisoarea lui Tudor Flondor
către Dimitre Onciul din 1 6 octombrie 1 902.
16
B.A.R., Manuscrise, Fond Dimitre Onciul, cota S 1 7/(2)/XX, Scrisoarea lui Tudor Flondor
către Dimitre Onciul din 4 decembrie 1 902.
1 7 B.A.R., Manuscrise, Fond Dimitre Onciul, cota S 1 7( 1 -3)/XXI, Scrisorile lui Eugen
Maximovici către Dimitre Onciul din 1 7 martie 1 904, 14 octombrie 1 904 şi, respectiv, 25 decembrie
1 904.
1 8 Dimitre Onciul, Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazul, Bucureşti, 1 904.
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Porumbescu îi scrie profesorului Onciul în perioada 1 890-1 895, când acesta se afla
încă în Bucovina. Cele vreo zece scrisori 1 9 ale inimosului preot demonstrează cât
de apreciat şi cât de stimat a fost Onciul de către majoritatea intelectualilor
bucovineni. Cu atât mai mult cu cât, după desfiinţarea "Arboroasei " de către
autorităţile austriece şi întemniţarea temporară a lui Ciprian Porumbescu, Dimitre
Onciul a fost acela care a pus bazele Societăţii "Junimea", succesoarea
"
"Arboroasei .
Acesta a fost omul Dimitre Onciul care, ca savant, a arătat că istoria este o
ştiinţă exactă şi, ca explorator al documentelor, a introdus în cercetarea istorică
metoda critică. Adevărul istoric, spunea el, se alcătuieşte în baza cercetării
amănunţite a izvoarelor. Metoda lui a dat opere temeinice, pe care se bazează
istoriografia românească şi la acest început de mileniu al trei lea.
Dimitre Onciul îşi doarme somnul de veci în cimitirul central Horecea din
oraşul Cernăuţi. Savantul a trăit şi a lucrat toată viaţa într-o austeră solitudine.
Soclul de pe cripta familială veghează liniştit asupra istoriei acestui neam, fiind un
reper care încearcă să ţină trează memoria oraşului de sub geana ruinelor Cetăţii
Cecin, oraş prin care trec apele învolburate - când limpezi, când tulburi - ale
Prutului. Savantului i se potrivesc aici cuvintele unuia dintre tot atât de marii săi
elevi, Vasile Pârvan, care spunea că Onciul "a înlănţuit în formele convenţiunii
celei mai distinse gândul său, scrisul său, viaţa sa . . . , iar când a fost să-şi aleagă
piatra de încercare a talentului său de cetitor în cărţile sibylline ale Istoriei, el nu a
întârziat la întrebări uşoare, la rezumări de documente limpezi, ci, în romantică
îndrăzneală, a atacat problema cea unică; misterul originii noastre în ţările de azi.
Şi cuminţenia sa, tactul său, învăţătura sa, n-au fost mai prej os de îndrăzneala sa. . . ,
el a dăruit tot ce avea în puterile sale: statornicia întregii sale vieţi întru lupta cu
sfinxul. Şi credinţa sa a fost răsplătită. Vor trece secole şi numele lui va fi legat
mereu de povestea epică a luptei cu taina cea mare a istoriei noastre"20 .
Omagiul pe care îl aducem aici lui Dimitre Onciul este doar o încercare de a
ţine trează conştiinţa noastră în faţa adevăratelor valori ştiinţifice şi culturale
româneşti.

1 9 B.A.R., Manuscrise, Fond Dimitre Onciul, cota S 1 ( 1 - 1 0)/XXII, Scrisorile lui lraclie
Porumbescu către Dimitre Onciul.
20
Vasile Pârvan, In memoriam. La mormântul lui Dimitre Onciul, în Memoriale, Bucureşti,
1 923, p. 85-90.
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O PAGINĂ DIN ISTORIA PRESEI ROMÂNEŞTI
DIN BUCOVINA
D . VATAMANIUC

A page from the Romanian press history in Bukovina

(Abstract)

D. Vatamaniuc writes in his essay about the appearance of "Gazeta Bucovinei "
( 1 891-1 897), the second politica! newspaper of the province. He highlights the
difficulties that the founding members had in organizing its editorial board and which,
at some point, threatened the printing of the newspaper itself. The author makes a
detailed description of the period between May 1 893 and August 1 894, the most
prolific in the existence of the newspaper, when Gheorghe Bogdan-Duică worked as a
chief-editor. The most important contribution of this renowned literary historian is the
translation - based on manuscripts - of Ioan Budai-Deleanu ' s work Kurzgefasste
Bemerkungen uber Bukowina.
Keywords and phrases: Romanian press in the Austro-Hungarian Empire,
"Gazeta Bucovinei ", politica! newspaper, "Concordia" Society, "Tribuna" newspapcr,
Gheorghe Bogdan-Duică, editor, literary historian, reports, local realities from
Bukovina.

"
"Gazeta Bucovinei se înfiinţează la Cernăuţi în 211 4 mai 1 89 1 , ca organ de
presă al Societăţii "Concordia", fondată tot la Cernăuţi, în 1 885, de Ion l . Bumbac
( 1 843-1 902), profesor de română la "gimnaziul " din capitala Bucovinei. Este
precedată de fondarea, tot la iniţiativa lui Ion l . Bumbac, a Societăţii filarmonice
1
"
"Armonia , în 1 88 1 •
Nu prezentăm, cum ar fi de aşteptat, situaţia politică a Bucovinei sub
stăpânirea austriacă decât ca reper informativ şi ne ocupăm de aspectele culturale,
despre care nu s-a spus ce trebuie şi cât trebuia până acum.
Societatea "Concordia" s-a declarat de la început "politică" şi propunea, ca
program, "de a dezvolta libertatea politică şi individuală, de a însufleţi simţul
pentru binele comun, de a deştepta interes pentru o viaţă politică naţională, de a
1 Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Ediţie şi studiu bio-bibliografic de Stelian Neagoe. Bucureşti,
Editura Humanitas, 1 99 1 , p. 285.

Analele Bucovinei, XVIII, 2 (37), p. 389 -394, Bucureşti, 201 1
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instrui poporul despre drepturile şi îndatoririle lui patriotice şi politice, de a întări
conştiinţa de stat şi de a apăra autonomia ţării "2 • Societatea "Concordia" 1-a avut în
fruntea sa pe Ioan cavaler de Zotta ( 1 840- 1 896), care desfăşurase o activitate
remarcabilă şi în lumea satelor bucovinene. Societatea "Concordia" se poate
declara, la marea adunare, ţinută la Cernăuţi în 7 aprilie 1 892, partid naţional cu
sarcina solidarizării românilor bucovineni în "afaceri politice, naţionale şi bisericeşti" .
"
"
"Gazeta Bucovinei preia programul Societăţii "Concordia , fiind al doilea
"
ziar politic după "Bucovina , care a apărut la Cernăuţi între 1 849 şi 1 850.
Publicaţie bilingvă, română şi germană, predecesorul "Gazetei Bucovinei " era scos
de fraţii Gheorghe şi Alexandru Hurmuzachi, avându-1 ca secretar de redacţie pe
Iraclie Porumbescu. Ziarul avea ca susţinător familia Hurmuzăcheştilor, cu putere
economică şi prestigiu politic şi cultural.
"
"Gazeta Bucovinei se găsea într-o situaţie aparte, înfiinţându-se ca organ de
presă al unei organizaţii politice, Societatea "Concordia" , transformată în partid
politic. Problema cea mai grea care a stat în faţa "Gazetei Bucovinei " a
constituit-o, încă de la înfiinţarea ei, în mai 1 89 1 , găsirea unui redactor cu
experienţă şi prestigiu, căruia să-i încredinţeze conducerea. Cum se va vedea mai
departe, această situaţie a dus la o mare instabilitate, care a ameninţat apariţia
ziarului.
Conducători de prestigiu, ca fraţii Hurmuzachi, cărora să li se încredinţeze
conducerea ziarului, nu mai existau în Bucovina la acea dată. Conducerea
Societăţii "Concordia" se adresează "Tribunei ", cotidianul fondat de Ioan Slavici în
1 884 şi condus de el până în mai 1 890, când trece conducerea ziarului lui Septimiu
Albini ( 1 86 1 - 1 9 1 9). Acesta, militant în lupta politică a românilor transilvăneni,
semnatar al Memorandului, implicat în procesul care se intentează acestei mişcări
revendicative, este condamnat la ani de temniţă, dar nu se supune justiţiei maghiare
şi trece în România în 1 894.
Septimiu Albini era în măsură, ca nimeni altul în presa românească din
Imperiul Austro-Ungar, să înţeleagă imperativele politice ale românilor bucovineni.
Î l trimite la Cernăuţi pe Pompiliu Pipoşiu ( 1 857-1 893), redactor responsabil la
"
"Tribuna între 1 886 şi 1 887, când Septimiu Albini era întemniţat într-o închisoare
maghiară pentru articolele din cotidianul sibian. Pompiliu Pipoşiu vine la Cernăuţi
însufleţit de cele mai nobile intenţii, dar aici avea să sfârşească foarte repede şi în
împrejurări tragice. Dar să nu anticipăm.
"
"Gazeta Bucovinei trece în caseta redacţională, în primul număr din
2/1 4 mai: Editor Modest cav[aler] de Grigorcea. Director Pompiliu Pipoşiu.
Redactor responsabil, Vasilie Marco 3 . Pompiliu Pipoşiu conduce "Gazeta
Bucovinei " cu demnitate şi cu mare prudenţă în raporturile cu stăpânirea austriacă.
Aşa se explică de ce aceasta nu foloseşte mijloace represive, cum procedase cu
� Ibidem, p. 25�.
"Ga:<:cla Bucovinl'i", 1 ,

3

nr.

1 , 21 1 4 mai 1 H9 1 , p. 4.
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ziarul "Bucovina" în 1 849-1 850, când Alexandru Hurmuzachi, redactorul
responsabil, este întemniţat şi apariţia ziarului interzisă în mai multe rânduri.
Pompiliu Pipoşiu contractează o răceală puternică şi "Gazeta Bucovinei " nu
acceptă un sfârşit apropiat al directorului publicaţiei. O zi mai târziu se văzu
nevoită să comunice încetarea lui din viaţă, în 28 ianuarie/9 februarie 1 893, la
numai 36 de ani4 .
Conducerea "Gazetei Bucovinei " o ia Eusebie Ştefanelli şi Societatea
"
"Concordia face noi demersuri pentru găsirea unui redactor cu pregătirea
profesională a lui Pompil iu Pipoşiu şi cu tactul său politic. Se adresează tot
"
"Tribunei sibiene şi Septimiu Albini îl trimite pe Gheorghe Bogdan-Duică să
preia conducerea ziarului, din 22 aprilie/4 mai 1 893. În caseta redacţională se trece:
Proprietar şi editor George Bogdan. Redactor responsabil: Vasilie Marco5 .
Despre activitatea lui George Bogdan-Duică, cum avea să semneze în
Gazeta
Bucovinei", vorbim mai departe.
"
Gheorghe Bogdan-Duică conduce "Gazeta Bucovinei " un an şi două luni şi
îşi dă demisia în 23 iulie/4 august 1 8946 . Asistăm la un moment dramatic din
biografia sa, pe care nu-l găsim consemnat, după câte ştim, în lucrările care i se
consacră.
Aurelia Pipoşiu, soţia lui Pompiliu Pipoşiu, fostul redactor al "Gazetei
Bucovinei", fondează, la Cernăuţi, Pensionatul român pentru educarea fetelor din
familiile bucovinene, în 1 893. O dare de seamă, Pensionatul român al D-nei
A. Pipoşiu, publicată în "Gazeta Bucovinei " din 23 iunie/5 iulie 1 894, prezintă
rezultatele primului an de învăţământ. Doamna Aurelia Pipoşiu "a deschis înainte
cu un an - se arată în darea de seamă - primul pensionat român aici în Bucovina,
primul institut în care fetiţele române se puteau creşte curat româneşte,
împărtăşindu-li-se învăţământul în toate obiectele în limba lor maternă"7 . Articolul
este semnat: De la Vama. Cineva care nu semnează răspunde cu un articol, Din
publicul românesc din Bucovina, tot în "Gazeta Bucovinei " din 30 iunie/ 1 2 iulie
1 894, cu insulte la adresa doamnei Aurelia Pipoşiu. O compară, pentru laudele care
i se aduc, cu "broasca, care, voind a lua o mărime nenaturală, atât s-a umflat până
ce-a crăpat"8 . Articolul venea, după câte ne dăm seama, din partea unui susţinător
al Societăţii Doamnelor Române din Bucovina, singura în măsură - se considera să facă educaţia fetelor. Articolul se încheia şi cu un apel către public să sprij ine
Societatea Doamnelor Române.
Gheorghe Bogdan-Duică publică hotărârea sa de a demisiona în 4 august
1 894, o semnează: G. Bogdan, ca la prima menţiune când ia conducerea "Gazetei
Bucovinei ", şi se foloseşte de titlul general Din public, sub care apare şi articolul
4

Ibidem, l l l , nr. 8, 28 ianuarie/ 9 februarie 1 893, p. 1 .

6

Ibidem, IV, nr. 58, 24 iulie/6 august 1 894, p. 3.

8

1bidem, nr. 5 1 , 30 iunie/ 1 2 iulie 1 894, p. 3 .

5 Ibidem, l l l , nr. 3 1 , 22 aprilie/4 mai 1 893, p. 4.
7 Ibidem, nr. 49, 23 iunie/5 iulie 1 894, p. 3.
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denigrator la adresa doamnei A. Pipoşiu. Reproducem documentul, întrucât nu se
găseşte în altă parte:
"Din public
În numărul 5 1 al «Gazetei Bucovinei» s-a publicat «din publicul românesc
din Bucovina» o scrisoare nesubscrisă, dar îmbelşugată de insulte adresate unei
femei, ce-şi dă silinţa a contribui la educaţia naţională a copilelor române.
Regret că o scrisoare ca aceasta s-a putut publica fără ca eu să iau cunoştinţă
de ea. Mai mult regret că ea insultă «publicul româneSC)) zicând că este din
«publicul românesC)), al cărui spirit desigur nu este atât de hâd, precum părea după
acest act de morală insanitate.
Cu acest aspru cuvânt mă apăr faţă de bunul public românesc de bănuiala că
eu aş fi putut permite, chiar şi în absenţa mea, publicarea murdăriilor acelora.
Cernăuţi, 4 august st. n. 1 894.
G. Bogdan "9 •
Gheorghe Bogdan-Duică îşi publică demisia în "Gazeta Bucovinei " , după
mai bine de o lună de zile de la apariţia articolului insultător la adresa doamnei
Aurelia Pipoşiu şi dacă publicarea lui, care cădea în atribuţiile redactorului
responsabil, putea să-i scape, nu este de admis că nu a luat cunoştinţă de el mai
bine de o lună de zile. Explicaţia nu poate fi decât una singură: Societatea
"
"Concordia nu se putea împăca cu demisia lui Gheorghe Bogdan-Duică, încearcă
să-I convingă să renunţe la hotărârea sa şi să rămână în continuare la conducerea
ziarului. Avea dreptate, cum se va vedea mai departe. Gheorghe Bogdan-Duică se
dovedeşte intransigent, cum îl cunoaştem şi din alte momente din activitatea sa.
Cu Gheorghe Bogdan-Duică în calitate de editor, "Gazeta Bucovinei "
marchează punctul culminant în asigurarea unei conduceri de prestigiu a ziarului,
iar demisia lui provoacă o perioadă de mare instabilitate la conducerea publicaţiei.
"
La patru zile după demisia lui Bogdan-Duică, "Gazeta Bucovinei consemna
"
în caseta redacţională: Proprietar şi editor: Societatea "Concordia . Redactor
responsabil: Vasilie Marco. Ne aşteptam ca acesta să nu mai facă parte din colegiul
de conducere al ziarului, să fie prima schimbare la conducerea publicaţiei după
demisia lui Gheorghe Bogdan-Duică, dar Marco este prezent încă şapte luni în
caseta redacţională, până în 1 9/3 1 martie 1 895, când are loc a doua schimbare la
conducerea ziarului. Acum se trece la caseta redacţională: Proprietar, Societatea
"
"Concordia , Redactor responsabil, Eusebie Ştefanelli. După nici patru luni, se
produce a treia schimbare, în 1 1 123 iunie 1 895. Acum, editor este Zaharia Voronca
şi redactor responsabil Eusebie Ştefanelli. După două luni, asistăm la o nouă
schimbare - a patra -, în 61 1 8 august 1 895 : editor şi redactor responsabil figurează,
9

Ibidem, nr. 58 24 iulie/5 august, 1 894,
,

p.

3.

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

5

O pagină din istoria presei româneşti din Bucovina

393

pentru o zi, I lie cavaler de Reuss-Mârza. În 20 august/ ! septembrie 1 895, a cincea
schimbare în caseta redacţională îl menţionează ca redactor responsabil pe Dionisie
Voronca.
După atâtea schimbări, se părea că se ajunsese la o oarecare stabilitate. Dar
în 1 4/26 septembrie 1 895 ziarul anunţă a şasea schimbare a conducerii: Proprietar:
Societatea "Concordia" . Editor: Modest cavaler de Grigorcea. Redactor responsabil:
Mihai Teliman. Noua formaţie era cea mai reprezentativă din câte se succedaseră
până acum la conducerea ziarului. Mihai Teliman ( 1 863- 1 902) era un ziarist
talentat şi avea practică publicistică, tăcându-se cunoscut prin foiletoanele foarte
apreciate în societatea bucovineană. El era, totodată, şi un adversar declarat al
stăpânirii austriece, iar din condeiul său au ieşit critici incisive la adresa ei, ca şi la
adresa societăţii bucovinene. "Gazeta Bucovinei " s-a implicat în acţiuni deschise
împotriva stăpânirii austriece când a susţinut Memorandul şi mai multe numere
i-au fost confiscate de autorităţile austriece din Bucovina. Mihai Teliman nu a
putut impune "Gazetei Bucovinei " orientarea sa politică şi a fost obligat să-şi dea
demisia în 8/20 februarie 1 896. Câteva zile mai târziu, în 1 1 125 februarie 1 896, este
menţionat ca redactor responsabil Dimitrie Bucevschi - a şaptea schimbare.
"
"Gazeta Bucovinei îşi încetează apariţia în 6/1 8 aprilie 1 897, sub
următoarea conducere: Proprietar: Societatea "Concordia" . Editor: Modest cavaler
de Grigorcea. Redactor responsabil : Dimitrie Bucevschi 1 0.
Conducerea Societăţii "Concordia" ştia ce putea urma după demisia lui
Gheorghe Bogdan-Duică şi desele schimbări ce au avut loc au arătat că nu se
înşela.
Gheorghe Bogdan-Duică a păstrat, la conducerea "Gazetei Bucovinei ",
orientarea stabilită de Pompiliu Pipoşiu, predecesorul său, în raporturile cu
stăpânirea austriacă. Acordă spaţiul cel mai larg dezbaterilor care se purtau în Dieta
Bucovinei. Acordă spaţiu şi unor materiale privind unele probleme politice ce se
discutau şi în presa străină, pentru a nu intra în atenţia restrictivă a administraţiei
austriece. Sunt de mare însemnătate pentru istoria politică a Bucovinei toate dările
de seamă, foarte documentate, privind activitatea Societăţii "Concordia" . De mare
interes este şi bogata informaţie privind realităţile locale din Bucovina, cu referiri
frecvente şi la România.
Gheorghe Bogdan-Duică ia conducerea "Gazetei Bucovinei " în calitate de
istoric literar. Deschide în foiletonul ziarului, încă înainte de a avea numirea
oficială, capitolul: /. Literatura română, în 1 8/30 aprilie 1 893, când prezintă
lucrarea lui Barbu Ştefănescu Delavrancea, Paraziţii 1 1 , de la care pornesc
comentatorii ulteriori ai prozei scriitorului. În numărul următor, din 22 aprilie/
4 mai 1 893, criticul se ocupă cu Varietăţi în literatura română 12 • O zi mai târziu, îl
10 Ioan V. Cocuz [şi] Matei Hulubei, Presa românească in Bucovina (1809-1944), [Bacău,
Tipografia 1. P.], 1 99 1 , p. 34-35 .
11
Gazeta Bucovinei ", III, nr. 30, 1 8/30 aprilie, 1 893, p. 1 -2.
12 Ibidem, nr. 3 1 , 22 aprilie/4 mai 1 893, p. 1 -2.
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prezintă pe Gheorghe Bariţiu, Aere perennis 1 3 • Prezentarea literaturii române se
continuă cu Simion Bămuţiu, Constantin Stamati-Ciurea, Sofia Nădejde,
Al. Vlahuţă, G. Coşbuc, D. Cichindeal [D. Ţichindeal], N. Beldiman 1 4 • Asistăm şi
la execuţia aplicată de G. Bogdan-Duică lui Gr. N. Lazu pentru acuzarea lui
G. Coşbuc de plagiat 1 5 • Gheorghe Bogdan-Duică încheie prezentarea literaturii
române în "Gazeta Bucovinei " cu reproducerea studiului lui T. Maiorescu despre
poeziile lui A. Naum 1 6 •
Contribuţia cea mai importantă a lui G. Bogdan-Duică în "Gazeta
Bucovinei ", în calitate de istoric literar, o constituie traducerea după manuscrise a
lucrării lui Ion Budai-Deleanu, Kurzgefasste Bemerkungen ilber Bukowina (Scurte
observaţii asupra Bucovinei), care se publică în I l numere în foiletonul ziarului şi
căreia îi acordă cea mai mare însemnătate în timpul directoratului său la gazeta
bucovineană 1 7 •
Activitatea lui G. Bogdan-Duică la conducerea "Gazetei Bucovinei " stă la
baza lucrării sale Bucovina. Notiţe politice asupra situaţiei, tipărită la Sibiu în
1 895 1 8 , care conţine " interesante observaţii şi note politice" , o lucrare de referinţă
pentru istoria Bucovinei.
"
"Gazeta Bucovinei este a doua publicaţie politică în provincia românească
sub stăpânirea austriacă, după ziarul "Bucovina" din 1 849-1 850, cu o apariţie mult
mai îndelungată însă, şi care a urmat programul Societăţii "Concordia" , devenită
partid politic al românilor bucovineni . Dacă activitatea lui G. Bogdan-Duică la
conducerea "Gazetei Bucovinei " este amintită într-o monografie consacrată
istoricului literar 1 9, traducerea studiului lui Ion Budai-Deleanu nu se bucură de
atenţie în istoriile noastre l iterare. Constantin Loghin menţionează titlul german şi
român al lucrării lui Ion Budai-Deleanu, precum şi traducerea lui G. Bogdan-Duică
în a sa Istoria literaturii române din Bucovina20•
Institutul Naţional "Bucovina" are în atenţia sa să retipărească studiul lui
G. Bogdan-Duică, Bucovina. Notiţe politice asupra situaţiei, precum şi traducerea
studiului lui Ion Budai-Deleanu, Scurte observaţii asupra Bucovinei.

1 3 Ibidem, nr. 32, 25 aprilie/7 mai 1 893, p. 1 -2.
1 4 /bidem, nr. 39, 20 mai/1 iunie 1 893; nr. 43, 21 1 4 iunie 1 893; nr. 44, 6/ 1 8 iunie 1 893; nr. 47,
1 7/29 iunie 1 893; nr. 59, 29 iulie/ 1 0 august 1 893; nr. 60, 1 1 1 3 august 1 893. Toate se publică în
paginile 1-2.
15 Ibidem, nr. 83, 21 octombrie/7 noiembrie 1 893, p. 1-2; nr. 84, 24 octombrie/1 0 noiembrie
1 893, p. 1 -2.
1 6 /bidem, IV, nr. 37, 1 2/24 mai 1 894, p. 1 -2.
17 Ibidem, nr. 8, 27 ianuarie/8 februarie 1 894 - nr. 22, 23 martie/ 1 aprilie 1 894.
1 � Gheorghe Bogdan-Duică, Bucovina. Notiţe politice asupra situaţiei, Sibiu, Institutul tipografic
T. Liviu Albini, 1 895.
1 '1 Dumitru Petrescu, îi. Bugdan-Duicu, Ducurcşti, Editura Univers. 1 978, p. 83.
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cel Bun, 1 996, p. 27, 4 5 , 1 99; 202, 2 ! :.2 , "J 1 1 .
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SATIRĂ POLITICĂ, IDENTITATE NAŢIONALĂ
ŞI CENZURĂ. STUDIU DE CAZ
MARIAN OLARU

Politische Satyre, nationale ldentitiit und Zensur. Fallstudie

(Zusammenfassung)

Seit 1 898 bis 1 900 wurden in der "Patria"-Zeitung 1 8 Texte als politische Satyren
unter dem Pseudonym "Donna Sarmanella" veroffentlicht. Seit ihrer Erscheinung in der
Zeitung wurden sie noch nicht irgendwie analysiert oder verwertet. Aus den historischen
1nformationen, die wir bis heute gesammelt haben, lăsst man die Schlussfolgerung ziehen,
dass der Verfasser dieser Texten, die unter dem Titei Zejlemele. Cronică jalnică în versuri
vesele. Dedicaţie prealuminatului director al "Patriei " [Satyren. Jămmer1iche Geschichte
in lustigen Versen. Dem aufgek1ărten Direktor der "Patria" gewidmet] unter der Rubrik
Foişoară [Biăttchen] zu lesen waren, entweder Minodora Stefanelli oder Atanasie
Gherman war. Diese politische Satyren sind fiir die komplexen iikonomischen, sozialen,
kulturellen, politischen und nationalen Fragen relevant, die in der Bukowina am Ende des
1 9. Jahrhunderts von grosser Wichtigkeit waren, sowie fiir die spannungsvollen
Verhăltnisse zwischen dem Gouvemeur der Bukowina, Baron Friedrich Bourguignon von
Bamberg und der Leitung der P.N.N.R. in der Bukowina. Die letzte war um die "Patria"
Zeitung grupiert und von Dr. Valeriu Branişte gefiihrt.
In unserer Studie werden einige von den hervorhebendsten Versen prăsentiert,
die die Lage der Bukowiner Rumănen im Vergleich mit der der anderen Nationalităten
und gegeniiber der kaiserlichen Verwaltung des Herzogtums zwischen 1 898 und 1 900
darstellen.
Schliisselwiirter: nationale ldentităt, politische Partei, Pressewesen, Zensur,
Verwaltung, Landeschef Bourguignon, Minodora Stefanelli, Atanasie Gherman,
politische Satyre, politische Eliten.

Începând cu numărul 1 42, din 1 7/29 iunie 1 898, şi până la numărul 404, din
9/22 aprilie 1 900, în periodicul "Patria", la rubrica Foişoară, a apărut un număr de
1 8 satire politice, semnate în principal de Donna Sarmanella, sub titlul de Zejlemele
actuale. Cronică jalnică în versuri vesele. Dedicaţie prealuminatului director al
"
"
"Patriei . Foişoară originală a "Patriei . Alături de aceasta mai apar câteva satire
intitulate Anti-zeflemele şi trei dintre ele au titluri ce le singularizează: Zejlemele
din Infern, Zejlemele războinice şi Zejlemele de Paşti. Aluziuni şi o epistolă
Analele Bucovinei, XVlll, 2 (37), p. 395-420, Bucureşti, 201 1
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hexametrică de la Don Rodrigo. În fine, câteva texte sunt intitulate Zejlemele
războinice. Mănuşă ritmată aruncată lui Don Alfonso sau Zejlemele din Infern.
Suspine crude prinse-n versuri semnată "Umbra lui Rodrigo" . Până la această dată,
scrierile satirice ale Donnei Sarmanella nu au fost antologate sau prezentate în vreo
lucrare de gen. Ele fac parte dintre scrierile româneşti din Bucovina, apărute în
ziarul "Patria", organ al Partidului Naţional Radical Român, într-o perioadă în care
situaţia acestei părţi din spaţiul românesc era grav periclitată de abuzurile
administraţiei ţării, întreprinse pentru realizarea acelui A usgleichgerechtigkeit.
Aşadar, cine este Donna Sarmanella? În primă instanţă, pornind de Ia
informaţiile acumulate în pregătirea pentru tipar a lucrării lui Teodor Balan,
Conflictul pentru Tricolor. Un capitol din istoria politică a Bucovinei, 1898-1904,
dat fiind că am găsit-o implicată pe Minodora Stefanelli 1 în lupta pentru afirmarea
1 În Cronicul. Albumul cel mare al Societăţii Academice .. Junimea " din Cernăuţi, voi. Il, mss,
p. 72, aflăm că familia Stefanelli este originară din Transilvania şi că numele adevărat al acesteia era
Stefănucă: ,,Ascendenţii acestei familii imigrate în Bucovina s-au aşezat în oraşelul Siret, iar siretenii,
cunoscând originea familiei, îi numeau pe membrii acesteia «ungureni». În matricolele (matricele)
Parohiei Ortodoxe din Siret, coborâtorii din această familie au fost trecu� cu numele de «Ştefaniuc».
Astăzi nu se mai poate constata cu siguranţă dacă schimonosirea numelui de familie în matricolele
parohiale se datoreşte faptului că preotul respectiv, slav de origine, n-a auzit bine numele familiei sau
dacă 1-a schimonosit. Asta din urmă e mai verosimilă, căci după ocuparea Bucovinei de către austrieci s-a
lăţit slavismul în Bucovina, numele româneşti se slavizau de autorităţi şi preoţi de origine slavă. Nevoind
să poarte un nume slav, fraţii Juvenal şi Teodor Stefanelli solicită în numele familiei schimbarea numelui
Stefaniuc în Stefănescu. Cererea - se înţelege - a fost respinsă. căci guvernului austriac, protectorul
slavismului, nu-i convenea un nume curat românesc, «Ştefănescu». Fraţii intervin din nou, cerând
schimbarea numelui Stefaniuc în Stefanelli, un nume cu sufix italian. Cererea e admisă. "
Vasile Stefănucă, născut în 1 8 1 8, a fost starostele blănarilor din Siret. El a avut trei feciori 
Ioan (Juvenal), Teodor (Tudor) şi Gheorghe - şi patru fete. Ioan (Juvenal) a avut patru copii:
M inodora, Eusebie, lsidor şi pe Claudiu.
Donna Sarmanella, presupusa semnatară a Zejlemelelor, este M inodora Stefanelli (?- 1 9 1 6),
fiica profesorului Juvenal Ştefanelli, pe numele său de botez Ioan, preot şi catehet în Siret, între anii
1 860 şi 1 866, apoi catehet la Şcoala Poporală Românească şi profesor de religie la Liceul I de Stat din
Cernăuţi, între anii 1 876 şi 1 908, protopop din anul 1 874, care s-a călugări!, după moartea soţiei,
luându-şi numele de Juvenal. A devenit protosinghel, în anul 1 880, şi arhimandrit, în anul 1 890.
Acesta a fost autorul a mai multor manuale pentru învăţământul românesc din Bucovina şi colaborator
la "Candela", "Revista politică" şi "Foaia Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în
Bucovina". Fiica sa, M inodora, era nepoata cunoscutului scriitor şi istoric al dreptului românesc,
membru al Academiei Române, Teodor Ştefanelli, unul dintre fondatorii Societăţii Academice
Studenţeşti "Arboroasa". Ca profesoară în Cernăuţi, M inodora a fost activă pe tărâm cultural-naţional,
fiind una dintre cele mai active doamne bucovinene în lupta pentru afirmarea identitară a românilor,
pentru apărarea Tricolorului şi a drepturilor naţionale. A fost secretara Societăţii Doamnelor Române
din Bucovina şi a contribuit la înfiinţarea internatului de fete şi a azilului pentru copii orfani din
Cernăuţi. Î n familia sa, preocuparea pentru cultură şi participarea la lupta naţională a românilor erau o
caracteristică. Spre exemplu, fratele său, Eusebiu, licenţiat în drept, membru activ al "Junimei ", între
anii 1 883 şi 1 885, a fost ales membru de onoare la 2 noiembrie 1 890 şi "membru sprijinitor" între anii
1 90 1 şi 1 903. Acesta a renunţat la cariera funcţionarilor de stat şi s-a dedicat jurnalisticii. Eusebiu şi
fratele său, Isidor, au colaborat la "Revista politică", apoi la toate ziarele româneşti din Bucovina,
publicând alături de redactori precum Pompiliu Pipoşiu, Gheorghe Bogdan-Duică şi Valeriu Branişte.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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naţională a românilor bucovineni şi ferventă susţinătoare a studenţilor implicaţi în
demonstraţia din 1 7 aprilie 1 899, de la gara din Cernăuţi, am considerat că autorul
satirelor intitulate Zejlemele şi Anti-zejlemele nu poate fi decât o rudă de-a lui T. V.
Stefanelli, de bună seamă o femeie, având în vedere că pseudonimul era unul
feminin. Convingerea ne era întărită şi de faptul că în volumul al doilea al
Enciclopediei Bucovine P, realizată de E. Satco, apare şi numele Minodorei
Stefanelli, cu menţiunea că a colaborat la "Patria", sub numele de "Danna
Sarmanella" . Evident, prenumele de "Danna" l-am trecut la greşeli de culegere şi,
desigur, nu putea fi decât "Donna" . Era aproape clar că amintita autoare e cea care
a scris satirele de la rubrica Foişoară a ziarului "Patria" . La aceasta se adaugă şi
informaţiile cuprinse în scrisorile din lucrarea Valeriu Branişte, Corespondenţă,
1895-1901, voi. II, Ediţie îngrij ită, note şi comentarii de Valeria Căliman şi
Gheorghe Iancu, Cluj-Napoca, Editura "Dacia", 1 986. Din câte rezultă, Minodora
Stefanelli a susţinut o bogată corespondenţă cu Valeriu Branişte şi era foarte
apropiată conducerii P.N.R.R. din Bucovina. În perioada cât dr. Valeriu Branişte a
fost nevoit să se ascundă de autorităţi, în urma expulzării sale din Bucovina,
scrisorile Minodorei Stefanelli, expediate către acesta, dovedesc legătura foarte
apropiată dintre cei doi. Minodora Ştefanelli era dintre cei care-I informau pe
Valeriu Branişte despre evenimentele importante din Bucovina, despre şedinţele de
redacţie de la "Patria", despre confiscările la care era supusă publicaţia (în toamna
lui 1 899 se ajunsese la 1 2 numere confiscate). Din acestea aflăm despre implicarea
unor nume importante ale mişcării naţionale a români lor în apărarea ziarului 3 şi a
fraţilor Branişte de abuzurile autorităţilor: Alexandru Hurmuzachi, Constantin
Hurmuzachi, Eusebiu Stefanelli, George Popovici, Constantin Berariu, Iancu
Flondor ş.a.
Aşa cum reiese din scrisorile amintite, Minodora Stefanelli folosea un limbaj
cifrat în corespondenţa cu dr. Valeriu Branişte, de teamă ca destinatarul acestora să
nu fie descoperit şi, pe de altă parte, autorul satirelor să nu încapă pe mâna
autorităţilor conduse de guvernatorul Bourguignon. Cu toate acestea, din unele
scrisori putem deduce că Minodora Stefanelli era foarte aproape de autorul
Zejlemelelor, dacă nu autoarea acestora, a unora cel puţin. La 1 4 iunie 1 899, după
ce fusese confiscat un număr al ziarului "Patria", M inodora Stefanelli semnează
alături de "prietenii din Bucovina", împreună cu Victor Branişte ( "Martirul ") şi
Constantin Berariu ( "Stănică" ), în scrisoarea din care aflăm că "Martirul papă
tocmai acum strudel sarmalian "4 . Ceea ce, poate, s-ar putea traduce că Victor
Branişte citea Zejlemelele (" strudelul sarmalian") din numărul "confiscat" . Într-o
altă scrisoare, cea din 1 5 iunie 1 899, Minodora Stefanelli anunţa că "mâine apar în
2 Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, voi. Il, laşi-Suceava, Editura " Princeps " - Biblioteca
Bucovinei " 1 . G. Sbiera" , 2004, p. 466.
3 Valeriu Branişte, Corespondenţă, 1895-1901, voi . Il, Ediţie îngrijită, note şi comentarii de
Yaleria Căliman şi Gheorghe Iancu, Cluj-Napoca, Editura "Dacia", 1 986, p. 1 48-1 7 1 .
4 ibidem, p. 1 5 1 .
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«Patria)) Două amice de Mira Steli" . Se aştepta la o nouă "confiscare" a ziarului în
urma acelei apariţii. "Mira Steli" era pseudonimul M inodorei Stefanelli. La
1 9 iunie 1 899, de Duminica Rusaliilor, pleca o nouă scrisoare din Cernăuti către
Valeriu Branişte, semnată "Minodora" , din care se subînţelege că Valeriu Branişte
( "«Jourub> din strada Prundului " - aluzie la adresa din Braşov a lui Valeriu
Branişte, care era pe Strada Prundului, nr. I l ) se ascundea la o adresă ştiută numai
de unii dintre fruntaşii românilor bucovineni - în cea mai mare parte a timpului, la
o mănăstire din Storojineţ, aproape de moşia lui Iancu Flondor. La sfârşitul
scrisorii sunt consemnaţi autorii satirelor, între care "Donna Sarmanella recte
Eugenia F"5 . La 2 1 iunie 1 899, "prietenii din Bucovina" îi trimiteau lui Valeriu
Branişte o scrisoare cu următorul conţinut: "Stăm în preajma aniversării duzinei
confiscărilor. Astăzi a fost confiscat al zecelea număr. Aducându-ţi aceasta oficios
la cunoştinţă, aşteptăm oala cu sarmale naţionale! Salutări şi sărutări - Martirul. 1
Nu trimite sarmale, domnule, pentru că mă tem că pân la Cernăuţi vor căpăta
picioare şi vor veni sistem Quargel singure! Minodora. 1 Prosit numărul viitor,
asemenea confiscabil ! Tică, Isidor, Eugenia, Coco"6 • De observat că între
semnatari este din nou "Eugenia", poate cea care e amintită mai înainte "Eugenia
F " . Din scrisoarea amintită, aflăm că textele satirice intitulate Zejlemele erau,
atunci, la Valeriu Branişte ( "aşteptăm oala cu sarmale naţionale"). Asupra
încercării de aflare a autorului/autorilor Zejlemelelor aruncă o lumină lămuritoare
scrisoarea din 9 septembrie 1 899, expediată din Cernăuţi, de Minodora Stefanelli .
Ne reţine atenţia următorul pasaj : "Acum sunt mulţămită, reacţionezi după cele c e
mi-ai scris! Dar nu mi-ai spus nimic despre ultimele zefl[emele]. Ai fost mulţumit
cu ele? Mă bucur că în numărul În care a[u} apărut, nu am fost numai eu
confiscată (s. n. - M . 0.), ci şi dumneata. De astă dată Zejl[emele} erau cam
tragice, aşa că titlul nu se prea potrivea cu conţinutul, dar aşa era dispoziţia psihică
a doamnei " 7 • Este prima referire lămuritoare, prin care se dovedeşte că Minodora
Stefanelli este autoarea satirelor politice intitulate Zejlemele. În afara acestui fapt,
dacă punem în acord temporal scrisorile M inodorei Stefanelli către Valeriu
Branişte şi textele din Zejlemele, putem constata folosirea aceloraşi expresii şi a
aceloraşi teme în cele două tipuri de texte (de exemplu: "dioscurii P[opme] şi
W[iirfel] din Piaţa Austriei, primul consilier aulic, al doilea decorat"8 , şi
preocuparea pentru tot ceea ce face "Nulăciung", nume prin care era desemnat
mitropolitul Arcadie Ciupercovici 9). În acest context, merită să reţinem
preocuparea M inodorei Stefanelli, exprimată în următoarele rânduri din scrisoarea
trimisă lui Valeriu Branişte, la 9 septembrie 1 899: "M-a iritat grozav prostia lui
Bourguignon şi mi-a băgat în cap ideea că numaidecât şi noi, damele, trebuie să
5

ibidem,

p.

1 53.

6 ibidem, p . 1 54.

Jhidmn, p. I S R .
lhidem, p. 1 55 .
'' ibidem, p. 1 5 5 . Scrisoarea diu 27 i u n i e 1 899.

7

H
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contribuim Ia detronarea atotputernicului Paşă şi la decapitarea lui. În iritarea
aceea, ţi-am scris şi eram convinsă că încă numai atâta trebuie ca Bourguignon
peste noapte (cel puţin) să fie dat afară din Bucovina, dacă nu chiar dat în
judecată! "1 0•
La o lectură mai atentă a lucrării lui Leonida Bodnărescul, Autori români
bucovineni. Repertoriu, apărută la Cernăuţi în anul 1 903, constatăm că autorul, un
intelectual implicat în mişcarea naţională a românilor bucovineni şi în lupta de idei
din capitala Ducatului Bucovinei, din 1 9 1 O, director al Secţiei Române a
Girnna ziului de Stat din Rădăuţi, scria: "Don Alfonso
Don Rodrigo
Donna
Sarmanella
Gherman Atanasie" 1 1 • Câteva pagini mai încolo, acelaşi
L. Bodnărescul scria că Atanasie Gherman este semnatarul următoarelor texte:
Zejlemele actuale - "Patria" , anul II, nr. 1 42, 1 45, 1 50, 1 65 , 1 75, 1 89, 208; anul
III, nr. 239, 283, 308, 346; anul IV, 365 -, Anti-zejlemele - "Patria" , anul II,
nr. 1 86, 1 93, 200; anul III, nr. 286 -, Zejlemele războinice - "Patria", anul II,
nr. 1 88 -, Zejlemele din Infern, "Patria", anul Il, nr. 2 1 2 -, Zejlemele de Paşti,
12
"
"Patria , anul IV, nr. 404 •
Avem motive să credem că Leonida Bodnărescul era foarte bine informat şi
că datele prezentate pot fi reţinute ca relevante, pentru că pe lucrarea sa Sfaturi
prieteneşti pentru ţăranul român. Cel ce munceşte izbuteşte, Ediţia a doua a
scrierii, revăzută şi îmbogăţită, Cernăuţi, Editura Societăţii pentru Cultura şi
Literatura Română în Bucovina, 1 9 1 O - găsim următoarea dedicaţie a lui Atanasie
Gherman, preot în Mahala: "Spre amintire de la autor, fostului său coleg şi prieten
bun, azi, Leonida Bodnărescu - 9 iulie 1 9 1 0" .
Se pare că Atanasie Gherman s-a născut la Rădăuţi, în anul 1 873 . A studiat
Teologia la Cernăuţi, unde şi-a susţinut licenţa în anul 1 897. A desfăşurat o bogată
activitate ca redactor la ziarul "Deşteptarea", a colaborat la ziarul "Patria", a fost
editor al ziarului "Românul" ( 1 908-1 909), apoi redactor la "Dreptatea" şi "Foaia
poporului ", din Cernăuţi, între anii 1 909 şi 1 9 1 0.
Atanasie Gherman, bun cunoscător al limbii şi istoriei naţionale, luptător
pentru drepturile naţionale ale românilor bucovineni, a fost implicat în susţinerea
activităţii Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, calitate în
care a susţinut "prelegeri poporale" pentru ţăranii din Cotul Ostriţei, parte a
parohiei Mahala, la care slujea. Susţinând în faţa poporenilor necesitatea
cunoaşterii limbii materne, a istoriei naţionale şi nevoia de cultură, părintele
Atanasie Gherman scria: "Limba, legea, obiceiurile ne leagă pe toţi câţi ne numim
români prin o unică legătură culturală, puternică şi nedespărţită, făcându-ne să ne
=

=

=

-

10

ibidem, p. 1 58. Scrisoarea din 9 septembrie 1 899.
Leonida Bodnărescul, Autori români bucovineni. Repertoriu, Cemăuţi, Societatea
Tipografică Bucovineană, 1 903, p. 5 8 . Atunci când Bodnărescul îşi trece în lucrare şi scrierile sale
diverse, apărute în epocă, îşi scrie numele Leonidas Bodnărescul. Noi scriem numele său în forma cea
mai des întâlnită în literatura de specialitate.
12
ibidem, p. 60.
11
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simţim cu toţii un unic neam de oameni, mândru de trecutul nostru vitejesc şi
dornic de un viitor strălucit. Cultura naţională nu cunoaşte graniţe, nici hotară de
timp, ci ea trăieşte în noi câţi ne numim români şi noi trăim în acelaşi timp
printr-însa ca români "1 3 . Î n acelaşi timp, a fost un bun "publicist înclinat spre
pamflet şi satiră"1 4 • Leonida Bodnărescul ne semnalează că pe Atanasie Gherman îl
găsim printre cei care semnează texte diverse, precum cele din "Patria", Sânţirea
bisericii din Horodnicul de Jos şi Taina norocului, precum şi cel semnat în
"
cu cucoana Zoiţa 1 5 (acest din urmă text semnat
"Deşteptarea , cu titlul Un discurs
6
1
sub pseudonimul Almansor ). George Tofan, în portretul pe care îl face lui Mihai
Teliman în preambulul Foiletoanelor, scrie că acesta a fost condus pe ultimul
drum, la 2 1 decembrie 1 902, de nouă preoţi şi că la "mormânt a vorbit amicul său
intim, cooperatorul Atan[asie] Gherman, care îl cunoştea din epoca când erau
amândoi colaboratori ai «Patriei», de unde trecură la «Deşteptarea»" 17 • Această
precizare ne lămureşte, cel puţin, faptul că Atanasie Gherman s-a aflat în relaţii de
prietenie cu autorul Foiletoanelor şi că sluj iseră amândoi ideea afirmării naţionale
cu ajutorul condeiului, în redacţiile celor mai cunoscute periodice româneşti ale
vremii, în capitala Ducatului Bucovinei. Ceea ce înseamnă şi că pe cei doi îi
apropiase şi satira politică, elementul comun care îi unea în paginile periodicelor
vremii din Ducatul Bucovinei.
În mai 1 9 1 5, îl găsim pe preotul Atanasie Gherman, cunoscut membru al
P.N.R.R. şi apoi al Patidului Social Creştin din Bucovina, refugiat în România, de
unde a trimis o scrisoare către Iancu Flondor, prin care îl anunţa că România avea
să intre în război împotriva Austro-Ungariei şi îl îndemna să se pună la adăpost de
evenimentele care aveau să urmeze. Ca şi alte spirite ardent-solidare cu mişcarea
naţională a românilor, preotul şi publicistul Atanasie Gherman s-a stins repede din
viaţă, în anul 1 9 1 6.
Concluzionând, putem afirma că sursele bibliografice ne indică faptul că,
până la această oră, sunt cunoscuţi ca autori ai satirelor politice M inodora
Stefanelli şi Atanasie Gherman. Sunt, însă, suficiente impedimente pentru a lămuri
pe deplin această chestiune. Se pun întrebările: de ce nu mai găsim alte indicii
privitoare la faptul că Atanasie Gherman este autor al Zeflemelelor sau de ce
numele lui nu este în niciun fel pomenit în scrisorile amintite mai sus? Rămâne de
1 3 Sfaturi prieteneşti pentru {ăranul român. Cel ce munceşte izbuteşte, Ediţia a doua a scrierii,
revăzută şi îmbogăţită, Cernăuţi, Editura Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina,
1 9 1 0, p. 1 93 .
14 Emil Satco, op. cit., p. 425 .
1 5 Leonida Bodnărescul, op. cit., p. 42.
16 Este cazul să menţionăm aici că satira menţionată o regăsim cu acelaşi titlu şi în Foiletoane,
în ediţia alcătuită de George Tofan. Atunci, se pune întrebarea cui aparţine textul respectiv? Lui
Atanasie Gherman sau lui Mihai Teliman? În orice caz, această încurcătură subliniază încă o dată
legătura deosebită care a existat între cei doi.
1 7 Mihai Teliman, Foiletoane, Cu portretul autorului şi o prefaţă de George Tofan, Ediţie
îngrijită de Vasile Precop, Rădăuţi, Editura "Septentrion", 1 999, p. 26.
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lămurit şi cine este "Donna Sarmanella recte Eugenia F" , amintită în scrisoarea din
1 9 iunie 1 899.
Perioada în care au fost scrise satirele politice numite Zejlemele este una
extrem de importantă pentru afirmarea identitară a românilor bucovineni, deşi acest
fapt a fost mult îngreunat de alianţa Regatului Românei cu Puterile Centrale 1 8 • Ca
parte a Cisleithaniei, Bucovina a cunoscut, la sfărşitul secolului al XIX-lea, la fel
ca şi celelalte provincii ale imperiului, o puternică afirmare a mişcării identitar
naţionale, fapt explicabil atât prin evoluţia internă a factorilor obiectivi, cât şi prin
schimbările survenite la nivel european, în urma căreia forţa Austriei, ca mare
putere, s-a diminuat. În această perioadă, elitele culturale şi politice româneşti din
Bucovina s-au afirmat constant în viaţa Ducatului, prin manifestarea lor identitar
naţională, fiind în opoziţie accentuată mai ales cu partidele politice ale "ruşilor
tineri" sau ale rutenilor, a căror creştere "abnormă" în viaţa Ducatului s-a datorat în
bună măsură şi intervenţiei autorităţilor imperiale, care au promovat politica
"
"compromisului nivelator (Ausgleichgerechtigkeit). Constituirea Partidului Naţional
Român din Bucovina şi afirmarea curentului radical, avându-i în frunte pe George
Popovici, Iancu Flondor şi Valeriu Branişte - acesta din urmă a fost adus în ducat
pe cheltuiala lui Iancu Flondor -, a avut ca urmare evitarea "submersiei" românilor
în "propria lor provincie" (K. Hitchins). Cum era firesc, după etapele naţionalismului
cultural şi ale celui cultural-naţional, a urmat dezvoltarea naţionalismului politic,
fapt marcat prin activitatea Partidului Naţional Radical Român din Bucovina.
Înlocuirea cabinetului contelui Badeni cu cel al baronului Gautsch, a avut ca
urmare aducerea în Bucovina a unui nou guvernator, în persoana baronului
Friedrich Bourguignon de Bamberg 1 9 , care îşi făcea intrarea în Palatul
Administrativ la 3 1 decembrie 1 897. Acesta a fost întâmpinat cu speranţă de către
locuitorii provinciei, între aceştia aflându-se şi românii, care sperau să găsească în
el sprij inul necesar pentru apărarea drepturilor naţionale pe tărâm administrativ,
şcolar şi bisericesc. După vizitele protocolare efectuate în diferite localităţi din
Bucovina, la jumătatea anului 1 898, când speranţele elitei româneşti păreau a avea
oarecare suport din partea noului guvernator, P.N.R.R. s-a lovit de atitudinea ostilă
a lui Bourguignon, care înţelegea să-şi fructifice poziţia prin intervenţia brutală în
susţinerea unor candidaţi guvernamentali în alegerile dietale, la colegiul al treilea,
alegeri ce se făceau pe baza unei noi legi electorale. Astfel, la Suceava, candidatul
guvernamental a fost arhimandritul Emanuil Ciuntuleac, care spera să folosească
sprijinul guvernatorului pentru a ajunge mitropolit, susţinut împotriva lui Varteres
IX Vlad Georgescu, Istoria românilor - de la origini până in zilele noastre, Bucureşti, Editura
Humanitas, 1 992, p. 1 79.
1 9 Teodor Balan, Lupta pentru Tricolor. Un capitol din istoria politică a Bucovinei, /898/ 904, Ediţie îngrij ită, comentarii, cronologie şi indice de nume de prof. dr. Marian Olaru, Prefaţă de
prof. univ. dr. Pavel Ţugui, Traducerea textelor din limba germană de Mihaela-Ştefăniţa Ungureanu,
Bucureşti, Editura Academiei Române, Colecţia "Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii "
[261. 200R. p. 29.
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Pruncul; la Rădăuţi, împotriva candidatului naţional Samuil Piotrovschi-Petrescu a
fost susţinut Ilarie Onciul, fratele istoricului Dimitrie Onciul; Ia Câmpulung,
guvernatorul Bourguignon 1-a susţinut pe Gheorghe Balmoş, protopresviter Ia
Dorna; la Gura Humorului, împotriva candidatului naţional Iancu Lupul a fost
desemnat Constantin Scânteiuţă, iar la Cernăuţi, împotriva candidatului naţional
Nicu Blându, a fost desemnat proprietarul Gustav Martin, care, nefiind cunoscut de
alegători, a beneficiat de intensa susţinere a prefectului Wilhelm Wiirfel. Ilustrativă
pentru acestă situaţie, care demonstrează gravele abuzuri ale administraţiei
coordonate de Bourguignon, este descrierea procesului electoral de către T. Balan:
"Alegătorii, chiar de la sosirea lor în Cernăuţi, au fost strânşi ca vitele într-o
grădină păzită de jandarmi. După un timp a apărut prefectul, în mare ţinută,
ordonând alegătorilor să-I voteze pe candidatul guvernamental. Pe urmă alegătorii
au fost conduşi de jandarmi la localul de vot"20•
Intervenţia brutală a autorităţilor guvernamentale a avut darul să rupă
unitatea românilor, provocând importante pierderi la alegerile dietale pentru
colegiul al treilea. Au fost aleşi deputaţi patru dintre cei şapte candidaţi naţionali
(Modest Grigorcea, Gheorghe Popovici, Tudor Flondor şi Iancu Lupul) şi trei
guvenamentali (IIarion Onciul, Emanuil Ciuntuleac şi Gustav Martin), românii
pierzând, prin alegerea lui Martin, un mandat la Cernăuţi. În acelaşi timp, la
colegiul al doilea, românii au pierdut, prin boierul Mustaţă, un loc în favoarea
candidatului rutean Ştefan Smai-Stocki, în aceeaşi situaţie aflându-se şi baronul
Gheorghe Vasilco, care a acceptat să lase Putila şi Vijinţa, în care era cunoscut, în
favoarea vărului său, Nicolai Vasilco.
Ca urmare a intervenţiei autorităţilor în alegeri, în Dieta din 1 898, deputaţii
români erau în număr de 1 3, germani erau 8, armeano-poloni erau 4, ucraineni erau
4 şi 2 neutri. Deşi alcătuiau cel mai numeros grup etnic, români i nu puteau alcătui
majoritatea2 1 • Acest lucru a avut importante consecinţe mai ales după ce
guvernatorul a reuşit să grupeze diversele facţiuni din Dietă, care au alcătuit o
majoritate împotriva românilor. Consecinţa directă a fost slăbirea forţei politice a
românilor, fapt reflectat şi în Comitetul Ţării, unde doi membri erau români şi trei
aparţineau celorlalte etnii, inversându-se situaţia existentă până la 1 898. Pe acest
fundal, "Patria" nu pierdea niciun prilej să atace "manevrele" politice ale lui
Bourguignon şi ale aparatului administrativ al Ţării, care prefigurau un viitor
sumbru: "Când ţara aceasta va înceta a mai fi ţară românească, [ea] nu mai are
rezon să fie ţară de sine, ci este tocmai coaptă de încorporat la Galiţia sau să devi'!ă
parte integrantă a Ucrainei visate de alintaţii protejaţi ai guvernului local"22 . In
acest context, sunt numeroase confiscările pe care periodicul "Patria" le-a avut,
începând cu numărul 1 7 1 , din 30 august/l i septembrie 1 898, timp în care
şicanările pe care administraţia le făcea celor ce purtau Tricolorul sau îl foloseau
20
21
22

Ibidem, p.

35.

!!>i'i�m. p. JK-J9,
lhi<km, p . 39.
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drept stindard al manifestărilor naţionale pe care le organizau, sporesc constant.
Caracterizând perioada când Bourguignon a fost guvernator al Bucovinei
( 1 898- 1 903), C. Loghin scria că "acesta a rămas de pomină în amintirea românilor,
fiindcă a dus cea mai aprigă luptă împotriva elementului românesc"2 3 .
După confiscarea numerelor 1 77 şi 1 78, redactorul "Patriei" , dr. Valeriu
Branişte, a înaintat acţiune la Tribunalul Cernăuţi, încercând în felul acesta să pună
capăt abuzurilor autorităţilor administrative din Bucovina. Valeriu Branişte a
susţinut în faţa instanţei că ziarul nu putea fi confiscat, pentru că el este publicaţia
unui partid care are dreptul să arate abuzurile administraţiei şi să protesteze faţă de
acestea. În susţinerea faptului că publicaţia reflecta realitatea, Valeriu Branişte a
solicitat judecătorilor să fie audiaţi martori, care ar fi confirmat cele scrise în ziar,
şi cerea încetarea confiscărilor şi despăgubirea redacţiei. Desigur, Tribunalul a
respins cererile acestea24 şi practica stăpânirii a continuat până la expulzarea lui
Valeriu Branişte din Bucovina. În motivarea acestei hotărâri - întemeiată pe
paragraful 2, alin. 5 al Legii din 2 7 iulie 1871, publicată în "Foaia legilor
imperiale" - se arăta că Valeriu Branişte a îndemnat la organizarea demonstraţiei
din 1 7 aprilie 1 899, de la gara din Cernăuţi, îndreptată împotriva mitropolitului
Arcadie Ciupercovici, şi că "acest ziar, în ultimul său număr, s-a agăţat cu atacuri
grave şi provocaţiuni de magnificienţa sa rectorul magnific dl. dr. Arthur Skedl dovadă despre acestea numerele ziarului periodic "Patria" [ . . . ], cum şi împrejurarea
că autorităţile, mai ales în timpul din urmă, au fost silite a confisca de repetate ori
acest organ publicistic"25 .
Conflictul dintre guvernatorul Bourguignon şi elitele româneşti din Bucovina
a fost amplificat de alte evenimente, precum discriminarea la care au fost supuşi
românii cu prilejul jubileului de 50 de ani de domnie a lui Franz Joseph, ocazie cu
care, din cele 7 1 de decoraţii, cele mai multe au revenit prefecţilor, comisarilor şi
membrilor camarilei. Românii au primit doar l O astfel de decoraţii. O altă situaţie
tensionată s-a manifestat în raporturile cu preoţimea română din Bucovina,
mitropolitul Cupercovici dovedindu-se incapabil a se opune planurilor lui
Bourguignon, acelea de asigurare a parităţii, în consistoriu, între români şi ruteni.
Culmea tensiunilor a fost atinsă, aşa cum arătam mai sus, printr-o manifestaţie,
desfăşurată la 1 7 aprilie 1 899, la care au participat mai mulţi studenţi, ulterior fiind
sancţionaţi de autorităţe6 . Aceştia erau: Emilian Sluşanschi, Emanuil şi Eusebie
Antonovici, Adrian Deseanu, redactorul Mihai Teliman şi funcţionarul de la
primărie, Dionisie Voronca. Este evident că autorităţile imperiale de la Viena au
avut şi ele rolul lor în încercarea de a menţine "liniştea" la această margine de
23 Constantin Loghin, Istoria literaturii române din Bucovina 1 775-1 918 (în legătură cu
evoluţia culturală şi politică), Ediţie îngrijită de A lexandrina Cernov, Cernăuţi, Editura "Alexandru
cel Bun", Colecţia "Bucovina literară", 1 996, p. 2 1 7.
24 Ibidem, p. 40.
25 Patria" , anul lll, nr. 276, 26 mai/7 iunie 1 899, p. 2.
"
26
T. Balan, op. cit., p. 60-83.
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imperiu. D e exemplu, miniştrii Cultelor ş i cei d e Interne s-au arătat preocupaţi mai
ales de activitatea societăţilor studenţeşti, între care un loc important l-a avut
"27
"Junimea .
Din cele câteva rânduri de mai sus se poate desprinde ideea că, departe de a
fi un loc idilic - în care a existat o concordie mult apreciată post factum de unii
istorici dintre cele două războaie mondiale şi, mai ales, după cel de al Doilea
Război Mondial -, prin politica promovată, autorităţile vremii "au transformat
Bucovina într-o adevărată arenă de luptă etnică şi religioasă, culturală,
economică"2 8 • La peste 1 00 de ani de la evenimentele analizate, prezentate aici
doar drept context socio-cultural şi politic de manifestare pentru autorul satirelor,
pe care le numim generic Zejlemele, putem constata că, în vremea guvernatorului
Bourguignon, atitudinea, în general ostilă, a autorităţilor austriece faţă de elementul
românesc din Bucovina a atins apogeul şi că ea viza crearea unei însemnate
alogenităţi, diminuarea constantă a numărului şi rolului românilor în viaţa
provinciei, fapt care s-a transpus, după părerea unora, într-o adevărată "beligeranţă
etnică"29 .
Aşa cum arătam mai sus, în anul 1 903, la Cernăuţi era publicată de către
Leonida Bodnărescul lucrarea Autori români bucovineni. Repertoriu. Aceasta
cuprindea lista lucrărilor scrise de autorii români din Bucovina, începând din anul
1 775 şi până în 1 902, aşa cum preciza autorul în primele rânduri cuprinse sub titlul
Către cititorP 0 . Aceasta este cea de a patra dintr-un şir de astfel de lucrări :
S. FI. Marian, Starea literăturei române din Bucovina, 1 87 1 (tipărită postum, la
Suceava, în 2007, sub titlul Istoria literaturii române din Bucovina), 1. G. Sbiera,
Mişcări literare la românii bucovineni, apărută la Oradea Mare, în 1 890 şi
C. Morariu, Părţi din istoria românilor bucovineni, apărută la Cernăuţi, în
1 893/1 8943 1 • Autorul acestui repertoriu era conştient de limitele întreprinderii sale,
dar considera efortul ca necesar pentru a ilustra creşterea numărului produselor
culturale în Bucovina şi făcea acest demers fiind conştient că "munca este însă o
27 Ibidem, p. 78-79.
28 Ioan Cocuz, Partide politice româneşti din Bucovina, I862-1 914, Suceava, Editura
Cuvântul
nostru'', 2003, p. 473.
"
29 Ibidem, p. 474.
30 Leonida Bodnărescul, Autori români hucovineni. Repertoriu, Cernăuţi, Societatea Tipografică
Bucovineană, 1 903, p. 1 .
3 1 N u trebuie omisă aici nici lucrarea lui Aron Pumnul, Lepturariu rumânesc cules den
scriptori rumâni, voi. 1-IV, Viena, Editura "Cărţilor scolastice", 1 862- 1 865, cea dintâi antologie de
literatură românească, alcătuită cu scopuri didactice. Începând cu tomul al treilea, lucrarea devine "un
tablou cuprinzător al literaturii şi culturii româneşti ". Prin "selecţia bogată", însoţită de biografiile
autorilor, dar, mai ales, prin comentariile realizate din perspectiva contribuţiilor la "lupta pentru
emancipare naţională", Aron Pumnul este "unul dintre întemeietorii istoriei noastre literare", care
realizează "o perspectivă amplă asupra culturii româneşti ", în integralitatea sa, chiar dacă îi lipsesc
criteriile în stabilirea textelor antologate. Vezi, printre altele: Dicţionarul literaturii române de la
origini până la I900, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1 979, p. 7 1 6.
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plăcere şi mai mare, dacă ştii că munceşti pentru binele obştii "3 2 • Din cele peste
400 de titluri înregistrate în repertoriu, din cele mai diverse domenii ale cetăţii
literelor, cei mai mulţi autori şi cele mai multe titluri de lucrări sunt înregistrate la
capitolul intitulat Limba română, unde sunt evidenţiaţi, la subcapitolele Proză,
Poezie şi teatru, autorii: Artemie Berariu-Irimievici, Constantin Berariu, Teofilact
Bocancea, Samson Bodnărescu, Leonida Bodnărescul, Ion Bumbac, Vasile
Bumbac, Mihai Miron Călinescu, Simion Cobilanschi, Dimitrie Dan, Ambrosiu
Dimitroviţă, Emanuil Grigoroviţă, Alexandru Hurmuzachi, Iorgu Toma, Constantin
Dracinschi, Simion Florea Marian, Constantin Morariu, Dimitrie Petrino, Iraclie
Porumbescu, Ioan G. Sbiera, T. V. Stefanelli, Ştefan Ştefureac, Mihai Teliman,
Temistocle Bocancea, Ion Bumbac, Constantin Isopescul, Dimitrie Onciul, George
Popovici ş.a. Lucrarea lui Leonida Bodnărescul vine, parcă, să contrazică imaginea
puţin favorabilă pe care Nicolae Iorga o avea în vremea aceea despre scrisul şi
producţia culturală românească a Bucovinei 33 .
În anul 1 906 apărea la Suceava lucrarea lui Mihai Teliman, Foiletoane,
editată de Societatea Academică "Junimea" din Cernăuţi, "cu portretul autorului şi
o prefaţă de George Tofan" . Dorinţa îngrijitorului ediţiei din 1 906 era aceea de a
arăta că mişcarea literară din Bucovina primise un nou impuls3 4 , pe care îl
evidenţia, şi urmărea totodată să arate, "măcar pe scurt, ce înseamnă Bucovina în
mişcarea culturii româneşti, partea activă a ei la această mişcare, şi răsunetul ce
I-au aflat în ea năzuinţele culturale ale românilor din Regat şi din Ungaria"3 5 :
morţilor, nu e moartă şi
"Bucovina, trecută de savanţi şi de nesavanţi în pomelnicul
36
"
Î
[ . . ] ia parte la progresul culturii româneşti . n spiritul celor de mai sus,
(re)aducem în actualitate satirele politice ale epocii, pe care le numim generic
Zejlemele, importante pentru economia publicaţiei "Patria" şi i lustrative pentru
modul în care o parte a elitelor româneşti a înţeles să folosească presa şi literatura
pentru împlinirea idealului naţional.
Satirele politice Zejlemele, subintitulate " Cronică jalnică în versuri vesele " ,
sunt texte incisive, de critică socială şi politică, care prezentau, mai ales, situaţia
românilor din Ducatul Bucovinei, veritabile îndemnuri de afirmare naţional
identitară, pentru conservarea caracterului fostei provincii a Imperiului Austro
Ungar, într-o luptă în care se opuneau, pe de-o parte, blocul naţional românesc,
grupat în jurul P.N.R.R. şi al ziarului "Patria", a cărui situaţie se înrăutăţeşte după
.

3 2 Ibidem.
33 Mihai Teliman, op. cit. , p. 1 86- 1 89. Î ngrijitorul ediţiei, Vasile Precop, a adăugat, sub titlul

În loc de post{a(ă, articolul lui Nicolae Iorga, Un scriitor necunoscut: Mihai Te/iman, în care se
susţine punctul de vedere amintit. Vezi şi G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până
în prezent, Ediţia a 11-a, revăzută şi adăugită, Ediţie şi prefaţă de Al. Piru, Bucureşti, Editura
"
"Minerva , 1 982, p. 640, 906-907.
Ibidem, p. 1 O.
lhidem.
Jb ibidem .
J-1
·"
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alegerile din 1 898, şi guvernatorul Bourguignon, împreună c u întreaga
administraţie, servil supusă acestuia, care foloseau orice arme, legale şi i legale,
pentru realizarea celebrului Ausgleichgerehtigkeit. Pentru apărarea drepturilor
istorice ale românilor bucovineni, în Zejlemele au fost abordate cele mai diverse
aspecte ale vieţii locuitorilor provinciei, precum: statutul limbii române în Ducat,
şcolile româneşti şi reprezentarea intereselor acestora în Landschulrath, alegerile
pentru Dieta Bucovinei, abuzurile administraţiei îndreptate împotriva preoţilor şi a
învăţători lor români, persecutarea celor care purtau Tricolorul, atitudinea
chiriarhului locului, Arcadie Ciupercovici, rolul studenţilor şi al elitelor
intelectuale din Bucovina în afirmarea identitar-naţională, felul în care era folosit
Fondul Religionar Ortodox al Bucovinei etc. La o primă lectură, toate acestea sunt
temele forte ale "iredentismului românesc" din Bucovina şi pot exprima doar
repere pentru o istorie care nu a "depăşit stadiul romantismului "37 . Dar nu este mai
puţin adevărat că adversarii de atunci şi de acum ai abordării identitar-naţionale a
problematicii bucovinene au folosit acelaşi gen de contraargumente, precum cele
prezentate de Donna Sarmanella în satire. La dezvoltarea unei analize critice asupra
complexului de factori (economici, sociali, culturali, politici şi naţionali) care a
definit Bucovina sub stăpânire habsburgică, Zejlemelele se constituie în documente
cu valoare istorică, în primul rând, la care se adaugă rostul lor în publicistica
românească din epocă, mai ales în promovarea limbii române şi în stimularea
interesului pentru lectură în cadrul comunităţilor româneşti din provincie. Î n fapt,
compoziţii le exprimă punctul de vedere al unei părţi a elitelor româneşti ale
Bucovinei, grupate în jurul ziarului "Patria" şi al P.N.R.R., elite care au fost
dispersate prin "pactul" încheiat cu Bourguignon, în aprilie 1 90 1 .
Cele 1 8 satire3 8 sunt concepute de către autor ca un veritabil joc de punere în
scenă a unui duel în rime, desfăşurat între trei personaje: Donna Sarmanella, Don
Alfonso şi Don Rodrigo (Umbra lui Rodrigo). Prin "disputa" lor, cele trei personaje
conturează o abordare din diverse perspective a realităţilor bucovinene, din lumea
celor vii şi din lumea celor căzuţi în Hades, cum e cazul lui Don Rodrigo, de la
viaţa cotidiană şi până la disputele politice ale vremii. Cu aj utorul satirei, sunt
criticate moravurile vremii, felul în care oamenii obişnuiţi resimt efectele nefaste
ale activităţii autorităţilor şi ale elitelor vremii, care se folosesc de defectele
contemporanilor: dorinţa de parvenire şi de îmbogăţire, abuzurile de diferite feluri,
la care sunt supuşi bucovinenii, pentru ca administraţia să-şi atingă scopul etc. Din
aceste zeflemele aflăm că Don Rodrigo a fost răpus într-un duel 39 de spada lui
Istoria României prin concepte. Per�pective
limhaje/or sociul-l'"litice. l a >; i Editura .,Polirom", 201 O, p. 20-3 1 .
'� În ace�t moment, in colcc[iilc pcriodi<.:ului "Patria" exislcutc in Român i a şi la Cernăuţi, nu
se: găsesc d ec âT 1 7 dintre textele satirice i n v ocn tc Lipse�tc textul c u numărul IX a l L�flemele/or.
39 Practica d ue l u l u i era una frecvent fo losită in epocă, m ai ales de către unele dintre socictiitilc
studenţeşti din Ccrnlluli, care imitau acest mod de rezolvorc a conflictelor de la �tuden[ii din marile
37

V i ctor "lc:ummm, Arn1in Hl:incn (cllllon),

alternative asupra

,

.

centre uni versitare ale imperi ului.
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Don Alfonso. Cauza duelului este dragostea pe care o poartă cei doi frumoasei
Donna Sarmanella, dragoste care animă doar subiectul din Zejlemele, fapt care
învederează natura ideală a "înfruntării" celor doi eroi. Pe acest fundal, sunt aduse
în avanscenă personaje sau subiecte reale ale cotidianului bucovinean, precum:
Tumlirz şi germana, ca limba "cultă", alegerile de la Bălăceana, Societatea
Pedagogică, Societatea de Teatru Român, "vicleanul străin" , domnul şi "opinca" ,
Pompe, Wiirfel, Duzink-Paşa, Arcadie Ciupercovici ş.a.
Cele 1 8 satire politice sunt scrise într-un moment deosebit de dificil pentru
mişcarea identitar-naţională a românilor bucovineni. Prin ele se parodiază scenele
de viaţă cotidiană, sunt ironizate subtil metehnele politice ale epocii, pe care le
regăsim egal răspândite printre reprezentanţii tuturor etniilor Bucovinei, sunt
evidenţiate tarele morale ale principalelor personaje politice ale vremii, în felul
acesta realizându-se o imagine caricaturală a unei societăţi ce avea să fie mai târziu
idealizată de unii dintre istorici printr-un exerciţiu de memorie culturală remodelată
şi, mai ales, sunt evidenţiate metodele folosite de autorităţi pentru realizarea
aşa-zisei "nivelări " , prin care românii şi-au pierdut întâietatea politică în Ducat.
În prima dintre Zejlemele, "autoarea" , Donna Sarmanella, evidenţiază situaţia
dificilă în care se afla, aceea de a scrie unui jurnalist, satira fiind în acelaşi timp şi o
ars poetica: "A scrie unui doctor, şi a-i scrie-n poezie 1 O ştiu că e din parte-mi
curată nebunie. 1 Şi acu sunt obligată a comite acest păcat! 1 Ce-i drept, nu e primul
- dar este cel mai greu, 1 Cu jurnaliştii încă nu mi-am pus mintea - eu! 1 Şi chiar cu
frica-n oase le scriu aceste rânduri, 1 Căci îmi tot trec prin minte aşa ciudate
gânduri, 1 Nu te-am văzut cu arme nicicând, Doamne păzeşte! 1 Dar arma-ţi, mica
pană, de ai vrea, rău loveşte; 1 Căci ea, de-ţi este voia, în cer pe om ridică, / Sau
poate să-I prefacă din om chiar în nimică! 1 Doi ochi ai şi o gură, şi urechi ai, ca şi
noi, 1 Dar vezi ş-auzi cât patru! Când trebuie, taci cât doi ! / Aşa sunt jurnaliştii, ei
văd chiar prin perete, 1 Aud prin ziduri groase, ghicesc orice secrete! 1 Invenţia lui
Rontgen? Un zâmbet i-a costat, 1 Căci cu aşa privire natura i-a înzestrat! 1 Ei te
privesc în faţă, şi-n inimă-ţi pătrund, 1 Şi-n ale tale gânduri, şi-n simţul tău profund!
1 Acu cunoşti şi grija ce mă apasă greu 1 De-o critică severă, cu drept, am frică eu. 1
Dorinţa exprimată totuşi ţi-o împlinesc, 1 Mă pun pe scris, ce-mi vine, fără să mă
gândesc 1 Căci, spusu-mi-ai deunăzi că ai descoperit 1 Un mic talent în mine şi asta
m-a trezit, 1 Am prins condeiu-n mână, şi am prins şi la curaj ! 1 Doară feri-va muza
să cad într-un . . . blamaj ! 1 Şi mă inspiră adese, de acuma înainte, 1 Că la adânci
impresii, să aflu şi cuvinte. 1 Deci, cred că-ţi pot promite a aduce, tot pe rând, 1 Cele
ce văd cu ochii, multe ce-mi trec prin gând, 1 Scrise după putinţă, cu haz sau fără
haz! 1 Unuia spre plăcere, altuia spre necaz! 1 Aşa-i maşina lumii, eu nu pot să o
prefac, 1 La tot omul, deodată, nu poţi să-i faci pe plac! "40 .
Oc�i de l a dobândirca t i t l u l u i de Ţară a Coroanei, în Bucovina chestiunea
limbilor na!ionalc era clar reglementată, în Uietă, în i n stituţiile publil:t: ;;i în ;;wală,

in mu lte cazuri, folosirea limbii române
�o

"Patria", anul I l ,

nr.

a

1 42, 1 7/29 i unie 1 !ll)!l, p.

fost obstrucţionată adm ini stativ de
1.
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funcţionarii Ducatului. D e aceea este criticată atitudinea adversă a inspectorului
şcolar Tumlirz faţă de folosirea limbii române în şcoală: "Se vede că şi Tumlirz, de
acest motiv mânat, 1 Vrea să ia cu mâna-i ce cu alta a dat; 1 Şi cu «bomich Zirkel»
să facă să dispară 1 Din şcoli limba română. E inspector în ţară; 1 Vezi, Doamne, ne
doreşte el nouă numai bine! 1 Făcut-a studii omul, şi-a aflat, în fine, 1 Că în limba
română cine va studia, 1 Sigur e, în cultură nu va înainta! 1 Ci bietul rămâne-va în
veci ignorant, 1 Numai limba germană te face om savant! " . Şi mai încolo scrie:
"Cult eşti numai atunci, Tumlirz aşa a spus, 1 Când limba cea germană vorbeşti şi
scrii perfect! 1 Acest verdict românii aflat-au că-i corect; 1 Şi, ca s-arate lumii înalta
lor cultură, 1 Tot numai pe nemţeşte auzi vorbind din gură. 1 Iar româneşte numai
când sunt necesităţi, 1 Cu oameni de la ţară, de cei neînvăţaţi !'.4 1 •
Situaţia criticată este c u atât mai rea, pentru c ă unii dintre români foloseau
limba germană până şi la reuniunile naţionale organizate de societăţile culturale
româneşti: "La conveniri, excursii şi baluri româneşti, 1 Te ia mirarea, frate! În cale
de-ntâlneşti 1 Vreo pereche, care, se vede, din uitare, 1 O foloseşte limba română-n
conversare. 1 Sau, de voieşti să ai dovadă şi mai mare, 1 În Parcul Rezidenţei mergi,
joia, la plimbare, 1 Şi «Clubul Tinerimii Române», aşa numit, 1 Îl afli înspre seară,
aici, întrunit. 1 De eşti naiv, vei crede că aici se vorbeşte, 1 Cum spune în statute,
adecă româneşte! 1 Te înşeli ! Şi joia-n parc şi marţea la popici, 1 Le place «limba
cultă», românilor voinici ! " . Pentru criticii unei astfel de situaţii, judecata
oponenţilor este următoarea: " Şi, de te-a pus păcatul să faci vreo observaţie, 1 Auzi :
«Creşti nul cela nici pic de tact nu are» ! 1 Păcat de dânsul ! Altfel, ar fi el bun băiat, 1
Dar, ca român, durere, e prea exagerat! "42• Situaţia aceasta generează nedreptate,
crede autorul, pentru că: "Şi tactica aceasta e chiar proverbială 1 La noi,
bucovinenii, încât, fâră sfială, 1 Orice străin pretinde, chiar cu obrăznicie! 1 Că nu
el, ci românul plecat trebuie să fie"43 .
În cea de a doua satiră publicată în Foişoara originală a ,. Patriei " este adusă
în discuţie falsificarea listelor electorilor de la Bălăceana, ce au cuprins pentru
alegerile din 1 898 şi un număr important de morţi, de unde se vede că proverbial de
buna administraţie austriacă din Bucovina vremii avea numeroase tare: "În
Bălăceana se petrece un fenomen ciudat, 1 Misterios. Nu-ţi vine-a crede! Dar e
adevărat! 1 Ei, două sute şi opt morţi se zice c-au înviat. 1 Da! Oameni morţi, cum
sunt toţi morţii, din moarte s-au sculat! 1 Şi să mai crezi la învăţaţi că nu mai sunt
minuni ! 1 Te rog, de vrei toată ştiinţa din lume s-o aduni 1 În capul tău, şi poţi să fii

chiar tobă de cuminte, 1 Putea-vei morţi d e ani să-nvii? Să-i scoţi tu din morminte? 1
Dnml acesta, ncaj un:s prin cărp �i prin ştiinţă, 1 Î l cx�:n;ită, ai c i în ţară, o singură
fiin�ă. 1 E căpitanul de d i strict. A :;;a e, crede-mi mic, 1 Căci, uite, abia el anuntase
ziua când au să fie 1 A legeri com u n a l e şi atunci s-a-ntâmplat 1 Că lo! i hărbaţii,
,

aderent i i l ui,

au

...

,

în v iat! 1 După alegeri , după ce-a dat votu l pc comandă, 1 Se puse

4 1 /bidem.
42

Ibidem.

4J ibidem.
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iar Ia somnul vecinic această tristă bandă"44. Pentru a ridiculiza această stare de
lucruri, autorul/autoarea imaginează situaţia învierii soacrelor: "Dar grijă foarte
mare au şi mare supărare 1 Bărbaţii vii, cei însuraţi, pe a căror soacră mare 1
A strâns-o bunul Dumnezeu şi-o ţine în păstrare; 1 Căci le-a venit o ştire tristă, de
importanţă mare ! 1 Se zice că nu peste mult, când? Sfântul Petru ştie, 1 Soacrele
toate! Auziţi? Soacrele au să-nvie! ! ! 1 Vai, bieţii oameni! Poţi să ştii ce au să mai
păţească? 1 Sunt în mare pericol ! Zău! Deci, Domnul să-i păzească! "45 .
Apetitul exagerat pentru (un anumit fel de) politică şi dorinţa de a candida cu
orice preţ sunt satirizate în versurile următoare: "Românii noştri pe teren politic fac
progres, 1 Acesta-i fapt, deci, pentru noi, de mare interes! 1 Cercurile electorale, se
ştie că ades 1 Au conchemat mari adunări şi au avut... succes! 1 S-a adunat mulţime
mare de oameni . . . fără şagă! 1 Dar, când veni-va la votat, pe cine să aleagă? 1
Privim cu toţii, curioşi, ce-or face, cum vor drege 1 Căci, vezi, mai toţi sunt
candidaţi, şi n-are cine alege ! 1 Apoi să zici că nu-i progres! Şi nu-i de lăudat? 1
Când ai în ţară atâţi bărbaţi, demni de-a primi mandat! "46. Grav este că această
situaţie, exploatată de guvernatorul Felix de Bourguignon, a generat o adevărată
ruptură în rândul clasei politice a românilor bucovineni.
Observând că şedinţele unora dintre societăţile culturale româneşti sunt doar
un prilej de ceartă şi dezbinare şi nu de dezbatere, autorul scrie: "«Concordia»,
dacă voiţi, voi spune ce înseamnă, 1 E bună înţelegere. Societatea demnă, 1 Politică,
ce aici, la noi, îl poartă acest nume, 1 În bună înţelegere, nu ştie [a] face glume! 1 Şi,
observând că la şedinţe, când vin mai mulţi, se ceartă, 1 Mai mult de-un membru să
se adune, nici într-un caz nu iartă. 1 Şi, cu metodul sus citat, a secerat progrese 1
Piramidale, ne-ntâlnindu-se românii [mai] adese, 1 Se înţeleg şi nici nu pot să intre
acum în ceartă 1 Vezi nu e cum, nu se-ntâlnesc, deci timpul nu le iartă". Şi
Societatea Pedagogică este satirizată pentru inactivitate şi preocuparea doar pentru
onoruri: "«Societatea Pedagogică» în fine a reuşit 1 Şi, după patru ani de zile, s-a
constituit. 1 Onorurile pământene le-a împărţit, pe toate 1 Şi acuma, iarăşi, patru ani
[să] se odihnească poate. 1 Căci s-ar putea, ca pe atunci demisii să urmeze 1 Ş-apoi,
sigur, iar patru ani avea-va să lucreze. 1 Acuma ştiu că are bază lumea, dacă
"47.
vorbeşte, 1 Că pedagogia română în anii bisecti
' trăieşte
În Zejlemelele cu numărul IV se resimt ecourile versurilor satirice scrise până
atunci, autorul argumentând că este mai bine să scrie în versuri, deşi pentru el este
mai greu, decât să-i impute cuiva pe un ton serios: "De aceea, când nu pot tăcea,
vorbesc în zeflemea, 1 Căci mai puţin vă supără, şi apoi n-avem belea! 1 A spune,
cum vorbeşti de rând, în vorbă nelegată, 1 Nu-i greu, dar să vorbeşti în versuri e
treabă încurcată, 1 De aceea ş�hiopătez şi eu ades, aţi observat! 1 Şi câte un incident
micuţ se întâmplă la rimat" . Insă a şchiopăta la rime, spune autorul, nu-i o aşa de
44 ibidem, anul II, nr. 1 45, 24/6 iunie 1 898, p. 1 -2.
45 ibidem.
46 ibidem.
47 ibidem.
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mare vină: "În ale naţiei afaceri drept tu, [de] nu vei merge, 1 Eşti un criminal în
ochii ei, şi crima nu se şterge! 1 Acolo, ţinta mult dorită să-ţi fie în ochi şi minte 1
Şi, fără a face pas greşit, spre ea mergi înainte! " . Şi aici, autorul are convingerea că
în Bucovina "sunt multe rănile de care naţiunea pătimeşte, 1 Dar să le vindece nu-s
oameni, asta te năcăj eşte; 1 Şi-n loc să meargă înainte românii, ei, săracii, 1 În toate
trebile de seamă dau înapoi . . . ca racii ! 1 Şi nu-i de vină numai unul, nu, noi toţi
grămadă! 1 Căci nu pretindem dreptul nostru, ci toţi cădem în nadă 1 Vicleanului
străin ce-n mână, cu pâine şi cuţit, 1 Numai cu promisiuni deşarte, pe toţi ne-a
amorţit'"'8 .
În versurile următoare este satirizată preocuparea românilor bucovineni care,
pentru a nu fi acuzaţi că nu-şi respectă tradiţionala ospitalitate, renunţă chiar la
propriile drepturi : "De cei străini suntem în grijă, de-al nostru nu ne pasă! 1 Căci,
uite, de se-ntâmplă o dată că şi un om de-al nost 1 Are să deie votul său, când se
ocupă un post, 1 Cum sunt: un medic la spital, director de vreo şcoală, 1 Atunci,
apucă pe român, iar, cunoscuta boală; 1 Şi, ca să nu zică că pe al său protege, 1 EI,
chiar de face nedreptate, din cei străini alege ! " ; "Fie că condiţiile cerute nu
împlineşte 1 Şi, cum se cere în concurs, nu ştie româneşte 1 Pe lângă alte neajunsuri,
ce nu le mai numesc, 1 De la votare toate acestea, pe al nostru, nu-l opresc'"'9• În
aceste circumstanţe, "românul, domn de casă" în Bucovina, "rămâne tot calic" :
"Fie cu studii cât de-nalte, cuminţi, deschişi la cap, 1 În niciun post mai bun din ţară
românii nu încap. 1 Ei, apoi ce să mai spui? Străinul numai grijeşte, 1 AI nostru,
când e la putere, aceeaşi făptuieşte, 1 Şi, aşa, românul, domn de casă, rămâne tot
calic, 1 Iar domn adevărat în ţară e tot cel venetic ! "50 . În satiră, veritabilă armă de
luptă politică, este relevată situaţia în care, la Rădăuţi, în locul unui învăţător care
să ştie româneşte pentru a preda în şcoală, a fost angajat un evreu a cărui misiune
era aceea de a-1 sluj i pe căpitanul de district: " Şi învăţătorul muzical se simte de
minune; 1 Căci, la concerte adeseori sau la vreo reuniune 1 De muzici, unde
căpitanul prim-violă cântă, 1 La rangul să-i întoarcă note el ades se avântă. 1 Sau,
dacă cere trebuinţa, el copiază note, 1 Şi chiar s-o ungă violina şi s-o strunească
poate! "5 1 •
În Zeflemelele cu numărul V este prezentată lupta politică ce s-a desfăşurat în
interiorul blocului politic românesc, condus de P.N.R.R., precum şi în afara lui, cu
prilejul desemnării candidaţilor pentru alegerile din 1 898. Autorul surprinde în
mod adecvat atmosfera tensionată, în condiţiile în care interesul publicului
românesc este mare: "Hai şi eu în fuga mare, după el la alergat! 1 Pe drum, tot în
grabă mare, cam ades m-am încâlcit, 1 Căci cu alţii, tot pe fugă, mai aveam de
povestit. 1 Din cuvintele schimbate între ei, am înţeles 1 Că se pregătesc alegeri;

4 8 Ibidem, anul I I , nr. 1 65, 1 5/27 august 1 898, p. 2.
4 9 Ibidem.
50 Ibidem.
5 1 Ibidem.
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deputaţi sunt de ales 1 În Dieta ţării noastre. Înţeleg în graba mare"5 2. Adunarea
organizată de comitetul de conducere al P.N.R.R. era importantă, fapt subliniat şi
de prezenţa la aceasta a reprezentanţilor tuturor categoriilor sociale româneşti din
Ducat, aspect reflectat, de altfel, şi în principalele izvoare istorice ale vremii: "Am
intrat în sala mare, adunaţi sunt oameni mulţi, 1 Văd popor, inteligenţă, oameni
tineri şi cărunţi. 1 Ei vorbesc, schimbă părerea, dând din mâini, din cap mişcând, 1
Unul ridicându-şi vocea, altul iar vorbind mai blând, 1 Ici, un tânăr ce mustaţă încă
n-are, dar ea creşte! 1 Un gospodar în vârstă îi explică, îi vorbeşte"5 3 . Apoi, autorul
pune în versuri situaţiile diverse care se cereau rezolvate de cei ce aveau să fie aleşi
ca deputaţi. Una dintre chestiunile ce se cereau era aceea că, la tren, "toţi slujbaşii
sunt poleci ", iar la Fond situaţia era asemănătoare: "Iezuiţii lemne capăt, mulţi
străini din el trăiesc ! 1 La români, dacă le trebuie, nu sunt bani, atunci lipsesc! 1
Preoţii salar au mare, ca la Fond un . . . servitor! 1 Dascălii şi văduvele după preoţi de
foame mor! 1 Nemţii, ruşii şi polecii sunt, aice, domni în ţară! 1 Iar românul, de nu-i
place, poftim iasă mai pe afară! ! 1 El să-şi prindă o nevoie, împrumută la jidan, 1
Ş-apoi, suta pentru sută, dă dobândă pentr-un an ! 1 De nu-i dai, îţi vinde totul, de
rămâi numai în piele"54. Revenind la alegerile pentru Dietă, autorul satirei scrie:
"Cum se poate, spune, frate, 1 Că chiar oameni de-ai noştri să comită aşa păcate? 1
E revoltător aceasta, cum să nu te iriţi? 1 Lucrul stă aşa, durere, pentru toate am
dovezi ! 1 Candidează o mulţime, şi chemaţi şi nechemaţi, 1 Şi ei luptă, [se] agită
pentru sine ca. . . turbaţi ! 1 Unii, care cu căpitanii sunt amici şi fraţi de cruce, 1 Se
încred în ei, aceştia treaba-n capăt vor a duce, 1 Căci minuni fac, morţii învie şi pe
vii omoară ades! "55 . Mai încolo, pentru a evidenţia tarele morale ale personajelor
întâlnite în lumea reală, Donna Sarmanella scrie: "Tema pe care am citat-o se
dicută tot mereu. 1 Unii vehemenţi în termeni, alţii iar mai moderaţi, 1 Caută [un]
mod cum ar combate vanitoşii candidaţi 1 Şi să-i facă să-nţeleagă ce e
«solidaritate»; 1 Să sacrifice «naţiune)), «mândrie» şi «vanitate», 1 În zadar e, cu
aceşti oameni nu poţi vorbi serios. 1 Unul zice mai deunăzi, ofensat şi mânios, 1
«Chiar în ciuda tuturor mă pun şi eu candidat! 1 Care altul? Rog să-mi spuneţi !
E mai bun? De preferat? 1 Am să pun tot în mişcare şi sigur voi fi ales !» 1 Ce
înseamnă nătângia asta? Doar interes! ! "5 6 . Exasperat de cele întâlnite, autorul
încheie satira sa cu versurile eminesciene: "Cum nu vii tu, Ţepeş Doamne . . . "
În numărul 1 86, din 4/1 6 octombrie 1 898, satira este semnată de Don
Alfonso. Autorul deplânge tăcerea "donnei ", ale cărei versuri erau foarte apreciate
în epocă: " Sarmanellă, mândră fată, ţintă gândurile mele, 1 De ce taci atâta vreme, o
tăcere de morminte? 1 Nu ştii, dragă, cât de tare Zeflemelele-s dorite? 1 Căci, de n-ar
fi Ze.flemele, ce pustiu ar fi pe lume, 1 Şi ce tristă ar fi viaţa, cine ţi-ar putea-o
.

5 2 Ibidem, anul II, nr. 1 75, 9/2 1 septembrie 1 898, p. 2-3.
53 Ibidem.
54 Ibidem.
55 Ibidem.
56 Ibidem.
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spune?! 1 Ne-ai deprins cu Zejlemele, las' tăcerea, scrie, scrie, 1 Scrie, soro,
Zejlemele şi trăieşti o veşnicie! "5 7. Deplângând contribuţia modestă a poeţilor
contemporani, Don Alfonso scrie: "Azi, poeţii noştri, bieţii, ostenind cu chin, cu
vai, 1 De-abia pot să mai culeagă restul clipelor din mai" . Singurele lucruri care ar
fi avut valoare în faţa publicului românesc din Bucovina, în opinia autorului
acestor satire, erau Zeflemelele, pentru că "guvernul" îi considera pe toţi "hiloţi ",
cu trimitere la situaţia din ţară, în care "Dioscurii Pompe, Wiirfel, clică demnă de
Fanar 1 Şi-au propus să ne sugrume, însă noi n-aveam habar. 1 Au voit să ne
defaime şi minciuni au iscodit 1 Că suntem aşa şi altfel, Doamne, câte n-au minţit! 1
Şi când colo, tronc, Marghioalo, când colo la dovedit 1 Iată prezidentul Ţării, la
moment, s-a bolnăvit" . Tot aici este satirizat "popa Nestor, Gură spartă, [care]
vinde neamul la străini " 58 , preotul şi candidatul guvernamental Ciuntuleac, care
"deputat în Sfatul Ţării a ajuns, e adevărat, 1 Ajutat de Duzink-Paşa, de beţii al său
fărtat"59•
În numărul 1 88 din ziarul "Patria" este rândul lui Don Rodrigo, cel
"
"înamorat de Donna Sarmanella, să publice satira intitulată Zejlemele războinice,
în care este lansată "chemarea la duel " adresată lui Don Alfonso. În versuri fluente,
satira surprinde trăsăturile superficialităţii mondene din epocă, evidenţiind, în
acelaşi timp, popularitatea de care se bucurau satirele respective: "Scoate-ţi spada,
Don Alfonso, ochii scapere-ţi de ură, 1 Fă o faţă lapte acru şi te pune-n positură, 1
Repede zi Tatăl nostru şi te apără, te luptă, 1 Că, de acuma, amiciţia între noi în
două-i ruptă. 1 Să facem duel odată, că duelul e la modă 1 Şi să nu te ţii de mode e o
crimă prea neroadă, 1 Moda este haina vremii, om modem de vrei să fii, 1 Ai să faci
ce fac şi alţii, solidar cu ei să ţii. 1 Astăzi lumea e nervoasă şi ofensa e degrabă: 1
Cum clipeşti chiorâş din gene, nu mai eşti băiat de treabă. 1 Dacă doi pe aceeaşi
doamnă o admiră, o adoră, 1 Doi nu pot să mai trăiască, unul trebuie să moară. 1 Tu
o adori pe Sarmanella, Sarmanella, doamna noastră? 1 O iubeşti pe nemâncate,
cânţi de inimă albastră, 1 O înalţi la nemurire, o desfătuieşti de nuntă? 1 O, tu meriţi
o pedeapsă cât de grea şi cum mai cruntă! 1 Ştii tu cine-i Sarmanella? Don Alfonso,
asta-i pozna! 1 Cine-i oare? Toţi se întreabă, din Rarău până-n Rohozna, 1 Cine-i
oare Sarmanella? Sarmanella oare cine-i?"60 . Pentru că Don Rodrigo nu dorea o
luptă adevărată, el propune concurentului său la mâna Sarmanellei ca duelul să se
facă la "Aranjuez", un local celebru din Cemăuţii acelei epoci, unde se petrecea
"
"
"bând vin din poloboace , unde-s "stomacurile pline şi se juca taroc. Prilej pentru
autor să dea viaţă ironiei caustice la adresa moravurilor vremi i: "Că şi asta e un
merit, asta-n lume te ridică 1 Şi, mai ştii cum se drege, poţi să creşti până-n
vlădică! " . Luând în discuţie chestiunile importante ale vieţii individuale şi sociale
după moda vremii, veritabilă scară a valorilor celor potentaţi în vreme 57 Ibidem, anul l i , nr.
sA Ibidem.

s9 Ibidem.

''0 Ib idem, anul I l , nr.

1 86, 41 1 6 octombrie l !l9!l, p. 1 .
1 XX, 911 1 octombnc l l;lJl;, p. 1 .
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Don Rodrigo scrie: "Ce-i morala? Chin al vremii. Nu e vremea s ă te chinui, 1 Că
mai bun decât morala polobocul de vinu-i. 1 Tot sentinţe de acestea ar fi scris pe
întrecute 1 Nesfârşit, până [ce] din oameni s-au prefăcut în bute"6 1 • În acelaşi sens,
Don Rodrigo ridiculizează meteahna veche şi mereu nouă de a folosi funcţiile,
poziţia socială drept răsplată pentru "fidelitatea" politică, prilej de a-i contrapune
situaţia dificilă a preoţimii din Bucovina, care nu beneficia cu nimic din foloasele
Fondului Religionar din Bucovina: "Ce te scarpini, Don Alfonso? De-un salar din
Fond ţi-i dor? 1 O, atunci să nu fii preot, fii mai bine servitor. 1 Te înalţă extra
statum, îţi dau guler lustruit 1 Numai ca să papi averea cum poţi de iscusit. 1
Preoţimii nu-i rămâne chiar nimica, căci minuni 1 Obligată e să facă numa-n post şi
în rugăciuni "62 .
În Zeflemelele cu numărul VI, subintitulate Răspuns cronologic celor doi
nobili cavaleri Don Alfonso şi Don Rodrigo, Donna Sarmanella este trezită din
letargie pentru a răspunde lui Alfonso şi Rodrigo. În această satiră, se dovedeşte că
prăpastia dintre P.N.R.R. şi guvern se adânceşte continuu: "De atâta nedreptate,
corupţie [şi] mişelie 1 Câtă s-a comis în urmă şi de atâta nerozie 1 Ce guvernul
nostru unic, zi de zi, tot făptuieşte, 1 Să te miri [că] nemulţumirea, supărarea dacă
creşte? ! "63 • Acum, Dona Sarmanella se întreabă retoric: "Ce te miri tu, Don
Alfonso, dacă Sarmanella tace 1 Şi că versuri, Zeflemele, dorul i-a trecut a face? 1
Cum se �oate atâta proză să faci în poezie 1 Şi amarui tot din suflet să-I rimezi tu pe
hârtie?" 4. În finalul satirei, Sarmanella îi îndeamnă pe protagonişti să îşi rezolve
disputa printr-o petrecere la "Aranjuez" : "Căci acolo tot se iartă, toţi devin acolo
fraţi! Inspiraţi veţi fi şi-ţi scrie imnuri lungi de veselie" ; "Fără Doni şi . . . fără ode,
lumea tristă-i va părea / Sarmanellei, ce să-nceapă? Va muri cu voi şi . . . ea! "65 .
În satira intitulată A nti-zeflemele (II), Don Alfonso arăta cât de mult preţuiau
tinerii "moda" în Cernăuţii din acea epocă: "Na-ţi-o frântă că ţi-am dres-o! Don
Rodrigo mă provoacă 1 Să mă lupt cu spada-n mână şi, de-o fac, el, vai, mă toacă... 1
Sunt băiat, ce-mi place pacea şi viaţa s-o trăiesc, 1 Nu să mă arunc în spadă. Ce e
drept, eu o iubesc 1 Pe gentila Sarmanellă şi de dragul ei şi-n foc 1 Aş fi gata să mă
spulber, nu să sug din poloboc. 1 Bat-o vina «modă» proastă; ardă-1 focul ăl «duel»! 1
De ştiam de Don Rodrigo, nu scriam un cuvinţel. 1 Dar să nu vorbească lumea că
sunt laş şi n-am «onor» 1 Hai la luptă, Don Rodrigo, dar să nu facem omor. 1 Voi să
fac cum cere «moda», să-mi salvez a mea onoare, 1 Dar te rog, frate Rodrigo, nu da
tare. . . , că mă doare. 1 Spada-i grea şi as� uţită, ai milă şi nu lovi, 1 Spală-ţi faţa
«după modă», s-aibă proştii ce vorbi "66 . In acest context, autorul reiterează ideea
ţarului Rusiei, Nicolae al II-lea, care susţinea renunţarea la arme pentru a putea trăi
în pace. Apoi, Don Alfonso evocă atmosfera din restaurantele cernăuţene:
61 Ibidem.
62 Ibidem.
63 Ibidem, anul l i , nr. 1 89, 1 1 /23 octombrie 1 898, p. 1-2.
64 Ibidem.
65 Ibidem.
66 Ibidem, anul l i , nr. 1 93, 2 1 octombrie/2 noiembrie 1 898, p. 1 .
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"La «Aranj uez» cu cine, vai, cu cine să chilesc? 1 De chilit ar fi cu cine, păcat ar fi
să neg, 1 Căci chalamandritul Bachus cu consorţiu) său întreg 1 Face probe din
morală şi chileşte zi de zi, 1 Dar un cuvânt de dai, Doamne, n-ai cu cine încâlci; 1
Numai «skis, pagat» răsună şi un «contra la pagat» ! 1 Alta nu auzi nimică, parcă-i
lucru deochiat 1 Sunt vorbăreţ, frate dragă, şi nicicând nu j oc taroc, 1 De n-am
vorbe, Don Rodrigo, sug şi eu din poloboc. 1 Vrei să-mi fii amic, Rodrigo? Bine,
astăzi sunt parat 1 Braţe să-ţi întind de prieten . . . şi să-ţi trag şi un sărutat, 1 Şi vom
bea «fraternitate», dacă-mi placi şi dacă-ţi plac 1 Şi pocalul vitejeşte tot întruna...
peste cap. 1 Hai la lupta de pocale, hai, Rodrigo, te provoc! 1 Pot să-ţi jur, la zeul
Bachus, că-n ea tu n-ai noroc, 1 Căci cu Duzink-Paşa, crede-mi, am băut
«fraternitate»"67• După cum vedem, ultimul vers face referire la Duzink-Paşa, un
funcţionar public din Bucovina, pe numele lui adevărat Duzinkiewicz şi care,
împreună cu Des Loges, au fost implicaţi în trucarea alegerilor din 1 898 pentru
Dietă. Imaginea publică a acestora este tuşată de defecte: "Iar, de ai curaj, Rodrigo,
şi de vrei să fim fraţi, 1 Îţi trimit pe Duzink-Paşa [şi] Des Loges ca secundanţi; 1 Ei
ţi-or spune timpul, locul şi pocalul cel mai mare 1 Şi vom duela, Rodrigo, bea-vom
pân la disperare. 1 «La Aranjuez!», desigur, secondanţii vor vota; 1 «La Aranjuez!»
vom merge şi acolo ne vom lupta"68 .
Criticând comportamentul unora dintre contemporani, Don Alfonso oferă ca
exemplu faptele evlavioas: ale unora dintre preoţi: "Oamenii din lumea mare,
văzând fapta preoţească, 1 In genunchi şi tainic şi pe Tatăl să-L mărească! 1 Deci
intraţi prin poarta strâmtă şi pe calea înspinată, 1 Căci mulţi merg către pieire,
calea-n colo-i foarte lată, 1 Lată-i calea spre pierzare, fără spini e poarta-i largă, 1
Iară calea către virtute strâmtă-i foarte şi săracă, 1 Pe ea merg puţini din oameni, că
puţini o nimeresc . . 1 Voi pe ea să-mi mergeţi, preoţi, spre Stăpânul cel ceresc ! 1
Pomul bun, tot poame bune, iar cel rău, rele produce, 1 Pomul rău se taie-n fine, ca
în foc să se arunce ! "69 . Versurile următoare aduc în discuţie problema intervenţiei
guvernului până şi în atragerea ortodocşilor la religia greco-catolică şi folosirea
Fondului Religionar al Bucovinei în scopuri străine de cele pentru care a fost el
înfiinţat de Iosif al II-lea: "Căci, din sat în sat, porunca va suna: « "Patria" piară!» 1
Ea cutează ca să spună adevăru-n astă ţară? 1 Adevăru-i mort de secoli ! Morţii să-i
lăsăm în pace! 1 Viaţa să ne dregem, preoţi, cum guvernului îi place, 1 El e totul
întru toate, începutul şi finitul 1 Alfa [şi] omega-i guvernul, aşa ne spune
parvenitul ! 1 Fondul? Cine mai cutează să-I numească ortodox? 1 E atât de prost
cuvântul şi atât de paradox! "70 .
După o scurtă descriere a duelului şi a răpunerii lui Don Rodrigo, Don
Alfonso primeşte o scrisoare din Hades 7 1 , de la Don Rodrigo. Acesta este subiectul
.

67 Ibidem.
68 Ibidem.

69 Jbich:m.
10

anul I l ,

71

lhidem.
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principal al Anti-zejlemelelor. Epistolă funebră către Donna Sarmanella - Ştiri din
Hades. Acesta este un bun prilej pentru punerea în antiteză a celor două lumi: "Ah,
de-ai şti, tu, Sarmanellă, Pronia ce-a rânduit, 1 Ai sălta de bucurie că Rodrigo a
murit. . 1 El mi-e prieten pe vecie, chiar din Hades mă salută 1 Şi-mi trimite şi
răvaşe. E cuminte, nu insultă. 1 Cum se vede-n ceea lume, oamenii sunt mai
cuminţi, 1 Căci trăiesc pe lângă îngeri, nu ca noi, între smintiţi "72 . În câteva versuri,
mai toate memorabile, Don Rodrigo descrie Hadesul: "l ată-ne ajunşi la maluri,
Charron barca-şi priponeşte, 1 Pune buciumul la gură; tot imperiul se uimeşte 1 Şi-n
grăbire nedescrisă, înspre barcă dă năvală, 1 Ca să vadă cine vine. «Ce ne aduci,
moş Charron, iară?» 1 «Ce s-aduc? răspunde Charron, o poiată de calici ! 1 N iciun
ban bacşiş de-o ţuică!» Are drept, de, ce să-i zici, 1 Căci voi, fraţilor din viaţă, aţi
uitat uzul deodată, 1 Să ne puneţi, după moarte, hanu-n gură pentru plată. 1 Bietul
Charron, zău, mi-i milă, cară gratis de se rupe. . . 1 Daţi paraua uzitată, daţi-o moşul
să v-o pupe ! 1 Ca să aibă de o pipă şi de-o ţuică, de amar, 1 A primit bătrânul
Charron meseria de poştaş: 1 Are-o ladă de răvaşe, ce la prieteni buni le cară, 1 De-i
plăteşti bacşişuri bune, şi răspunsu-ţi duce iară. 1 Don Alfonso, rog, ai milă,
rogu-te nu fi avar, 1 Scoate un zlot şi dă-i lui Charron, şi apoi, dragă, n-ai habar, 1
Îţi voi scrie Zeflemele, ca-n foiţă să le dai, 1 Să mi-i coc pe toţi mişeii, că eu coc
amar şi vai ! 1 Eu să-ţi scriu de acuma, frate, eu ce-n Hades am intrat 1 Şi-am văzut
ce soartă amară la mişei s-a destinat"73 .
Sperând în judecata dreaptă şi răsplată pentru faptele săvârşite printre cei vii,
pe Don Rodrigo îl surprinde felul în care sunt pedepsiţi cei care, în viaţă, au căzut
în păcat, prilej de cugetare şi îndemn pentru cititorii satirei şi, mai ales, de posibilă
răsplată pentru mai marii zilei şi pentru acoliţii lor: "Că în Hades e aievea plânset,
ţipet, vai şi chin. 1 Efialtes, Catalina, Herostrat, Iscariot, 1 Ce privelişte grozavă,
stau în foc şi ard de tot, 1 Ard, sărmanii, din vecie şi din nou se tot arată 1 Ca din
nou să ardă-n pară, cât e veşnicia toată ... 1 Tantalos şi azi de foame şi de sete e
muncit, 1 Când se pleacă să bea apă, apa-n clipă i-a fugit; 1 Mâna când spre pom
întinde, pomul creanga-şi depărtează 1 Ca şi voi cu Fondul vostru, ce de stat
s-administrează"74• Lumea contemporană lui Don Rodrigo este astfel prezentată:
"Sisif, sărmanul, urcă stânca grea, din vale-n deal, 1 Când aproape e de culme, iată
c-a scăpat-o iar, 1 Ca şi cei ce prin redacţii, pe la voi, de ani întregi ! Se frământă
şi-şi bat capul, şi din toate ce înţelegi? 1 Neamul românesc, n-ai grijă, în progres e
ca o stâncă, 1 Când o sui pe deal, ca Sisif, tronc, în valea cea adâncă . . 1 Danaidele
în droaie cară, toarnă cu ăl ciur 1 Ca să umplă, plin de mine, polobocul din Caciur; 1
În zadar, căci polobocul, din deşert ce-a fost odată, 1 Tot mai mult se deşertează,
asta-i soarta-i blestemată"75. Pentru cei care în viaţă au fost prietenii lui Bachus,
descrierea caznelor la care sunt supuşi e terifiantă: "Bachus, zeul, toarnă vinuri
.

.

72 Ibidem.
73 Ibidem.
74 Ibidem.
7 5 Ibidem.
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roşii într-o căldare 1 Şi sub ea aţâtă focul, pregătind o lăutoare 1 Pentru fiii săi, ce-n
viaţă i-au servit cu pietate . . . 1 E călduţă lăutoarea, peste nouăzeci de grade. 1 Odan,
zeul teutonic, sub căldarea sa cu bere 1 Fulgerul grozav îl poartă. Vai ce ţipăt şi
durere 1 E-n căldarea uriaşă. Don Alfonso, cât vei fi, 1 Te provoc să nu bei bere,
setea de te-ar istovi. 1 Ştiu că nu eşti «suge-bute», cum ţi-am spus în iritare. 1 Tu nu
eşti beţiv, Alfonso, te rog dară de iertare. 1 Ai voit să faci o glumă, cerând duel de
pocale ... "76 . Până şi în lumea de dincolo, Don Rodrigo, datorită prieteniei pe care
i-o poartă Pluto, scoate o publicaţie, pe care o numeşte "Hades " : "Am de toate
celea-n lume, chiar odaie separată. 1 Foaia mea se chiamă «Hades», este foaie
oficioasă 1 Pentru tot imperiul nostru, şi-i atât de valoroasă! 1 Plato, Cicero,
Salustiu, Anacreon şi Ovid, 1 Aeneas, chiar Goethe, Schiller şi Homerul cel vestit, 1
Toţi lucrează azi la foaie, şi nu-i lucru de mirare 1 Că a noastră foaie, «Hades», de
trei ori pe zi apare"77 - situaţie ideală pe care, în lumea celor vii, nicio publicaţie
din Bucovina nu o împlinea.
"
"Moartea lui Rodrigo îi oferă Donnei Sarmanella prilejul de a evidenţia
rolul important al satirei în lumea în care trăia: "Tu, cu pana ta severă, pe mişeii cei
de rând 1 Ce în tină calcă totul, n-au nimic în lume sfânt! 1 Ai stigmatiza pe toţi,
după merit, căci cruţare 1 Cu fiinţe aşa infecte, dacă ai, păcat e mare! 1 Oamenii, ce
calcă-n tină tot ce este de valoare 1 Pentru naţia întreagă; instituţii de la care 1
Beneficii multe, dese, au gustat chiar singuri ei, 1 Tu, Rodrigo, în faţa lumii,
demascai aceşti mişei! " Într-o lume a eleganţei clamate, până şi consilierul aulic,
îndemnat de două doamne din înalta societate bucovineană să ofere bani pentru
copii de sărmani: "Sare iute de pe scaun, cu mânie 1 EI înjură acele dame; strigă
tare ca să ştie 1 Că nicicând aceste scopuri dumnealui nu sprij ineşte! 1 Şi la el să nu
mai vină niciodată porunceşte. 1 Damele au ieşit în grabă, amândouă supărate. 1
Vai, tu nu mai eşti Rodrigo! Pentru dame tu te-ai bate! 1 Fără a face multă vorbă, la
duel l-ai provoca 1 Pe cel domn şi «una, două», tu «bon ton» l-ai învăţa! "78•
După ce deplânge situaţia românilor bucovineni, supuşi abuzurilor lui
Wiirfel, Pompe, Duzinkiewicz, Tumlirz, conduşi de Bourguignon, Donna
Sarmanella scrie despre răsplata de care guvernul s-ar putea bucura în Hades:
"Tresări-va tot guvernul, toată clica cea drăcească, 1 Care calcă în picioare drepturi,
voia omenească! ", căci " «Soacră», cât de rea se poate, e guvernul pentru noi ! 1 Pe
români nu-i bagă-n posturi, ci . . . îi bagă în nevoi ! 1 Noi vom scrie lui Rodrigo, pe la
zei să intervină 1 Să le curme semeţia, căci măsura este plină" 79 •
Ascensiunea factorilor politici ai "tinerilor ruşi " şi apropierea lor de
guvernatorul Bucovinei, care se făcea în detrimentul cauzei românilor bucovineni,
nu este văzută cu ochi buni de Donna Sarmanella. Smal Stocki şi l rotei Pihuleac,
doi lideri ai rutenilor din Bucovina, sunt astfel prezentaţi: "Doi luceferi sunt acolo,
76 Ibidem.

77 lhidem.
'" lhidcm, anul III, nr. 20H, 27 noicmbric/9 decembrie 1 9H9, p. 1 .
79

lhidem .
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ici, în ţară, sfetnici mari, 1 Cu atât amar de minte, n-ai cu cine să-i compari ! 1
Mintea ăstor doi luceferi peste ţară, acum, planează, 1 Ea pe prezidentul Ţării îl
deşteaptă, luminează, 1 Mintea lor azi cârmuieşte a guvernului maşină, 1 De isprăvi,
din a lor minte izvorâte, ţara-i plină", căci "Mână-n mână cu guvernul, ruşilor le
merge bine, 1 Reciproc se tămâiază, unul altuia convine 1 Şi în schimb îşi fac
servicii, 1 nici de legi chiar nu le pasă, 1 Pe pământul Bucovinei, ruşii, azi, au partea
grasă! 1 În Dieta întrunită, multe fapte s-au comis 1 Care românilor din ţară ochii
cred că le-au deschis, 1 De-au văzut ei, chiar pe fată, cum guvernul azi lucrează;/
0
Fără legi şi fără drepturi, ţara cum o guvernează"8 . În atari condiţii, "când legile
existau doar pe hârtie", atacurile la adresa potentaţilor vremii sunt tot mai dure. De
aici şi numărul tot mai mare de confiscări ale ediţiilor ziarului " Patria" . În prima
linie a detractorilor "Patriei " era mitropolitul Bucovinei. Textul confiscat era: "Aţi
sedus pe un nemernic, pus să fie scutul nostru, 1 L-aţi sedus, cap slab, cum este, să
vă fie omul vostru? 1 Ca orbit de vanitate, neamul său să-I nimicească, 1 Şi, vânând
măriri şi ranguri, legea sa s-o prăpădească! 1 Nimicit-au existenţe şi speranţe
juvenile, 1 Căci s-a pus şi el în fruntea clicii laşe şi ostile. 1 Ce mij loace nu aleşe
neamul să ne înnegrească! 1 La minciuni îşi ia refugiu, misia să şi-o împlinească" 1 •
Donna Sarmanella făcea, aici, referire la faptul că mitropolitul, pentru a mai
tempera valul nemulţumirilor din Bucovina, la sugestia autorităţilor imperiale, a
plecat la Viena, de Paşte, unde, şi acolo, a fost rău primit de membrii "Junimii " .
Din acelaşi text, a fost confiscat pasajul referitor la cenzura pe care guvernul
a instituit-o faţă de ziar: "«Patria)) s-o nimicească este dorul lor infern 1 Prezidentul,
om cu minte, caută el, dar. .. nu găseşte 1 Un mij loc, ca să apună «Patria)), precum
doreşte. 1 Eu un sfat i-aş da: să lupte cu mijloace ... bărbăteşte! "8 2 . Contemporanii
bucovineni erau îndemnaţi la acţiune, pentru că ei nu puteau fi expulzaţi, pentru că
ei erau localnici. Donna Sarmanella scria: "Dar toti
colaboratorii de-ar căta să-i
'
nimicească 1 În zadar le este munca. «Patria» o să traiască! 1 Şi-o să spună
adevărul, fără frică, orişicui, 1 Prezidentului, lui Wi.irfel şi mitropolitului! 1 Şi să-i
pui căluş î_n gură, aţi văzut că nu se poate, 1 Adevărul ca uleiul tot deasupra o să
înoate"8 3 . In acelaşi text satiric, găsim o temă prezentă şi în scrisorile Minodorei
Stefanelli către Valeriu Branişte: "Este greu contra prostiei să te lupţi: Lupta-i
ciudată. 1 Dar la noi, când cu prostia şi răutatea-i aliată? 1 Şi când alianţa asta are şi
puterea-o mână? 1 Sufere inteligenţa, ergo: naţia română! "84.
Începând cu Zejlemelele cu numărul XI, constatăm că versurile satirei nu mai
au aceeaşi scriitură, nu erau tot aşa de bine realizate ca precedentele satire. Chiar
dacă autorul se străduia să realizeze o satiră în versuri, textul este mai mult
declamatoriu şi este lipsit de strălucirea figurilor de stil din satirele scrise până
atunci. Pentru că românii bucovineni erau în epocă acuzaţi de iredentism şi lipsă de
80

Ibidem, anul III, nr. 239, 1 4/26 februarie 1 899, p. 1 .
Ibidem, anul I II, nr. 283, 61 1 8 iunie 1 899, p. 2.
82 Ibidem.
83
Ibidem.
84
Ibidem.
81
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loialitate faţă de Casa de Austria, pentru a le apăra cauza, Donna Sarmanella scria:
"Neclintiţi vom fi-n credinţa ce ades am probat. / Şi pe piept cu tricolorul, cel de
voi persecutat, 1 Vom iubi, în ciuda voastră, Patrie şi Impărat. 1 Pentru Tron şi
Dinastie, sângele ei şi-au vărsat. 1 Deci, mişei, negri la cuget sunteţi voi care
îndrăzniţi 1 Ăst popor, în sentimentul cel mai sacru, să-l loviţi "85 . Versurile acestea
erau scrise într-o perioadă în care în conducerea P.N.R.R. se produseseră anumite
schimbări, ca efect al politicii lui Bourguignon. Preşedintele Ţării, Iancu Lupul,
renunţase la această calitate şi se contura tot mai puternic curentul "pactist", acela
care credea că numai printr-o înţelegere (pact) cu guvernatorul Bucovinei se putea
ajunge la împlinirea dezideratelor românilor.
În satira publicată în numărul din 1 / 1 3 ianuarie 1 900, în numărul 365 al
ziarului "Patria", sub acelaşi titlu, Zejlemele XII - când era din ce în ce mai evident
faptul că revenirea lui Valeriu Branişte86 la situaţia de dinaintea expulzării şi a
Partidului Naţional Radical Român la poziţia de dinaintea alegerilor, din 1 898, era
de domeniul utopiei -, Donna Sarmanella preamăreşte în scrierea sa pe înaintaşii
românilor bucovineni, opunându-le prezentul lipsit de strălucire. Primarul
Cernăuţilor, Kochanowski, unul dintre adversarii redutabili ai drepturilor pentru
românii bucovineni, în derâdere, era prezentat ca inegalabil în "măreţie" şi
"
"strălucire : "Poate fraţii Hurmuzachi lucru mare au făptuit 1 Dacă au luptat, şi-n
urmă le-a succes de-au dezrobit 1 De Galiţia vecină Bucovina, şi în dar 1 I-au dat iar
autonomia?"87; "Nu-i de-o seamă cu vreo faptă de-[a] acestui deştept bărbat. 1
Guvernează de minune, în politică e mare, 1 N-are concurent în ţară, recunoaşte
fiecare. 1 Pe un Zotta, un Silvestru, Iancu Flondor, Popovici 1 Să nu-i pui în rând cu
"
dânsul, ei au fost şi sunt pitici 88 . Funcţionarul austriac Kochanowski este cel care
realiza, în practică, politica de "nivelare", prezentată astfel de autor: "După drept
de toţi grijeşte, căci nici nu ar fi consult. 1 Spre exemplu, noi, românii, să avem un
drept mai mult 1 Decât ruşii. De aceea e precaut şi se sileşte, 1 Unde poate, în cele
posturi, el pe ruşi adăposteşte. 1 Cine multe limbi cunoaşte, este om bine văzut, 1
Dintre noi cam mulţi aceasta pân-acuma n-au ştiut; 1 EI abia ne-a deschis ochii şi,
prin şcoli, limba rusească 1 Şi polona a introdus-o, pe români să-i pricopsească"89 .
Dorinţa Donnei Sarmanella, la schimbarea secolului, era astfel formulată: " Secolul
închide ochiul, cale bună să-i urăm 1 Şi de drum, aşa se cade, un frumos cadou să-i
dăm! 1 Noi, românii, suntem darnici, nu mai facem multă vorbă. 1 Cei mai preţios
tezaur îl vom pune lui în torbă! 1 Îi vom da, de drum, tovarăş, pe istoricul bărbat, 1
Care atâtea fapte bune moştenire ne-a lăsat. 1 Căci păcat ar fi de moarte să mai steie
pe la noi, 1 Când şi alţii, bieţii oameni, gem de grij i şi de nevoi, 1 Secole, tu ia-! cu
tine, unde vrei şi unde-ţi place. 1 Unde e răscoală-n ţară, pune-!, el să facă pace. 1
85 Ibidem, anul I I I, nr. 346, 1 2/24 noiembrie 1 899, p. 1 .
86 Valeriu Branişte. Corespondenţă. 1895-1901, p. 1 65 . Până la sfârşitul lui ianuarie 1 900,

"
"Patria a fost confiscată de 50 de ori.
87 Patria", anul IV, nr. 365, 1 / 1 3 ianuarie 1 900, p. 2.
"
"" Ibidem.
KY
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Iară noi, de acum, sărmanii, noi vom face ce vom putea, 1 Poate Pronia Cerească iar
de noi s-a îndura 1 Şi ne-a da putere nouă, fără ajutorul Lui, 1 Să ieşim în capăt
bine. Fie voia Domnului ! "90 .
Ultimul text din seria prezentată este cel intitulat Zejlemele de Paşti, publicat
în numărul 404 din "Patria" . Împreună cu speranţa şi exemplul pe care Iisus Hristos
le dă creştinilor pentru a-I urma Calea, Donna Sarmanella scrie legământul elitei
politice a românilor bucovineni din acea vreme: "Iar noi pământul moştenit
păzi-vom cu credinţă! 1 Căci Ştefan Vodă, bun şi mare, [în] mândra-i vitejie 1 În
veci românului imbold măreţ va fi să fie! 1 Pământul nostru românesc, în care
corpu-i zace, 1 Slavon, nicicând, jurăm cu toţii, nicicând nu se va face! 1 Cu
demnitate vom lupta, cu drept şi cu blândeţe, 1 Precum de la Mântuitor sunt pilde şi
poveţe"9 1 . Cu o rugă către Fiul ceresc, ultima scriere din seria prezentată se încheie
cu versurile: "Christos a înviat din morţi, speranţa-n noi e vie! ! Că liber de
învrăjbitori românul o să fie! "92 •
La scurt timp, pe 30 aprilie 1 900, Valeriu Branişte anunţa că pleacă din
Cernăuţi. În acea zi, s-a întâlnit cu Minodora Stefanelli, Constantin Hurmuzachi,
Juvenal Stefanelli şi Alexandru Hurmuzachi. Pe drumul său către Bucureşti,
Valeriu Branişte a trecut pe la Iancu Flondor, la Storojineţ, la care se afla pe 1 mai
1 900, iar la 3 mai 1 900 se găsea la Suceava, împreună cu Varteres şi Olga Pruncul
şi cu Eusebiu Popovici. Chemat în Bucovina de conducerea P.N.R.R.93 , iniţial doar
pentru un an de zile, pentru a conduce publicaţia partidului românesc, Valeriu
Branişte era îndepărtat din Bucovina de autorităţile austriece, pentru că devenise
incomod şi lupta naţională a românilor bucovineni căpătase o amploare
nemaiîntâlnită până atunci. La aceasta au contribuit, într-o măsură însemnată, şi
satirele cuprinse în seria Zejlemele, publicate la rubrica Foişoară originală a
Patriei " .
"
În transcrierea satirelor politice semnate de Donna Sarmanella, am căutat să
reducem cât mai mult intervenţia noastră, pentru a reda frumuseţea versurilor. Am
tăcut-o doar acolo unde folosirea cuvintelor/expresiilor de la sfârşitul secolului
al XIX-lea ar fi îngreunat înţelegerea lor de către cititorul de astăzi. Trebuie să
menţionăm numeroasele regionalisme, cuvinte populare şi unele cuvinte folosite
sub influenţa lui Aran Pumnul (pumnulisme), pe care le găsim din abundenţă. În
unele cazuri, am păstrat formele de scriere din epocă, pentru că orice
contemporaneizare ar fi afectat textul, după cum urmează: convenire ("întrunire"),
[eu] socot, a concede ("a încuviinţa"), (au) conchemat ("au chemat"), (să) recheme,
90 Ibidem.
91 Ibidem.
92 Ibidem.
93 Valeriu Branişte. Corespondenfă, I895-1901, p. 1 67. Iancu Flondor a fost principalul
sprijinitor al acestei idei. În acest sens, iată ce îi scria lui Valeriu Branişte, la 9 aprilie 1 900: "Din
punct de vedere moral, vă comunic faptul că am cheltuit în cei 2 ani din urmă din propria mea pungă
4 566 fl. pentru jurnal, o sumă destul de însemnată pentru mine. Toţi ceilalţi membri ai partidului sau
n-au contribuit nimica sau cel mult [cu] suma de 50- 1 00 fl" .
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precugetat ("dinainte sau înainte cugetat"), scopoşeşte ("a stabili un scop"), şirele
(în acest caz, "rândurile"), [lui i-ar] succede ("reuşeşte"), trebile ("treburile"),
repăşeşte (în sintagma "românul repăşeşte"), protege ("protejează"), părete
("perete" ), germâneşti (forma coruptă pentru "a/ale germanilor"), sa/ar ("salariu"),
metodul ("metoda"), a nost ( "al nostru"), construcţiile negative de tipul nepoete şi
neexpertă (de la "poet" şi "expert"), regionalismele Încurcală ("încurcătură"),
ehi/it ("pilit", "băut") şi deşertează (vb., "goleşte"), precum şi termenii torbă
( "tolbă") şi şagă ("glumă"). Unele expresii şi sintagme din textele satirice au fost
păstrate pentru a nu modifica structura versului în care apar, precum în: "filiştri
derbedei" , "se uzează de limbile străine" (se foloseşte de limbi străine) şi "a
"
guvernului decoare [ . . . ] cive de onoare (ai guvernului decoraţi [ ... ] cetăţeni de
onoare).
Cuvintele şi sintagmele: nimică, nimene, mângăere, părăchiă, adese, a
perde, a tăce, certe, a ave, iai (vb., "a lua"), sâla ("sila"), prostiă, creeri, tiner, ean
priviţi-o ("ia priviţi-o"), şireţiă, remâne, distrame, a primb/a, peptul, spăriat,
simbure, a pricopsi, a voi, eată ("iată"), Împutare ("imputare"), pâne, letargiă
(" letargie"), trebue, şcoale, adecă, marţia, factul, ţeara, desemnat ("desenat"),
admiraţiune, nodul gordic ("nodul gordian"), noate ("note"), vreai ("vrei "), băet
("băiat"), aceeaş ("aceeaşi "), desjătuieşti ("a sfătui " în sensul negativ al unei
acţiuni), Îngrozia ("îngrozea"), stomah ("stomac"), direge ( "drege"), ranele
("rănile"), cuminţeniă ("cuminţenie"), lucsos, sermană, grijeşte ("îngrijeşte") şi
escursii au fost ortografiate conform normelor actuale ale limbii române.
În cuvintele ortografiate cu e, acesta a fost înlocuit cu vocala ă: numer, doue,
strein, retăcit, serbarea, rescoală, reutate, adeveru/, superare, Întemplă, se, strein,
retăcit, [al] seu, ve, me, şi [al] teu.
În cuvintele: prosă, poesii, musical, president, fantasii ( "fantezii "),
indrăsnească, basaţi, cas, espirat, esercită şi miserie, s intervocalic sau final a fost
înlocuit cu z.
Am adus la forma actuală de scriere: re 'nviat, se erte, se fiă, certe, esistă,
escită, î-i, i-1, Î-ţi, Î-mi, când-va (adv., "într-un moment, cândva"), ce-va, ori-care,
de loc (adv., "nicidecum, deloc"), vre-o, de o parte (adv., "deoparte"), eară-şi
(adv., "iar, din nou"), dese ori, ast fel, ori care, nici când, alt-fel (adv., "în alt
chip") etc. Am scris cu z cuvintele în care se folosea <;1, după cum urmează: ve(ii, (fi,
(fie, (fis, r;iiare, cre(iut, r;fău, conce(ii, ver(ii, dove(ii, inter(iis .
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BISERICĂ ŞI SOCIETATE REFLECTATE
ÎN PRODUCTIA DE CARTE MANUSCRISĂ
IN MOLDOVA SECOLELOR XV-XVI
(Il)
.
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ELENA FIREA

Church and Society Reflected in the Moldavian Manuscripts Production
of the Fifteenth and Sixteenth Centuries (Il)

(Abstract)

Even though religious and liturgical manuscripts represent by far the most
consistent part of the written eulture produced in Moldavia during the 1 5 'h and I 6'h
century, they were and, regretfully, sti li are the least represented in the research
interests of Romanian scholars. After having discussed the existent historiography on
the subject, the second part of my study aimed at reevaluating its major conclusions
from the broader perspective of a social history of the production and circulation of
manuscripts. The intention was to highlight, through a rereading of the relevant
literature, the huge potential that a reconsideration of the subject could have for both
Slavistic studies and ecclesiastical history.
Characterized by a certain variety of genres, the religious literature produced in
the chosen chronological spam highlights the efforts of the local Church - only recently
organized and centralized in hierarchical ecclesiastical structures - to adopt and adapt
to specific needs the spiritual and cultural Byzantine tradition. Benefiting from the
strong support ofthe princely institution, the literary activity in Moldavia debuted in the
local monastic milieu, in the broader context of the literary and liturgical reform
initiated by patriarch Euthimie of Trnovo at the end of the 1 4'h century and beginning of
the 1 5 1h . The local reception of these writings, marked by strong hesichast influences,
suggests a certain synchronism with the major evolutions from the most important
spiritual orthodox centers of the time.
Along with the gradual consolidation of Moldavian ecclesiastical structures, the
second half of the 1 5 'h century witnessed a consistent quantitative grow, as well as a
!hematie diversification in manuscript production. Often, the selection operated in
transcribing Byzantine and Slavic texts reflects the local taste and preferences, and thus
points to identity traits of the miii eu that produced them, but also to the ecclesiastical
contacts ofthe Moldavian Church with othcr Eastcrn Churches.
Thc snmc tcndcncy, p�r�llckd by a significant divl.:rsilicatiun uf donors,
iucrc�scs durin g the 1 h'h century. Liturgica! buuks bccomt: more and more olh:n the
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object of lay donations to the church. Consequently, an analysis of individual options i n
commissioning religious manuscripts - from the point o f view o f the content, a s well as
of their destination - might become relevant for a social history of religion.
Reflecting the profile of the Church and society which produced them, a
thorough study of religious manuscripts could offer new insights for the research of
liturgica( evolutions, the cult of saints, devotional patters and religious art in the epoch,
ali the more since other available sources in this respect are not abundant.
Keywords: Slavic-Romanian manuscripts, historiography, religious literature,
liturgica! books, ecclesiatical history, social history ofreligion.

La o evaluare de ansamblu a istoriografiei româneşti referitoare la producţia
de carte manuscrisă în Moldova secolelor XV-XVI, reiese că, în mod paradoxal,
tocmai cea mai consistentă parte a acestei producţii, şi anume cea încadrabilă
literaturii religioase şi de cult, este cel mai slab reprezentată în studiile de
specialitate' . Deşi ultimii ani au adus câteva progrese semnificative în sensul
valorificării consistentului corpus codicologic în discuţie2 , inventarierea riguroasă
şi mai ales cercetarea comparativă a conţinutului acestor manuscrise în raport cu
modelele lor bizantino-slave a rămas încă un deziderat îndepărtat. Lacuna amintită
privează nu numai istoria literaturii şi a culturii medievale româneşti de o viziune
mai amplă asupra începuturilor ei, ci împiedică exploatarea unui valoros fond
documentar privind istoria vieţii ecleziastice moldoveneşti, pentru o perioadă care
nu abundă în surse în acest sens. Mai mult, pe măsură ce laicii se implică din ce în
ce mai mult în comandarea de carte bisericească în intervalul avut în vedere, o mai
bună cunoaştere a manuscriselor păstrate ar putea aduce lumini nebănuite şi în
domeniul istoriei sociale a religiei în epocă.
În speranţa - nu deşartă, sperăm - că slavistica românească va recupera acest
hiatus într-un viitor cât mai tangibil, partea a doua a studiului de faţă porneşte de Ia
relectura istoriografiei existente, cu scopul de a analiza principalele ei orientări şi
concluzii, dar mai ales de a sublinia imensul potenţial pe care I-ar putea avea
cercetarea manuscriselor de secol XV-XVI (inclusiv şi în mod necesar şi cele
liturgice şi bisericeşti) din perspectiva amintită.

p.

1 Vezi prima parte a acestui studiu în "Analele Bucovinei ", anul XVII, nr. 2 (35), 20 1 0,
439-450.

2 Menţionăm cu ti tlu special cd itarcn postumă n unui mai vechi proi ec t al slavistului Ion-Radu
Mircea, �i anurm; n.:pc.rtu1 i u l a u t o r i lor bizantini şi slavi prczcn! i în mmuiscrisclc slnvc de pe teritoriul
ron1ânesc; vc::zi IdcJn, R.<!pl!rtuire des nuuntsc:rits sluve."• en Rotunanie. A uteurs byzantint.�.,. el .•.;/ave.'\
editor Pavlina Hujcc va , S ofi a , 2005. Chiar d a d i depăşeşctc mtcrvalul cronologi c discutat in lucrarea
de faţă, merită a min t ită �i lăudahila iniţi<Jtivă recentă a unei echipe de spec ialişti conduse de Cătălina
Vclculcscu, care îşi propune cercetarea diacronică şi comparativfi " l i pologici lcxtelor l iturgice de
secol XV Il; vez i Zamfira M i h ai l , Introducere IÎ1 studiul compart1t al rrwnu.w:riselor litwgicc slave din

Hi.w•rira Ortodoxii Românii (sec. XVII), in Manmcris trilingv. Pre lim inarii la
Bucureşti. Ed i t u ra Pai dea, 20 1 O, p. 1 R3-206.

îngrij ită de Ileana Stllnculescu,
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S-a estimat că fondul de manuscrise slave şi slavo-române produse sau care
au circulat în Moldova secolelor XV-XVI s-ar ridica la peste o mie de exemplare3 •
Pe baza unor particularităţi paleografice şi filologice ce fac posibilă identificarea
celor de provenienţă locală, s-a considerat îndeobşte că cele mai vechi codice
copiate cu certitudine aici datează abia din prima jumătate a secolului
al XV-lea4 . Prin excludere, manuscrisele slave mai timpurii păstrate în Moldova au
fost puse în legătură cu fenomenul circulaţiei de carte în zonele care foloseau
slavona bisericească ca limbă de cult5 . Destinate oficierii serviciului liturgic şi
necesităţilor vieţii monahale, aceste texte sunt în măsură să reflecte influenţe
dinspre alte spaţii ortodoxe, într-o epocă în care ierarhia ecleziastică şi viaţa
monastică moldovenească nu erau încă riguros organizate. Din păcate însă, în
stadiul actual al cercetării, datarea şi atribuirea lor cât mai precisă, stabilirea
contextului circulaţiei acestor texte şi a funcţiilor pe care le-au îndeplinit sunt
practic imposibile.
Nici în ceea ce priveşte cele dintâi scrieri cu filiaţie locală nu dispunem de date
mai exacte, însă ele fac obiectul uneia dintre cele mai interesante şi seducătoare
ipoteze despre prototipurile literaturii slavo-române. Pornind de la premisa că tipul
de redacţie a slavonei permite diferenţierea manuscriselor copiate în Moldova, Ioan
Iufu a descoperit în câteva mănăstiri moldoveneşti o serie de texte datând din ultimii
ani ai secolului al XIV-lea şi începutul celui de-al XV-lea, transcrise direct în noua
ortografie a redacţiei medio-bulgare. Pe baza cercetării lor amănunţite, slavistul a
identificat existenţa unei importante colecţii de scrieri bizantino-slave necunoscute
anterior, care a constituit prototipul principal al literaturii slavo-române6 . Analiza
3 Pentru estimări orientative vezi 1. Iufu, Despre prototipurile literaturii slava-române din
secolul al XV-lea, în "Mitropolia Olteniei " , XV, 1 963, nr. 7-8, p. 5 1 6; Zlatca Iufu, Manuscrise slave
din biblioteca şi muzeul mănăstirii Dragomirna, în "Romanoslavica" , 1 3 , I 966, p. 1 89-1 90. Emil
Turdeanu a catalogat numai în biblioteci şi arhive din străinătate peste 600 manuscrise slave copiate
în Ţările Române până în secolul al XVII-lea; vezi Idem, Manuscrisele slave din timpul lui Ştefan cel
Mare, în ldem, Oameni şi cărţi de altădată, voi. 1, îngrijit de Ştefan S. Gorovei şi Maria Magdalena
Szekely, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1 997, p. 29.
4 P. P. Panaitescu, Manuscrisele slave din Biblioteca Academiei Republicii Populare Române,
voi. 1, Bucureşti, Editura Academiei, 1 959, p. I l .
5 Ibidem, p. 9-1 O. Nu este exclusă însă nici posibilitatea ca aceste manuscrise timpurii, încă
nedatate cu precizie, să indice o activitate locală de copiere a manuscriselor, anterioară întemeierii
stilului grafic moldovenesc, vezi M. Berza, Miniaturi şi manuscrise, în voi. Repertoriul
monumente/ar şi obiectelor de artă din timpul lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, Editura Academiei
R.S.R., 1 958, p. 1 6; Ion-Radu Mircea, Relations litteraires entre Byzance et les Pays Roumains, în
"
E
"Actes du XIVe Congres International des tudes Byzantines , voi. I, editori M. Berza şi
E. Stănescu, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1 974, p. 490.
6 Ioan Iufu, Despre prototipurile literaturii slava-române din secolul al XV-lea, în "Mitropolia
Olteniei", XV, nr. 7-8, 1 963, p. 5 1 2-5 1 6; ldem, Mănăstirea Moldoviţa - centru cultural important
din perioada culturii române În limba slavonă (sec. XV-XVIII), în "Mitropoiia Moldovei şi Sucevei ",
XXXIX, nr. 7-8, 1 963, mai ales p. 448-449; Ioan lufu, Zlatca lufu, Colecţia Studion, în "Mitropolia
Moldovei şi Sucevcl'', 1 . X X X V II , nr. 7-'15, 1 969, p. 8 1 7-835.
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filologică, ortografică şi de conţinut a manuscriselor, comparativ cu cele bulgare
contemporane, l-a condus pe autorul amintit la concluzia că originalele fuseseră
copiate la mănăstirea Studion de lângă Constantinopol 7 şi că formau un corpus
compact de sbomice, cuprinzând mai ales lucrări hagiografice şi omiletice ce
acopereau întreg anul liturgic8 • Încadrabilă mişcării iniţiate de patriarhul Eftimie al
Tâmovei în sensul sintetizării, revizuirii şi transcrieri în noua ortografie a literaturii
religioase bizantino-slave9 , colecţia a fost probabil începută în mănăstirile din
Bulgaria şi finalizată către sfârşitul secolului al XIV-lea în amintitul lăcaş de cult
constantinopolitan şi, concomitent, la Muntele Athos. Noua întreprindere culturală
urmărea şi recuperarea în grilă isihastă 1 0 a scrierilor religioase anterioare, completate
cu operele originale ale principalilor autori isihaşti, cu precădere cele ale patriarhului
Eftimie 1 1 •
Folosite în context liturgic în mediul mănăstiresc şi asociate astfel cărţilor de
cult 1 2, scrierile în discuţie au constituit, în opinia lui Ioan Iufu, unul dintre
prototipurile cele mai însemnate pentru manuscrisele copiate în Moldova în
primele decenii ale veacului al XV-lea. Era infirmată astfel teza tradiţională a
7 Aşa cum indică o inscripţie de pe fila unuia dintre manuscrise, de unde numele generic dat
acestei colecţii ("Colecţia Studion"); Ibidem, p. 8 1 7-835.
8 Organizată în zece volume, colecţia conţinea un ciclu de aproximativ patru sute de vieţi de
sfinţi, omilii, cateheze, predici pentru toate sărbătorile anului, povestiri, cuvinte de învăţătură, legende
şi apocrife, totalizând în jur de 8 000 de pagini; Ibidem, p. 823-825.
9 Despre reforma ortografică şi literară a patriarhului Eftimie al Tâmovei şi receptarea ei în
ţările de tradiţie ortodoxă, vezi Dimitri Obolensky, Un commonwealth medieval: Bizanţul, traducere
Claudia Dumitriu, Bucureşti, Editura Corint, 2002, p. 369-375; ldem, Late Byzantine Cu/ture and the
Slavs. A Study in Acculturation, în "XVe Congres International d' Etudes Byzantines", Athenes, 1 976;
reeditat în ldem, The Byzantine Inheritance of Eastern Europe, London, Variorum, 1 982,
p. 1 6-26.
10
Complexă mişcare spirituală bazată pe tradiţia mistică orientală, isihasmul s-a impus în
cadrul creştinătăţii răsăritene la sfărşitul Evului Mediu, influenţând profund Biserica Ortodoxă din
punct de vedere doctrinar, liturgic, al organizării vieţii monastice şi, nu în ultimul rând, sub aspect
cultural şi artistic. Pentru o orientare generală privind evoluţia curentului isihast în secolul al XIV-lea,
din perspectivă teologică şi istorică, vezi John Meyendorff, Sfântul Grigore Palamas şi mistica
ortodoxă, traducere de Angela Pagu, Bucureşti, Editura Humanitas, 1 997; ldem, Spiritual Trends in
Byzantium in the Late Thirteenth and Early Fourteenth Centuries, în Art et societe a Byzance sous les
Pa/eologues, Veneţia, 1 97 1 , p. 59-7 1 ; ldem, Mount A thos in the Fourteenth Century: Spiritual and
Intellectual Legacy, în "Dumbarton Oaks Papers", 42, 1 988, p. 1 57-1 65; Jaroslav Pelikan, Tradiţia
creştină. O istorie a dezvoltării doctrinei, Traducere de Nicolai Buga, voi. Il, laşi, Editura Polirom,
2005, p. 277-295; Dimitri Obolensky, Un commonweath medieval. . . , p. 3 3 1 -344; Andre Scrima,
Despre isihasm, Bucureşti, Editura Humanitas, 2003.
1 1
1 . Iufu, Zlatca Iufu, Colecţia Studion . . . , p. 825, 827. Corpusul hagiografic creat astfel era
menit să i lustreze
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dezvoltării literaturii slavo-române sub impulsul cărturarilor bulgari refugiaţi la
nordul Dunării şi al cărţilor aduse de aceştia. În contrapondere, se avansa ideea că,
în contextul general de organizare instituţională şi de întărire a Bisericii Ortodoxe
moldoveneşti, fie din iniţiativă locală, fie la sugestia Patriarhiei Ecumenice,
Alexandru cel Bun ar fi dispus achiziţionarea de la Constantinopol de cărţi liturgice
şi religioase pentru recenta sa ctitorie de la Moldoviţa - prilej cu care ar fi ajuns în
Moldova manuscrisele studiate 1 3 .
Ipoteza lui Ioan Iufu a fost preluată în linii mari de către slaviştii români, cu
unele nuanţări referitoare mai ales la locul de provenienţă şi căile de transmitere a
scrierilor în discuţie. Mai precaut, Ion-Radu Mircea s-a arătat rezervat faţă de ideea
originii constantinopolitane a manuscriselor, pledând pentru provenienţa lor din
mai multe centre monastice ale vremii, între care foarte probabil şi mănăstirile
athonite 14 • Cu totul marginal s-au pus în discuţie detalii secundare ale
argumentului, ca de pildă cel privind beneficiarul iniţial al colecţiei amintite 1 5 • Fie
că au fost achiziţionate direct de la Constantinopol sau de la Muntele Athos,
prezenţa manuscriselor studite în mănăstirile moldoveneşti indică un anume
sincronism al începuturilor culturale de aici cu cele mai recente evoluţii din alte
centre de spiritualitate slavă. Primele ştiri despre producţia de carte în Moldova
medievală se racordează aşadar la ampla mişcare de sistematizare şi reformare a
literaturii bizantino-slave de la sfârşitul secolului al XIV -lea, prin receptarea locală
a celei mai elaborate colecţii de descendenţă euthimiană.
1 3 Ioan Iufu, Despre prototipurile literaturii slavo-române . . . , p. 53 I -534. S-a sugerat chiar că
aducerea lor în Moldova a putut fi facilitată de misiunea lui Grigore Ţamblac aici, la începutul
secolului al XV-lea; Alexandru Elian, Moldova şi Bizanţul în secolul al XV-lea, în Cultura
moldovenească În timpul lui Ştefan cel Mare, Editor M . Berza, Bucureşti, 1 964, p. 1 73 . Pentru rolul
esenţial jucat în răspândirea literaturii religioase bizantino-slave de contactele individuale între
reprezentanţii curentului isihast (mai ales a câtorva personalităţi foarte mobile) vezi Dimitri
Obolensky, Late Byzantine Cu/ture and the Slavs . , p. 23-26.
14 Ioan Radu Mircea, Relations litteraires . . , p. 488-489. Departe de a respinge teza lui Ioan
Iufu, autorul punctează totuşi că baza argumentaţiei rămâne doar firav susţinută de informaţii certe şi
că ea va trebui verificată prin atente analize filologice şi de conţinut a respectivelor manuscrise.
Punctul său de vedere a fost preluat ulterior şi de alţi cercetători; vezi Dan Ioan Mureşan, Jsihasmul . . . ,
p. 9-1 0; Constanţa Costea, Lazarus the Painter, în "Revue Roumaine d'Histoire de I 'Art", XVLI,
2009. p. 1 2- 1 5.
1 5 Ciprian Zaharia, Un slujitor al culturii româneşti: stareţul Domeţian al Bistriţei şi
Neamţului, în "Mitropolia Moldovei şi Sucevei ", LX, 1 984, nr. 4-6, p. 4 1 8-4 1 9 ; unde se afirmă că
nu Moldoviţa ar fi fost beneficiarul manuscriselor studiate, ci mănăstirile de la Neamţ şi Bistriţa aflate la acea dată sub conducerea reunită a egumenului Domeţian. Dincolo de faptul că nu există
vreun argument convingător în sprijinul acestei aserţiuni, considerăm detaliu! de importanţă
secundară pentru problematica prototipurilor literaturii slavo-române. Indiferent că fuseseră
comandate iniţial pentru Neamţ, Bistriţa sau Moldoviţa, chestiunea de fond vizează receptarea şi
retranscrierea în mediul monastic autohton a manuscriselor in discuţie, în primele decenii ale
secolului al XV-lea.
.

.
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Într-o perioadă de reorganizare instituţională a Bisericii moldoveneşti şi de
consolidare a vieţii monahale 16 , se poate presupune că procurarea şi copierea de
scrieri folosite în mediul monastic constantinopolitan şi athonit viza uniformizarea
practicilor liturgice la nivel local şi ridicarea nivelului de edificare religioasă a
călugărilor. Dat fiind că textele în discuţie s-au aflat iniţial în posesia unei ctitorii
domneşti şi luând în considerare preţul ridicat pe care trebuie să îl fi avut,
implicarea directă a domniei în acest transfer cultural pare foarte verosimilă. Gestul
de a dispune achiziţionarea manuscriselor trebuie considerat în contextul redefinirii
raporturilor ecleziastice şi politice dintre Moldova şi Patriarhia Ecumenică, ca
urmare a stingerii conflictului legat de mitropolitul Iosif1 7 • În egală măsură însă, el
se integrează coerent climatului spiritual dominant la sfârşitul secolului al XIV -lea
şi începutul celui de-al XV-lea, marcat de importante schimburi ecleziastice şi
culturale între lumea slavă şi Bizanţ, în cadrul cărora isihasmul a jucat rolul
esenţial de intermediar cultural 1 8 •
Înzestrarea edificiilor de cult moldoveneşti cu cea mai completă şi recentă
colecţie hagiografică şi omiletică în limba slavonă devine ilustrativă nu numai
pentru receptarea locală a tradiţiei bizantine prin filieră slavă, ci şi pentru faptul că
literatura religioasă bizantino-slavă a fost preluată de către relativ recentele
16 Istoriografia referitoare la întemeierea instituţiilor ecleziastice moldoveneşti plasează în
mod tradiţional înfiinţarea episcopii lor de Roman şi Rădăuţi în timpul domniei lui A lexandru cel Bun;
vezi Nicolae Dobrescu, Întemeierea mitropoliilor şi a celor dintâi mănăstiri din ţară, Bucureşti,
Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1 906; ldem, Din istoria Bisericii Române În secolul al XV-lea,
Bucureşti, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1 9 1 O; Dimitrie Dan, Cronica Episcop iei de Rădăuţi, Viena,
1 9 1 2; Scarlat Porcescu, Episcopia Romanului i'n secolul al XV-lea. Întemeiere şi organizare,
Bucureşti, 1 94 1 ; Alexandru 1. Gonţa, Mitropolia şi episcopiile ortodoxe moldoveneşti În secolul al
XV-lea, în Idem, Studii de istorie medievală, Editori Maria Magdelena Szekely şi Ştefan S. Gorovei,
Iaşi, Editura Dosoftei, 1 998. Chiar şi autorii care atribuie o vechime mai mare celor două episcopii
admit că ele au fost temeinic reorganizate în timpul domniei lui Alexandru cel Bun; vezi Mircea
Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Ediţia a doua, Bucureşti, 1 99 1 , p. 368. O opinie recentă
plasează mai târziu momentul înfiinţării episcopiei de Roman, şi anume în contextul complicat al
împărţirii ţării între fiii lui Alexandru cel Bun; vezi Liviu Pilat, Sihastru! Sava, Ştefan al II-lea şi
întemeierea mitropoliei de Roman, în "Studii şi materiale de istorie medie" , XXIII, 2005, p. 23-40;
Idem, Între Roma şi Bizanţ. Societate şi Putere În Moldova (secolele XIV-XVI), laşi, Editura
Universităţii "Al. 1. Cuza", 2008, p. 294-297, 3 1 1 -334. Teza din urmă privilegiază rolul jucat de
marile mănăstiri domneşti în conturarea unei ierarhii ecleziastice locale, ierarhie paralelă celei
reprezentată de mitropoliţii greci ai Moldovei, în prima jumătate a secolului al XV-lea. Ori tocmai
mediul monahal local este cel care a receptat în primă instanţă scrierile colecţiei studiate.
1 7 Pentru chestiunea conflictului canonic dintre Patriarhia Ecumenică şi Mitropolia Moldovei
în legătură cu păstorirea mitropolitului Iosif, vezi Mircea Păcurariu, op. cit. , p. 277-282; Scarlat
Porcescu, Iosif, cel dintâi mitropolit cunoscut al Moldovei, în "Mitropolia Moldovei şi Sucevei", XL,
nr. 3-4, 1 964, p. 1 28-1 38; Şerban Papacostea, Întemeierea Mitropoliei Moldovei: implicaţii central şi
sud-est europene, în Românii În istoria universală, III, Editori 1 . Agrigoroaiei, Gh. Buzatu,
V. Cristian, Iaşi, Universitatea "AL 1 Cuza", 1 9R R , p. 2RJ-29J; Ştefan S. Gorovei. La începutul
rela(ilur nwldo-hizuntinc: contextul intemeierii Mitropoliei Moldo vei, in Ibidem, p. Kn4-Kf>8 �i,
recent, o interpretare mai uua11!atli la l .iviu P i l nt, Între Roma şi Bizan(. . . , p. 275-293.
IH Dimitri Obolensky, Late Byzantim: Cu/turc <md thl! Slavs. . , p. 7-8, 20.
.
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structuri ecleziastice moldoveneşti în varianta sa revizuită şi sistematizată. Din
perspectiva Bisericii moldoveneşti, gestul ar putea fi interpretat şi ca o profesiune
de credinţă sui generis faţă de ortodoxia isihastă a Bisericii constantinopolitane,
după reconcilierea canonică cu Patriarhia.
Un punct major de interes în istoriografia literaturii slava-române I-au
constituit cele dintâi manuscrise moldoveneşti ce depăşesc statutul anonimatului,
individualizând-o în peisajul producţiei de carte în epocă. Ele poartă semnătura
copistului Gavril Urie de la Mănăstirea Neamţ şi prezintă trăsături bine definite atât
din punct de vedere al grafiei, cât şi al omamentaţiei, punând bazele acelui "stil
moldovenesc" care avea să domine copierea de manuscrise până la sfârşitul
secolului al XVI-lea 19 • Relevantă pentru problematica studiului de faţă este cu
precădere chestiunea selecţiei şi a conţinutului scrierilor călugărului Gavril, în
măsură să reflecte preocupările religioase şi literare din cel mai important centru
spiritual al Moldovei vremii. Alături de texte folosite în context liturgic
( Tetraevangheliare şi Mineie, ultimele conţinând şi vieţi de sfinţi rezumate),
manuscrisele la care ne referim cuprind literatură patristică (Mărgăritarul �l Ioan
Gură de Aur, Discursurile ascetice ale Sf Vasile cel Mare), scrieri de mistică
ascetică (Leastviţa lui Ioan Scărariul Sinaitul) şi un număr relativ mare de
sbomice, majoritatea de inspiraţie isihastă20 . Analiza filologică a pus în evidenţă
existenţa unei filiaţii directe între acestea din urmă şi volumele moldoveneşti ale
"
1
"colecţiei Studion , care se pare că le-au servit drept prototip2 • Ele confirmă astfel
fără echivoc receptarea pe plan local cel mai târziu în prima j umătate a secolului
al XV -lea a textelor religioase revizuite şi completate sub imbold euthimian.
Raportate la contexul intern al producerii lor, manuscrisele copiate de Gavril
Urie au fost puse în legătură cu presupusa orientare antiunionistă a mănăstirii
Neamţ în epocă. S-a sugerat că opera celebrului copist ar reflecta reacţia
antiflorentină locală, manifestă mai ales în marile centre monahale şi sprijinită de
către voievodul Ştefan al II-lea în timpul celei de-a doua sale domnii 22 . Ideea pare
sprijinită de constatarea că între scrierile călugărului Gavril predomină cărţile de
lectură monastică şi nu cele de slujbă, cu o evidentă preferinţă pentru texte
19 Pentru viaţa şi activitatea lui Gavril Urie, vezi Emil Turdeanu, Les lellers slaves en
Molda�·ie: le moine Gabriel de Neamţu (1424-1 449), în "Revue des Etudes Slaves" , Paris, XXVII,
1 95 1 , p. 267-278; Ioan Radu Mircea, Contribution a la vie et a 1 'a?Uvre de Gavriil Urie, în "Revues
des Etudes Sud-Est Europeens", VI, nr. 4, 1 968, p. 573-594; Sorin Ulea, Gavril Urie, primul artist
cunoscut, în " Studii şi cercetări de istoria artei " , XI, nr. 2, 1 964, p. 235-264; Idem, Gavril Urie.
Studiu paleografic, în "Studii şi cercetări de istoria artei" , 28, 1 98 1 , p. 35-62.
20
S-a observat că sbornicele copiate de Gavril Urie conţin scrieri ale reprezentanţilor
curentului isihast, între care merită menţionate şapte din cele opt lucrări hagiografice scrise de
Patriarhul Eftimie al Târnovei; vezi Ioan Iufu, Prototipurile literaturii . . . , p. 532; Alexandru Elian, op.
cit. , p. 1 7 1 - I 72; Scarlat Porcescu, Activităţi culturale la mănăstirea Neamţ în secolul al XV-lea, în
Moldovei şi Sucevei", nr. 5--6, 1 962, p. 490--494; Dan-Ioan Mureşan, Jsihasmul . . . , p. 52-53.
"Mitropolia
21
Ioan l u fu, Prototipuri/,- literaturii . . . , p. 5 3 2 , idee preluată apui <k majoritalca ccrcetl'ltorilor.
12
Pentru întreaga nrgumcntaţie a accsl.t!Î ipoteze, vezi l >;m-lvan M u r"'i'lll, Jsihasmul . . . ,
p. 52-5 .'1 .
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hagiografice, omiletice sau de mistică ascetică, culminând cu celebra Leastviţă a
Sf Ioan Sinaitul - puternic valorificată în cadrul isihasmului. Selecţia amintită a
fost interpretată ca un gest de opoziţie indirectă a călugărilor de la Neamţ faţă de
conducerea oficială a Bisericii moldoveneşti, care sprijinea la acel moment unirea
proclamată la conciliul de la Florenţa23 . Dată fiind parcimonia surselor directe,
studiul manuscriselor copiate în această perioadă a j ucat un rol central în construirea
unui astfel de argument privind începuturile rela�ilor ecleziastice moldoveneşti.
Dintre toate manuscrisele atribuite lui Gavril Urie, cele mai interesante din
perspectiva analizei de faţă sunt sbornicele. Ca gen literar, ele prezintă un mai mare
grad de originalitate, sesizabilă cu precădere la nivelul concepţiei şi al conţinutului,
din moment ce compilatorul avea libertatea de a selecta textele şi de a le distribui
preferenţial în volum24 • În încercarea de a contura profilul identitar al mediului
monastic care a produs aceste codice, detaliul amintit devine esenţial. O analiză
atentă a selecţiei operate la nivelul sbornicelor moldoveneşti, prin raportare la
modelele lor slave, ar putea pune în lumină priorităţile sau interesele locale în
recuperarea moştenirii spirituale răsăritene, precum şi preferinţele specifice în ceea
ce priveşte cultul sfinţilor. Spre exemplificare, menţionăm că cea mai veche
versiune a Muceniciei Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava - singurul text
hagiografic autohton care s-a păstrat din epocă - provine dintr-un sbornic copiat de
Gavril Urie în anul 1 43925 . Includerea lui în respectivul manuscris oferă doar
termenul antequem pentru datarea scrierii în sine (care era probabil mai veche 26),
însă atestă cert că Sf. Ioan cel Nou se bucura deja de un cult oficial în Moldova la
acea dată. Dat fiind că alţi indicatori de cult sunt mai târzii, sbornicul călugărului
Gavril rămâne cel mai timpuriu izvor cert referitor la venerarea locală a Sf. Ioan cel Nou.
Nu în ultimul rând, activitatea lui Gavril Urie prezintă o mare importanţă şi
prin aceea că a stabilit tipurile iconografice ale miniaturii medievale moldoveneşti
pentru mai bine de un veac. Tetravangheliarul copiat şi miniat de el în anul 1 429 cel mai vechi manuscris moldovenesc decorat cu miniaturi - constituie modelul
urmat în reprezentările evangheliştilor pe tot parcursul secolului al XV -lea şi chiar
în cel următor27 • Istoricii de artă consideră unanim că prototipul din care derivă
23 Ibidem, p. 52-56. De altfel, ipoteza deloc lipsită de temei a unor tensiuni latente între
ierarhia ecleziastică grecească şi unionistă a Moldovei şi, respectiv, cultura monastică de limbă
slavonă şi orientare isihastă din marile mănăstiri domneşti, fusese semnalată anterior în istoriografie;
vezi Alexandru Elian, op. cit. , p. 1 49- 1 50.
24 Paulin Popescu, Manuscrise slavone din Mânăstirea Putna (Il), în "Biserica Ortodoxă
Română", LXXX, nr. 7-8, 1 962, p. 688.
25 P. P. Panaitescu, Manuscrisele slave ... , p. 245-247. O nouă propunere de datare plasează
manuscrisul în anul 1 438; vezi Ştefan S. Gorovei, Mucenicia Sfântului Ioan cel Nou. Noi puncte de

!'edere, în Îm:hinarc lui Petre Ş. Nâsturc/ /" 80 ani, Edil�u·i Ionel Cândcu, P. Cemovodcanu,
(_ih. La:<:ăr, Hrilila, 2003, p. 5 5 5 , nota 5 .
u, A ducerea moa ştc l o r Sf. Ioan cel N o u In Suceava a u v ut l o c î n H n u l 1 4 1 5 ; vezi lhidcm,
p. 5 7 1 - 572.

Vezi M . Hcrza, Afiniaturi şi mam1so·isr.. . . , p. 361- �64; ldcm, Manu.\·,.,-ise şi miniu/uri
In "Aria pl r�stică", 1 O, 1 966, p. 1 6; G. Popescu- Vîlcea, Miniatura romdncascii,
Bucureşti, Editura Meridiane, 1 9!! 1 , p. 1 1 - 1 7 .
27

moldovcneşti,
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aceste miniaturi este de origine bizantină28 , ceea ce înscrie începuturile miniaturii
moldoveneşti în marea tradiţie bizantină. Admiţând că Gavril Urie a copiat
manuscrisele "colecţiei Studion" venite de la Constantinopol sau de la Muntele
Athos, este posibil ca tot pe această filieră să fi ajuns în mâinile sale şi miniaturi
bizantine din care să se fi inspirae9 .
Dacă primele manuscrise slava-române despre care se ştie cu siguranţă că au
fost copiate în Moldova datează din vremea lui Alexandru cel Bun, cele mai
numeroase şi mai variate codice de secol XV aparţin domniei lui Ştefan cel Mare.
Cele peste şaptezeci de exemplare păstrate şi atribuite cu certitudine acestei
perioade indică o activitate cărturărească considerabilă30 . Marea lor majoritate
reflectă patronajul domnesc asupra copierii de carte3 1 , fără însă ca predominanţa
comenzii aulice să excludă alte tipuri de donatori în epocă, clerici sau laici.
Pe lângă copii după cărţi existente deja în bibliotecile mănăstireşti din
Moldova încă din prima jumătate a secolului al XV -lea, între manuscrisele
ştefaniene s-au păstrat şi scrieri nou achiziţionate, ca de pildă Tâlcuirea Cărţii lui
Iov, transcrisă la mănăstirea athonită Zograf de către călugărul Visarion, la cererea
mitropolitului Gheorghe al Moldovei 32 • Ilustrând modul în care se procurau texte
noi, manuscrisul amintit atestă în acelaşi timp implicarea susţinută a înalţilor
ierarhi în producţia şi selecţia de carte religioasă.
Sub raport tematic, cultura scrisă de epocă ştefaniană acoperă un spectru
mult mai larg comparativ cu ceea ce s-a păstrat din perioada precedentă, incluzând
scrieri scripturale şi liturgice, texte patristice şi de exegeză şi, nu în ultimul rând,
literatură laică. Dacă din Vechiul Testament s-au păstrat doar câteva copii după
Cărţile profeţi/ar şi Psaltiri, din Noul Testament s-au copiat în număr mare
Tetraevangheliare şi Faptele Apostolilor numite simplu Apostol sau Praxiu33 .
Mai mult decât simple texte scripturale, acestea din urmă conţineau şi indicaţii
tipiconale (în concordanţă cu funcţia lor liturgică), dar erau folosite şi pentru
pregătirea preoţilor în şcolile de slavonie34 .
-

2 H Emil Turdeanu a respins ideea existenţei unui intermediar slavo-balcanic pentru aceste
miniaturi, considerând că modelul lor ar fi fost de origine constantinopolitană; ldem, Miniatura
bulgară . . . , p. 1 93-1 96; Mihai Berza, Miniaturi şi manuscrise . . . , p. 363.
29 Sorin Ulea a lansat ipoteza mai puţin plauzibilă potrivit căreia Gavril Urie ar fi studiat în
tinereţe în bibliotecile constantinopolitane; vezi ldem, Gavril Urie. Studiu paleografic , p. 53-54.
30 O discuţie recentă privind evaluările cantitative ale producţiei de manuscrise ştefaniene la
Valentina Pelin, Manuscrise din domnia lui Ştefan cel Mare (!), în "Analele Putnei", anul III, nr. 2,
2007, p. 1 08-1 1 1 .
31 Emil Turdeanu, Manuscrisele slove . . . , p. 1 44- 1 45.
3 2 Manuscrisul datează din anul 1 503; Mihai Berza, Miniaturi şi manuscrise ... , p. 443.
33 Ibidem, p. 372, 409-4 1 2; Emil Turdeanu, Manuscrisele slove . . . , p. 146- 1 48; Valentina
Pelin, Manuscrise . . . (!), p. 1 1 7.
34 Emil Turdeanu, Manuscrisele slove . . , p. 1 48; Andrei Eşanu, Manuale, grămătici şi alte
cărţi de Învăţătură În Moldova (sec. XIV-XVII), în ldem, Contribuţii la istoria culturii româneşti,
Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1 997, p. 1 20- 1 2 1 .
...

.
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Cel mai des multiplicate prin copiere au fost tetraevangheliarele manuscrise liturgice indispensabile funcţionării oricărui lăcaş de cult încă de Ia
sfinţire35 . Din acest motiv ele au reprezentat cea mai frecventă opţiune a ctitorilor
sau a altor donatori laici care înzestrau biserici 36• Cărţi fundamentale ale tradiţiei
creştine, evangheliile erau nelipsite de la orice slujbă, fiind textele scripturale cel
mai des citite în biserică şi, prin urmare, cele cu care credincioşii erau cei mai
familiarizaţi. Ba mai mult, Tetraevanghelia era arătată ritualic participanţilor la
liturghie3 7 , ceea ce îi conferea un statut privilegiat în comparaţie cu alte manuscrise
liturgice38 . Tocmai folosirea frecventă în biserică le făcea atât de atrăgătoare pentru
patronajul donatorilor laici, transformându-le în instrumentele cele mai potrivite
pentru îndeplinirea scopului final al oricărei danii, şi anume rugăciunea pentru
salvarea sufletului39 . Deşi nu se adresau uzului direct al laicilor, aceştia stabileau o
legătură mediată cu manuscrisele liturgice comisionate prin intermediul liturghiei40 •
Cu cât erau mai prezente în cadrul serviciului divin, cu atât asigurau donatorilor
contactul cu sacrul, precum şi pomenirea mai frecventă în rugăciunile clerului4 1 ,
considerate a fi cele mai eficiente pentru obţinerea mântuirii. Că acesta era scopul
ultim al daniei de tetraevangheliare o sugerează şi decoraţia tipică a ferecăturilor,
35 Zamfira Mihail, op. cit. , p. 1 9 1 - 1 92.
36 Dintre cele 24 de tetraevangheliare de epocă ştefaniană, maJontatea au fost copiate la

iniţiativa voievodului însuşi sau a altor membrii ai familiei domneşti, doar două exemplare având
comanditari neînrudiţi cu dinastia conducătoare; vezi Valentina Pelin, Manuscrise . . . (l), p. 1 1 6.
37 Ibidem, p. 1 1 6.
38 Consideraţia specială de care se bucurau Tetraevangheliarele este indicată şi de faptul că ele
sunt singurele manuscrise moldoveneşti de secol XV împodobite cu miniaturi în plină pagină; Mihai
Berza, Minia/uri şi manuscrise . . . , p. 362, 365. Singura excepţie cunoscută este miniatura votivă cu
portretul de donator al logofătului Ioan (probabil Tăutul) din aşa-zisa Psaltire de la Munkacs, aflată
azi la Cjgorod; vezi Valentina Pelin, Manuscrise . . . (l), p. 1 1 3; Tereza Sinigalia, Entre ! 'Orient et
! 'Occident. Les problemes des premieres miniatures votives des Pays Roumaines, în "Revue
Roumaine d'Histoire d'Art", XXVII, 1 990, p. 1 5- 1 8. Opţiunea donatorului nu este întâmplătoare,
dată fiind funcţia liturgică importantă a Psaltirii şi, deci, utilizarea frecventă în biserică.
39 Î n general pentru semnificaţiile actului ctitoricesc, vezi Maria Crăciun, Semnificaţiile
ctitoririi în Moldova medievală. O istorie socială a religiei, în Naţional şi universal în istoria
românilor. Studii oferite praf dr. Şerban Papacostea cu ocazia împlinirii a 70 de ani, Bucureşti,
Editura Enciclopedică, 1 998, p. 1 37- 1 75; Arcadie M. Bodale, Semnţficaţiile actelor ctitoriceşti în
Evul Mediu românesc, în "Anuarul Institutului de Istorie A. O. Xenopol ", XLII, 2005, p. 1 7-56.
Pentru motivaţiile comisionării de carte liturgică, vezi ldem, Actul de ctitorire şi cartea liturgică în
Ţările Române, în "Xenopoliana", laşi, anul XII, nr. 1 -4, 2004, p. 55-89.
40 Axinia Dzurova, La miniatura bizantina. 1 manoscritti miniati e la Iora diffusione, Milano,
Jaca Books, 200 1 , p. 7.
4 1 Idee explicit formulată în inscripţia dedicatorie a unui Tetraevangheliar mai târziu, donat
mănăstirii Putna de către logofătul Petru Albotă, în 1 569: [ . . . ] am făcut această Tetraevanghelie şi
am dat-o mănăstirii Putna întru pomenirea mea şi a părinţilor mei. De aceea, părinţilor, mă rog dacă
cineva va începe să citească în ea lucruri de mântuire, pomeniţi-ne şi pe noi în sfintele voastre
rugăciuni, ca şi pe voi să vă pomenească Hristos întru împărăţia sa cerească, Amin. "; Paulin Popescu,
Manuscrise slave din mănăstirea Putna (l), în "Biserica Ortodoxă Română" , LXXX, nr. 1 -2, 1 962,
p. 1 2 1 .
..

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

Biserică şi societate (II)

Il

43 1

constând în reprezentarea Pogorârii la Iad şi, respectiv, a icoanei de hram a
bisericii destinatare. Ori semnificaţia primordială a temei Pogorârii se referă
tocmai la triumful final al lui Iisus asupra morţii şi eliberarea sufletelor celor drepţi42 .
O altă categorie consistentă de manuscrise ştefaniane o constituie mineiele texte liturgice în care sunt indicate pe luni şi pe zile slujbele religioase dedicate
sfinţilor şi sărbătorilor din calendarul ortodox43 . În ciuda faptului că niciuna nu s-a
păstrat intactă, marile mănăstiri şi biserici domneşti posedau cu siguranţă serii
complete de mineie pentru cele douăspreceze luni ale anului 44 . Multe dintre ele
conţineau la final aşa-numitele proloage, care narau pe scurt faptele şi vieţile
sfinţilor. Inventarierea şi cercetarea acestor fragmente hagiografice, comparativ cu
cele bizantino-slave, ar putea contribui decisiv la studiul cultului sfinţilor în
Moldova medievală. Din păcate, un asemenea demers se lasă încă aşteptat în
istoriografia românească.
Cele mai numeroase manuscrise ştefaniene provin din scriptoriul Mănăstirii
Putna, destinată încă de la întemeiere să devină un important nucleu de carte
manuscrisă şi miniată45 . Că Putna era investită deja cu un statut privilegiat o
sugerează grija voievodului ca viitoarea sa necropolă să dispună din timp de cărţile
liturgice necesare oficierii slujbei46, precum şi opţiunea elitistă ca acestea din urmă
să fie copiate la Neamţ - cel mai prestigios centru cărturăresc al vremii. După
sfinţire, Putna avea să devină un centru foarte activ în copierea de manuscrise. În
primii ani s-au copiat aici cu precădere texte liturgice ( Tetraevangheliarul, Praxiu
42 Gabriel Millet, Recherches sur 1 'iconographie de 1 'Evangile aux XI Ve, XVe et XV/e siecles,
Paris, Fontemoign Editeurs, 1 9 1 6, p. 6 1 6.
43 Ene Branişte, Liturgica generală, Ediţia a IV-a, Galaţi, Editura Partener, 2008, p. 407-408.
4 4 Se ştie că o asemenea colecţie a fost copiată în anul 1 467, din poruncă domnească, pentru
mănăstirea Putna; vezi Emil Turdeanu, Manuscrisele slave . . , p. 37-38, 43, 1 48. Autorul a stabilit că
la baza lor stăteau cele ale lui Gavril Urie de la Neamţ, ceea ce implică o continuitate tematică cu
manuscrisele de epocă precedentă. O altă serie completă de mineie a fost comandată de Ştefan cel
Mare în anul 1 504, pentru recenta sa ctitorie de la Dobrovăţ; vezi Valentina Pelin, op. cit. , p. 1 1 8. Un
secol mai târziu, Ieremia Movilă dona un set de 1 2 mineie bisericii Înălţării Domnului din Suceava:
"[ ] am cumpărat aceste cărţi de rugăciune, numite 1 2 Mineie pe 1 2 luni şi le-am dat pentru podoabă
în ruga noastră, sfintei biserici [ . ]"; vezi Olimpia Mitric, Catalogul manuscriselor slava-române din
biblioteca Mănăstirii Suceviţa, Suceava, Editura Universităţii, 1 999, p. 1 3 , nota 3 .
45 Aşa cum o sugerează transferul arhimandritului loasaf ş i a altor călugări d e la 1\eamţ în
noua ctitorie - gest simbolic, menit între altele să sporească prestigiul Putnei şi prin transformarea ei
în centru cărturăresc; Emil Turdeanu, Manuscrisele slave. . . , p. 43-5 1 , unde autorul presupune chiar o
decădere a scriptoriului de la Neamţ în anii imediat următori inaugurării Putnei. Ulterior, s-a vorbit
mai degrabă de un recul momentan al notorietăţii Neamţului şi nu neapărat de o decădere; vezi Ovidiu
Pecican, Troia, Veneţia, Roma. Studii de istoria civilizaţiei europene, Cluj-Napoca, 1 998, p. 27; Liviu
Pilat, Biserică şi Putere În Moldova În a doua jumătate a secolului XV, în "Analele Putnei", anul 1 ,
nr. 1 , 2005, p. 1 34.
46 Încă din anul 1 467 se copia deja, din iniţiativa domnitorului, o serie de 12 Mineie destinate
Putnei, în condiţiile în care aceasta a fost sfinţită abia la 3 septembrie 1 469; Emil Turdeanu,
Manuscrisele slave. . . , p. 43-44. Pentru împrejurările şi data sfinţirii Putnei, vezi Liviu Pilat, Sfinţirea
Mănăstirii Putna, în "Analele Putnei ", anul ! , nr. 2, 2005, p. 37-44.
.

...

..

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

432

Elena Firea

12

ş i Psaltirea), probabil de călugării nemţeni, urmând modelele aduse cu ei, pentru
ca după anul 1 470 să se transcrie numai cărţi de învăţătură religioasă şi îndrumare a
vieţii monahale47 . Între acestea din urmă, de provenienţă putneană certă sunt două
codice cuprinzând Viaţa şi cuvântările Sf Ioan Gură de A ur, Leastviţa lui Ioan
Sinaitul şi un Sbornic48. Textele copiate la Putna veneau în primul rând în
întâmpinarea nevoilor liturgice şi spirituale ale mănăstirii, dar şi pentru a satisface
patronajul domnesc de carte religioasă destinată altor lăcaşuri de cult, din ţară sau
de la Muntele Athos49 .
Comparativ cu manuscrisele moldoveneşti din prima jumătate a secolului
al XV -lea, s-a observat că cele de epocă ştefaniană nu mai trădează aceeaşi
predilecţie pentru texte de obârşie isihastă50 . Mai mult, selecţia scrierilor pare să
indice o orientare spre trecut, spre scrierile întemeietoare ale tradiţiei creştine,
nemaireflectând racordarea cu ceea ce se petrecea în plan cultural în alte centre de
spiritualitate ortodoxă ale vremii. Detaliul ar putea deveni relevant mai ales în
contextul controversei privind ipoteza ruperii legăturilor canonice dintre Biserica
moldovenească şi Patriarhia Ecumenică în timpul domniei lui Ştefan cel Mare5 1 ,
47 Emil Turdeanu, Manuscrisele slave . . . , p. 45.
48 Vezi Mihai Berza, Miniaturi şi manuscrise ... , p. 376, 379, 390, 44 1 . Opţiunea pentru operele

Părinţilor capadocieni ai Bisericii (mai ales cele ale Sf. Ioan Hrisostomul) a fost în general
interpretată ca reflex al influenţelor dinspre curentul isihast; vezi Ion-Radu Mircea, Relations
litteraires . . . , p. 49 1 -492; Dan Ioan Mureşan, Isihasmul . . . , p. 1 5. Luând în calcul şi preferinţa
evidentă pentru celebra Leastviţă a lui Ioan Sinaitul, constatarea de mai sus pare să susţină ideea
orientării isihaste a centrului cărturăresc de la Putna, cel puţin în prima fază a funcţionării sale.
49 S-au păstrat doar două manuscrise despre care se ştie că au fost copiate din porunca lui
Ştefan cel Mare pentru mănăstirea Zograf: un Apostol şi un text ascetic, Cuvintele pustniceşti ale
avvei Dorothei; vezi Mihai Berza, Miniaturi şi manuscrise . . . , p. 372, 392. Ultimul codice conţine în
cea de-a doua parte vieţi de sfinţi adăugate la o dată necunoscută de către copistul Ioan. Ulterior, el a
aparţinut mănăstirii Bisericani, ceea ce 1-a determinat pe Emil Turdeanu să considere că deşi fusese
destinat Mănăstirii Zograf, manuscrisul a rămas în Moldova; vezi ldem, Manuscrisele slave. . . ,
p. 60-64. Ni se pare interesantă în acest sens, tocmai completarea sa cu vieţi de sfinţi din Pateric, în
măsură să reflecte contextul local al utilizării scrierii.
50 Aprecierea îi aparţine lui Al. Elian, care explică această situaţie prin natura contactelor
culturale şi spirituale ale Moldovei cu Bizanţul în epocă. Î n opinia sa, faza reprezentată de activitatea
copistului Gavril Urie - care scrisese într-o perioadă contemporană cu existenţa Bizanţului, într-un
cerc monastic de certă orientare isihastă şi într-un contex cultural marcat de reforma l iterară şi
liturgică iniţiată de patriarhul Eftimie al Tâmovei - avea să fie urmată în perioada lui Ştefan cel Mare
de contactul cu literatura patristică prebizantină de limbă greacă, pentru care Bizanţul a fost la rândul
său un intermediar; vezi ldem, op. cit. , p. 1 73 .
5 1 Ideea autocefaliei d e facto a Bisericii moldoveneşti după anul 1 453 este mai veche în
istoriografie; vezi Ştefan S. Gorovei, Un episod din ., recuperarea " Bizanţului: prima .. operă " a
spătarului Nicolae ., Mi/eseu ", în "Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie «A. D. Xenopol»" ,
XXII, nr. 2, 1 985, p. 44 1 -460. Pentru teza întreruperii legăturilor canonice cu Patriarhia după 1 453,
vezi Liviu Pilat, Ioachim, Theoctist I şi sfârşitul .. perioadei bizantine ", în "Analele Putnei", anul 1,
nr. 2, 2005, p. 73-90; ldem, Între Roma şi Bizanţ. . , p. 348-356. Opinia contrară, la Dan-Ioan
Mureşan, Patriarhia ecumenică şi Ştefan cel Mare. Drumul sinuos de la surse la interpretare, în voi.
In memoriam A lexandru E/ian, Timişoara, Arhiespiscopia Timişoarei, 2008, p. 87- 1 80.
.
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ilustrând însemnătatea pe care studiul manuscriselor o poate avea pentru istoria
ecleziastică.
Sub aspectul conţinutului, literatura religioasă în discuţie este de
preponderentă audienţă monastică, ceea ce nu face decât să întărească ideea
monopolului centrelor mănăstireşti asupra producţiei şi receptării de carte
manuscnsa în epocă. Curioasă şi greu interpretabilă rămâne puţinătatea
Liturghierelar52 şi lipsa totală a Tipice/ar între cărţile liturgice păstrate din această
perioadă. Dacă dispariţia în timp a celor dintâi se poate explica şi datorită
obiceiului înhumării preotului de mir împreună cu liturghierul său5 3 , absenţa
Tipice/ar este cu atât mai stranie cu cât se ştie că astfel de scrieri circulaseră în
Moldova încă de la sfârşitul secolului al XIV-lea54 .
La finalul trecerii în revistă a literaturii religioase de epocă ştefaniană, merită
menţionată cu titlu excepţional singura scriere teologică originală păstrată - un
tratat de mici dimensiuni referitor la un aspect ritualic, interpretat prin prisma
deosebirilor dintre catolicism şi ortodoxie55 . Scris de către episcopul Vasile al
Romanului, micul tratat constituia răspunsul adresat mitropolitul Gherontie al
Moscovei la întrebarea acestuia despre sensul în care să se desfăşoare procesiunile
ce înconjurau biserica sau altarul 56 . Bazându-se pe tradiţia răsăriteană urmată în
Biserica moldovenească, episcopul Romanului argumenta liturgic şi teologic că
asemenea procesiuni trebuiau să se facă cu faţa spre răsărit5 7 . Episodul reflectă nu
numai erudiţia reprezentanţilor şcolii locale de teologie, dar şi contactele spirituale
şi dialogul cu alte centre ortodoxe. Mai mult, el sugerează că din perspectiva
mitropolitului rus, confruntat cu neînţelegeri grave în sânul propriei Biserici,
52 Se consideră îndeobşte că Liturghierul păstrat la Biblioteca Academiei din Cluj (BAR Cluj ,
ms. s l . 2) aparţine epocii ştefaniene, fiind inventariat ca atare; vezi Mihai Berza, Miniaturi şi
manuscrise . . , p. 432-434; Valentina Pelin, Manuscrise din domnia lui Ştefan cel Mare (II), în
"
"Analele Putnei , IV, nr. 2, 2008, p. 305-306. De curând însă, Maria Magdalena Szekely a
demonstrat convingător că manuscrisul în discuţie datează din secolul al XV!I-lea; vezi Eadem,
Înjurul datării Liturghierului lui Ghervasie de la Putna, comunicare susţinută în cadrul Conferintei
"
Î
"Colocviile Putnei , lX, 1 4- 1 7 iulie 20 1 0. n afară de acesta, au mai fost atribuite epocii ştefanie�e
două Liturghiere, însă niciunul nu menţionează cu certitudine anul copierii, vechimea lor fiind
stabilită tentativ prin analiza hârtiei; Eadem, Manuscrise . . (1), p. 1 1 7.
53 Mircea Păcurariu, alocuţiune rostită la sesiunea ştiinţifică 500 ani de tipar românesc,
Academia Română, 1 O decembrie 2008, apud Zamfira Mihail, op. cit. , p. 1 92, nota 1 8.
54 Ioan lufu, Despre prototipurile literaturii . . . , p. 5 1 3; Olimpia Mitric, Catalogul . . , p. 56-57.
Î n ceea ce priveşte lipsa Tipicelor pentru epoca lui Ştefan cel Mare, prudenţa ne cere să luăm în calcul
şi posibilele distrugeri ulterioare, cu menţiunea că acestea nu ar putea explica totuşi dispariţia lor in
corpore.
55 Vezi Scarlat Porcescu, Episcopia Romanului . . , p. 37-38; Emil Turdeanu, Manuscrisele
slave . . . , f" 80-8 1 .
5 Î ntrebarea mitropolitului Moscovei fusese pusă în contextul unei dispute cu marele cneaz
!van Vasilievici III, prilejuită de sfinţirea catedralei Uspeniei din Kremlin ( 1 478); vezi G. Mihăilă,
Manuscrisele slavo-române din colecţia lui N. P. Pogodin (1), în " Romanoslavica ", XXIV, 1 986,
p. 236-237.
57 Scarlat Porcescu, op. cit., p. 8 1 .
.

.

.

.
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răspunsul arhiereului din Moldova ş i practica rituală de aici erau considerate în
cadrul disputei liturgice interne.
O categorie aparte de manuscrise ştefaniene o reprezintă pravilele sau
nomocanoanele - scrieri cu caracter religios şi juridic, aflate la graniţa dintre
literatura bisericească şi cea laică. Combinând elemente de doctrină ortodoxă
(canaane bisericeşti şi legi ale statului în materie ecleziastică) cu legislaţia seculară
în chestiuni penale sau civile, dar şi cu alte informaţii auxiliare de procedură,
Pravilele constituiau instrumente juridice indispensabile atât pentru Biserică, cât şi
pentru autoritatea politică58 • Primele redactări moldoveneşti datează din a doua
jumătate a secolului al XV -lea şi reprezintă copii după traducerea sud-slavă a
celebrei Syntagme a lui Matei Vlastares. Deşi toate erau destinate unor biserici 59,
una dintre ele nu provine din mediul monahal, fiind redactată de un grămătic
dornn esc60 - indiciu că pravila era cunoscută şi probabil folosită şi la curte. Faptul
că textele moldoveneşti reproduc versiunea integrală a Syntagmei, cuprinzând atât
normele referitoare la cler şi călugări, cât şi pe cele referitoare la mireni 6 1 , pare să
susţină aceeaşi idee. Aşadar, la numai câteva decenii după căderea
Constantinopolului, cele dintâi codificări juridice scrise ale Moldovei, ce aveau să
j oace un rol constituţional, în sensul medieval al termenului62, păstrau simbioza
dreptului canonic cu cel mirean, după uzanţa fostului Bizanţ şi a statelor slave de la
sudul Dunării.
Deşi depăşeşte limitele studiului de faţă, menţionăm succint că epocii
ştefaniene îi sunt atribuite şi începuturile cronisticii moldoveneşti 63 . Chiar dacă
primele relatări despre istoria Moldovei s-au păstrat în copii de secol XVI, se
consideră că prototipul lor comun a fost o cronică oficială de curte, scrisă în mai
58 Liviu Stan, Pravila lui Alexandru cel Bun şi vechea autocefalie a Mitropoliei Moldovei, în
Mitropolia
Moldovei şi Sucevei ", XXXVI, nr. 3--4, 1 960, p 1 95-1 96; de consultat cu precauţie în
"
ceea ce priveşte argumentul central.
59 Valentin Al. Georgescu, Bizanţul şi instituţiile româneşti până la mţjlocul secolului al
XVJJJ-lea, Bucureşti, Editura Academiei, 1 980, p. 1 06-1 07.
60
Vezi Mihai Berza, Miniaturi şi manuscrise . . . , p. 378, 443.
61
Se ştie că în lumea sud-slavă au circulat două versiuni ale Syntagmei lui Vlastares, ambele
bazate pe traducerea sârbească de secolul al XIV-lea: o versiune completă, care reda întocmai textul
originalului şi, respectiv, una prescurtată, care păstra numai normele de drept civil şi servea mai ales
necesităţilor de stat; vezi Emil Turdeanu, Manuscrisele slave ... , p. 53-54.
62
Vezi Dan Ioan Mureşan, Rever Byzance. Le dessein du prince Pierre Rareş de Moldavie
pour liberer Constantinople, în Etudes byzantines el postbyzantines, voi. IV, Bucureşti, 200 1 ,
p . 2 1 3-2 1 4.
63
Istoriografia referitoare la cronicile slavo-române este extrem de vastă, analiza ei în detaliu
depăşind limitele studiului de faţă, interesat mai degrabă de includerea acestor scrieri în cadrul
fenomenului mai larg al producţiei şi circulaţiei de manuscrise în Moldova medievală. Pentru o privire
generală asupra raporturilor dintre cronicile moldoveneşti şi genurile istoriografice bizantine sau sud
slave, vezi G. Mihăilă, Istoriografia română veche (sec. al XV-lea - Începutul sec. al XVII-lea) În raport
cu istoriografia bizantină şi slavă, în "Romanoslavica" , 1 5, 1 967, p. 1 57-1 98 .
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multe etape Ia curtea lui Ştefan cel Mare, de către dieci de cancelarie64 . Redactarea
acesteia în cancelaria domnească, reprezintă singurul efort cărturăresc ce eludează
monopolul bisericesc asupra culturii scrise în Moldova secolului al XV -lea.
Cronica în discuţie avea să fie completată în primele decenii ale veacului
al XVI-lea cu partea mult mai ambiguă referitoare la începuturile statale
moldoveneşti, de la întemeierea plasată în anul 1 359, până în anul 1 45765 . Tot în
această perioadă ea a trecut în mediile mănăstireşti, fiind copiată şi prelucrată mai
întâi Putna, iar apoi în alte centre mănăstireşti. Dacă diversele variante care au
rezultat66 au rămas anonime, cronicile moldoveneşti de secol XVI sunt opera unor
învăţaţi cu o concepţie mai elaborată asupra scrisului istoric, care au ţinut să-şi
dezvăluie identitatea şi motivaţiile. Este vorba despre cele trei panegirice domneşti
alcătuite din poruncă voievodală de către călugării Macarie, Eftimie şi Azarie, sub
influenţa unor texte cunoscute în cercurile cărturăreşti din Moldova, precum Vieţile
regilor sârbi şi, mai ales, Cronica universală a lui Constantin Manasses67 .
Prima dintre ele, cronica învăţatului Macarie, rupe total cu tradiţia
însemnărilor analistice de secol XV şi constituie modelul pentru continuatorii ei,
respectiv Eftimie şi Azarie. Scrisă într-un stil retoric elitist, ea reprezintă prima
încercare de integrare a istoriei Moldovei în context universal, după modelul
bizantin. Datorită împrumuturilor masive din Manasses, scrierea lui Macarie a fost
multă vreme subapreciată în istoriografia românească, fiind considerată doar un
plagiat nereuşit a unui compilator "bombastic şi ridicol"68 . O primă reparaţie în
receptarea ei în istoriografie i se datorează lui G. Mihăilă69 , cel care a subliniat
64 Cuprinzând exclusiv nararea amplă a domniei lui Ştefan cel Mare, ea a stat la baza
cronicilor de secol XVI; vezi Ştefan Andreescu, Le debuts de / 'historiographie en Mo/davie, în
"
" Revue roumaine d'histoire , 1 2, 1 973 (reprodus în traducere românească în voi. Ştefan cel Mare şi
Sfânt 1 504-2004. Portret în istorie, Sfânta Mănăstire Putna, 2003, la care vom face trimiteri le în
lucrarea de faţă), p. 225-228; Leon Şimanschi, Începutul elaborării cronicii lui Ştefan cel Mare, în
Ibidem, p. 238-244.
65 Ştefan Andreescu, op. cit. , p. 229-233. Autorul consideră că această primă cronică a întemeierii
Moldovei a fost scrisă în cancelaria lui Ştefan cel Tânăr, datând aşadar din anii 1 5 1 7-1 527.
66 Î ntre ele, s-au păstrat până astăzi: Letopiseţul anonim al Moldovei, Cronica ma/do-germană,
Cronica de la Putna (în două variante), Cronica moldo-polonă şi Cronica moldo-rusă; vezi Ibidem,
p. 225-228.
67 Se ştie că pe fundalul interesului sporit pentru istoriografie din a doua jumătate a secolului
al XVI-lea şi în contextul unei prezente sârbeşti efective la curtea moldovenească, călugărul Azarie a
copiat în anul 1 567 un manuscris conţinând Vieţile regilor şi arhiepiscopilor sârbi, pe care 1-a
transpus din slavona de redacţie sârbă în cea de redacţie bulgară, cu scopul de a-i asigura o difuzare
mai largă la noi; vezi Ion Radu Mircea, «Les vies des rois et archeveques serhes» et /eur circula/ion
en Moldavie, în "Revues des E tudes Sud-Est Europeens ", IV, nr. 3-4, 1 966.
6 K Aprecierea defavorabilă a cronicii lui Macarie îşi are începuturile în opiniile negative ale
slavistului Ioan Bogdan, preluate ulterior de majoritatea istoricilor şi criticilor literari. Pentru o
discuţie critică a istoriografiei problemei, vezi Sorin Ulea, O surprinzătoare personalitate a Evului
Mediu românesc: cronicarul Macarie, în "Studii şi cercetări de istoria artei " , Seria Artă plastică, 32,
1 985, p. 35-37.
69 G. Mihăilă, D. Zamfirescu, Literatura română veche (1402-1647), 1, Bucureşti, 1 969, p. 1 7 1 .
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valoarea documentară ş i literară a scrierii independent de modelul bizantin. Lui
Sorin Ulea îi revine însă meritul de a fi oferit o cu totul altă grilă interpretativă,
pornind de la o mai atentă contextualizare a întregii creaţii literare şi iconografice
atribuite învăţatului călugăr în cadrul curentului literar isihast, caracterizat de
aceeaşi retorică complicată şi de stilul "înalt" 70 . Departe de a fi doar un obscur
compilator, Macarie ni se relevă astfel ca un mare cărturar, bun cunoscător al
literaturii sud-slave şi bizantine, care nu s-a limitat doar la copierea textelor
bizantine ce i-au servit drept model, ci a scris o cronică moldovenească ce
răspundea cerinţelor locale şi se încadra totodată spiritualităţii vremii. Creator de
şcoală istoriografică7 1 , episcopul Romanului a fost poate cea mai marcantă
personalitate culturală a secolului XVI moldovenesc, când vocile individuale ale
unor ierarhi cărturari se fac mult mai prezente comparativ cu veacul anterior.
Lui i se datorează şi o inovaţie de mare însemnătate privind redactările în
slavonă ale Syntagmei lui Matei Vlastares, scriere foarte răspândită în lumea slavă.
La cererea voievodului Alexandru Lăpuşneanu şi a mitropolitului Grigorie,
Macarie a copiat o nouă versiune slavă a cunoscutului nomocanon, organizându-i
însă articolele în ordinea alfabetului chirilic şi nu a celui grecesc, aşa cum se
obişnuise până atunci 72 . Rearanjarea pravilei într-o ediţie mai practică trădează în
autorul ei un bun cunoscător al acesteia, care probabil o utilizase în calitate de
egumen al mănăstirii Neamţului şi apoi de episcop de Roman 73 . În mod curios însă,
noua versiune a Syntagmei a rămas fără filiaţie în Moldova, neavând reproduceri
locale ulterioare74 .
Concluzia care se desprinde în urma acestei succinte treceri în revistă a
literaturii istorice şi j uridice de secol XVI este că realizările notabile în domeniu
s-au făcut sub auspiciile patronajului domnesc şi a marilor ierarhi, prin mâna unor
erudiţi cărturari clerici, care se revendicau de la vechiul curent literar slavon de
factură isihastă, iniţiat de patriarhul Eftimie al Tîrnovei şi continuat în Moldova în
cercurile din jurul mitropolitului Teoctist al II-lea.
70 Vezi întreaga demonstraţie la Sorin Ulea, O surprinzătoare personalitate ... , p. 1 4--48.
71 Macarie 1-a influenţat decisiv pe ucenicul său, Eftimie, iar Azarie s-a inspirat atât din cronica
primului, cât şi direct din lucrarea lui Manasses; vezi G. Mihăilă, Istoriografia română veche . . . ,
p. 1 92. Un alt ucenic al lui Macarie este călugărul Isaia de la Mănăstirea Slatina, devenit ulterior
episcop de Rădăuţi, şi despre care se ştie că a copiat o serie de cronici; vezi A. V. Boldur, Biserica
Ortodoxă din Moldova in timpul domniilor lui Bogdan al JJJ-Iea şi Ştefăniţă, în "Mitropolia Moldovei
şi Sucevei", XLIII, nr. 3-4, 1 967, p. 256.
72 Dan-Ioan Mureşan, Rever Byzance , p. 2 1 4--2 1 6; Sorin Ulea, op. cit. , p. 32.
73 S-a arătat că noua pravilă era destinată uzului intern, chiar dacă ulterior copia realizată de
Macarie urma să fie oferită de către domnul moldovean ţarului !van cel Groaznic, fără să fi ajuns
vreodată la destinaţie însă; vezi G. Mihăilă, Sintagma (Pravila) lui Matei Vlastaris şi Începuturile
lexicografiei slava-române, în ldem, Contribuţii la istoria culturii şi literaturii române vechi,
Bucureşti, 1 972, p. 28 1 -284.
74 Emil Turdeanu, Autori, copişti, zugravi şi legători de manuscrise În Moldova (1552-1607),
1 , în "Anuarul institutului de Istorie «A. O . Xenopoh>'', laşi, XXX, 1 993, p. 55.
...
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Cea mai consistentă parte a manuscriselor moldoveneşti de secol XVI
aparţine însă literaturii religioase, copiate fie în scriptoriile marilor mănăstiri
(Neamţ, Putna, Moldoviţa, Voroneţ, Slatina etc.), fie izolat, de dieci sau preoţi de
mir cunoscători de limbă slavonă75 . Comparativ cu secolul al XV-lea, se observă o
substanţială creştere a numărului cărţilor de cult păstrate şi o diversificare a
categoriilor de donatori. Nu numai domnii sau înalţii dregători comandă acum
manuscrise religioase, ci şi laici mai cu stare, târgoveţi, simpli preoţi sau călugări,
chiar şi bresle orăşeneşti 76 . Faptul ilustrează, pe de o parte, că transcrierea cărţilor
liturgice se extinsese dincolo de zidurile mănăstirilor specializate din vechime în
producerea lor, iar pe de altă parte că deveniseră mai accesibile ca preţ. Ca urmare,
ele sunt mult mai răspândite în secolul al XVI-lea, constituind din ce în ce mai des
obiectul daniilor către Biserică. Asociate odoarelor sfinte (mai ales atunci când
erau ferecate în metale preţioase), manuscrisele bisericeşti erau comisionate ca
parte integrantă a actului de ctitorire, motivaţia ultimă fi ind întotdeauna rugăciunea
pentru mântuirea sufletului 77 •
Nu toate aceste codice urmau să fie folosite exclusiv în biserică, unele fiind
destinate uzului personal al ierarhilor sau călugărilor, caz în care dobândeau
statutul unor bunuri patrimoniale ce puteau fi vândute, răscumpărate sau lăsate
moştenire78 . Că cei care le citeau efectiv erau mai ales oamenii bisericii o
sugerează nu numai bunul simţ logic, ci ŞI inscripţia copistului unm
75 Secolul al XVI-lea oferă numeroase exemple de manuscrise liturgice copiate de preoţi de
mir. Alteori, aceştia îşi procurau contra cost cărţile de care aveau nevoie în biserică: "Această carte a
scris-o păcătosul diac Gavril. Această carte am scris-o pentru 1 2 zloţi. Eu am scris cu mare strâmtoare
şi supărare şi cu grea muncă fratelui meu iubit şi prieten popă Ştreaşină din Sărăcineşti [ . ], sau "Eu,
diacul Ştefan am scris pentru popa lvaşcu din Berdeleşti pentru un bou [ . . . ]", vezi P. P. Panaitescu,
Manuscrisele siave . . . , p. 9-1 2, 1 3 .
"
7 6 Ca, de pildă, Tetraevangheliarul din anul 1 570, comandat de
"breasla zugravilor din
Suceava pentru o biserică nenumită din oraş. În mod sugestiv, coperta din spate a ferecăturii este
decorată cu icoana "Stăntului Luca, evanghelist şi zugrav" - patronul breslei pictorilor de biserici;
vezi Emil Turdeanu, Autori, copişti.. , p. 66. Manuscrisul amintit constituie, de altfel, unica sursă
documentară pentru existenţa unei asemenea bresle în Suceava medievală.
77 Fie explicit menţionată: "[ ... ] şi a dat pentru rugăciunea sa şi pentru sufletul său [ . . . ]"; vezi
P. P. Panaitescu, Manuscrisele slave .. , p. 1 48-1 49, fie redusă la formula generică "pentru sufletul ":
"A plătit popa Mihail de la Dănceşti drept 25 galbeni pentru sufletul său şi pentru sufletul soţiei sale
şi pentru sufletul copiilor săi şi pentru sufletul părinţilor şi cu tot neamul " ; vezi Paul Mihail, Zamfira
Mihail, Manuscrise slave in colecţii din Moldova (I), în "Romanoslavica", 1 8, 1 972, p. 278-28 1 . Î n
unele cazuri sunt menţionate doar numele persoanelor pentru care se cer rugăciuni în urma donaţiei,
scopul fiind subînţeles: " [ . . . ] a răscumpărat-o mult păcătosul robul lui Dumnezeu Simeon şi soţia lui
Comană şi copii lui Neagul, Mărie, şi Anton şi Voica şi Stanca şi tatăl lui Blaga, şi Dobra şi Stănilă,
Neaga Moş şi Neaga şi Stănilă şi iarăşi Stănilă, Dumitran, Stana, Neacşa, Gavriil, Stana, Mărinca,
Măriica [ . . . ]"; Ibidem, p. 268-270.
7 8 Această carte de Dumnezeu inspirată [ . . . ] m-am străduit eu, smeritul Dosoftei, arhimandrit
"
al Putnei, şi am făcut-o să-mi fie pomană; şi după plecarea mea dintru cele de aici cu blestem am
lăsat-o să fie a ucenicului meu, ieromonahului Theodor. "; vezi Olimpia Mitric, Tezaurul de
manuscrise din timpul domniei lui Ieremia Movilă, în voi. Movileştii. Istorie şi spiritualitate
românească, Il, Stănta Mănăstire Suceviţa, 2006, p. 7 1 .
.

.
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Tetraevangheliar din 1 5 1 5, care enumeră posibilii săi cititori 79 . Manuscrisele mai
speciale (fie datorită notorietăţii autorului, fie datorită realizării excepţionale) se
bucurau de un statut privilegiat. O inscripţie mai târzie a Psaltirii copiată în 1 523
de cronicarul Macarie, pentru mitropolitul Theoctist al II-lea arată că aceasta a fost
răscumpărată ulterior de la mănăstirea Neamţ, în schimbul substanţialei sume de
treizeci de taleri de argint şi a unei alte Psaltiri, de către mitropolitul Teofan ucenic şi admirator al cărturarului 80 . Intenţia răscumpărătorului era să dăruiască
codicele mănăstirii Râşca, acolo unde fusese înmormântat Macarie, adică să-I
restituie simbolic autorului său. Importanţa deosebită atribuită Psaltirii în noua
locaţie, precum şi câteva sugestii privind utilizarea unui astfel de manuscris reies
din dispoziţia ca ea să fie citită numai în Postul Mare, " iară într-alte dzile preste an
să nu o poarte nici în beserică, nici prin chilii ... pentru acea ştiind-o că-i scrisă de
mâna episcopului Macarie" 8 1 •
Un alt caz excepţional (documentat tot printr-o inscripţie ulterioară82) este cel
al celebrului Tetraevangheliar din 1 473, copiat de ieromonahul Nicodim de la
Putna, pentru Mănăstirea Humorului. El conţine unicul portret miniat păstrat al lui
Ştefan cel Mare în calitate de donator83 , ceea ce i-a conferit încă de la început un
statut special. Ferecat în argint aurit, manuscrisul era socotit un odor de preţ de
către călugări. Ca dovadă, grija cu care a fost trimis peste munţi în anul 1 53 8, la
cetatea Ciceului, pentru a-l feri din calea pericolului otoman iminent. Acolo îl va
găsi Petru Rareş, domnul fugar, care nu avea să se mai despartă de el pe parcursul
lungii sale pribegii. Mai mult decât o expresie a pietăţii lui Rareş sau a
consideraţiei faţă de amintirea părintelui său, gestul schiţează un context nuanţat
pentru funcţiile îndeplinite de un asemenea manuscris. Este posibil ca voievodul
izgonit de la tron să fi purtat cu sine codicele la Constantinopol şi din raţiuni
politice, urmărind să obţină un plus de legitimitate în negocierile pentru reobţinerea
domniei, prin invocarea prestigioasei filiaţii ştefaniene. Însă calculele diplomatice
au jucat cu siguranţă un rol secundar în raport cu rolul apotropaic al manuscrisului
ce conţinea sfânta scriptură şi portretul faimosului său tată, într-un moment dificil,
în care Rareş se prezenta la curtea păgână pentru a-şi redobândi libertatea şi tronul.
79
"Această carte am scris: cetiţi, îndreptaţi şi nu mă blestemaţi, părinţi, popi şi călugări şi
dieci, cetiţi şi nu mă blestemaţi [ ... ] ; P. P. Panaitescu, Manuscrisele slave .. , p. 9- 1 2 .
80
Vezi textul inscripţiei la P. P. Panaitescu, Catalogul manuscriselor slavo-române şi slave
din Biblioteca Academiei Române, voi. Il, Bucureşti, Editura Academiei, 2003, p. 343-344. Despre
contextul iniţial al copierii Psaltirii şi semnificaţiile ei la Emil Turdeanu, L 'activite litteraire en
Moldavie de 1 504 a 1552, în Jdem, Etudes de lillerature roumaine el d'ecrites slaves et grecs de
Principautes Roumaines, Leiden, E. J. Brill, 1 985, p. 1 64; Jdem, Oameni şi cărţi .. , p. 257-260.
81
P . P. Panaitescu, Catalogul . , p. 344.
82
Pentru traducerea inscripţiei care menţionează aceste informaţii şi pentru o reconstituire a
evenimentelor, vezi Emil Turdeanu, Manuscrisele slave . . . , p. 48-5 1 .
83 Mihai Berza, Miniaturi şi manuscrise . . . , p. 379-388; Reprezentarea lui Ştefan cel Mare în
genunchi, în faţa tronului pe care stau Fecioara cu Pruncul, oferindu-le manuscrisul, este cea mai
veche figurare a unui ctitor de carte în miniatura românească; pentru o analiză a imaginii vezi Tereza
Sinigalia, F.ntre 1 'Orient . , p. 5-14.
.
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Dintr-o astfel de perspectivă, Tetraevanghelul devenea un însemn şi totodată un
garant al apartenenţei confesionale a purtătorului său, dar şi un obiect sacru în
măsură să confere protecţie într-un mediu ostil. Odată reîntors în domnie, în anul
1 54 1 , Rareş îl va înapoia călugărilor de la Humor, restituindu-i astfel funcţia
liturgică primordială.
Şi din punctul de vedere al conţinutului, cărţile liturgice de secol XVI sunt
mult mai variate decât cele din perioada precedentă. Fondul codicologic păstrat
arată că laici şi clerici comandă în continuare un număr mare de tetraevangheliare,
dar şi psaltiri, apostol, mineie, la care se adaugă acum alte tipuri de manuscrise
religioase, ca de pildă Triodul84 şi semnificativ mai multe liturghiere şi tipice.
Cuprinzând orânduiala şi indicaţiile rituale ale desfăşurării serviciului divin pentru
întreg anul bisericesc85 , acestea din urmă asigurau uniformizarea cultului în cadrul
unei Biserici. Nu întâmplător, ele fac preponderent obiectul daniilor înalţilor ierarhi
către ctitoriile cele mai importante din ţară.
Relevant în acest sens este cazul Tipicului Lavrei S.f Sava din Ierusalim,
copiat la Mănăstirea Putna în anul 1 523, din porunca mitropolitului Teoctist
al l i-lea, pentru mănăstirea Neamţ, unde era egumen cărturarul Macarie86 . S-a
sugerat că scrierea fusese oferită lui Macarie ca răspuns la gestul acestuia din urmă
de a copia (tot în anul 1 523) şi dărui mitropolitului Psaltirea despre care am
amintit deja87 . Nu este exclus însă ca Macarie însuşi să fi cerut superiorului său un
nou Tipic pentru mănăstirea pe care o păstorea. Comanda mitropolitană, precum şi
faptul că însuşi arhimandritul Putnei s-a îngrij it personal de redactarea
manuscrisului 88 arată importanţa sa deosebită. Ne putem întreba dacă implicarea
directă a acestor ierarhi nu trădează şi preocuparea pentru realizarea unei copii cât
mai acurate a tipului liturgic ierusalimitan, destinată uneia dintre cele mai
importante mănăstiri ale vremii - cu siguranţă cea mai mare depozitară şi
fumizoare de texte religioase în Moldova. Cu atât mai mult cu cât informaţia de la
sfârşitul inscripţiei dedicatorii - cele vechi ale mănăstirii le-am adus la mitropolie
- pare să indice controlul direct al mitropoliei asupra circulaţiei Tipice/ar. În
acelaşi timp, detaliu) amintit atestă existenţa unui Tipic mai vechi la Neamţ,
probabil de secol XV 89 , rămas nedocumentat altfel. Mai mult, din moment ce
84 Triodul cuprinde rânduiala serviciului divin pentru o perioadă de zece săptămâni, cuprinse
imediat înainte de Postul Mare şi până la Paşte; vezi Ene Branişte, op. cit. , p. 404-405.
85 Ibidem, p. 409-4 1 0.
Kb
Vezi inscripţia dedicatorie: "Cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sfântului
Duh, s-a scris acest Tipic cu dania şi porunca mitropolitului chir Theoctist, cu mâna arhimandri
tului chir Siluan de la Putna şi 1-a dat cinstitului acestui locaş al sfintei Î nălţări a lui Hristos dela
Neamţ, să fie pentru pomenirea şi rugăciunea celui care 1-a dat şi a celui care I-a scris şi a pări n ţi l or

lor, i"n vre me a cgumenului M ucurie, in unul 703 1 ( 1 :>2.l): cele vechi ale mdndstirii le-am adus In
milrupuli1.0."; Vl'Zi P. P. Panailcscu, Manuscrisele slave. . . , p. 1 29.
H?
Em i l Turdeanu, Oanumi şi câr(i. . . , p. 257; ldem, L 'activite /itteraire. . . , p. 1 64.
88
De altfel, donaţia este făcută in numele nmbilor iernrhi, nşn cum menponcnzi:i explicit
inscripţia.
Ro

Em i l

Turd1.0anu,

Oameni şi ciÎr(i.. . , p. 263.
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manuscrisul în discuţie a fost copiat de egumenul putnean, este de presupus că şi
Putna deţinea un astfel de text90 . Faptul nu este lipsit de importanţă, ţinând cont că
tipicele lipsesc cu desăvârşire între manuscrisele păstrate din perioada precedentă.
Răspândirea Tipicu/ui Lavrei Sf Sava din Ierusalim în lumea ortodoxă s-a
făcut sub auspiciile reformei liturgice iniţiate în cercurile isihaste constantinopolitane
la sfărşitul secolului al XIV -lea şi începutul celui de-al XV -lea. Cu precădere prin
efortul reformator al patriarhului isihast Filotei Kokkinos, bisericile din
Constantinopol adoptă tipul liturgic ierusalimitan, care se va răspândi ulterior şi în
lumea slavă, prin intermediul traducerilor lui Eftimie de Tâmovo şi Ciprian
Ţamblac, cu scopul omogenizării liturgice treptate a Bisericilor ortodoxe din aria
de influenţă bizantină91 • Grija deosebită arătată la 1 523 de către arhiereii
moldoveneni pentru copierea şi implicit folosirea Tipicu/ui amintit în mănăstirile de
prim rang ale ţării reflectă ecoul târziu al aceleiaşi mişcări. Dată fiind absenţa lor
între manuscrisele de secol XV care s-au păstrat, nu este exclus ca revirimentul
transcrierii în mediile monastice locale, la iniţiativa şi sub îndrumarea atentă a
înaltei ierarhii ecleziastice, a rânduielii liturgice ierusalimitane - adică a tipicului
Bisericii constantinopolitane la momentul respectiv92, să indice reluarea unor
contacte bisericeşti mai susţinute cu Patriarhia în secolul al XVI-lea. În contextul
atât de disputatei chestiuni a raporturilor canonice ale Bisericii moldoveneşti cu
Patriarhia Ecumenică93 , cercetarea atentă a manuscriselor copiate în epocă ar putea
aduce aşadar sugestii relevante.
De altfel, preocuparea pentru omogenizarea liturgică şi cultuală traspare şi
din producţia mult mai consistentă de-a lungul veacului al XVI-lea de Liturghiere 
cartea liturgică cea mai importantă în oficierea cultului, care cuprinde cântările şi
ritualul euharistic94 . În general comisionate de către clerici, ele devin din ce în ce
mai des obiectul daniilor domnului şi chiar a boierilor către ctitoriile lor, către
sfărşitul perioadei de care ne ocupăm9 5 . În rândul cărţilor liturgice copiate din
iniţiativă ecleziastică sau laică, se numără şi molitvelnicele - ce conţin rânduielile
90 S-au păstrat şi alte copii de secol XVI ale Tipicului Sf Sava de la ierusalim redactate în
Moldova, însă fără să li se poată stabili data certă sau provenienţa. Se ştie, de asemenea, că au circulat
şi exemplare de redacţie slavă în epocă; vezi P. P. Pananiescu, Manuscrisele slave . . . , p. 37-38,
1 05-1 06.
91 Dan Ioan Mureşan, ls ihasmul şi prima etapă a rezistenţei . . . , p, 5-6.
n Pen tm evoluţia ritului l iturgic bizantin în Evu l Mediu târziu vezi Roben F. Taft, Mount
A.thu::;: A Lai<' Chapler in the History '!f the Byzamine Rite, în .,Dumbanon Oaks Papers", 42, 1 988,
p. 1 79 1 94.
�3 V ezi nota 5 1 .
•• Ene Bran i�h:, "/'· r:it. , p . ]�6 -J��95 De pildă, Liturghieru/ atribuit lui I ere mia M ov i l ă pc n t m n eeropo la familiei sale de la
Succviţn, n cllmi real izare a fost supravegheată �i dusă la b un slăr�it, după moartea domnului, de către
m i tropol i tu l Teodor Barbovschi; vezi J::Im l Turdcanu, Auturi. cupişti . . . , p. RR R9. Î n o doua jumlltate a
seco l u l u i al X V I -lea, şi boierii eomandau Liturghiere pentru ctitoriile lor sau biserici unde doreau să
fie pomeniţi alaturi de c t i t ori : ve;,:i danill boit'rului Griuorie Clhe>mehea � i a sn1 iei sale A na, pcnl ru

M�H��Hrg� �i�gHggn!� !{�ţg�f�:� �= ??:
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şi rugăciunile prescrise pentru oficierea Sfintelor Taine şi a altor ritualuri de sfinţire
şi de binecuvântare96, precum şi penticostarele - scrieri ce cuprind slujba şi
rugăciunile pentru cele 50 de zile cuprinse între Paşte şi Cincizecime9 7 • Lor li se
adaugă manuscrisele cu imnuri şi cântări bisericeşti, respectiv octoihul şi triodul9 8.
Şi literatura patristică şi de exegeză este bine reprezentată în cadrul
producţiei de carte manuscrisă din Moldova secolului al XVI-lea. Alături de
reproduceri ale scrierilor existente anterior în scriptoriile moldoveneşti, merită
menţionate, cu titlul de noutate, o Viaţă a Sfântului Vasile cel Nou păstrată la
Neamţ, Învăţăturile lui Dionisie Areopagitul şi un text teologic relativ rar, care
denotă o profundă cunoaştere a limbii slave în rândul elitei ecleziastice locale:
Cuvântările lui Iosif Bryennios rostite la curtea imperială bizantină după conciliul
de la Florenţa99 . Ne întrebăm dacă achiziţionarea şi transcrierea acestuia din urmă
- în esenţă, o serie de cuvântări polemice în apărarea ortodoxiei 1 00 - nu răspundea
provocărilor confesionale cu care se confrunta Biserica moldovenească în secolul
al XVI-lea 1 0 1 şi ale căror ecouri se regăsesc şi în pictura monumentală?
Cert este că astfel de texte se adresau aceleiaşi elite ecleziastice, autoarea,
beneficiara şi principala responsabilă pentru diversificarea tematică a literaturii
religioase din spaţiul de care ne ocupăm. Ilustrative în acest sens sunt mai ales
sbornicele - codice compozite ce însumau scrieri hagiografice, omiletice sau
referitoare la viaţa ascetică - capabile să reflecte cel mai fidel preferinţele şi gustul
local. Chiar şi scrierile apocrife circulau în epocă ca urmare a comenzilor din
partea înaltelor feţe bisericeşti, aşa cum arată un miscelaneu întocmit în anul 1 557
la îndemnul mitropolitului Gheorghe Nemţeanul, de către ucenicul său,
ieromonahul Ielarion, pentru a fi donat mănăstirii Neamţului 1 02 • Credem că analiza
unor asemenea culegeri de texte, coroborată cu studiul surselor vizuale, ar putea
aduce sugestii noi privind decoraţia exterioară a bisericilor de secol XVI - expresie
identitară ce individualizează arta religioasă moldovenească în cadrul tradiţiei
post-bizantine. Din păcate însă, manuscrisele religioase nu au făcut încă subiectul
unor cercetări sistematice în slavistica românească, carenţă care ne privează de
96 Ene Branişte, op. cit. , p. 399-400.
97 Ibidem, p. 403-404.
9M ibidem, p. 404-407. La Mănăstirea Putna s-a dezvoltat, în a doua jumătate a secolului

al XVI-lea, o importantă şcoală de imnologie; vezi Emil Turdeanu, op. cit. , p. 73.
99 P. P. Panaitescu, Manuscrisele slave . . . , Introducere, p. XIII, p. 1 83-1 88.
1 00
Nestor Vomicescu, Scrieri bizantino-ec/eziastice în Ţările Române (secolele XIV-XV), în
Mitropolia
Olteniei ", XXIII, nr. 7-8, 1 9 7 1 , p. 489. Autorul consideră că manuscrisul moldovenesc
"
datează de la sfârşitul secolului al XV-lea.
101
Privind raporturi le dintre Biserica Ortodoxă şi celelalte confesiuni religioase în Moldova
celei de-a doua jumătăţi a secolului al XVI-lea, vezi Maria Crăciun, Tolerance and Persecution.
Politica/ Authority and Religious Difference in Late Medieval Moldavia, în "Colloquia. Joumal of
Central European History", X-XI, nr. 1 -2, 2003-2004, p. 5-58.
102
Emil Turdeanu, Autori, copişti. . . . , p. 63. Copiată la Neamţ, din iniţiativa mitropolitului,
culegerea de apocrife urma să rămână aşadar în biblioteca de acolo.
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informaţii extrem de interesante nu numai pentru studiul artei religioase, ci şi a
cultului sfinţilor, a evoluţiilor liturgice sau a istoriei ecleziastice în epocă.
În concluzie, o privire de ansamblu asupra materialului păstrat şi inventariat
până acum conturează imaginea unei producţii consistente de carte manuscrisă în
Moldova secolelor XV-XVI, realizată în covârşitoare măsură sub auspiciile
Bisericii şi dominată de literatura religioasă. Caracterizată printr-o relativă varietate
tematică şi a genurilor, ea reflectă eforturile Bisericii locale, târziu organizată
ierarhic şi centralizată, de a prelua şi adapta la nevoile specifice marea tradiţie
spirituală şi culturală a Bizanţului. Acest lucru s-a realizat prin filieră slavă şi
relativ sincron cu evoluţiile din alte spaţii ortodoxe. Beneficiind de sprijinul
instituţiei domniei, care s-a implicat direct şi a impulsionat sistematic copierea de
manuscrise, activitatea cărturărească din mănăstirile şi bisericile moldoveneşti a
debutat în contextul efectelor reformei literare şi liturgice iniţiate de patriarhul
Eftimie al Târnovei şi adoptată apoi la Constantinopol şi la Muntele Athos la
sfârşitul secolului XIV şi începutul celui de-al XV -lea. A vând drept prototip una
dintre cele mai recente şi complete colecţii ale acestui efort, primele manuscrise
copiate cu certitudine pe teritoriul Moldovei reprezintă aşadar ecoul local al vastei
mişcări amintite şi trădează o evidentă preferinţă pentru spiritualitatea isihastă.
Adresate cu precădere ierarhiei ecleziastice din marile mănăstiri domneşti, ele
reflectă contactele bisericeşti cu cele mai importante centre ale ortodoxiei
răsăritene şi schiţează, în acelaşi timp, imaginea unui mediu monastic local
racordat la evoluţiile spirituale şi culturale ale vremii.
Măsura gradului de receptare şi de asimilare locală a creaţiei literare
bizantino-slave, avea să o ofere, câteva decenii mai târziu, activitatea călugărului
Gavril Urie de la Neamţ. Ţinând cont că manuscrisele sale au constituit la rândul
lor modele pentru cele de secol XV-XVI, putem conchide că cultura scrisă
moldovenească s-a dezvoltat, la începuturile sale, sub auspiciile literaturii
bizantino-slave târzii, de factură monastică şi influenţă isihastă.
Paralel cu graduala consolidare şi maturizare a structurilor ecleziastice
locale, începând cu a doua jumătate a secolului al XV-lea se constată o creştere
cantitativă şi diversificare tematică a producţiei de carte manuscrisă. Nu de puţine
ori, selecţia operată în alegerea textelor indică mai mult decât preferinţe literare sau
necesităţi cultuale imediate, reflectând raporturile ecleziastice ale Bisericii
moldoveneşti cu alte centre ale ortodoxiei răsăritene.
Odată cu sfârşitul secolului al XV -lea şi mai ales pe parcursul celui următor,
pe măsură ce tradiţia locală a copierii de carte atinge punctul maxim al dezvoltării
sale, se diversifică şi tipurile de donatori, manuscrisele liturgice devenind din ce în
ce mai des obiectul daniilor laicilor către Biserică. Parte integrantă a fenomenului
de ctitorire, daniile de carte religioasă nu răspundeau numai obligaţiei ctitorilor de
a înzestra lăcaşurile fondate cu cele necesare oficierii cultului, ci pot fi interpretate
în egală măsură ca expresii ale pietăţii donatorilor. Ca urmare, o cercetare a
opţiunilor individuale în comandarea şi donarea de carte manuscrisă - atât sub
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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aspectul conţinutului, cât şi a celor desemnaţi ca beneficiari ai daniei - s-ar putea
dovedi relevantă pentru o istorie socială a religiei în Moldova medievală.
Dincolo de cele cu funcţionalitate strict liturgică, manuscrisele copiate acum
în scriptoriile moldoveneşti au un caracter din ce în ce mai variat, aparţinând
literaturii religioase, istorice, juridice sau scrierilor apocrife. Dintre toate, cele
bisericeşti s-au regăsit cel mai firav în preocupările slavisticii româneşti, deşi ele
domină producţia de carte pentru perioada avută în vedere. În măsură să contureze
profilul identitar al mediului ecleziastic care le-a produs, inventarierea, catalogarea
şi studiul lor sistematic ar putea aduce beneficii de nebănuit cercetării vieţii
religioase, pentru o perioadă care nu abundă în alte categorii de surse. În aşteptarea
unor recuperări în acest sens, studiul de faţă şi-a propus mai mult decât o
reevaluare a istoriografiei existente, şi anume tocmai semnalarea acestui potenţial.
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CÂTEVA REFLECŢII
PE MARGINEA UNEI SCRISORI DIN 1863
ION CERNAT

Reflections concerning a letter from 1 863

'
(Abstract )

lntrigued by the researchers' and historians' attitudes, complainig that they have
not used in their work about Bishop Samuel Andrievici the document letter Ta the
Honored Parents and Beloved Brothers, belonging to the high clergy from Bukovina,
the author provides, for those interested, the text of the letter accompanied by a
commentary. The Bishop explains his view about "monk state", the bishop's functions,
properties and possessions of Church Fund, managed by the Austrian State. The points
of view and the Bishop 's position on Metropolitan Church Fund is current, considering
the application of Suceava and Radauti Diocese of 1 92,000 ha of forest, which
belonged to the Church Fund, nationalized in 1 949 by the communist regime.
Keywords: Samuel Andrievici, Greek Oriental Church Fund of Bukovina,
"
"monk state , textbooks, Eugene Hacman.

Răspunsul la unele dintre frământările clerului din perioada imediat
următoare obţinerii deplinei autonomii a Bucovinei, în 1 862, îl aflăm din scrisoarea
preotului Samuil Andrievici, viitorul arhiepiscop al Cernăuţilor şi mitropolit al
Bucovinei şi Dalmaţiei între anii 1 880 şi 1 895, adresat "onoraţilor părinţi şi
iubiţilor fraţi ", elitei preoţeşti, care, în noile condiţii politice, ar fi vrut să joace un
rol mai însemnat în viaţa religioasă şi culturală a ţării, numită oficial Ducatul
Bucovina, despre care credeau, după înscrisurile imperiale de autorizare şi întărire,
că va fi o ţară românească, a românilor.
Manuscrisul scrisorii în discuţie se află la Biblioteca Casei Memoriale
Simeon
Florea Marian" din Suceava şi, spre surprinderea cititorului şi
"
cercetătorului, i s-a dat ca foaie de titlu şi de identificare numele de Manuscris,
Epistolă din Cernăuţi la 1 4/26 aprilie 1863 scrisă de Mitropolitul Silvestru
•

Traducere: Ana-Gabriela Drahta.

Analele Bucovinei, XVIII, 2 (37), p. 445-459, Bucureşti, 201 1

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

Ion Cemat

446

2

Morariu În preajma devenirii ca mitropolit. Program de viitor, 6 file, 1 863 1 •
Surprinderea vine din înscrierea demnităţii de mitropolit al Bucovinei şi a
prenumelui Silvestru, primit când preotul de la Ceahor, Samuil Andrievici s-a
integrat "statului călugăresc" la Mănăstirea Dragomirna, în 1 874, lângă numele
Morariu, în locul "poreclei " leşeşti Andrievici, ambele însuşite la date diferite şi
care nu au nimic comun cu anul 1 863, decât, poate, dorinţa şi intenţia.
Între anul scrisorii, 1 863, şi anul ridicării la înalta demnitate de mitropolit,
1 880, sunt nu mai puţin de 1 7 ani, tot atâţia, fie-ne îngăduită comparaţia, cât a
aşteptat şi s-a pregătit Ştefan cel Mare şi Sfânt pentru a declanşa războiul
antiotoman. Până să ajungă în fruntea bisericii din Bucovina, preotul Samuil
Andrievici a trebuit să plătească tributul aşteptării active şi înţelepte.
Pentru a risipi unele nelămuriri şi neînţelegeri în legătură cu numele şi
demnităţile legate de personalitatea mitropolitului Silvestru, se cuvine să arătăm că
de la naştere, la 28 noiembrie 1 8 1 8, în Mi tocul Dragomirnei, şi până în anul 1 87 1 ,
a purtat numele lui de botez, Samuil, şi pe cel de familie, Andrievici, despre care se
zice că i I-ar fi dat directorul german al Şcolii Normale din Suceava (o şcoală
elementară, de patru ani, cu predare în limba germană)2 , Franz Theil, "ucigătorul
de spirit românesc"3 . Facem precizarea că, în documentele păstrate în arhiva
bisericii parohiale din Mitocul Dragomirnei, aflăm despre preotul Gheorghe
Andrievici, nu Andrei, nici Morariu, tatăl viitorului mitropolit, de unde se vede că
"
"schimonosirea numelor româneşti începuse cu ceva timp înainte4 . Dintr-o
însemnare a lui Leca Morariu pe un "caiet de cursuri al celui dintâi Morariu şcolit,
adică al lui Gheorghe Morariu, tatăl mitropolitului Silvestru, primit de la tătuca
(preotul Constantin Morariu, n. a. 1 . C.) în 5 XI 1 92 1 ", descoperim că acel "caiet"
este o Pastoralnică bogoslovie este spre Învăţătura a lui Gherghii A ndrievici,
cleric din al 3-lea, clasa pe cursul de iarnă 1815, calendar vechi, Cernoviţi5 •
Procesul de slavizare-sârbizare, rutenizare, polonizare a numelor româneşti
din Bucovina a început după ocuparea nord-vestului Moldovei de către Imperiul
Habsburgic. Noua stăpânire a subordonat biserica ortodoxă din Bucovina
Mitropoliei sârbeşti din Karlovitz şi a adus un episcop sârb, Daniil Vlahovici,
-

1 Elena Lazarovici ne-a pus la dispoziţie o copie a manuscrisului, în anul 2005, după care am
primit şi transcrierea cu alfabet latin, pe care am comparat-o cu transcrierea făcută de noi. Nu toate
cuvintele au fost înţelese şi transcrise corect, lăsând loc liber, însemnat cu puncte de suspensie sau
marcând cuvântul neînţeles cu un semn al întrebării. Nu am găsit manuscrisul transcris şi analizat de
cercetători şi istorici, deşi nu este exclus ca până acum s-o fi realizat cineva.
2 Constantin Morariu, Cursul vieţii mele. Memorii, Ediţie îngrijită, prefaţă, microbiografii,
glosar şi note: prof. univ. dr. Mihai lacobescu, Suceava, Editura Hurmuzachi, Colecţia "Enciclopedia
Bucovinei în studii şi monografii " (5), 1 998, p. 1 4-- 1 5 .
3 Ibidem.
4 Ion Cemat, Elena Lazarovici, Mitocu Dragomirnei, satul de lângă .. Cordun , Botoşani,
Editura Axa, 2006, p. 29 1 .
5 Olimpia Mitric, Cartea românească manuscrisă din nordul Moldovei, Bucureşti, Editura
Athos, 1 998, p. 1 70-1 7 1 .
"
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despre care se spune că era "un român sârbit şi renegat" de la care începe
sârbizarea numelor româneşti, adăugându-se la sfârşit un "-ici " , apoi "-ski " , un
"
"
"-uc , un "-iec , proces care a continuat, pe furiş, chiar după obţinerea deplinei
autonomii a Ducatului Bucovina6 . Nu ştim, cu siguranţă, cât a fost impunere şi cât
a fost "maimuţăreală" şi modă acceptată de români în modificarea numelor.
În anul 1 87 1 , preotul Samuil Andrievici se adresează Guvernului Ţării de la
Cernăuţi cu solicitarea de a i se reda vechiul nume, Morariu, ceea ce i se aprobă cu
Decretul nr. 1 75 1 , din 1 0 mai 1 87 1 şi, pentru o perioadă scurtă, 1 87 1- 1 874,
foloseşte prenumele Samuil şi numele Morariu. Călugărindu-se, în 1 874, în locul
prenumelui de mirean, Samuil, îşi ia (i se dă!) numele de Silvestru şi îşi continuă
ascensiunea pe treptele demnităţilor cu numele de Silvestru Morariu, dar, pentru a
se deosebi de alţi membri ai familiei Morărenilor, i s-a păstrat, ca mitropolit, şi
supranumele de Andrievici7•
Revenind la scrisoarea-răspuns adresată celor care sprijineau ascensiunea
preotului de la Ceahor pe treptele demnităţilor, vom observa că, din punct de
vedere al grafiei, este folosit un alfabet de tranziţie - litere chirilice şi latine, despre
care episcopul Eugen Hacman spunea că sunt "papistaşe şi daco-romane" .
Alfabetul latin fusese introdus în Transilvania de către reprezentanţii Şcolii
Ardelene, la sfârşitul secolului al XVIII-lea, iar în Principatele Unite de către
domnitorul Alexandru Ioan Cuza, începând cu anul 1 860, deşi a continuat, în
administraţie, folosirea unui alfabet mixt. În Bucovina, alfabetul latin a fost
introdus în 1 869, când s-a dat şi o mai nouă legislaţie privind învăţământul
(etatizarea învăţământului), apoi, începând cu 1 88 1 , s-a introdus ortografia
Academiei Române8 .
În ce priveşte caracteristicile limbii române folosite în scrisoare, menţionăm
că fluenţa şi stilul suferă din cauza unor arhaisme datorate cuvintelor derivate cu
sufixul "-ciune" şi a unor construcţii lingvistice care au luat naştere ca urmare a
evoluţiei separate a limbii române vorbite şi scrise din Bucovina: gura! (din gură),
scrisual (în, din scris), orisonul (orizontul), abnegăciune (abnegaţie), dupre (după),
pre (pe), stadiea (stadiu), îndărăpt (îndărăt), streodenarie (extraordinar), puseciune
(putere, posibilitate), olar (hotar), pun! (punct), den (din), fundului (fondului),
estinţie (stingere, desfiinţare), zace (cu sensul de este), lumean (cler de parohie),
persunal (personal), ocupăciuni (ocupaţii), datorinţe (îndatoriri, obligaţii),
declărăciune (declaraţie), pusăciune (poziţie, funcţie), convorbinţă (convorbire),
îndigetat (îndreptăţit) etc. De asemenea, în scriere nu se putea face abstracţie de
6 Mihai lacobescu, 30 de zile în Siberia căutând arhivele Bucovinei, Iaşi, Editura Junimea,
2003, p. 249-25 1 . Vezi şi Slavizarea numelor la popor, în "Revista politică", Suceava, anul V, nr. 1 ,
1 5 mai 1 887, p. 2.
7 Despre neamul Morărenilor din M itocu Dragomimei vezi Ion Cemat, Elena Lazarovici,
op. cit., p . 566-574.
K Ion N istor, Istoria Bucovinei, Ediţie şi studiu bio-bibliografic de Stelian Neagoe, Bucureşti,
Editura Humanitas, Colecţia "Historia magistra vitae", 1 99 1 , p. 200.
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curentul latinizant şi nici de influenţa germană: uă (o), viă (să vină), folosirea
literei "k " în loc de "c" românesc pentru kler - cler şi folosirea lui speţial în loc de
special, dar, cu siguranţă, mai mult din grabă, cât şi din folosirea curentă a limbii
germane în comunicarea vorbită şi scrisă. Cu mij loacele limbii de atunci, de acum
1 50 de ani, părintele-cărturar Samuil Andrievici exprima armonios ideile, fraza este
amplă, sprintenă, gândul este dus până la capăt, nelăsând loc de îndoială sau
ambiguităţi. În mod indirect, aflăm ideile şi frământările elitei preoţeşti, reflectate
în scrisoarea-răspuns a celui considerat mentorul şi portdrapelul clerului întreg, de
mănăstire şi parohie, fiind de natură să sugereze o abordare mai îndrăzneaţă spre
zidire de cuget românesc.
Din scrisoarea de răspuns aflăm poziţia viitorului mitropolit faţă de două
chestiuni care au stat permanent în atenţia clerului din Bucovina: prima se referă la
"
" statul călugăresc, la importanţa menţinerii vieţii de mănăstire şi a doua se referă
la Fondul Bisericesc, chestiune care n-a încetat nici până acum de a fi actuală şi de
interes pentru întreaga societate românească. Aceste două chestiuni, în legătură de
determinare, au, în scrisoare, arii de cuprindere inegale; problema "statului"
călugăresc ocupă un spaţiu mai larg, într-o abordare cu multiple faţete, justificată
prin aceea că Samuil Andrievici intenţiona să se călugărească, după ce, cu zece ani
înainte, rămăsese văduv. Este dezvăluit "orizontul ideilor mele despre cestiunea
mănăstirilor şi îndemnul den carele m-am decis a trece din sfera clerului seculariu
în cea a clerului regulariu", prilej de lansare într-un amplu monolog despre
importanţa călugăriei, în care vede "un eroism moral " .
Modul în care părintele de la Ceahor prezintă importanţa călugăriei pentru
viaţa moral-religioasă a poporului este, desigur, unul ideal-romantic, venind în
totală contradicţie cu ce s-a spus de către guvernatorul militar von Spleny, boierul
luminat Vasile Balş şi Ion Budai-Deleanu, român ardelean, înalt funcţionar pe
lângă guvernul de la Lemberg (Liov), în legătură cu aprecierile, deloc măgulitoare,
la adresa călugărilor şi a întregii societăţi româneşti din Bucovina9 • În legătură cu
situaţia clerului din Bucovina, transformat într-o funcţionărime în cadrul aparatului
birocratic al stăpânirii habsburgice, trebuie arătat că, sub raportul pregătirii şi
cunoştinţelor, situaţia s-a schimbat radical, şi se poate aprecia că s-a schimbat în
bine. De când s-a deschis, începând cu anul 1 827, Şcoala Teologică de la Cernăuţi
şi Seminarul Teologic, în 1 828, sub păstorirea episcopului Isaia Baloşescu şi de
când se hotărâse de către fostul episcop Daniil Vlahovici că pot deveni preoţi doar
absolvenţii Gimnaziu1ui german, deschis la Cernăuţi, în 1 808, putem vorbi de
9 Bucovina în primele descrieri geografice, istorice, economice şi demografice, Ediţie bilingvă
îngrijită, cu introduceri, postfeţe, note şi comentarii de acad. Radu Grigorovici; Prefaţă de
D. Vatamaniuc, Bucureşti, Editura Academiei Române, Colecţia "Enciclopedia Bucovinei în studii şi
monografii" (2), 1 998, p. 55-57. Vezi şi [Balthasar Hacquet], Bucovina În prima descriere fizico
politică. Călătorie În Carpaţii Dacici (1 788-1 789), Ediţie bilingvă îngrijită, cu introduceri, postfeţe,
note şi comentarii de acad. Radu Grigorovici; Prefaţă de D. Vatamaniuc, Rădăuţi, Editura
"
"
"Septentrion , Colecţia "Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii (7), p. 4 1 --47.
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preoţi pregătiţi pentru Bucovina, din rândul cărora se va evidenţia o elită, angajată
în ridicarea culturală a românilor. Preotul Samuil Andrievici parcursese toate
treptele devenirii ca preot şi, timp de douăzeci de ani, a fost preot şi luminător al
satului Ceahor, unde a continuat să-şi desăvârşească personalitatea, impunându-se
printr-o temeinică pregătire teologică şi pedagogică, de la care clerul şi societatea
românească din Bucovina aştepta o ieşire din situaţia de stagnare spre propăşire
naţională. Activ şi temerar, îl aflăm în focul luptei pentru controlul Consistoriului
românesc asupra şcolilor, de care răspundea ca protopop de Cernăuţi, colaborează
la "Calendariu pentru Bucovina" şi este chemat de episcopul Eugen Hacman să
facă parte din comisia pentru îndreptarea cărţilor româneşti. Fiind de mare
trebuinţă manualele pentru şcolile româneşti, Samuil Andrievici se angajează
benevol la o muncă grea, de redactare a manualelor pentru clasele primare, care au
circulat şi în alte părţi ale pământului românesc şi, pe drept, i s-a spus "părintele
literaturii didactice româneşti " 1 0 •
Până la data redactării scrisorii ( 1 863), Samuil Andrievici se nevoise să
redacteze şi să publice următoarele manuale pentru şcoalele poporane româneşti :
Carte de cetire sau legendariu românesc pentru a IV-a clasă a şcoalelor poporene,
Viena, 1 856; Metodica calculăciunii în cifre, Viena, 1 858; Metoda calculăciunii în
cap, Viena, 1 860. În domeniul teologiei a scris pentru învăţătura preoţilor şi a
poporenilor alte cărţi de învăţătură, dintre care amintim: Preotul faţă cu parohienii
în ziua de Paşte, în "Calendar pentru Bucovina", 1 846; Apologia pentru eparhia
din Bucovina, 1 848; Cuvântare spre mângâierea şi îmbărbătarea norodului certat
prin secetă, lăcustă, război şi holeră, 1 848; Posturile Bisericii Ortodoxe, în
"
"Calendar pentru ducatul Bucovina pe anul 1 859 ; Liturgică, Cernăuţi, 1 860;
Cuvântări bisericeşti pe toate duminicele, Cernăuţi, 1 860; Învăţătură ortodoxă din
religiune. A. Dogmatica generală, Viena, 1 862.
În coloanele ziarului "Timpul ", care apărea la Bucureşti, Mihai Eminescu
(care fusese un timp revizor şcolar) aprecia că pentru o bună perioadă de timp
"toate cărţile învăţământului primar, de la abecedar începând, scrise conform
ştiinţei pedagogice, se datorau preotului de mir Silvestru Andrievici-Morariu " 1 1 •
Către acest " stâlp şi speranţă a bisericii " 1 2 îşi îndreptau atenţia clericii şi
intelectualitatea românească din Bucovina, voind să-I abată de Ia gândul călugăriei,
considerând, din punctul lor de vedere, pentru obiectivele imediate, că este mult
mai necesar ca personalitate în jurul căreia să se polarizeze energiile creatoare ale
10 Gheorghe Giurcă, Mitropolitul Silvestru, intemeietorul literaturii didactice româneşti, în
"
"Glasul Bucovinei . Revista trimestrială de istorie şi cultură, Cernăuţi-Bucureşti, anul VI, nr. 1 (2 1 ),
1 999, p. 92-96.
11
Apud Mihai lacobcscu, op. cit., p. 32 1 -322. Vezi şi Mihai Eminescu, La Bucovina,
Cuvânt-înainte de Dimitrie Vatamaniuc, Selecţie şi ordonare a textelor. notă asupra ediţiei şi postfaţă
de Nicolae Cârlan, Suceava, Editura Hurmuzachi ", 1 996, p. I l O- I I I .
"
12
1. G . Sbiera, Familia Sbiera după tradiţiune ş i istorie. Amintiri din viaţa autorului Cemăuti
'
Societatea Tipografică Bucovineană, 1 899, p. 254.
'
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românilor, deoarece "fără steag de cultură un popor e o gloată, nu o oaste", după
cum, cu îndreptăţire, spunea N. Iorga. Când, în 1 862, a fost chemat să lucreze Ia
Consistoriu, părintele Samuil Andrievici era o personalitate marcantă, recunoscută,
a vieţii cultural-religioase româneşti din Bucovina, remarcat pentru cultura sa
cuprinzătoare şi pentru purtarea morală ireproşabilă, desprins parcă din vechile
icoane. Gândurile care-I stăpâneau I-au determinat, după o matură chibzuinţă "a
trece din sfera clerului de păstorie în cea a clerului mănăstiresc şi am şi dat în scris
declărăciunea mea în direpciunea aceasta" 1 3 • Declaraţia i-a fost primită de
episcopul Eugen Hacman, dar s-au opus membrii senatului consistorial, preoţii
ţinutului, neamurile [Constantin Morariu-Andrievici, profesorul ( 1 839-1 875),
precum şi "iubiţii fraţi"]. Tocmai atunci, în aprilie 1 863, i se încredinţase postul de
protopop al Cernăuţilor şi pe cel de paroh la biserica catedrală, ceea ce "este pe de
o parte frumos, însă pe de altă parte foarte greu, dacă voind a împlini toate
datomiţele, precum se cuvine. Ca protopop şi paroh ar trebui să ţin o casă deschisă,
ar fi plăcut şi uşor, dacă ar trăi scumpa mea soţie" 14 • Înclină, totuşi, spre a primi,
aşa cum s-a şi întâmplat, ca nu cumva să fie ales protopop şi preot la catedrală
cineva fără chemare şi har.
Intenţia "onoraţilor părinţi " era, se ghiceşte din răspunsul prevenitor, de a-1
opune pe Samuil Andrievici lui Eugen Hacman, care era contestat cu vehemenţă,
pentru că nu corespundea părerilor şi ideilor clerului românesc din Bucovina în
legătură cu practicile folosite în conducerea eparhiei. Cum s-a întâmplat şi se
întâmplă de când e lumea lume şi de când doar unii îndeplinesc funcţii, lui Eugen
Hacman contemporanii lui nu i-au văzut decât defectele, acţiunile şi părţile
negative, care sunt destule, refuzându-i-se recunoaşterea aspectelor pozitive din
activitatea lui ca episcop şi apoi mitropolit al Bucovinei. Era şi greu de iertat
atitudinea lui ca părtinitoare faţă de biserica ucraineană, faţă de folosirea
alfabetului latin şi, îndeosebi, poziţia lui greşită în legătură cu unirea bisericii din
Bucovina cu cea din Transilvania 1 5•
Samuil Andrievici era mai realist decât toţi gălăgioşii contestatari şi îşi dădea
seama că episcopul Eugen Hacman nu putea fi dat la o parte din două motive: în
primul rând era susţinut, lucru principal, de cercurile politice imperiale şi, în al
doilea rând, făcuse şi obţinuse multe pentru biserica şi societatea românească.
Eugen Hacman era bine prins în structurile politica-administrative, religioase şi
culturale, se putea oricând prevala de temeinica lui pregătire, recunoscută de
preotul de Ia Ceahor, şi nu se putea pune problema a fi înlocuit din incompetenţă,
purtare rea sau administrare defectuoasă.
Dacă, prin călugărire, Samuil Andrievici urmărea, în forul lui interior, şi nu
poate fi condamnat pentru aceasta, să acceadă la funcţia de episcop, a ştiut să-şi
13 Scrisoarea răspuns a lui Samuil Andrievici, intitulată Onoraţilor părinţi şi iubiţilor fraţi,
copie dup ă manuscrisul original la Biblioteca Casei Memoriale "Simion Florea Marian ", din Suceava.
1 Ibidem.
1 5 Mihai l acobescu, op. cit. , p. 300--306.
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stăpânească orice pornire spre măriri şi, aşteptând răbdător, a urcat treaptă cu
treaptă ierarhiile bisericeşti, beneficiind de aprecierea aceloraşi cercuri politice
influente şi cu putere de decizie. Colaborarea dintre cei doi clerici, Eugen Hacman
şi Simion Andrievici, în deplină înţelegere şi în interesul întregului cler, s-a realizat
în legătură cu sporirea consistentă a lefurilor clerului ortodox, cerându-se tratament
egal cu preoţii cultului catolic.
Încă de la 1 848, în cadrul Revoluţiei, clerul ortodox, organizat în Comitetul
Duhovnicesc, şi-a manifestat dezaprobarea faţă de modul în care stăpânirea a
aprobat ca veniturile preoţilor să fie completate din prestaţii şi dări din partea
enoriaşilor: două zile de robotă pe an de fiecare familie, pe sesia parohială, a cărei
răscumpărare în bani alcătuia darea numită mariaje, taxa pentru epitrahil (o ţesătură
brodată cu fir de aur, purtată de preoţi la slujbă, numită stolar), dări care au fost
percepute până în 1 864, când, în sfârşit, au fost desfiinţate prin lege. Anularea
acestei impuneri de esenţă feudală nu ar fi putut fi realizată dacă nu s-ar fi aprobat
creşterea veniturilor preoţilor, clerului în general, prin elaborarea, în 29 februarie
1 86 1 , a documentului intitulat Dorinţele dreptcredinciosului cler din Bucovina, la
ideea lui Eugen Hacman. Tocmai Samuil Andrievici a fost ales ca, împreună cu o
delegaţie de preoţi, să prezinte la Viena, în 1 862, în faţa împăratului, dorinţele
clerului român din Bucovina 1 6 •
Problema creşterii veniturilor clerului ortodox, "prin reglarea sistematică a
salariilor" , i-a stat în atenţie şi când a fost înaintat la înalta demnitate de Mitropolit
al Bucovinei şi Dalmaţiei. Într-un Circulariu adresat "venerabilului cler de păstorie
din eparhia Bucovinei ", se angaja să mijlocească la "instanţele mai înalte"
îmbunătăţirea stării materiale a clerului de păstorie, motivând că preoţii trebuie
scutiţi de grijile materiale pentru a-şi îndeplini sarcinile, să-şi poată procura cărţi şi
să-şi poată educa bine copiii 1 7•
Apărând clerul de grij ile materiale, a ştiut, totodată, să adreseze cuvinte de
îmbărbătare, de credinţă în puterile proprii celor tineri: "Nu te sfii, învaţă-te a te sui
trepte, năzuieşte, băiete, tot înainte, dar prin silinţă şi activitate" 1 8 •
Câtă deschidere avea spre înţelegerea hăţişurilor întunecate ale sufletului
omenesc, se vădeşte cu prisosinţă din atitudinea sa faţă de prezenţa preoţilor şi
studenţilor teologi la teatru. Nu poza pentru posteritate îl determina pe mitropolitul
Silvestru să stea în picioare, la teatru, dacă se juca o piesă de Vasile Alecsandri, ci
înalta misiune de apărare a conştiinţei naţionale, în condiţiile în care colabora cu
autorităţile, din obligaţiile funcţiei şi din dorinţa de a obţine cât mai mult pentru
naţia română.
1 6 Ibidem.
17 Ibidem. Pentru problema în discuţie vezi şi Dumitru Valenciuc, Ierarhii Bucovinei, Suceava,
<;J rupul Editorial Muşatinii - Bucovina Viitoare, 200 1 şi Mitropolit Silvestru Morariu-Andrievici,
In apărarea bisericii strămoşeşti, Ediţie îngrijită de Ioan-Paul Valenciuc, Câmpulung [Moldovenesc],
[Fundaţia Culturală] Biblioteca "Mioriţa", 2007.
IK Ibidem.
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Acesta era omul providenţial, prin intermediul căruia se săvârşea lucrarea lui
Dumnezeu asupra oamenilor, aşteptat prea degrabă să ocupe scaunul mitropolitan.
Dacă la sfatul multora a ocolit încă 1 O ani călugărirea, nu-i mai puţin adevărat că
vedea în aceasta o jertfă, un sacrificiu asumat conştient, de a sluj i tuturor, neştiut şi
nevăzut, aşa cum văzuse şi învăţase de la părintele său, ieromonahul Gherasim de
la Mănăstirea Dragomima, unde-i va urma, începând cu anul 1 874, ca arhimandrit.
Evident, în scrisoarea de răspuns, preotul Samuil Andrievici prezintă "statul
călugăresc ", călugării şi viaţa de mănăstire aşa cum ar fi trebuit să fie: atragerea
poporului întreg, naţia română de pretutindeni, la slujbele şi procesiunile organizate
la bisericile mănăstirilor, călugări harnici în credinţă şi învăţaţi, cu o cultură
avansată, capabilă să răspundă provocărilor "raţionalismului, protestantismului şi
catolicismului ", în speranţa de a atrage preoţii văduvi - Regulamentul duhovnicesc
( 1 786) interzicea recăsătorirea preoţilor rămaşi văduvi - la viaţa de obşte, în
mănăstirile rămase deschise, Putna, Suceviţa şi Dragomima 1 9 • Precizarea făcută în
scrisoare că "dacă vrem să avem episcopi buni, trebuie să avem călugări buni ",
aruncă o rază de lumină asupra "programului ", intenţiilor şi perspectivelor urmărite
de Samuil Andrievici, privitor la "venitoriul meu" .
Frământările clerului - elita preoţească - erau determinate şi de soarta celor
trei mănăstiri rămase, după desfiinţarea celor douăzeci şi două de mănăstiri şi
schituri, averile lor fiind trecute în administrarea statului, deoarece, aflăm din
scrisoare, că statul austriac intenţiona să le desfiinţeze şi pe ultimele trei rămase cu
câte 25 de călugări.
În legătură cu apărarea şi păstrarea în eparhia Bucovinei a celor trei mănăstiri
rămase, preotul Samuil Andrievici face următoarea precizare: "Părerea mea de mai
nainte o repeţesc şi acum adică: că zace în interesul nostru a susţinea mănăstirile şi
a deştepta uă călugărime cultă şi învăpăiată pentru cauzele bisericii [ . . . ]. În uă
convorbinţă cu mine den anul 1 850, au recunoscut şi episcopul Andrei Şaguna
necesitatea unei călugărimi bune pentru biserică, tânguindu-se că nu-i e dat a avea
în diecesa sa măcar uă mănăstire şi tot uă dată fericindu-ne pe noi că avem tocmai
trii "20 •
Poziţia istoricilor, oamenilor politici şi a feţelor bisericeşti faţă de Fondul
Bisericesc, creat oficial la 1 9 iunie 1 783, a fost diferită în timp. Unii, considerând
că bunurile fostelor mănăstiri şi schituri au fost doar administrate de stat, fără să fi
încetat dreptul de proprietar al mănăstirilor (Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor),
cer cu insistenţă să fie retrocedate, dacă nu toate bunurile fostului Fond Bisericesc,
măcar 1 92 000 ha de pădure. Alţii, dimpotrivă, nu recunosc dreptul de proprietate
al Arhiepiscopiei asupra fostelor averi mănăstireşti, considerând că actul din 1 783 a
19 Vezi Ion Nistor, istoria Bisericii din Bucovina şi a rostu/ui ei naţional-cultural in viaţa
românilor bucovineni, Rădăuţi, Editura Septentrion, 2003, p. 1 3 5 ; Mihai lacobescu, Din istoria
Bucovinei, voi. 1 (1 774-1862). De la administraţia militară la autonomia provincială, Bucureşti,
Editura Academiei Române, 1 993, p. 1 93 şi urm.
20 Scrisoarea răspuns a lui Samuil Andrievici, op. cit.
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fost o secularizare. Interesează mai puţin poziţiile şi părerile prezente asupra
Fondului Bisericesc, din moment ce avem exprimată, prin scrisoarea de răspuns,
care face obiectul acestor consideraţii, poziţia celui mai autoritar cleric român din
Bucovina, viitorul mitropolit Silvestru Morariu-Andrievici, cu mult timp înainte de
a se fi consacrat mai multe lucrări, în mod dezinteresat, mai puţine, interesate, mai
multe, acestei probleme.
Din poziţia de protopop de Cernăuţi, problema Fondului Bisericesc era
văzută de Samuil Andrievici din două unghiuri - o problemă cu două faţete: "În
puterea dreptului privat şi anume pe fundământul unor urice formale, sunt
mănăstirile den Bucovina proprietarii moşiilor, de care, pe cale politică, se înfiinţă
în 1 786 Fundul Religionariu şi că, fiindcă prin acel act politic nu au apus dreptul de
proprietar al mănăstirilor, pentru aceea sunt ele, împreună cu Episcopia, substituţi
de proprietari ai Fundului Religionariu. Cauza Fundului Religionariu este una den
cele mai de interes pentru dieceză şi deoarece diecesa încă nu s-au făcut pe calea
dreptului privat sau cel puţin prin o lege politico-eclesiastică formală proprietarul
Fundului Religionariu, pentru aceea zace în interesul bisericesc al diecesei a susţine
mănăstirile, deşi ar fi estinţia (stingerea, n. a. - 1. C.) lor cu totul de prisos, căci
desfiinţându-se şi aceste rămase [ . . . ] ce soartă ar mai putea ajunge în venitoriu
dreptul de proprietate a Fundului Religionariu"2 1 • Nu numai că acele urice au un
caracter formal, dar unele dintre ele sunt falsuri. Un asemenea act fals este cel datat
1 4 aprilie 1 4 1 1 , dat din Suceava, atribuit lui Alexandru cel Bun. Este adevărat că
Alexandru cel Bun a dăruit Mănăstirii Moldoviţa, ctitoria sa, prin actul de danie din
1 8 noiembrie 1 409, veniturile vămii de la vărsarea râului Moldoviţa în Moldova,
însă în actul din 1 4 1 1 , care întăreşte dania din 1 409, apare un text adăugat ulterior
prin care "hotarul acesta sat, care este mai jos de satul Câmpulung (este vorba de
satul Vama, n. a. - 1. C.)" este "dăruit" Mănăstirii Moldoviţa. Istoricul slavist Ion
Bogdan a demonstrat falsul (o vamă nu avea hotare! ) din secolul al XVI-lea22 • Nici
caracterul formal al uricelor, nici falsurile, nici judecăţile strâmbe pentru hotare nu
au fost contestate de nimeni, mănăstirile şi schiturile rămânând stăpâne (cele din
Bucovina Habsburgică) pe o avere care numai cu mare greutate a putut fi
înregistrată de autorităţile habsburgice.
Considerând că, în cazul în care ar fi egumen într-o mănăstire, nu va renunţa
la a sprijini clerul, se precizează, spre buna înţelegere a "iubiţilor fraţi" : "voi căuta
a mă face de folos pentru întreaga eparhie şi anume pentru soarta clerului de
păstorie în un modu care numai ca igumen poate să-mi fie conces. Aicea ating
numai cauza Fundului Religionariu, pe care a început a o vântura în multe chipuri
şi de s-ar isbuti, precum ar fi de dorit, a face bisericile parohiale pe calea unei legi
fundate pe dreptul privat împreună cu episcopia şi cu mănăstiri le proprietare a
21

Ibidem.
Ion Cemat, Elena Lazarovici, 600 de ani de istorie ai satului Vama (Studii şi schiţe
monografice), Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, laşi, Editura PIM, 2009, p. 5 1 , 8 1 .
22
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Fundului Religionariu, atunci s-ar face cea mai mare bunătate pentru clerul de
păstorie şi pentru diecesă"23 .
Se înţelege că protopopul de Cernăuţi ar fi avut ca din poziţia de egumen de
mănăstire (a ajuns arhimandrit de Dragomirna după 1 874) să se fi luptat nu numai
pentru păstrarea celor trei mănăstiri, ci şi pentru "retrocedarea" bunurilor şi averilor
mănăstireşti printr-o lege fundamentală pe dreptul privat. De atunci, din 1 863, şi
până în prezent, problema retrocedării Fondului Bisericesc nu a încetat să se pună
cu mai mare sau mai mică intensitate, fiecare dintre cele două tabere aducând
argumente de ordin canonic, juridic, administrativ şi politic.
Nu avem niciun suport, de niciun fel, de a specula în direcţia intenţiei
protopopului de Cernăuţi de a fi urmărit, încă din 1 863, scaunul de episcop,
transformat de Eugen Hacman în scaun mitropolitan, dar se poate afirma că, după
intrarea în mănăstire, în 1 874, devenise un pretendent credibil şi aşteptat la cea mai
înaltă demnitate canonică în Bucovina. După ce, în 1 877, este numit de împărat
arhimandrit de scaun, a urmat, în 1 880, şi pasul cel mare: arhiepiscop şi mitropolit
al Bucovinei şi Dalmaţiei. Românimea întreagă a avut parte de o personalitate
cuprinzătoare, cutezătoare ca un apostol şi smerită ca un ascet din pustie, iubitor de
oameni şi făcător de bine, fără prihană şi fără de odihnă pentru neamul său obidit.
ANEXĂ
Onoraţilor Părinţi şi iubiţilor fraţi,
Epistola frăţiilor voastre în care-m dezvăluiţi den mai multe temeiuri de a
intra în statul călugăresc, primind-o, o am citit cu toată atenţiunea şi
încredinţându-mă din diresul ei dupre buna-voinţă, sânceritatea şi amoarea
frăţească cătră mine, vă mulţumesc din toată inima pentru interesul cel viu, de
carele sunteţi însufleţiţi în privinţa venitoriului meu, descoperindu-se tot uă [o] dată
cu deasemene sânceritate orisonul ideilor mele despre cestiunea mănăstirilor şi
îndemnul den carele m-am decis a trece den sfera clerului seculariu în cea a
clerului regulariu.
Călugărimea dupue ide[ e ]a sa au fost şi este în ochii mei un eroism moral,
carele se cărăpterisează prin uă abnegaţiune de sâne, adică prin uă biruinţă a
animărităţii omenesci. "Cela ce vrea să viă dupre mine, să se lepede de sâne şi,
luând crucea sa, să urmeze mie" , zice însuşi I sus, marele irou al mântuinţei carele,
abnegându-se până la moarte şi făcând cea mai eclatantă biruinţă a omului moral
preste omul animariu, au fost în faptă şi cel dintâi călugăr al creştinătăţii şi un ideal
viu de adevărată călugărie. A se învinge şi a se stăpâni pre sâne este dupre judecata
mintei şi dupre graiurile scripturei un suiş mai înalt în stadiea culturei şi a
23 Vezi Aron Pumnul, Privire repede peste moşiile mănăstireşti din care s-a format măreţul
Fond Religionar, Cernăuţi, Eckhardt, 1 865.
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deplinătăţii morale şi tot cela ce au devenit până la acest suiş, cătră muntele
Sionului ceresc, nu este străinu de ceata călugăriei, carea este uă formă bisericească
a eroismului moral.
Dupre cum este călugăriea dupre ide[ e ]a sa uă dedicăciune a vieţii cei dupre
trup în folosul vieţii morale, aşia este ea pe alta parte o jertvire a personalităţii
morale în folosul binelui public al bisericii şi prin ea al omenimei, căci călugărul
ori şi când şi ori şi unde-I cheamă interesul cel public al bisericei, să fiă gata a sta
la luptă cu sabia cuvântului şi cu puterea suferinţelor în contra celor ce atacă
causele cele mântuitoare ale creştinătăţii. Pe când preotul lumeanu, neputând
dezice suferinţelor familiare ca soţu, părinte şi neam, este la întreprinse
streondinarie, îndoit cu inima, un lucru, carele nu i se poate imputa, pleacă
călugărul cu aratrul, pe care a pus mâna, fără de a mai căuta îndărăpt, şi de-1
întâmpină greutăţi, atare duşimane, urgisiri şi înseşi suferinţele morţii, stă cu
bărbăţie la lupta în spiritul creştinătăţii, fiind gata a depune şi viaţa pentru cauza
bisericei. În cazuri de boale epidemice, precum au adeverit părintele meu Gherasim
pe timpul holerei în Suceava; în cazuri de bătălie şi de răscoală, precum s-au arătat
în Ungariea de-a rândul igumenii mănăstirilor; în cazuri când se atacă libertatea
bisericei, precum s-au purtat călugărimea Greciei şi a Rusiei; în aceste şi de
asemene întâmplări crâncene la care preotul lumeanu au că este cuprins de săială
au amăgit prin promisiuni deşarte, sânt călugării ienicerii bisericei şi martorii
binelui public. De n-ar fi statul călugărimea la luptă pentru libertatea bisericei,
ierarhiea, de ar mai fi pe noi, ar geme şi a suspina acuma dupre împrejurări: au în
cătuşile [ . . . ] absolutismului monarhie, au sub apăsarea aristocratismului, au, ce
este încă mai dureros, de vicoliturile sumeţiei democratice. De n-ar fi avut biserica
ortodoxă cete de călugări învăpăiaţi, până la abnegăciune pentru causele ei, n-ar
avea ea astăzi nici organismu erarhic, nici devoarea [?] cultului bisericesc, ba nici
ar mai exista ea astăzi, deoarăce numai pentru călugări n-au putut spori opintiturile
misiunarilor papei şi apostolii luteranismului şi ai calvinismului.
Însă nu numai în cazuri streordenarie, ci totdeauna este câmpiea de activitate
a călugărimei mai estinsă, decât a preuţimei lumene şi puseciunea [puterea,
posibilitatea] mănăstirilor mai pesus de cea a bicericilor parohiale; căci, pe când la
biserica parohială ce adună părohienii ei, se adună la mănăstiri creştinii dein toată
ţiara, şi pe când lucră păstoriul numai spre zidirea păstoriţilor săi, lucră călugării
cei buni spre zidirea întregului popor credincios.
Mai ales cercul de activitate al igumenilor ar fi să fie foarte estins în puntul
luminării şi zidirii a poporului, căci tot cuvântul de învăţătură şi de edificaciune cu
predică el celor ce vinu de pretutindene la mănăstiri spre închinare, cade pe pământ
bun, şi nu numai că produce spice mănoase în inimele celor ce I-au primit, ci
răspândindu-se în ţară până peste otar, va revărsa lumină şi căldură morală între toţi
fiii bisericei şi ai patriei.
Între aducerile cele ordonerie ale mănăstirele pe altariul binelui de obştie nu
e de trecut cu videre şi direptul cultului bisericesc; căci rânduelele liturghice ale
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cultului dumnezesc [ . . . ], care sunt în biserica ortodoxă pe cât d e frumoase şi de
încântătoare, pe atât de rămurite şi de grele dupre felurimea cazurilor în decursul
anului liturgic, nu se pot plini în bisericile parohiale cu toată acurăteţea şi
săninătatea tipiconală spre încântarea religioasă a poporului, mai cu seamă a
înteleginţei; în mănăstiri însă se plinesc toate rânduielile liturgice cu aceea de coare
[de inimă?] şi demnitate, carea insuflă tuturor celor ce se adună spre închinare,
evlavie şi mângăiare sufletească. Văţuimălismul [?], luteranismul, cătalicismul şi
tot spiritul modemu au produs şi produce mai vârtos astăzi multe, spre a răci pre
poporul ortodox pentru rânduielele ortodoxe ale cultului dumnezeesc, însă ele au
fost şi sânt de uă cumpănătate nedisputa [ . . . ?] în ca usa culturei religios-morale a
poporului şi deoarăce susţinu şi insufleţesc ele şi deprinderi le cărăpterii [ . . . ?]
naţiunale, pentru aceea nu i se arată şi în puntul cultului bisericesc cumpănătatea [?]
statului mănăstiresc. Pe lângă aceste mominte generale au atras atenţiunea mea in
causa mănăstirilor şi a meniciunii [?] klerului mănăstirescu încă următoarele
mominte spiţiale, care se ating anume de biserica ortodoxă den Bucovina.
În puterea dreptului privat şi anume pe fundământul unor urice formale sunt
mănăstiri den Bucovina proprietarii moşielor, den care pe cale politică se înfiinţă,
în anul 1 786, Fundul Religionariu, şi, fiindcă prin acel act politic nu au apus
dreptul de proprietate al mănăstirilor, pentru aceea sânt ele împreună cu Episcopia
substituţi [?] de proprietari ai Fundului Religionariu. Cauza Fundului Religionariu
este una den cele mai de interes pentru diecesă şi deoarăce diecesa încă nu s-au
făcut pe calea dreptului privat sau cel puţinu prin uă lege politico-eclesiastică
formală, proprietariul Fundului Religionariu pentru aceea zace in interesul
bisericesc al diecesei a susţinea mănăstirile deşi ar fi estinţia [stingerea,
desfiinţarea?] lor cu totul de prisos, căci desfiinţându-se şi aceste rămase, cum şi
[?], ce soartă ar mai putea ajunge în venitoriu dreptul de proprietate al Fundului
Religionariu.
Eară pre lângă acest mormânt material mi se pare şi in privinţa religioasă a
nu fi mănăstirile de prisos, ci mai vârtos de folos şi de lipsă; căci credincioşii noştri
de toată starea şi vârsta, concură den toate unghiurile ţării la mănăstiri spre
închinare, mărturisire, cuminicătură şi facere de rugi pentru vii şi pentru morţi.
Aceste fapte adeverescu că mănăstirile nu au pierdut încă autoritatea religioasă
înaintea poporului şi, fiindcă năzuinţia credincioşilor la plinirea rânduelelor
liturgice în mănăstiri este uă cauză delicată a mântuinţei şi a sâmţului religios,
pentru aceea este [ . . . ] obligat şi clerul lumeanu a se îndrepta [ . . . ] în puntul acesta
dupre ideea cea comună a poporului şi a trata mănăstirile aşia, precum le caută
poporul, adică: la lăcaşuri svinte şi un vălu de cărunteală bisericească şi de
autoritate religioasă.
Ce se atinge de individualitatea ca şi de referinţele mele persunale, nu le este
călugăria contra rie, ci mai vârtos corespunzătorie, căci: a) ca văduv, carele de zece
un i sunt dispus şi m-am ş i dedat spre uă pet recere retrasă de vuetul negoaţelur
lUin�ne şi a desfâtări lor; b) ocupăci unilc l i tcrarii de până acum care m i -ar aduce
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acel folos moral, că dispreţuiesc plăcerile deşarte şi cunosc a fi câştigat uă tărie a
spiterului şi uă abnegăciune între orice suferinţe, sânt elemântul vieţii mele şi cuget
că chiar în starea călugăriei voiu putea petrece fără de distras cu musele literaturei
bisericeşti şi naţionale; c) ostenele cele multe me păstori ea, economică şi cu
purtarea de grijă pentru familie mi-au cam descordat puterile corpurarie şi sâmţiesc
că orgănismul meu pretinde linişte şi odihnă care a se reculege; d) postul de
protopop al Cernăuţilor şi mai ales cel de paroh la biserica catedrală, de mi se va
încredinţia, precum mi s-au promis, este pe uă parte frumos, însă pe altă parte
foarte greu şi, voind a împlini toate datorniţele, precum se cuvine, în câţiva ani
mi-aş destrăma de tot puterile şi aşi trebui tâmpuriu să las sănătate lumii; e) eu
eram deprins a fi un Natanail faţia cu împrejurâmea mea şi cu cei ce au avut de
lucru, însă în Cernăuţi, unde se desfăsură uă politică, cu carea nu me potu înţelege,
aşi trebui să susţin uă casă deschisă. Una ca aceasta ar fi pe cât de plăcut, pe atât de
uşor, dacă ar trăi scumpa mea soţie, însă acuma cu cine să susţinu uă casă
deschisă? Cu uă babă pre care nu o poţi sătura de băutură [?] au cu uă muiere mai
tânără, care ar da pricină de clevetiri? Cumpenind aşiadară referinţele mele
personale, eară pe altă parte înălţimea ideei călugăreşti şi însemnătatea mănăstirilor
noastre den Bucovina, m-am decis a trece den sfera clerului de păstorie în cea a
clerului mănăstiresc şi am şi dat în scris declărăciunea mea în direpciunea aceasta.
Precum şi s-au spus, se primi declărăciunea mea de a intra în statul
călugăresc, de Prea s. şi Excelenţia Sa D. Episcop cu bucurie [?] deosebită, însă
membrii senatului consistorial, preuţii ţinutului, neamurile şi mai vânjos unchiul şi
prietenul meu, mult stâmatul protopop [?] mi-au dezvăluit mie gural, eară frăţiile
voastre şi scrisual, de-a face pasul acesta chiar acuma, când cu deschiderea bisericii
catedrale ar fi de lipsă prevuţia [?] şi activitatea mea în Cernăuţi ca paroh şi
protopop al ţinutului.
Şi să recunosc că activitatea mea ca paroh la biserica catedrală şi protopop în
un ţinut ca al Cernăuţilor nu ar fi de prisos şi de ar [ . . . ] alegerea pentru aceste
posturi compenitorie pe un punt carele nu ar fi înzestrat cu însuşietăţile recerute,
atuncea mi-ar părea rău dupre puseciunea [poziţia?] mea de acum şi aşi voi mai
bine de a mă jertvi şi de acum înainte; pre cum mai vârtos de un ani încoace întru
adevăr mie jertvesc. Însă ce se atinge de binele bisericii întregi, mi se pare că în
pusăciue ca igumen încă mai mult voiu putea contraria [?], de cum mi-a fost cu
putinţă în pusăciune ca paroh în Ceahoru. Cu intrarea mea în status călugăresc nu
voi înceta a fi cela ce am fost până acuma - prietenul clerului întregu şi şerbul
causelor publice a diecesei; pentru aceea şi orisonul meu de activitate nu se va
mărgini între zidurile mănăstirii, ci voiu căuta a mă face de folos pentru întreaga
eparhie şi anume pentru soarta clerului de păstorie în un modu carele numai ca
igumen poate să-mi fiă conces. Aice ating numai causa Fundului Religiunariu, pre
care au început a o vântura în mai multe chipuri şi, de n-ar izbuti precum ar fi de
dorit a face bisericile parohiale pe calea unei legi fundate pe dreptul privat
împreună cu episcopia şi cu mănăstirile proprietare a Fundului Religionariu,
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atuncea s-ar face cea mai mare bunătate pentru clerul d e păstorie ş i pentru diecesă,
uă faptă dupre a cării plivire aşi putea zice: "Acum demite pre şerbul tău, stăpâne,
cu pace, că văzură ochii mei fericirea şi securitatea eparhiei " .
Adevărat este că faţia presântă a săboarelor mănăstireşti nu este prea senină
şi cum că organelor statului călugărescu afară de câteva feţie nu se potu împliti
cununi de laudă pentru progres în săiinţie [?] abnegăciune şi învăpăiare în folosul
bisericei şi al patriei; adevărat este că starea cea decăzută a mănăstirilor posiede
puţină putere atrăgătivă, ci den contra sunt multe mominte care reţin pre preuţii cei
văduvi de a se coloniza acolo; adevărat este că, de se va privi călugărimea numai
den partea ei cea întunecată şi de se va dejudeca organismul institutului
mănăstirescu dupre uă stare desorganisată seau dupre principii luteranismului şi ai
răţionalismuluii, atunci trebuie să fiă declărate mănăstirile de organe putrede în
saţietatea omenească; adevărat este încă şi aceasta că, de vor rămânea mănăstirile
noastre în decădinţia de acum şi de le va cuprinde tot mai mult rugina nesăinţei [?]
şi mucigaiul demoralisăciunei, atunge ca persoane morale pierzând puterea şi viata
morală sângure de sâne vor espira. Însă acum răsare întrebăciunea, de zace În
interesul eparhiei a desfiinţia seau a lăsa să se desfiinţeze aflătoarele trii mănăstiri [?].
Au poate este din contra îndegietat a conlucra spre reînvierea săboarelor
mănăstireşti den amorţeala morală ce le-au cuprins şi a reorganiza uă călugărime
carea să fiă bisericii de folos, credincioşilor spre zidire şi patriei spre onoare [?] .
Părerea mea de mai nainte o repeţesc şi acum adică: că zace în interesul nostru a
susţine mănăstirile şi a deştepta uă călugărime cultă şi învăpăiată pentru causele
bisericei, care ar avea inimă şi spirit de a fi garda de avantă în cazuri când s-ar
atăca de misionari străini sau de apostolii răţionalismului ortodocsia noastră. În uă
convorbinţă den anul 1 850, au recunoscut şi episcopul Andreiu Şaguna necesitatea
unei călugărimi bune pentru biserică, tânguindu-se că nu-i e dat a avea în diecesa
sa măcar uă mănăstire şi totuădată fericindu-ne pe noi că avem tocmai trii.
În stimata-vă epistolă aţi indus frăţiile voastre mai multe mominte spre a mă
abate de la prepusul meu de a trece în statul călugăresc. Pe câte se refereau ele la
starea cea de credinţă a călugărimei de astăzi, le recunosc şi eu, însă, de aţi cugetat
aceasta de călugărie dupre a sa ideă şi menciune, mi se pare a fi restumate prin cele
ce le-au desfăşiurat până acum, la care mai adaog încă şi aceasta, că causa
institutului călugăresc stă în report strâns cu cea a căsătoriei a doua a preuţilor
[ . . . văduvi?] şi cu cea a episcopatului; deci mai înainte de a se desrădica pe cale
canonică oprirea căsătoriei a doua pentru preuţii lumeni, nu poate fi vorbă de
desfiinţarea statului călugărescu; şi până nu se va schimba legea canonică, drept
carea episcopii se aleg dentre călugări sau cei aleşi dentre preuţii lumeni să îmbrace
înainte de hirotonie mantiea călugărească, să ne fiă aminte a avea călugări buni că
aşia vom avea şi episcopi buni. Acestea sunt până acum părerile mele în causa
mănăstirilor şi a călugăriei.
Fiindcă den mai multe părţi mi se produc argumente în contra propusului
meu de a mă călugări, mă voiu ocupa de acum mai cu mult adaus cu această causă
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şi de me vom convinge întru adevăr că călugăria nu e pentru mine şi eu pentru
dânsa sau despre dorinţei comună a clerului de a rămânea în ceata lui, mă voi lăsa
de logodna chipului îngeresc; eară de vor rămânea părerile mele de până acum
neresturnate, voi urma dupre propusul de mai nainte şi voi îmbrăca mantia
călugărească deasupra rasei preuţeşti, sub carea însă voi păstora şi de acum înainte
căldura inimei pentru soarta clerului de păstorie şi sâmţemintele de amoare şi de
amiceaţă pentru toţi fraţii mei cei voitori de bine, eară mai ales pentru
frăţiile-voastre care aţi adeverit uă sâmpatie viă pentru mine şi uă îngrijare sânceră
pentru soarta venitorului meu.
Fiţi sănătoşi şi voioşi !
Cernăuţi 1 4/26 apr. '863
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MITROPOLIA BUCOVINEI 
INSTITUŢIA ŞI ACTIVITATEA EI
SIMINA-OCTA VIA STAN

Bukovina Minster - the institution and its activity

(Abstract)

From the religious point of view, Bukovina has always been an orthodox
territory, as attested by the hermitage chains compounded by Moldavians rulers, by the
numberless churches, ali these composing the Romanian church's most priceless
treasury.
The present essay sets its objectives on following, historically and documentary,
the Romanian Orthodox Church' s evolution, after the moment 1 775, when the northem
part of Moldavia became part of the Habsburgic Empire.
For almost a century, Bucovina Minster grew up to become, in 1 873, Bukovina
and Dalmatia Minster, form of an organization which manages to resist until the
moment 1 9 1 8, when the religious institution was reorganized and became the Bukovina
and Hotin Minster. After the Second World War, the activity of this religious institution
was retrenched by the state, and finally, in 1 950, the Bukovina and Hotin Minster was
dissolved.
Ali these changes and anxieties are comprised in the documentary material of
S.J.A.N. of Suceava County, being able, this way, to catch a glimpse of its activity as a
supreme religious institution, and also as a guiding and coordinating one, of the social,
cultural, politica! and national life of the Bucowina Romanian people from the ending
of the 1 8'h century un ti! the beginning of the 20'h century.
Keywords:

orthodox territory, Romanian Orthodox Church, Minster, bishop,

documentary fund.

În momentul ocupării Bucovinei de către austrieci, autoritatea bisericească
asupra acestei zone o avea episcopul de Rădăuţi, Dosoftei Herescu, care era
subordonat mitropolitului Gavril al Moldovei, Bucovina fi ind dintotdeauna, în
tradiţia ei bisericească, un teritoriu ortodox. Austriecii au considerat că acest fapt
trebuie schimbat. Astfel, pe baza Hotărârii Imperiale din 1 2 decembrie 1 78 1 ,
reşedinţa episcopală a fost mutată la Cernăuţi, în noua capitală, unde, l a 30 ianuarie
1 782, a fost instalat episcopul Herescu, devenit stăpânul duhovnicesc al întregii
Analele Bucovinei, XVII I ,
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Bucovine ( 1 782- 1 789) 1 • La 5 iulie 1 783, pe baza unui decret al împăratului Iosif
al I l-lea, Episcopia Bucovinei a fost subordonată Mitropoliei Ortodoxe sârbeşti din
Carlovitz în problemele spirituale şi dogmatice, iar din 1 786 această subordonare
s-a extins şi la problemele administrative, episcopul Bucovinei devenind membru
al Sinodului sârbesc din Carlovitz2 .
La 29 aprilie 1 786 a primit sancţiunea împărătească şi s-a pus în aplicare
Regulamentul duhovnicesc (Geistlicher Regulierungsplan)3 , noul regulament de
organizare a Bisericii Ortodoxe din Bucovina. Astfel, eparhia Bucovinei a fost
împărţită în şase decanate: Cernăuţi, Ceremuş, Nistru, Berhomete, Vicov şi
Suceava şi în două vicariate: al Câmpulungului Moldovenesc şi al Câmpulungului
Rusesc4 • În fruntea eparhiei era episcopul, numit direct de împărat, iar în fruntea
decanatelor se afla câte un protopop numit de guvernatorul Bucovinei, la
propunerea episcopului.
Prin acelaşi regulament a fost redus şi numărul mănăstirilor. Din cele peste
20 de mănăstiri şi schituri existente în Bucovina, au rămas doar trei mănăstiri de
călugări: Putna, Suceviţa şi Dragomirna5 • De asemenea, numărul parohiilor a fost
redus de la 239 la 1 86.
Regulamentul a impus parohilor, în afara obligaţiunilor de cult, şi pe cele de
ofiţer al stării civile. Parohul ţinea condica născuţilor, cununaţilor şi morţilor şi
consemna copiii buni de şcoală şi tinerii apţi pentru recrutare. Pentru aceste
activităţi, care erau supuse controlului statului, parohul primea o sesie formată din
24 de fălci de pământ din moşiile Fondului Bisericesc. Sesia era scutită de
contribuţii, dări şi prestaţii. S-a hotărât ca până la primirea unui salariu, toţi
parohienii să facă preotului lor două zile de dacă pe an şi să mai plătească o dare
anuală, aşa-numitul mărieş (mariaş)6 . În ceea ce priveşte şcoala, regulamentul
prevedea ca în fiecare decanat să se deschidă câte o şcoală urbană, iar pe lângă
fiecare parohie câte o şcoală rurală sau trivială.
După moartea episcopului Dosoftei Herescu, la 22 ianuarie/2 februarie 1 789,
împăratul a numit ca episcop, la 23 aprilie 1 789, pe arhimandritul Daniil Vlahovici
( 1 789- 1 822)7 • Episcopul Daniil a sprijinit întărirea elementului rutean în biserica
bucovineană. După o păstorire de peste trei decenii, Daniil a murit, la 20 august
1 822, iar împăratul Francisc 1 ( 1 792- 1 830) l-a numit ca episcop, la 1 7 iulie 1 823,
1 Ion Nistor, Istoria bisericii din Bucovina ş i a rostului e i naţional-cultural În viaţa românilor
bucovineni, Rădăuţi, Editura Septentrion, 2003, p. 3 (în continuare se va cita: Ion Nistor, Istoria
bisericii).
2 Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Româneşti, voi. 3, Bucureşti, Editura Institutului
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1 98 1 , p. 1 82.
3 Ion N istor, op. cit. , p. 9.
4 Serviciul Judeţean Suceava al Arhivelor Naţionale (în continuare se va prescurta: S.J.S.A.N .),
Fond Mitropolia Bucovinei, secţia I I I , dosar 1, fila 2.
5 Mircea Păcurariu, op. cit. , p. 1 83.
6 S.J.S.A.N., Fond Mitropolia Bucovinei, s. 3/3, d. 1 9; s. 7/4, d. 1 , 6, 1 7.
7 Mircea Păcurariu, op. cit. , p. 1 84.
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pe arhimandritul Isaia Baloşescu ( 1 823-1 834) 8 . Noul episcop a stăruit pentru
îmbunătăţirea stării materiale a clerului, reuşind să obţină mărirea salariului anual 9
şi a contribuit la întemeierea Institutului şi a Seminarului clerical de la Cernăuţi 1 0,
inaugurate la 4 octombrie 1 827, respectiv 1 2 ianuarie 1 828.
La 1 4 septembrie 1 834 a murit episcopul Isaia. Prin Decretul din 8 mai
1 835, împăratul Ferdinand I ( 1 835-1 848) a numit ca episcop al Bucovinei pe
Eugenie Hacman ( 1 835-1 873). Noul episcop a continuat încercările înaintaşului
său de îmbunătăţire a stării materiale a clerului bucovinean şi pentru desăvârşirea
organizării bisericeşti, reuşind să obţină, la 23 decembrie 1 843, aprobarea
imperială pentru noul statut de organizare a episcopiei 1 1 • Elaborat de Constantin
Czechowski, sfetnicul episcopului, statutul prevedea o nouă împărţire a Bucovinei
în 1 2 decanate: Câmpulung, Humor, Rădăuţi, Vicov, Siret, Suceava, Storoj ineţ,
Putila, Cernăuţi, Coţmani, Ceremuş şi Nistru, mărindu-se în acelaşi timp şi
numărul parohiilor 12 de la 1 86, câte existau în 1 786, la 24 1 . În fruntea fiecărui
decanat se găsea un protopop, ajutat de un vicar protopresviterial şi de câte doi
asistenţi protopresviteriali. O dată pe an se adunau toţi preoţii decanatului în
conferinţa pastorală, sub preşedinţia protopopului 1 3 •
Succesele pe care le-a obţinut în primii ani ai arhipăstoririi sale, precum şi
trecerea de care se bucura la Curtea din Viena, I-au făcut pe Eugenie Hacman tot
mai autoritar 14 • Clerul, boierii şi târgoveţii din Bucovina, obişnuiţi să fie sfătuiţi şi
apăraţi, şi nu asupriţi şi terorizaţi de arhipăstorul lor, au organizat o opoziţie
sistematică împotriva episcopului şi a secretarului său, Constantin Czechowski,
care elaborase în 1 837 un nou plan de organizare a eparhiei - Ordinariat - prin
care Consistoriul urma să fie desfiinţat, iar conducerea eparhiei trecea exclusiv în
grija episcopului 1 5 •
Împotriva acestei situaţii s-a format o puternică opoziţie din partea clerului
naţional şi a fruntaşilor mireni, în frunte cu aga Doxache Hurmuzachi. La insistenţa
lui s-a ţinut, în martie 1 848, o mare adunare la Cernăuţi, la care au participat peste
200 de preoţi din întreaga eparhie. S-a protestat împotriva desconsiderării
status-quo-ului garantat de austrieci la anexarea Bucovinei, s-a cerut ca episcopul
să fie ales de o adunare a preoţilor şi mirenilor şi nu numit s implu de împărat, se
dorea ca administrarea Fondului Bisericesc să fie trecută Consistoriului şi
înfiinţarea unei mitropolii unitare pentru toţi românii dreptcredincioşi din Imperiul
K

ibidem, p. 68.
Ion N istor, istoria bisericii, p. 48-49.
1 0 Simion Reli, Curs de istoria Bisericii Române, voi . Il, Bucureşti, 1 937, p. 27 1 .
1 1 Ion Nistor, istoria Bucovinei, Bucureşti, Editura Humanitas, 1 99 1 , p. 69.
12 S.J.S.A.N., Fond Mitropolia Bucovinei, s. I I I , d. 1, f. 3.
n Ion Nistor, op. cit. , p. 70; Simion Reli, op. cit. , p. 273.
1 4 Ion Nistor, op. cit. , p. 64.
1 5 Teodor Bălan, Conflictul episcopului Eugen Hacman cu preoţii din Bucovina in anul i848,
în "Revista Arhivelor", Bucureşti, anul IV, nr. 2, 1 94 1 , p. 3 1 4.
9
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Habsburgic 1 6 • Ameninţat cu trimiterea iminentă a unui memoriu Guberniului din
Lemberg şi patriarhului de la Carlovitz, episcopul Eugenie Hacman a fost nevoit să
îndeplinească cerinţele.
Discuţiile referitoare la unirea confesională a tuturor românilor din Imperiu
au fost reluate în 1 860. În virtutea noii Constituţii, promulgate în 1 860, s-a
convocat Camera legislativă la Viena. Această Cameră cuprindea şi delegaţi din
Transilvania, Banat şi Ungaria, care, împreună cu delegaţii din Bucovina, în
şedinţa Parlamentului din 2 1 august 1 860, au cerut înfiinţarea unei mitropolii
româneşti, căreia să-i fie supuse toate episcopiile româneşti, precum şi activarea
unui congres bisericesc pentru fiecare eparhie, compus din el eri ci şi mi reni 1 7 •
Împăratul, prin Rezoluţia sa din 27 septembrie 1 860, a invitat toţi episcopii
ortodocşi din monarhie să se întrunească în sinod la Carlovitz, pentru a decide
asupra viitoarei organizări a Bisericii Ortodoxe din Austria, în conformitate cu
dorinţele diecezanilor. Prin ordinul din 30 septembrie 1 860, episcopii trebuiau mai
întâi să se consulte cu enoriaşii asupra reformelor ce trebuiau făcute în biserică.
Astfel, Andrei Şaguna a convocat la Sibiu o adunare a preoţilor şi mirenilor şi a
formulat cu ajutorul şi consimţământul lor cererile românilor de peste munţi în
domeniul bisericii, care apoi au fost şi realizate 1 8 • Însă episcopul Eugenie Hacman
a convocat, pe 30 ianuarie 1 86 1 , la Cernăuţi, numai pe reprezentanţii clerului care,
la ordinul său, au formulat Dorinţele dreptcredinciosului cler bucovinean, în care
cereau drepturi doar pentru ei (creşterea salariilor, respectarea ega1ei îndreptăţiri
confesionale, separarea de Carlovitz, ridicarea episcopiei la rangul de mitropolie,
precum şi trecerea administrării Fondului Bisericesc în grija clerului) 1 9 • Despre
unirea cu Transilvania, clerul bucovinean nu făcea nicio referire, căci în acest caz
Eugenie Hacman nu putea ajunge mitropolit.
Bucovinenii au protestat şi au cerut, la 1 5 martie 1 862, aprobarea pentru
convocarea la Cernăuţi a unui congres naţiona1 20, la care să participe atât preoţii,
cât şi mirenii. Episcopul a intervenit şi autorizaţia nu a putut fi obţinută. Nici
adresa din 27 martie 1 863 a Dietei Ţării către împărat nu a reuşit să obţină un
rezultat favorabil.
În august-septembrie 1 864 s-a întrunit, la Carlovitz, Sinodul episcopilor
ortodocşi din Austria. Eugenie Hacman şi-a susţinut punctul de vedere în sensul
înfiinţării, pe lângă cea existentă a sârbilor, a două mitropolii româneşti, una la
Sibiu, alta la Cernăuţi, iar pentru cea din urmă să se creeze una sau două episcopii,
urmând ca toţi ierarhii ortodocşi din Austria să constituie un sinod sub preşedinţia
mitropo1itu1ui sârb ca primat. De asemenea, pe lângă fiecare eparhie a propus să se
16

Ion Nistor, op. cit. , p. 66; Simion Reli, op. cit. , p . 275.
Ion Nistor, op. cit. , p . 78.
1 8 Ibidem, p. 79.
1 9 Idem, Istoria Bucovinei, p. 1 26.
20
1. G . Sbiera, op. cit. , p . 6.
17
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înfiinţeze câte un sinod provincial, format numai din clerici2 1 • Propunerile
episcopului au stârnit proteste din partea preoţilor şi credincioşilor săi. Conflictul a
continuat şi în anii următori, în timp ce prin Înaltul Decret Imperial din
24 decembrie 1 864 a fost înfiinţată Mitropolia Ortodoxă a Transilvaniei.
La 2 1 decembrie 1 867 a fost promulgată noua Constituţie Imperială, care, la
articolul XV, garanta fiecărei confesiuni dreptul de a-şi exercita liber şi public
cultul său divin şi de a-şi administra singure averea lor bisericească22 , reluând
articolul II al Constituţiei din 1 849. În temeiul acestui articol, românii bucovineni
au reînnoit lupta pentru dobândirea autonomiei bisericeşti.
În acest scop, pe 1 1/23 iunie 1 870 a fost convocată o mare adunare la
Cernăuţi, la care au luat parte peste 2 000 de delegaţi români din întreaga
Bucovină. Se cerea respectarea drepturilor constituţionale egale cu alte confesiuni,
convocarea congresului bisericesc şi administrarea Fondului Bisericesc23 .
Episcopul Eugenie Hacman s-a împotrivit, prin orice mij loace, alegerilor
pentru congresul bisericesc şi a reluat eforturile pentru ridicarea eparhiei Bucovinei
la rangul de mitropolie. Astfel, prin Decretul Imperial din 23 ianuarie 1 873, a fost
înfiinţată Mitropolia Bucovinei şi Dalmaţiei, cu două episcopii sufragane, Zara şi
Cattaro, episcopul Eugenie Hacman primind titlul de arhiepiscop şi mitropolit24 •
Deoarece episcopul Hacman a decedat la 3 1 martiei2 aprilie 1 873, înainte de
a fi înscăunat, primul mitropolit şi arhiepiscop al Bucovinei şi Dalmaţiei, a fost
Teofil Bendela ( 1 874-1 875). În cursul păstoririi sale a obţinut sporirea salariului
preoţilor de mir şi a clerului monahal, a introdus literele latine în locul celor
chirilice şi a încercat să convoace congresul bisericesc, fiind amânat mereu de
guvernatorul Bucovinei. La 2 1 iulie 1 875 a încetat din viaţă, în Boemia.
A urmat Teoctist Blajevici ( 1 877- 1 879), numit prin Decretul Imperial din
22 martie 1 877. El a reuşit, printr-un memoriu prezentat la 27 noiembrie 1 878
guvernului de la Viena, să obţină acceptul guvernatorului, în mai 1 879, pentru
convocarea congresului bisericesc25 . Însă, chiar în timpul acestor pregătiri, el a
murit (27 iunie 1 879).
Prin Hotărârea Imperială de numire în funcţie, din 1 2 martie 1 880, şi după
depunerea jurământului de credinţă faţă de împărat la 1 2 aprilie 1 880, împăratul
Franz Iosif 1 a întărit, cu Diploma din 1 7 aprilie 1 880, semnată personal şi pecetluită
cu sigiliul cezaro-crăiesc, în funcţia de arhiepiscop şi mitropolit al Bucovinei şi
Dalmaţiei pe dr. Silvestru Morariu-Andrievici, "bărbat onorat prin încrederea totală a
enoriaşilor bisericii greco-orientale din Bucovina şi care s-a distins printr-o
comportare morală în credinţa faţă de împărat şi de Casa Imperială"26•
21

Mircea Păcurariu, op. cit. , p. 1 88- 1 89.
Ion Nistor, Istoria bisericii, p. 1 04 .
23 Serviciul Arhivelor Naţionale Istorice Centrale Bucureşti (în continuare: S.A.N.I.C. Bucureşti),
Fond Teodor Bălan, d. 30, f. 1 27.
24
Simion Reli, op. cit. , p. 277.
25 Ibidem, p. 202-203.
26 S.J.S.A.N., Fond Mitropolia Bucovinei, s. 1 ! 1 , d. 20, f. 1 5- 1 6.
22
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În timpul arhipăstoriei lui Silvestru Morariu-Andrievici identitatea naţională
a Bisericii Ortodoxe şi a populaţiei româneşti a căpătat un nou avânt în contextul
social şi politic din cadrul Imperiului Austro-Ungar în a doua jumătate a secolului
al XIX-lea. Realizările sale au marcat istoria bisericii şi culturii româneşti din
Bucovina: inaugurarea Palatului Mitropolitan din Cernăuţi ( 1 882), întemeierea
tipografiei mitropolitane ( 1 883 ), încurajarea activităţilor culturale şi artistice
(jurnalul " Candela"
1 882, societăţile " Academia Ortodoxă" şi " Armonia" 1 884) şi, mai ales, obţinerea aprobării pentru congresul bisericesc, convocat prin
Decretul Imperiar de la 1 9 iunie 1 882 şi deschis în ziua de 1 4 iulie.
Nu trebuie uitată grija mitropolitului pentru înfrumuseţarea lăcaşurilor sfinte,
la iniţiativa lui fiind zidite mai multe biseric? 8, dintre care a sfinţit 70, precum şi
activitatea susţinută pentru numirea profesorilor români la Gimnaziul din
Suceava29 •
După moartea mitropolitului Silvestru (3/ 1 5 aprilie 1 895), a fost numit, prin
Rezoluţia Imperială din 1 6 februarie 1 89630, Arcadie Ciupercovici ( 1 896-- 1 902), în
timpul căruia rutenii şi-au întărit poziţia în rândul bisericii româneşti, prin ocuparea
mai multor funcţii înalte, iar după moartea sa (5 martie 1 902) a urmat Vladimir de
Repta ( 1 902-1 924), instalat la 1 0/23 noiembrie 1 902 3 1 , care a dus o luptă susţinută
pentru apărarea caracterului românesc al Bisericii Ortodoxe bucovinene şi
împotriva transformării acesteia într-o biserică greco-orientală şi ruteană.
După Unirea din 1 9 1 8 şi după intrarea Dalmaţiei în componenţa statului
iugoslav, ambii episcopi sufragani, de Zara şi Cattaro, au fost demişi. Deoarece
pentru a exista o mitropolie aceasta trebuia să aibă, după canoanele Bisericii
Române, cel puţin o episcopie sufragană, se impunea o nouă organizare a
Mitropoliei Bucovinei. Astfel că, prin Legea de organizare şi statutul Bisericii
Ortodoxe Române din anul 1 925 32 , Mitropolia Bucovinei şi Dalmaţiei a fost
transformată în Mitropolia Bucovinei şi Hotinului.
Activitatea Mitropoliei Bucovinei s-a desfăşurat în temeiul Legii din 1 925
până după cel de-al Doilea Război Mondial, când, din cauza prefacerilor teritoriale
suferite, Mitropolia şi-a restrâns simţitor activitatea, fiind desfiinţată în 1 950, sudul
Bucovinei reintrând, după o absenţă de aproape 1 70 de ani, sub autoritatea
Mitropoliei Moldovei.
Fondul Mitropolia Bucovinei pe anii 1 781-1946 a fost preluat în depozitele
Direcţiei Regionale Suceava la data de 1 7 iulie 1 950, pe bază de proces-verbal şi
-

2 7 Ion Nistor, Istoria bisericii, p. 1 49.
Dr. Ştefan Saghin, Cuvântare, în "Gazeta Bucovinei ", Cernăuţi, anul III, nr. 53, 1 893, p. 2.
29 S.J.S.A.N ., Fond Mitropolia Bucovinei, s. 1 1 /4, d. 69.
30 Dumitru Valenciuc, Ierarhii Bucovinei, Suceava, Grupul Editorial "Muşatinii ", 200 1 , p. 67.

2H

31

lbid"m, p. 69.

32 Legea

nr.

1 402/1 922i, publicnlii în HMonitorul Oficial", nr. 97. 6 mai 1 925, p. 4 994-5 0 1 5.
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inventar, acesta cuprinzând numai numerele dosarelor predate fără cuprinsul
unităţilor de păstrare. În anul 1 953, o parte din materiale din acest fond au fost
scoase şi predate U.R.S.S., iar în 1 96 1 au fost predate Sfatului Popular al Regiunii
Suceava registrele de stare civilă mai noi de 75 de ani. Prin reorganizarea evidenţei
filialei, în 1 967 au fost scoase registrele de stare civilă, care au format colecţie
aparte, rămânând numai în acest fond 5 1 m. 1., care au fost ordonaţi potrivit
nomenclatorului actelor Mitropoliei (folosit începând cu anul 1 826).
În prezent, fondul este format din 1 23 de secţii, în cadrul fiecărei secţii
documentele fiind ordonate pe probleme, în fascicole, pe mai mulţi ani, deoarece
dosarele nu erau încheiate la sfârşitul anului şi nu erau predate anual la arhivă.
Documentele sunt scrise în limbile română, ucraineană, franceză, greacă, sârbă, în
paleografie chirilică, cea mai mare parte fiind în paleografie germană.
Documentele acestui fond ne oferă informaţii importante despre activitatea
instituţiei Bisericii Ortodoxe din Bucovina, precum şi despre implicarea ei în viaţa
socială şi cultural-naţională bucovineană.
Un capitol aparte îl reprezintă documentele referitoare la domeniul feudal al
mănăstirilor, în special al Mănăstirii Putna, căreia Ştefan cel Mare i-a dăruit, între
anii 1 465 şi 1 502, satele Vicovu de Sus, Măneuţi, Bălcăuţi, Ostriţa, Târnauca,
Vicovu de Jos, Vicşani, Cosmin, Greci, Frătăuţi, Botoşani, Climăuţi, Tomeşti,
Clişcăuţi, Balasineşti, Voitinel, Ştiubieni, Petricani, Frumosa, Camenca, Cuciurul
Mare, Stănceni, Crasna, Stăuceni, Cupca ş. a. 33 . Acestei mănăstiri îi erau supuse
Mănăstirile Sf. Onofrei şi Hotin. Ea avea dreptul de crâşmă şi pivniţă în ambele
Vicove şi în oraşele Siret, Cernăuţi şi Botoşani, vii în Cotnari, la Crucea de Jos,
Odobeşti, Botezul, Gârla şi Piatra, familii de ţigani robi şi podani (iobagi), mori în
Siret, o mare presă de sare, o sărărie, prisăci şi case în Siret şi Cernăuţi. Mănăstirea
mai avea dreptul de a lua taxele barierelor din Vicov şi Berhomet, era scutită de
văcărit, gorştină, vădrărit şi desetină. Primea fără plată peşte din iazurile domneşti
şi din Dunăre, sare din ocnele domneşti şi avea dreptul de pescuit în toate apele
moşiilor ei şi în Siret34 .
De aceleaşi drepturi şi privilegii se bucurau şi Mănăstirile Moldoviţa35 ,
.
.
S ucev1ţa36 , S olca3 7 , D ragom1rna38 , Voroneţ39, Sf. 11.1e4o ŞI M�anashrea
�
H umorul m· 4 t ,
care toate au primit şi danii de sate.
·

·

33 S.J.S.A.:-.1., Fond Mitropolia Bucovinei, s. Diverse, d. 1 2 .
34 "Anuarul Arhidiecezei Ortodoxe a Bucovinei ", Cernăuţi, Editura Consiliului Eparhial
Ortodox al Bucovinei, 1 930, p. 43.
35 S.J.S.A.N., Fond Mitropolia Bucovinei, s. Diverse, d. 5.
36 Ibidem, s. Diverse, d. 7 1 , 72, 1 65, 284; s. 9/5, d. 44.
37 Ibidem, s. Diverse, d. 4.
38 Ibidem, s. Diverse, d. 42, 7 1 .
39 Ibidem, s. Diverse, d. 77.
'0 Ibidem.
4 1 Ibidem.
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n acest F �nd s� ăsesc şi alte i � o�aţii privind moşiile, c!sel� şi iazurile
. .
_
_ S , Sf. Nicolae
bisencilor Sf. D1m1tne
ŞI Sf. Ioan Botezătorul
dm Suceava,
Adormirea Maicii Domnului45 din Iţcani şi Sf. Ioan Botezătorul46 din Siret.
Fondul Mitropolia Bucovinei furnizează informaţii privind înfiinţarea
Fondului Bisericesc, format din moşiile mănăstireşti, îmbogăţit în 1 8 1 O cu
majoritatea obiectelor de argint aparţinând mănăstirilor şi bisericilor4 7 • Fondul
Bisericesc a început să cumpere moşii, în special cele împădurite sau bogate în
minereuri. Astfel, între anii 1 86 1 şi 1 869, se duc tratative pentru achiziţionarea
terenurilor miniere din Iacobeni, Eisenau, Cârlibaba, Pojorâta, Fundu Moldovei,
Colacu, Bucşoaia, Gemenea, Ostra, împreună cu instalaţiile miniere48 , cumpărarea
şi amenajarea instalaţiilor balneare din Vatra Domei 49 . De asemenea, se găsesc
informaţii cu privire la prelucrarea lemnului, plutăritul pe Bistriţa50, despre
atragerea capitalului străin în ramura minieră şi forestieră5 1 •
Le�at de marea proprietate, fondul oferă date privind relaţiile dintre stăpâni
şi iobagi 2 , un aspect nou constituindu-1 introducerea de către stat, în 1 843, a
cărticelelor de dări.
Frământările anilor 1 848- 1 849 sunt bine ilustrate în materialele acestui fond,
cuprinzând atât aspecte politice, cât şi economice: manifestul din 2 decembrie 1 848
privind abdicarea împăratului Ferdinand I şi urcarea pe tron a lui Franz Josef5 3 ,
Constituţia din martie 1 84954, libertăţile acordate, proclama ţii în legătură cu
liniştirea spiritelor revoluţionare 55, alegeri ş. a.
Documentele reflectă aspecte ale dezvoltării culturale a Bucovinei, lupta
locuitorilor pentru afirmarea şi menţinerea spiritului naţional, cum ar fi lupta pentru
un congres bisericesc5 6, pentru purtarea şi arborarea tricolorului la zilele festive
româneşti 57 sau serbările de la Putna58 , înfiinţarea unei biblioteci româneşti 59, a
unui muzeu60, precum şi editarea unor calendare în limba română6 1 • De asemenea,
42 Ibidem, s. 9/5, d. 1 6.
43 Ibidem, d. 6.
4 4 Ibidem. d. 2, 3, 5 .
4 5 Ibidem, d . 1 , 63.
4 6 Ibidem, d. 1 5, 60.
47 Ibidem, s. Diverse, d. 2, 40, 79, 9 1 , 99; s. 915, d. 8, 9, I l , 1 2.
48 Ibidem, s. 2/5, d. 2, 4, 9, 1 0, 1 2, 1 4, 1 5, 1 24; s. 9/5, d. 92.
49 Ibidem, s. 2/5, d. 1 6, 44, 49.
50 Ibidem, s. 915, d. 2 1 4.
5 1 Ibidem, s. 2/5, d. 46.
52 Ibidem, s. 1 3/3, d. 1 , 8, I l , 1 2.
53 Ibidem, s. Diverse, d. 969; s. 1 /7, d. 7.
54 Ibidem, s. Diverse, d. 950.
55 Ibidem, s. Diverse, d. 1 006; s. 1 4/ 1 , d. 34.
56 Ibidem, s. 1 12, d. 28, 33; s. 1 /3 , d. 2, 3.
" Ibidem,

s.

Ibidem,
Ibidem,

s.

1 /7, d . 24.

Ihidem. s. 3/2, d. 34; s. 6/ 1 , d. 20X.
59 Ibidem, s . 1 114, d. 1 6; s. 1 0/X, u. 1 , 2 , 1 5 .

��

60

01

s.

J/1:!, d. 4; s. 1 1 /4, d. 4 .
3/7, d. 26, 1 25 .
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este surprinsă activitatea societăţilor culturale " România Jună"62, " Dacia" ŞI
" Societatea doamnelor române"63 .
Un capitol important ilustrat în documentele acestui fond este cel al
învăţământului. Deşi la ocuparea Bucovinei învăţământul era slab dezvoltat, la
stăruinţele episcopului Dosoftei numărul şcolilor începe să crească. Regulamentul
duhovnicesc din 1 786 prevedea ca în fiecare decanat să se deschidă câte o şcoală
urbană şi pe lângă fiecare parohie câte o şcoală rurală sau trivială, puse sub
ascultarea episcopului şi întreţinute pe seama Fondului Bisericesc.
Aceste lucruri au fost schimbate în 1 8 1 5, când şcolile au fost scoase de sub
ascultarea Consistoriului ortodox şi trecute sub controlul Consistoriului catolic de
la Lemberg. Consecinţa a fost scăderea numărului copiilor care frecventau şcoala,
deoarece învăţătorii erau ruteni şi nu cunoşteau limba ţării, ceea ce a dus la
desfiinJarea şcolilor româneşti 64 •
In urma memoriilor făcute, împăratul Ferdinand 1, prin Decretul din martie
1 844, readuce şcolile sub ascultarea Consistoriului episcopal din Cernăuţi,
decretând limba română ca limbă de instrucţie. Din 1 850 Consistoriul a fost
însărcinat şi cu inspectarea şcolilor, activitate desfăşurată până în 1 869, când
învăţământul primar din Bucovina a fost etatizat65 . Pentru perioada 1 844- 1 869 se
găsesc multe documente, mai ales protocoale revizialnice referitoare la
desfăşurarea activităţii şcolilor - numărul copiilor pentru şcoală, frecvenţa,
repartizarea satelor pe centre de şcoli şi construcţii şcolare 66•
Documente importante se referă şi la înfiinţarea şi activitatea Gimnaziului
din Suceava, al doilea din Bucovina67 , date despre local, programa analitică,
manuale, corpul didactic, primii profesori români - Constantin Andrievici Morariu,
Ioan Beldean, Ştefan Nosievici -, burse, elevi, limba de predare, premii ş.a.
Fuga peste " cordon ", în Moldova, a numeroase familii din satele Bosanci,
Valea Seacă, Capu Codrului, Stroieşti, Măzănăeşti, Sf. Ilie, Zahareşti, Corlata,
Stupca, Bălcăuţi, Udeşti 68, precum şi a unor boieri, preoţi şi călugări69 este de
asemenea relatată în documentele fondului.
Şi alte aspecte, precum cercetarea în domeniul sanitar şi de ocrotire a sănătăţii,
se pot afla din acest fond, întrucât se găsesc ordine şi rapoarte ale preoţilor care
consemnau starea sănătăţii populaţiei. Spre exemplu, aflăm date despre vaccinarea
copiilor7 0, despre epidemia de vărsat7 1 sau despre epidemia de holeră din 1 86672 .
62 Ibidem, s. 1 3/7, d. 1 8, 32.
63 Ibidem, s. 1 3/7, d. 1 2.
64 Ibidem, s. 6/2, d. 4 1 , 66, 67.
65 Ibidem, s. 1 114, d. 79.
66 Ibidem, s. 1 / 1 , d. 9, I l ; s. 3/3, d. 77, 1 02; s. 1 1 / 1 , d. 1 , 2; s. 1 1 /3, d. 4.
67 Ibidem, s. 1 1/4, d. 30.
6K Ibidem, s. 6/2, d. 1 6, 22, 48, 68, 72, 73, 74, 75, 86; s. Diverse, d. 22 1 .
69 Ibidem, s. Diverse, d. 60, 6 1 , 84, 59.
70 Ibidem, s. Diverse, d. 1 322, 1 328, 1 444.
71 Ibidem, s. Diverse, d. 1 449.
72 Ibidem, s. 6/2, d. 1 30.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

470

Simina-Octavia Stan

10

O atenţie deosebită a fost acordată construirii de biserici, restaurării şi
întreţinerii mănăstirilor monument istoric: Putna73 , Suceviţa74, Voroneţ75 ,
Moldoviţa76, Humor77, Solca7 8, Dragomirna7 9, Sf. l lie80, Arbore8 1 , Suceava82 ,
Bădeuţi83 ş. a.
Nu în ultimul rând găsim referiri la locurile şi metodele de tratament: băi de
burcut84, băi de pucioasă85 , băi de zăr86, la acţiuni de binefacere87 , construcţii de
drumuri publice88 şi căi ferate89, precum şi referiri la ştiinţele auxiliare ale istoriei,
cronologia90 şi epigrafia9 1 •
Acestea sunt câteva aspecte pe care le-am considerat semnificative şi prin
care am dorit să evidenţiem vasta activitate a Mitropoliei Bucovinei (până în 1 873
Episcopia Bucovinei) ca instituţie supremă bisericească, dar şi ca instituţie
îndrumătoare şi coordonatoare a vieţii sociale, culturale, politice şi naţionale a
românilor din Bucovina de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi până la începutul
secolului al XX-lea.

73 Ibidem, s. 3/2, d. 8; s. 61 1 , d. 222; s 9/2, d. 1 3.
74 Ibidem, s. 9/5, d. 44.
75 Ibidem, s. 7/4, d. 54; s. 911 , d. 255.
76 Ibidem, s. 9/ 1 , d. 68 1 .
77 Ibidem, d. 99, 1 99.
78 Ibidem, d. 272.
79 Ibidem, s. 3/2, d.7
80 Ibidem, s. 7/4, d. 88.
8 1 Ibidem, s. 91 1 , d. I l , 283.
82 Ibidem, d. 1 54, 1 60, 684, 7 1 5.
83 Ibidem, s. Diverse, d. 1 945.
84 /bidem, s. 7/3, d. 1 39, 1 43, 1 48, 1 62; s. 1 6/6, d. 4.
85 Ibidem, s. Diverse, d. 728; s. 4/6, d. 1 , 7; s. 1 21 1 , d. 40, 9 1 , 1 07, 1 08 .
86 Ibidem, s. Diverse, d. 1 347; s. 1 21 1 , d. 2, 96, 97, 1 06.
87 Ibidem, s. 2/5, d. 6, 7; s. 7/3, d. 8, 9; s. 8/4, d. 2; s. 1 317, d. 6.
88 Ibidem, s. 7/3, d. 29 1 .
89 Ibidem, s. Diverse, d. 1 656, 1 680.
90 Ibidem, s. 9/4, d. 1 85.
9 1 Ibidem, s. Diverse, d. 496, 497, 507, 508.
.
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TOPONIMIA COMUNEI VICOVU DE JOS

(1)
CARMEN-RODICA CHELBA

The toponymy of Vicovu de Jos village (1)

'
(Abstract )

This paper presents a study of toponymy. It is the result of toponomyc surveys
made in the field, supplemented with a documentary literature, using the experience and
results of researchers who have dea it so far in this region. Developing such a study was
necessary, the area is less known in dialectological terms. The paper is divided into
severa! parts: the natural history of Vicovu de Jos, city name, onomasiology, personal
toponyms.
Keywords: toponymy, Vicovu de Jos, landscape, history, city name,
onomasiology, personal toponyms.

INTRODUCERE
Lucrarea de faţă reprezintă un studiu de topomm1e. Ea este rezultatul
anchetelor toponimice efectuate în teren, completate cu o documentare
bibliografică de specialitate, folosindu-se experienţa şi rezultatele obţinute de
cercetătorii care s-au ocupat, până în prezent, de această regiune.
Elaborarea unui astfel de studiu era necesară, zona fiind mai puţin cunoscută
din punct de vedere dialectologic, prin aceasta aducându-ne şi noi o modestă
contribuţie la cunoaşterea comunei natale. Totodată, prin această lucrare, am dorit
să punem în practică cunoştinţele pe care le-am acumulat la Universitatea " Ştefan
cel Mare" din Suceava, pe parcursul celor patru ani de studii.
Desigur, prin această lucrare, nu putem spune că am epuizat toate problemele
care se pun, din punct de vedere teoretic, în legătură cu această zonă, cu atât mai
mult cu cât multe probleme sunt încă controversate, noi încercând să aducem o
contribuţie la elucidarea unora dintre ele. Având în vedere toate acestea,

•

Traducere: Ana-Gabriela Drahta.

Analele Bucovinei, XVIII, 2 (37), p. 47 1 -492, Bucureşti, 20 1 1
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considerăm că cercetările trebuie continuate, iar cunoştinţele dobândite să
constituie un sprijin pentru cercetările care vor urma.
CADRUL NATURAL
" Nicăieri pe tot cuprinsul pământului românesc nu se află, pe un spaţiu atât
de mic, atâta bogăţie de istorie românească, atâtea amintiri scumpe ale trecutului
nostru" - spunea istoricul Dimitrie Onciul, în 1 9 1 5, referindu-se la partea de nord a
Moldovei.
Străbătând meleagurile de o tulburătoare frumuseţe ale Ţării de Sus, cu culmi
tărăgănate şi prelungi, acoperite cu falnice păduri de brad şi molid, despărţite de
văi largi cu pajişti întinse, meleaguri ce adăpostesc, din vremuri străvechi, sate
bogate şi vestite ctitorii domneşti sau boiereşti, omul zilelor noastre este
impresionat nu numai de peisajul natural atât de pitoresc al acestui ţinut, ci şi de
numeroasele mărturii de civilizaţie şi cultură românească ale căror forme inedite,
păstrate până astăzi, sunt măsura sensibilităţii şi capacităţii artistice a poporului,
dovezi ale permanenţei şi ale statomiciei sale istorice pe acest pământ.
În acest " rai al Moldovei " - cum numea Mihai Eminescu Bucovina -, pe
versantul de răsărit al Carpaţilor, în zona de contact a Obcinelor Bucovinei cu
Podişul Sucevei, este aşezată comuna Vicovu de Jos, una dintre cele mai frumoase
aşezări de pe cursul mijlociu al râului Suceava. Beneficiind de condiţii naturale
favorabile, oamenii s-au aşezat aici cu foarte mult timp în urmă, acest lucru fiind
evident dacă avem în vedere că această comună este atestată documentar de mai
bine de 500 de ani.
Din punct de vedere geografic, teritoriul comunei este situat între
următoarele coordonate geografice: 47°50'28 " şi 47°54'52" latitudine nordică şi
25°38' şi 25°46'32 " longitudine estică.
Astăzi, comuna Vicovu de Jos este una dintre unităţile administrative ale
judeţului Suceava, fiind aşezată în partea de nord a acestui judeţ, pe partea dreaptă
a râului Suceava, în limitele actuale comuna având o suprafaţă de circa 42 km 2
(4 1 95 ha), din care 332 ha teren intravilan şi 3 803 ha extravilan.
A vând în vedere suprafaţa comunei, putem afirma că Vicovu de Jos este o
localitate de mărime mijlocie în cadrul judeţului, învecinându-se astăzi în partea de
nord şi nord-vest cu comunele Vicovu de Sus şi Bilca, linia de demarcaţie fiind
râul Suceava; la vest se află comuna Putna, Obcina Mare şi Dealul Aluniş; la sud 
Obcina Putna, iar la est comuna Gălăneşti.
În forma actuală, ea a fost constituită ca unitate administrativă în anul 1 968,
în componenţa sa neintrând mai multe localităţi. Comuna Vicovu de Jos este
alcătuită din câteva cătune: Remizău, Marginea Satului, Câmpu, Vatra Satului,
care, însă, se pierd unele în altele, satul ţinându-se lanţ pe partea dreaptă a Sucevei,
de-a lungul a circa 8 km de la est la vest.
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Legăturile cu celelalte comune sunt asigurate de şoselele judeţene, care trec
prin mijlocul localităţii : una de la est la vest, care asigură legătura oraşului Rădăuţi
cu Putna, şi alta dinspre Gura Humorului spre graniţa de nord a ţării.
Drumul principal, azi DJ 209E, datează din epoca medievală, el fiind refăcut
şi modernizat în timpul stăpânirii austriece, primind denumirea de " drum
împărătesc", datorită faptului că asigura legătura directă dintre Ardeal şi Galiţia.
De asemenea, teritoriul comunei este traversat şi de calea ferată Suceava
Nisipitu, construită în secolul al XIX-lea, tot sub dominaţie austriacă.
Din punct de vedere fizica-geografic, teritoriul comunei este situat în partea
de nord-vest a Depresiunii Rădăuţi, la o altitudine medie de 450 m.
În partea de vest, teritoriul localităţii se suprapune pe zona de contact dintre
Depresiunea Rădăuţi şi Obcina Mare, la o altitudine medie de 500 m, de aici
relieful etajându-se şi ajungând la altitudini de peste 900 m, în Vârful Aluniş.
Ca în întreaga regiune de contact între podiş şi Obcine, cu pante când mai
repezi, când mai domoale, versanţii au fost tăiaţi de torenţi, pâraie şi râuri repezi,
care aleargă spre nord-est pe prundişurile abia prinse în ierburile şi tufişurile
luncilor înguste. Cursurile lor, uneori destul de bogate, sunt rezultatul climatului
care caracterizează zona aceasta.
Din acest punct de vedere, comuna Vicovu de Jos este situată într-o zonă de
climat temperat, cu un continentalism moderat, lucru reflectat, în principal, în
distribuţia temperaturilor şi precipitaţiilor de-a lungul unui an. Temperatura aerului
este una dintre componentele cele mai importante în caracterizarea unui climat, ea
înregistrând în timp un mare grad de variabilitate. Astfel, temperatura medie în
această zonă este de circa 7°C (7, 1 oc la Staţia meteorologică Rădăuţi), însă au
existat ani în care media anuală a fost 9, 1 oc ( 1 983) sau a fost sub 6°C ( 1 980).
De-a lungul unui an, variaţiile sezoniere şi lunare ale temperaturilor sunt o expresie
a continentalismului, luna cea mai caldă fiind aici iunie (circa 1 9°C media acestei
luni), iar cea mai rece fiind februarie ( -5°C). Temperaturile de vară depăşesc însă
maxime de 30°C (maxima absolută 37, l °C în 1 96 1 , la Staţia Rădăuţi), iar iarna
minimele depăşesc şi ele -30°C (-33°C în 1 995, la aceeaşi staţie meteorologică).
Alături de temperatură, precipitaţiile sunt un alt factor important de
caracterizare climatică. Distribuţia precipitaţiilor de-a lungul unui an este strâns
legată de dinamica maselor de aer şi de originea lor. Media multianuală a
precipitaţiilor în această zonă este de circa 580 mm, însă au existat ani secetoşi în
care s-a înregistrat o medie de circa 4 1 O mm ( 1 990 - Staţia Rădăuţi) sau ani
ploioşi, cu medii ale precipitaţii lor de peste 850 mm ( 1 99 1 - aceeaşi staţie
meteorologică). Ploile de primăvară, şi mai ales cele de vară, au deseori caracter
torenţial, fapt ce face ca, primăvara şi vara debitele pâraielor din zonă să fie mai bogate.
În ceea ce priveşte vânturile, cele mai frecvente de-a lungul unui an sunt cele
din direcţia nord-vest. lama îşi face simţită prezenţa " crivăţul", care bate dinspre
nord-nord-est şi care este un element caracteristic al climatului continental de aici.
În ceea ce priveşte vegetaţia, pe baza elementelor floristice de aici, se
consideră că regiunea aparţine Provinciei Central Europene, est carpatice
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(V. Băcăoanu ş.a., Podişul Moldovei. Natură, om, economie, Bucureşti, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1 980). Astfel, vegetaţia aparţine în întregime etajului
vegetaţiei forestiere, care coboară până la zonele cele mai joase ale văii Sucevei.
Dezvoltarea vegetaţiei forestiere a fost favorizată şi de climatul umed şi răcoros,
soiurile brune şi podzolice, precum şi de relieful care se etajează de la est la vest. În
privinţa pădurilor, se disting două subetaje de vegetaţie forestieră: subetajul
pădurilor de fag şi subetajul pădurilor de amestec fag-conifere. Multe dintre
speciile de arbori de aici au dat denumirea unor locuri, care se păstrează şi azi în
toponimia locală: În Plopi, În Mesteceni, Aluniş, În Arini. Pajiştile montane s-au
format pe locul pădurilor defrişate de-a lungul timpului. Astfel, toponime ca Arşiţa
demonstrează acest lucru. Prin urmare, ele se află pe terenurile ocupate odinioară
de pădurile de amestec, fag şi conifere sau chiar răşinoase pure, pe anumite areale.
Defrişarea s-a făcut prin poienire, iar poienile au fost ocupate, mai târziu, de stâni,
aşa cum s-a păstrat şi în toponimie (Poiana Stânişoara). Alte poieni au primit, însă,
denumiri care reflectă diferite alte aspecte. Pajiştile se compun, în general, din
ierburi înalte şi medii, ca păiuşul, firuţa, trifoiul, ţepoşica, iarba câmpului etc. În
lungul luncilor unor râuri ca Suceava sau Remizău a apărut o vegetaţie intrazonală,
formată din specii iubitoare de umezeală ca răchita, salcea, plopul, arinul, cruşânul.
Unele din aceste specii au dat, de asemenea, denumirea unor locuri : de exemplu
Cruşâni este un loc a cărui denumire vine de la cea a cruşânului, arbust care se
găseşte din abundenţă în zona denumită astfel.
Fauna este caracteristică zonei de deal şi de munte. Se întâlnesc animale ca:
lupul, ursul, vulpea, mistreţul, veveriţa, dihorul, căprioara şi păsări: bufniţa,
cucuveaua, găinuşa sălbatică, uliul, ciocănitoarea.
În ceea ce priveşte hidrografia regiunii, teritoriul comunei Vicovu de Jos se
află în totalitate în bazinul hidrografic al râului Suceava, care formează şi hotarul
nordic al comunei. Există, însă, pe teritoriul comunei şi numeroase pâraie care au
săpat văi adânci în depozitele de roci friabile, unele păstrând această caracteristică
a văii şi în denumirea cătunului pe care-I străbate de la un capăt la altul.
Se observă, aşadar, că denumirile locurilor de aici păstrează caracteristici ale
vegetaţiei sau ale formelor şi microformelor de relief din zonă, lucru pe care îl vom
urmări pe parcursul capitolelor care urmează.
I STORICUL COMUNEI VICOVU DE JOS
Îmbinând mărturiile directe privitoare la acest sat cu legendele despre el şi cu
alte izvoare istorice referitoare la partea de ţară unde este aşezat Vicovu de Jos,
putem schiţa o istorie convingătoare şi semnificativă a localităţii, reprezentativă
atât pentru destinul ei, cât şi pentru cel al celorlalte localităţi, în mij locul cărora se
află situată.
Despre meleagurile acestea, înscrise definitiv în istoria poporului nostru,
chiar dacă nu au fost locuite în întregime din cele mai vechi timpuri, nu putem
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spune că au fost pustii sau neprielnice pentru aşezarea oamenilor cu mult timp în
urmă. Existenţa unor urme paleolitice lângă Gura Humorului, a aşezărilor neolitice
de la Ilişeşti, a unui cimitir de incineraţie aparţinând carpilor (ramura nordică a
dacilor) la Suceava (unde s-au găsit urme din epoca primitivă), a urmelor de cultură
a " amforelor sferice" descoperite la Dealul Iancului de la Grăniceşti, datând din
perioada de trecere de la Neolitic la Epoca bronzului, a aşezării dacice de la Siliştea
Şcheii şi, mai ales, a celor 1 8 tumuli neolitici din ţarina Bilcii şi a tumulilor din
Vicovu de Jos, a unor resturi ceramice şi silexuri de tip Cucuteni, descoperite în
localităţile amintite, ne îngăduie să spunem că valea Sucevei a fost străbătută, pe
ambele maluri, din cele mai vechi timpuri, de fiinţa omenească, în căutare de
hrană, adăpost şi linişte.
" Acest rai unic prin fertilitate a avut locuitori statornici din cea mai adâncă
preistorie", scria M. Sadoveanu. Aşa cum am arătat mai sus, există în apropiere
urme de locuire paleolitice, apoi neolitice, la Horodnicul de Sus, Frătăuţii Noi,
Bilca şi chiar Vicovu de Jos. Epoca bronzului a fost atestată pe teritoriul
localităţilor Horodnicul de Jos, Volovăţ, Rădăuţi, aceleaşi localităţi prezentând şi
urme de locuire datând din prima vârstă a Epocii fierului. Peste aceste vestigii se
suprapun urme de locuire datând din epoca dacică, cea a secolelor al II-lea şi
al III-lea d. Hr. Începând cu costobocii şi dacii liberi, s-au înregistrat mişcări de
populaţii în căutare de vânat sau în timpul retragerilor din faţa duşmanilor, mişcări
în care probabil au străbătut potecile şi dealurile din preajmă, pâraie şi locurile
împădurite în care nu este exclus să se păstreze, într-un fel sau altul, urme ale
trecerii lor.
Atâta timp cât la Siliştea Şcheii s-a găsit o monedă de argint ce face parte
dintr-o emisiune de la Antoninus Pius ( 1 3 8-1 6 1 ) sau Marcus Aurelius ( 1 6 1 - 1 80),
lângă Frătăuţii Noi s-au semnalat alţi tumuli şi unele fortificaţii cu val de pământ,
iar la Horodnicul de Jos s-au identificat încă aproximativ şapte tumuli, rămâne
sigur faptul că omul nu a ocolit aceste locuri în trecut, cum de altfel nu le ocoleşte
nici astăzi.
Cu toate că de-a lungul istoriei s-au adăugat şi alte populaţii la populaţia
autohtonă, aceasta şi-a păstrat, până astăzi, originalitatea etno-culturală, atât în ceea
ce priveşte arhitectura şi funcţionalitatea gospodăriilor, cât şi trăsăturile particulare
ale portului, ale meşteşugurilor, ale obiceiurilor şi datinilor populare.
De-a lungul timpului, aici au venit, s-au aşezat şi au convieţuit cu autohtonii
diverse populaţii: triburi germanice, slave, turco-tătare. Cu toate acestea, băştinaşii
au rezistat tuturor nenorocirilor şi şi-au păstrat fiinţa naţională, îndârjindu-se să
rămână aici ceea ce au fost dintotdeauna - români.
Pătrunderea uşoară pe firul apelor, trecerea fără mari dificultăţi a munţilor,
vegetaţia şi fauna bogată, existenţa unor mari drumuri în preajmă şi a unora de
legătură între ele a făcut ca omul să fie aici o prezenţă statornică.
Dintre drumurile cele mai vechi de aici putem aminti pe cel "tătărăsc"
(la rândul său aşezat pe unul mai vechi), ce trecea dinspre Siret pe la Marginea şi
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continua către Putna şi alte locuri, făcând legătura între estul şi vestul ţării. De
asemenea, drumul ce urca pe valea Sucevei până la Vicov, de unde se despărţea pe
o parte spre nord şi pe alta la sud, către Marginea şi către Straja, trecând peste
" plaiul Moldovei " şi prin Lucina în Maramureş şi Ardeal.
Atâta vreme cât la vreo 20 km este situat oraşul Rădăuţi, la Marginea există
un străvechi centru ceramic, la Siret a fost vechea capitală a Moldovei, la Frătăuţii
Vechi se află o veche curte boierească cu caracter de apărare, datând probabil din
secolele XIII-XIV, iar la Rădăuţi se află mormintele primilor voievozi ai
Moldovei, este greu de crezut că locurile acestea atrăgătoare de pe malul Sucevei
au fost pustii şi necunoscute. Poate că nu au fost locuite compact, însă aceste locuri
au fost străbătute de oameni din cele mai vechi timpuri şi, probabil, în locuri ca
acestea cu ape, păduri şi poieni se retrăgeau, în vremuri de restrişte, cei care au
constituit şi conservat fiinţa poporului nostru.
O curiozitate este poate şi faptul că această parte de ţară nu a cunoscut
orânduirea sclavagistă, aici trecându-se direct la structura feudală, moment ce
coincide cu perioada de frământare intensă pentru unificarea aşezărilor şi
oamenilor într-un stat centralizat. Acest stat trebuia să reziste presiunilor din vest
ale ungurilor, din nord ale polonilor şi din est ale tătarilor, cărora li se vor adăuga
curând turcii şi alţi cotropitori lacomi de bogăţiile, frumuseţile şi poziţia strategică
a acestor locuri.
În legătură cu vechimea Vicovului de Jos s-au emis diverse păreri. Dimitrie
Dan, în lucrarea Cronica Episcopiei Rădăuţi, apărută la Viena, în 1 9 1 2, afirma că
" Mitropolia Moldovei a posedat din vechime satul Vicov de Jos, situat în imediata
apropiere a Rădăuţiului, cu moară pe Suceava şi vamă şi satul Greci pe Siret, dăruit
apoi de Alexandru cel Bun, în 7 ianuarie 1 402, Episcopiei de Rădăuţi" . În cap. IV
al lucrării amintite, autorul adaugă faptul că " Mitropolia Moldovei a fost dotată din
vechime de Alexandru cel Bun cu satul Vicovu de Jos cu moară şi vamă, Greci pe
Siretiu şi în 7 ianuarie cu Avăreştii " . Lucrarea lui Dimitrie Dan nu indică şi sursele
informative folosite la întocmirea ei, de aceea nu s-au putut compara cele afirmate
de autor cu documentele în cauză. Este, însă, cert că aşezarea este anterioară
secolului al XV -lea.
În cronica manuscrisă a bisericii Vicovu de Jos apare, în anul 1 408, o
atestare a aşezării, atunci când Alexandru cel Bun, printr-un hrisov, face ca danie
acest sat, cu moară călugărească şi cu vama mică a Sucevei, Episcopiei şi
Mitropoliei Moldovei, act care nu apare însă în vreo publicaţie sau colecţie de
documente.
În documentele medievale, prima menţionare directă a aşezării numite azi
Vicovu de Jos a fost cea din 1 2 martie 1 458. Este vorba de un document dat de
Ştefan cel Mare în favoarea Mitropoliei Sucevei, în care aşezarea este numită

" } icov, partea de jos ".

În epoca medievală, aşezarea a mai fost denumită şi

"
"Gicov de jos însă numele "
se referă la Vicovu de Sus.

j icov " este menţionat pentru prima dată în
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Care a fost evoluţia reală a aşezării până la data menţionării sale în
documentele medievale nu putem şti, pentru că documentele sunt relativ târzii şi cu
puţine date, însă se pot trasa câteva ipoteze, pornind de la datele cunoscute, care se
referă la alte aşezări.
Zona depresionară Rădăuţi a fost locuită încă din Paleolitic, deci este posibil
ca şi în Vicovu de Jos să fi fost o aşezare veche, care s-a menţinut şi în epoca
medievală. Cine a fost stăpânul sau conducătorul aşezării până în secolul al XV-lea
sau dacă aşezarea a fost una liberă nu putem şti, deoarece nu există documente care
să lămurească această problemă.
În ceea ce priveşte prima întrebare, adică cine a fost conducătorul sau
stăpânul aşezării, unii pasionaţi de istoria acestei aşezări susţin că ea ar fi aparţinut
lui " pan Vlad j icovne", un dregător al lui Ştefan cel Mare. Există în acest sens un
document dat de Ştefan cel Mare la 25 iunie 1 44 1 , prin care el dăruieşte "panului
Vlad jicovne şi nepotului său Dragoş, pentru credincioasă slujbă, satele Micuşani,
Miroslăveşti şi Călineşti, precum şi trei selişti " . Poate tocmai pe una din cele trei
selişti se va înfiinţa şi viitorul sat Jicovul de Jos, care va primi numele lui Vlad
Jicovne, proprietarul său, iar acest sat va fi pomenit prima dată în documente, cu
acest nume, în 1 458.
După ipoteza susţinută de Dimitrie Dan în lucrarea sa, pe care am amintit-o
anterior, satul s-ar fi aflat, la sfârşitul domniei lui Alexandru cel Bun, în stăpânirea
Mitropoliei Sucevei. O altă ipoteză ar fi aceea că aşezarea a fost întemeiată de
câţiva locuitori ai aşezării Vicovu de Sus, care, din diferite motive, şi-au părăsit
vechea aşezare şi s-au stabilit tot pe valea Sucevei, înfiinţând o nouă aşezare, care a
primit numele de Vicovu de Jos, în amintirea locului lor de baştină. Sintagma " de
jos" a fost adăugată deoarece noua aşezare înfiinţată se află mai la vale pe râul
Suceava. Ipoteza poate fi acceptată dacă avem în vedere faptul că localitatea
Vicovu de Sus este menţionată în documente anterior localităţii Vicovu de Jos.
Prima atestare documentară a Vicovului de Sus o întâlnim într-un document
dat de voievozii Ilie şi Ştefan, în 23 mai 1 436, în favoarea lui Stan Sabiei şi a
fraţilor săi. În document se spune că satul " anume Jicovu de Sus" a fost dăruit lui
Stan Babici şi fraţilor săi pentru "dreapta şi credincioasa lor slujbă către noi "
pentru a le fi " urie cu tot venitul nestricat în veacul veacului lor" . Deci, am putea
afinna că în 1 436 exista şi satul Vicovu de Jos. Dacă este corectă afirmaţia că satul
Vicovu de Jos a fost înfiinţat de locuitori ai satului Vicovu de Sus, atunci se pune
iarăşi problema de unde provine denumirea de Vicov sau " Jicov" , " Gicov" în
documentele din acea vreme. Există, în acest sens, două ipoteze. Unii istorici şi
lingvişti susţin că denumirea satului ar proveni de la numele unui râu, Şikova, care
se află pe teritoriul comunei Vicovu de Sus, bazându-se pe faptul că bătrânii, până
şi astăzi, îi zic " Jicov" . De această părere este şi profesorul C. C. Giurescu, în
Istoria Românilor, ediţia 1 935. A doua ipoteză este că numele localităţii poate
proveni de la cuvântul " cic-cicova" , care înseamnă unchi, cuvânt de origine slavă.
Varianta este posibilă, dacă ne gândim la înrudirea dintre oameni şi la faptul că
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cele două localităţi cu acelaşi nume sunt foarte apropiate, aflându-se una în
continuarea celeilalte, iar locuitorii din Vicovu de Sus au înfiinţat şi localitatea
Vicovu de Jos.
O altă posibilitate de apariţie a localităţii ar fi aceea că a apărut după
înfiinţarea vămii pe Suceava, în preajma punctului respectiv. În legătură cu acest
fapt poate fi amintită o altă explicaţie a denumirii localităţii. Astfel, forma veche
)I{J1KW(B) arată rostirea z în loc de " vi " . Forma aceasta apare într-un document
din 1 5 martie 1 490, în care )I{J1 reproduce sunetul moldovenesc z. Numele satului
se pronunţa, aşadar, ca şi astăzi: zikov. A vând în vedere toate acestea, se susţine
ideea că numele localităţii ar proveni din cuvântul " BJ1rZ", bucată dintr-o stofă.
Deci, numele ar putea fi pus în legătură cu existenţa vămii mici a Sucevei pe
teritoriul localităţii (Mihai Costăchescu, Documente moldoveneşti înainte de Ştefan
cel Mare, voi. 1, Iaşi, Viaţa Românească, 1 93 1 ).
Situaţia Vicovului de Jos, cum se prezenta ea pentru prima dată în
documentul din 1 2 martie 1 458, este schimbată de Ştefan cel Mare în
20 septembrie 1 479, când este dat Mănăstirii Putna, sub stăpânirea căreia va sta
până la venirea austriecilor în Bucovina, la 1 774.
Satele Vicovu de Jos şi Vicovu de Sus vor fi întărite Mănăstirii Putna, de
către Ştefan cel Mare, prin noi documente, unul din 1 5 martie 1 490 şi celălalt din
2 februarie 1 503 . Prin documentul din 1 2 martie 1 45 8, Ştefan cel Mare oferă
Mitropoliei Sucevei două sate: Vereşcecani şi Ungureni, în schimbul Jicovului de
Jos, pe care îl dăruieşte Mănăstirii Putna. Acest lucru poate fi explicat prin faptul
că Vicovu de Jos se află în imediata apropiere a Putnei şi, în plus, avea şi moară pe
râul Suceava, fiind considerat un punct de importanţă deosebită în apropierea
graniţei.
Situaţia pnv1toare la suprafaţa satului nu este cunoscută, pentru că
documentele medievale nu o menţionează, ele fiind, în general, sărace în informaţii
referitoare la suprafaţa, hotarele, numărul de case sau de locuitori ai unei aşezări.
Nici unul dintre documentele medievale din această perioadă nu face, nici măcar
indirect, aluzie la trasarea hotarelor dintre sate. În general, ele obişnuiesc să descrie
satele ca având hotarele trasate într-o epocă anterioară. Formula folosită în acte
oficiale, atunci când este vorba de hotare, este de forma: " cu toate vechile lor
hotare" sau " neclintit nici odinioară în veci " sau "hotarul acestor moşii să fie" .
Aşadar, documentele moldoveneşti afirmă că hotarele ar fi existat într-o perioadă
mult mai veche, ceea ce ne poate îndreptăţi să afirmăm că şi Vicovu de Jos, ca şi
alte sate, are o vechime mult mai mare decât cea dată de prima lui atestare
documentară.
Numărul locuitorilor satului, Ia fel, nu se poate şti cu exactitate, pentru că
izvoarele nu I-au reţinut. Se ştie că în epoca medievală satele nu aveau o populaţie
numeroasă, ele având în jur de 20 de gospodării.
Localitatea Vicovu de Jos este amintită, în documente, şi mai târziu, după
moartea lui Ştefan cel Mare. Un astfel de document este cel din 2 1 august 1 520,
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când " Ştefan Voevod întăreşte satele Mănăstirii Putna, cumpărate de bunul său
Ştefan Voevod, anume Gicovul de Sus, Gicovul de Jos, Voitinul şi Măneuţii " .
Satul va fi pomenit în documente şi după această dată, în 1 592, în timpul lui
Dabija-Vodă, apoi în 1 6 1 9 de Gaşpar-Vodă, în 1 623 în timpul lui Ştefan
Tomşa-Vodă, în 1 650 de Vasile-Vodă, în 1 660 de Ştefan-Vodă, în 1 677 şi 1 678 de
Antoni Ruset-Vodă, în 1 679 şi 1 683 de Duca-Vodă.
Prima atestare din secolul al XVIII-lea este cea din 20 aprilie 1 70 1 , când
Constantin Duca Voievod scrie ţăranilor din Vicove şi Frătăuţi, care s-au împrăştiat
de răul birurilor, că le-a uşurat birul. Putem trage concluzia, de aici, că la începutul
secolului al XVIII-lea birurile erau destul de mari, fapt ce ar fi dus la depopularea
aşezărilor, printre care se număra şi Vicovu de Jos.
Pe parcursul secolului al XVIII-lea, situaţia satului este destul de grea, el
fiind pomenit în documente numai pentru a plăti noi biruri şi dări către domnie.
Astfel, într-un document din 2 noiembrie 1 727, Grigore Ghica Voievod " tocmeşte
pe Vicove şi Frătăuţi să dea goştina cu cisla, adică 450 lei pe an", apoi, în 1 3 iulie
1 742, " domnul Constantin Nicolae Voievod scuteşte de bir satele mănăstirii Putna,
anume Vicovile şi Frătăuţii " . Va fi scutit de biruri şi în 30 mai 1 756, când
Constantin Mihail Cehan Racoviţă Voievod dă un document în acest sens satelor
mănăstirii Putna. În 5 noiembrie 1 76 1 Grigore Ioan Voievod stabileşte hotarele
satului Crasna şi dă o parte a Vicovului de Jos Mănăstirii Putna, iar cealaltă parte
lui Alexandru Ilschi. Un ultim document înainte de ocuparea Bucovinei de austrieci
este cel din 1 3 ianuarie 1 764, prin care Grigore Calimah Voievod acordă din nou
scutiri de taxe satelor Mănăstirii Putna, printre care se aflau şi Vicovele.
Perioada de la jumătatea secolului al XVIII-lea, precum şi cea de-a doua
jumătate a acestui secol, este una de ample mişcări de populaţie. Acum se stabilesc
în satele din Moldova şi Bucovina multe familii din Ardeal, care contribuie la
întărirea elementului românesc. Este perioada bej enarilor ardeleni în Bucovina,
perioadă de care s-au ocupat mulţi istorici, printre care şi Ion 1. Nistor sau, mai
nou, Mihai Iacobescu.
Structura etnică a Bucovinei se prezenta astfel, în urma recensământului rus
din 1 773-1 774: dintre cei 84 5 1 4 locuitori din cele 266 de localităţi şi trei târguri,
54 284 erau români (64,23%); ruteni - 1 7 1 25; huţuli - 5 975; ţigani - 2 655; evrei
2 425; ruşi - 1 665; poloni - 460. În recensământul Rimski-Korsakov mai sunt
amintiţi şi 20 de germani.
În ceea ce priveşte situaţia etnică din Bucovina, Ion 1. Nistor, într-un articol
intitulat Bejenari ardeleni în Bucovina, publicat în revista " Codrul Cosminului " în
1 927, spunea că "în Moldova de Sus s-au putut observa două curente etnice
deosebite: unul slavon, venind din Galiţia şi Podolia şi altul latin, pornind din
Transilvania" . Ambele curente " se ciocniră în valea superioară a Siretului,
dezlănţuind o luptă seculară între două rase, rasa latină şi rasa slavonă, care s-a
sfărşit numai de curând cu izbânda finală a curentului etnic românesc" .
-
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Migraţiile de populaţie din Transilvania spre Moldova s-au produs şi înainte
de instaurarea stăpânirii austriece, dar şi după această dată. De altfel, venirile de
populaţie dinspre Transilvania spre Moldova sunt mult mai vechi. Însuşi Ion 1.
Nistor afirma că " năzuinţele româneşti spre o expansiune etnică dincoace de
Carpaţi sunt aşa de vechi, ca însăşi zămislirea neamului românesc" . Acelaşi autor
spunea că şi cuceririle lui Traian în Dacia tindeau tot spre nord-est şi răsărit. Cu
toate acestea, " descălecatului politic din Maramureş i-a premers un descălecat etnic
din Transilvania nordică, care a creat baza naţională pentru înjghebarea satului
moldovenesc " .
Regiunile de la est de Carpaţi au continuat să primească bejenari ardeleni şi
la mijlocul veacului al XIII-lea, într-o măsură aşa de mare, încât însuşi regele
Ungariei s-a văzut nevoit să ia măsuri de stopare a acestui " curent de bejenie", cum
îl numeşte Ion 1. Nistor. Ardeleni vin şi în secolul al XIV-lea, începând cu Dragoş,
care găseşte aici o mică formaţiune politică numită chiar Moldova. Referindu-se Ia
venirile lui Dragoş şi Bogdan, Miron Costin afirmă că ei " au descălecat aici, în
Ţara Moldovei, mai întâi în locurile de la poalele munţilor", iar Dimitrie Cantemir
confirma şi el, la începutul secolului al XVIII-lea, că în " Ţara de Sus, unde s-au
aşezat Drăgoşeştii, se află mai multe aşezări decât în Ţara de Jos" . Venirea lui
Bogdan în zona nordică a Moldovei este atestată şi de faptul că acest domn, la fel
ca mulţi alţii, şi-a găsit liniştea de veci aici, fiind îngropat la Rădăuţi, în ctitoria sa,
care îi poartă şi numele - Bogdana.
Bejeniile au continuat şi pe parcursul secolelor următoare, în ciuda tuturor
măsurilor luate de autorităţile din Transilvania. Cei care plecau, nu plecau numai
din motive economice, ci şi din motive de natură politică, socială şi confesională,
care agravau situaţia românilor ardeleni în propria lor ţară. Românii se vedeau,
astfel, despoiaţi de drepturi politice, naţiunea română nefiind recunoscută ca
naţiune politică în Ardeal, alături de naţiunea săsească, secuiască şi maghiară.
Transilvănenii veneau spre Moldova ademeniţi fiind de promisiunile făcute de
boieri. Satele din Moldova de Nord erau proprietăţi mănăstireşti, iar promisiunile
făcute de boieri erau foarte atrăgătoare. Boierii le promiteau noilor veniţi scutiri de
taxe şi impozite pe o perioadă de şase ani, vite de muncă, casele moldovenilor
fugiţi etc. Mărturii ale plecării unor moldoveni de la casele lor sunt cărţile domneşti
date de o serie de domnitori, ca Duca-Vodă în 1 70 1 şi Grigore Ioan Calimanchi în
1 767, documente pe care le-am amintit deja.
Veniri masive de populaţie dinspre Ardeal s-au înregistrat în Moldova în
1 76 1 , 1 764 şi 1 778. Între anii 1 76 1 şi 1 764 au venit în Bucovina mulţi emigranţi,
care s-au stabilit în 79 de sate bucovinene. Între cei veniţi în anul 1 763 şi stabiliţi în
Vicovu de Jos a fost şi preotul Vasile Nicoară din Ardeal. În 1 778 poposeşte în
Vicovu de Jos diaconul Simion Ungureanu, venit din satul Mintiu, din Ardeal. El
este consemnat şi în Consignaţiunea din 27 ianuarie 1 778, ca aparţinând Mănăstirii
Putna, împreună cu fami lia sa. El are pământ în proprietate şi se aminteşte, în
Consignaţiune, şi faptul că el este de folos comunei unde a venit. Între anii 1 782 şi
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1 788 poposesc la Yicovu de Jos şi se aşează definitiv aici şi familiile Yicol şi
Cârstean.
Putem spune că această perioadă este una de sporire a numărului de locuitori
în Bucovina şi, deci, şi în satul Yicovu de Jos. Într-o listă a satelor bucovinene din
1 782, Yicovu de Jos apare cu 48 de case, în timp ce Yicovu de Sus avea 46 de
case, iar Yoitinel opt case. Daniel Werenka, în lucrarea Topographie der Bukowina
zur Zeit ihrer Erwerbung durch Osterreich (Czernowitz, 1 895), afirma că în anul
1 774 existau, în Yicovu de Jos, 1 0 1 familii; în 1 776, în Yicov şi Voitinel existau
1 1 2 familii; în 1 779 - 1 75 de familii ; în 1 780 - 1 80 de familii, iar în 1 784 existau
1 94 de familii.
Odată cu instaurarea stăpânirii austriece, zona intră în planurile de
modernizare ale Curţii din Viena. În timpul administraţiei austriece, denumirea
comunei Yicovu de Jos va fi tradusă, de către autorităţi, în limba germană. Astfel,
satul va fi pomenit sub denumirea de Unter Wikow. Datorită faptului că
funcţionarii administraţiei austriece nu cunoşteau limba română, numele localităţii
apare, de multe ori, tradus deformat: Wikowa de Schosz; Yikova de Csos; Yikove
de Csos; Yikovo de Schoss; Klein Zij kow.
C. Erbiceanu, în lucrarea sa Istoria Mitropoliei Moldovei şi Sucevei şi a
Catedralei metropo/itane din laşi, în capitolul Documentele relative la Mitropolia
Moldovei, numeşte Yicovu de Jos şi Yicovul Mic, fapt ce poate explica şi
denumirea austriacă Klein Zijkow.
Provincia trebuia însă, în primul rând, apărată, fapt pentru care, pe teritoriul
Bucovinei au fost staţionate importante efective militare. Existau 1 80 de pichete de
pază a frontierei, un căpitanat şi patru vicecăpitănii, care aveau în subordine
plutoane de infanterie şi cavalerie, pentru paza graniţelor. Subunităţi militare
existau la Siret, Cernăuţi, Boian, Suceava, însă sunt semnalate cazărmi pe Măgura
Calului, la Câmpulung Moldovenesc, dar şi în zona Yicovelor (Mihai l acobescu,
Din istoria Bucovinei, voi. l (1 774-1862) De la administraţia militară la
autonomia provincială, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1 993).
Tot în această zonă, administraţia imperială ia hotărârea înfiinţării unei
herghelii de stat. Înfiinţată iniţial la Coţmani, în 1 783, ea va fi mutată în 1 788 la
Yăşcăuţi pe Ceremuş şi apoi, în 1 792, va fi stabilită definitiv la Rădăuţi. În
subordinea acestei herghelii au fost 95 de case (deci 95 de familii). Dintre aceste
familii, 80 erau birnici, iar " 1 5 sufleturi" erau scutiţi: trei femei sărace, trei scutiţi
ai mitropolitului Iacov, cinci preoţi şi patru ţigani.
Câţiva ani mai târziu, Parohia Yicovu de Jos (care includea Bilca şi Yoitinel)
avea 1 79 de familii. La înfiinţarea Protopopiatului Yicovului de Jos, satul avea 1 92
de familii. Din 1 8 1 8, Bilca devine sat de sine stătător, iar Voitinel şi Gălăneşti abia
în 1 843.
Recensămintele populaţiei au continuat, în Bucovina, în toată perioada stăpânirii
austriece, păstrându-se date ale acestor recensăminte din tot secolul al XIX-lea şi de
la începutul secolului al XX-lea. Mai importante în secolul al XIX-lea sunt cele din
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1 823, când erau înregistrate 538 d e suflete, ş i 1 843, când s e înregistra o populaţie
de peste trei ori mai mare ca în 1 823, şi anume 1 701 suflete, dintre care 886 de
bărbaţi şi 8 1 5 femei.
La cumpăna secolelor al XIX-lea şi al XX-lea, în anul 1 900, în comuna
Vicovu de Jos se înregistrau 520 de familii, adică o populaţie de 2 563 de persoane
(aproximativ 5 membri într-o familie), dintre care 1 27 1 de bărbaţi şi 1 292 de
femei. Se observă un echilibru clar între numărul bărbaţilor şi cel al femeilor,
echilibru care nu se va putea menţine în timpul celor două războaie mondiale,
balanţa înclinând atunci în favoarea femeilor, dar care va fi restabilit ulterior. Tot
din perioada stăpânirii austriece sunt şi datele din 1 908, când Emil Grigorovitza
publica Dicţionarul geografic al Bucovinei. În acest dicţionar, Vicovu de Jos apare
descris astfel: " Comună rurală din districtul Rădăuţi, aşezată pe malul drept al
Sucevei, în faţa localităţilor Vicovu de Sus şi Bilca. Suprafaţa era de 32,74 km2 ,
avea 2 843 locuitori români de origine ortodoxă şi câţiva germani. Este străbătută
de drumul principal Marginea-Ciudei, care se uneşte aici cu drumul ce vine de Ia
Frătăuţii Vechi şi cu cel comunal de la Putna. Este gară a liniei locale Hadikfalva
Frasin. Are un oficiu telegrafic-poştal, o şcoală populară cu 4 clase, o biserică
parohială cu hramul «Pogorârea Sf. Duh», un CEC şi o bibliotecă" . Se observă, din
această descriere făcută de Grigorovitza, că satul Vicovu de Jos era, la începutul
secolului al XX-lea, destul de dezvoltat, existând aici biserică, şcoală, bibliotecă,
oficiu telegrafic şi poştal, CEC, ceea ce ne îndreptăţeşte să afirmăm că şi gradul de
cultură al oamenilor era destul de ridicat. Aceasta era situaţia Vicovului de Jos
înaintea momentului istoric de importanţă naţională din 1 9 1 8 şi putem spune că şi
situaţia generală a Bucovinei era foarte bună din punct de vedere al organizării
teritoriale şi al gradului general de cultură al locuitorilor. După 1 9 1 8, Bucovina va
intra în componenţa statului unitar român, fiind administrată mai departe, de-a
lungul secolului al XX-lea până în prezent, de autorităţile de la Bucureşti.
Localitatea Vicovu de Jos va avea o evoluţie lentă pe parcursul secolului
al XX-lea până astăzi. La cel mai important recensământ din prima jumătate a
secolului al XX-lea, şi anume cel din 29 decembrie 1 930, comuna Vicovu de Jos
avea o populaţie de 4 1 80 de locuitori (2 O 16 bărbaţi şi 2 1 64 femei). Situaţia
dinainte de cel de-al Doilea Război Mondial nu era mult schimbată faţă de 1 930,
iar după război, mai exact la recensământul din 1 5 martie 1 966, populaţia comunei
era de 4 634 locuitori, din care 2 203 bărbaţi şi 2 43 1 femei. Se observă, aşadar, că
populaţia a cunoscut o evoluţie foarte lentă, din 1 930 şi până în 1 966 numărul
populaţiei crescând cu doar 454 locuitori. Sunt evidente deci urmările celui de-al
Doilea Război Mondial.
La recensământul din 1 992, comuna Vicovu de Jos avea o populaţie de 6 820
de locuitori .
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NUMELE LOCALITĂŢII VICOVU DE JOS
Până la forma actuală, numele localităţii Vicovu de Jos a suferit diverse
transformări. În prima atestare documentară, localitatea este numită "jicovul, partea
de jos" . Este vorba de documentul din 1 2 martie 1 458, prin care Ştefan cel Mare
s-a înţeles cu mitropolitul " chir" Gheorghe şi a schimbat satele Vereşcecani şi
Ungureni cu "jicovul, partea de jos, pe Suceava, cu moară şi vamă care se ia la sat
dintotdeauna" . Din acest document se înţelege că satul este mult mai vechi. Nu
putem şti însă, cu precizie, cât de vechi este satul şi care este numele exact al lui.
Dimitrie Dan menţionează în lucrarea sa, Cronica Episcopiei Rădăuţi, faptul
că Mitropolia Moldovei a posedat, din vechime, satul Vicovu de Jos, situat în
imediata apropiere a Rădăuţiului, dăruit apoi de Alexandru cel Bun, în 7 ianuarie
1 402, Episcopiei de Rădăuţi. Tot el afirmă, în aceeaşi lucrare, că Mitropolia
Moldovei a fost înzestrată din vechime, de Alexandru cel Bun, cu satele Vicovu de
Jos cu moară şi vamă, Greci pe Siretiu, cu Avăreştii în 7 ianuarie 1 402. Aceste
informaţii duc la concluzia că satul este încă din secolul al XV-lea, însă O. Dan nu
indică sursele de informaţie folosite, motiv pentru care nu s-au putut compara cele
afirmate de autor cu documentele în cauză. De aceea, nu se ştie nici forma exactă
sub care apare numele satului în documentul respectiv, dat de Alexandru cel Bun.
Numele de " Jicov" este menţionat într-un document din 23 mai 1 436. Este vorba,
însă, de prima atestare documentară a Vicovului de Sus, iar actul respectiv este dat
de voievozii Ilie şi Ştefan, în favoarea lui Stan Babici şi a fraţilor săi. Aşadar,
forma de "jicov" care apare şi în documentul din 1 2 martie 1458 pare a fi cea mai
veche formă sub care a fost cunoscută actuala localitate Vicovu de Jos.
Nu trebuie să uităm nici documentul din 25 iunie 1 44 1 , dat de I lie şi fratele
său Ştefan Voievod, care dăruiesc unui anume " pan Vlad jicovne (jicov) [BJIA)J,
)I(HKOB] (DRH, 1, p. 300-30 1 , doc. 2 1 5) şi nepotului său Dragoş, pentru
credincioasă slujbă, satele Micuşani, Miroslăveşti şi Călineşti, precum şi trei selişti.
Aşa cum am arătat şi în istoricul comunei, acest pan Vlad jicovne poate fi
întemeietorul satului Vicovu de Jos, care ar fi putut lua naştere pe una din cele trei
selişti" .
Spre sfârşitul secolului al XV-lea, satul apare cu denumirea de " Gicov de
Jos ", denumire care apare şi în secolul al XVI-lea, în 1 520. Este vorba despre un
document datat 1 5 martie 1 490 (6998), prin care se arată că satul " Gicov de Jos"
era în continuare în privilegiul Mănăstirii Putna, la fel cum va fi şi în 2 februarie
1 503 (70 1 1 ).
În documentul din 15 martie 1 490, denumirea satului apare sub forma
BHlll H IH )I(HKW (B), unde )l(l1 reproduce sunetul moldovenesc Z. Deci, numele
satului se pronunţa aşa cum îl pronunţă poporul, adică ZIKOV. Pornind de la
acestea, putem face o legătură între numele comunei şi cuvântul de origine slavă
BHfZ - bucată dintr-o stofă (M. Costăchescu, Documente moldoveneşti Înainte de
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Ştefan cel Mare, voi. 1). Deci, numele comunei poate fi pus în legătură cu existenţa,
în vechime, a vămii pe teritoriul localităţii, aşa cum am arătat şi în istoricul comunei.
În ceea ce priveşte originea exactă a numelui Vicov nu s-a ajuns, încă, la o
concluzie unanim acceptată. De-a lungul timpului au fost date diverse explicaţii
care încearcă să lămurească, într-un fel sau altul, denumirea localităţii. Pe lângă
cele două variante amintite mai sus, vom discuta în continuare altele, care au fost
mai des propuse.
Una dintre aceste explicaţii susţine că numele localităţii provine de la
cuvântul de origine slavă "jarcău" . Acest cuvânt slav înseamnă cojoc confecţionat
din piele de oaie, iar varianta ar putea fi acceptată dacă avem în vedere faptul că
îmbrăcămintea specifică a populaţiei din localitate, în anotimpul rece, este cojocul
din piele de oaie.
O altă variantă susţine că denumirea comunei provine de la cuvântul ,jicol "
sau " viscol " . Această explicaţie este motivată prin aceea că i ernile sunt foarte
friguroase, iar viscolul îşi face foarte des simţită prezenţa. Iorgu Iordan, în
D.N.R.F., menţionează vicol < viscol < ziscol. Deci, j icov, zicov > Vicov sunt
variante vechi populare. De asemenea, este formulată ideea că numele de Vicov ar
proveni din cuvântul latin vicus, -i, care înseamnă sat.
O altă variantă, susţinută şi de istoricul C. Giurescu în Istoria Românilor
( 1 935), arată că numele localităţii poate proveni de la numele unui pârâu Şikova,
care se află pe teritoriul comunei Vicovu de Sus. Cei care susţin această variantă se
bazează pe faptul că bătrânii, până şi astăzi, denumesc pârâul ,jicov " .
Mai mult, numele de Vicov apare tradus în limba germană şi sub formele
Schikov, Unter-Szikow, care se aseamănă foarte mult cu numele pârâului Şikova.
Aceste traduceri apar însă în timpul stăpânirii austriece, între 1 775 şi 1 9 1 8, cum
vom vedea în cele ce urmează.
Există, de asemenea, o serie de variante ce explică denumirea localităţii
Vicovu de Jos după modul de formare al acesteia. O primă ipoteză este aceea că
numele comunei ar proveni de la cuvântul slav " cic-cicova", care înseamnă unchi.
Varianta este posibilă dacă ne gândim la înrudirea dintre oamenii din cele două
comune aflate una în continuarea celeilalte, situate de o parte şi de alta a râului
Suceava, iar locuitorii din Vicovu de Sus au înfiinţat şi localitatea Vicovu de Jos. O
a doua variantă ce explică numele comunei este legată de apariţia localităţii după
înfiinţarea vămii pe Suceava, însă aceasta a fost amintită anterior.
Dacă în documentele medievale comuna era denumită " Gicov" sau " Jicov",
iar mai târziu apare cu numele de Vicov, în documentele din secolele al XVII-lea şi
al XVIII-lea, în timp, sub diferite stăpâniri, numele s-a schimbat. De fapt, nu a fost
o schimbare a numelui, ci o traducere a acestuia în limba stăpânitorilor. Astfel,
după 1 775, când Bucovina intră sub stăpânire austriacă, noua administraţie va
traduce şi numele comunei Vicovu de Jos în limba germană. În acest fel, localitatea
a fost denumită diferit în documentele austriece, apărând sub forme ca: Unter
Wikow, Uutervikow, Vicovain Csos, Wikow de Schoss, W i kowo de Schosz,
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Vikove de Csos, Klein-Zijkow (D. Werenka, Topographie der Bukowina, Cernăuţi,
1 895).
Dintre formele mai des întâlnite sub care apare localitatea Vicovu de Jos în
documentele austriece sau în diverse alte lucrări, le amintim pe următoarele:
1 ) Unter Szikow - denumirea apare pe o hartă a Bucovinei, publicată ca anexă la
lucrarea lui D. Werenka, Topographie der Bukowina zur zeit ihrer Erverbung
durch Oesterreich (1 774-1 785), Cernăuţi, 1 895. Harta poartă titlul General Karte
der Bukowina, 1 774; 2) Unter-Vikow - această denumire apare într-o lucrare în
limba germană, publicată în Documente privitoare la istoria Românilor (colecţia
Eudoxiu Hurmuzaki), apărută la Bucureşti în 1 876; 3) Schikov - denumire apărută
pe o hartă a lui F. G. Bawr, editată la Amsterdam, în 1 783, în limba franceză. Harta
este realizată după ridicări topografice efectuate între anii 1 768 şi 1 774 şi poartă
denumirea Carte de la Moldavie pour servir a 1 'Histoire militaire de la guerre
entre les Russes et les Turcs; 4) Unter-Wikowa - această denumire apare într-o
anexă în limba germană a lucrării lui D. Werenka, Topographie der Bukowina;
5) Untervikow - denumirea apare într-o lucrare a Comisiei Centrale de Statistică
din Viena ( 1 907), dar şi într-o anexă la Decretul-lege 3 099 din 1 2 iulie, din
"
" Monitorul Oficial , nr. 9 1 , din august 1 9 1 9. Actul poartă titlul Tabloul numirilor
oficiale ale comunelor urbane şi rurale din Bucovina; 6) Vicova in Csos denumirea apare într-un document în limba germană, publicat în Documente
privitoare la istoria Românilor (colecţia E. Hurmuzaki), VII, apărută la Bucureşti
în 1 876; 7) Vikova de Csos - denumirea apare într-un document în limba germană,
Jndividual-AusweyfJ, 1 776, publicat ca anexă la lucrarea lui D. Werenka; 8) Vikova
de Schoss - apare într-un document în limba germană din 1 786, publicat şi în
lucrarea lui Myron M . Călinescu, Normalien der bucovinaer gr. or. Diozese von
1 777-1 786, l-11, Cernăuţi, Pardini, 1 887-1 889; 9) Vikova in Csos - apare
într-un document în limba germană, datat în 1 778, care se găseşte, în manuscris, la
Arhivele Statului Bucureşti, Fondul Consiliului aulic de război, XXXIII/30;
1 0) Vikove de Csos - apare într-o lucrare în limba germană a lui Gabriel Spleny,
Tabela localităţilor şi locuitorilor Bucovinei, publicată în "Jahrbuch des
Bukowiner Landes-Museums" ( 1 894). Apare, de asemenea, şi într-un document,
tot în limba germană, anexat lucrării lui D. Werenka.
În alte documente, numele localităţii Vicovu de Jos apare tradus şi în alte
limbi. Astfel, avem traduceri în limba rusă, ucraineană sau poloneză a numelui
comunei. În lucrarea Tezaurul toponimie al României. Moldova, voi. I, partea
a 11-a, sunt amintite următoarele denumiri: în limba rusă, Nizny Vikov - numele
apare pe o hartă în limba rusă, intitulată Karta teatra voinî v Evropea 1828-/829
godov, apărută în 1 835. Harta a fost începută în 1 829 şi este anterioară catagrafiei
din 1 83 1 - 1 832, fiind menţionată împărţirea administrativă mai veche; în limba
ucraineană, Nizny Wikow - denumirea apare într-o lucrare în limba polonă,
apărută în 1 855, la Lwow, şi în lucrarea lui E. Fischer, în limba germană, Die
Bukowina, Czernowitz, 1 899; Wikiw Dolisznyj - această denumire o găsim într-o
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lucrare în limba germană, apărută l a Viena în 1 907; în poiană, Wikow Dolny denumirea apare într-o lucrare a lui O. M . Zukowski, apărută la Cernăuţi în 1 9 1 4,
în limba poiană; Wikow Dolisznyj - denumirea apare într-o anexă a Decretului
lege 3 099, din 1 2 iulie, publicat în " Monitorul Oficial" , nr. 9 1 din august 1 9 1 9;
Wikow Wytny - denumirea apare într-o lucrare în limba poiană, din 1 855.
Aceste denumiri ale localităţii Vicovu de Jos apărute în diverse documente
sau lucrări nu sunt decât traduceri diferite, în limbile germană, poiană, rusă sau
ucraineană. Desigur, ele nu ne pot da nici un indiciu asupra originii numelui
comunei, însă se poate observa că unele variante ce explică numele localităţii se
aseamănă cu câteva dintre documentele arătate mai sus.
Acestea sunt principalele variante care explică mai mult sau mai puţin
plauzibil numele localităţii Vicovu de Jos.
Şi dacă în legătură cu prima parte a denumirii sunt neclarităţi, în ceea ce
priveşte terminaţia cuvântului Vicov nu sunt probleme, pentru că ea este " -ov",
terminaţie specifică cuvintelor slave. Aşadar, primul cuvânt din numele satului este
de origine slavă.
A doua parte a denumirii localităţii este uşor de explicat, iar explicaţia poate
pleca de Ia ideea că aşezarea a fost întemeiată de câţiva locuitori ai Vicovului de
Sus, care, din diferite motive, şi-au părăsit vechea aşezare şi s-au stabilit tot pe
valea Sucevei, înfiinţând o nouă aşezare, care a primit numele de Vicovu de Jos, în
amintirea locului de baştină. Sintagma " de Jos" a fost adăugată deoarece noua
aşezare înfiinţată se află mai Ia vale pe râul Suceava. Ipoteza aceasta poate fi
acceptată deoarece localitatea Vicovu de Sus este menţionată în documente anterior
localităţii Vicovu de Jos, Ia 23 mai 1 436, într-un document dat de voievozii Ilie şi
Ştefan în favoarea lui Stan Babici şi a fraţilor săi.
Aşadar, există două localităţi cu numele Vicov, ambele situate pe cursul
mijlociu al râului Suceava, una mai spre munte, deci mai " sus" , iar cealaltă mai la
vale, adică mai "jos" .
ONOMASIOLOGIE
Toponimica, această adevărată istorie nescrisă a unui popor, este o ştiinţă
relativ tânără, comparativ cu alte ştiinţe cărora, de cele mai multe ori, le oferă un
bogat material de studiu. Fiind " o ştiinţă de graniţă", aşa cum o numea Al. Graur,
toponimia " interesează, deopotrivă, pe geograf, pe istoric, pe etnolog şi pe
lingvist". Cu toate acestea, toponimia rămâne, în esenţă, o disciplină lingvistică.
Desigur, pe parcursul lucrării, vom apela şi Ia geografie, istorie sau
etnografie, pentru explicarea diverselor toponime, însă cercetarea materialului
topon i mie prt!supunc, în primul rând, studierea acestuia din punct de vedere
etimologic, fo n e t i c morfo l ogic şi lt!xical.
Unul din motivele ca re ne-a dcten ninal să abordăm n astfel de temă de
,

topon i mie este faptul că, deşi zona cercetată s-a bucurat de atenţia specialişti l or,
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

17

Toponimia comunei Vicovu de Jos (!)

487

folclorişti, ca Simion Florea Marian, istorici şi lingvişti, diferitele aspecte ale
graiului acestui ţinut nu au putut fi studiate decât sporadic sau raportate la alte
domenii.
De multe ori, preocupările de toponimie au fost determinate de nevoile de
argumentare ale altor ştiinţe, mai ales atunci când acestea nu găseau suficiente
probe materiale pentru susţinerea unor afirmaţii. Însuşi Nicolae Iorga afirma că 1-a
urmărit gândul " întregirii cunoaşterii istoriei românilor prin cercetarea numelor de
localităţi " şi a altor elemente geografice, el fiind convins că acestea ascund " o
comoară ignorată" .
Numele de locuri îl ajută pe istoric, de multe ori, să elucideze aspecte din
istoria unui popor, pentru care documentele lipsesc sau sunt insuficiente şi
irelevante, dar, în acelaşi timp, explicarea unui toponim se realizează şi cu ajutorul
datelor istorice. Elemente ale lexicului unei limbi date fiind, chiar atunci când au
caracter strict de nume proprii, toponimele nu pot, cel puţin principial, să fie
studiate cu toată seriozitatea necesară decât de lingvişti.
Oricare ar fi punctul de plecare al cercetătorului, lorgu Iordan este de acord
că se impune, chiar de la început, cunoaşterea etimologiei toponimelor, apoi
stabilirea cu exactitate a originii lor lingvistice. Prin urmare, studiul strict lingvistic
al "numelor topice" trebuie să preceadă pe cel geografic, istoric sau etnologic. La
rândul său, Ilie Dan susţine că filologul este obligat " să studieze comportarea
lingvistică a numelor în ceea ce priveşte fonetica, morfologia, sintaxa, sistemul
derivării şi lexicul " .
În lucrarea de faţă vom ţine seama de principiile deja verificate ale cercetării
lingvistului şi ale istoricului, sperând ca, în acest fel, să aducem o contribuţie
modestă la cunoaşterea toponimiei existente în localitatea Vicovu de Jos, din
judeţul Suceava. Nu trebuie să pierdem din vedere nici faptul că, dată fiind originea
etnică a locuitorilor, toponimia acestei zone reflectă evoluţia şi geografia acestor
locuri.
Dacă ţinem seama de situaţia specială a acestei regiuni, pe de o parte,
determinată de migraţia perpetuă a populaţiei transilvănene în aceste locuri, pe de
altă parte de reperele istorice date ale Bucovinei într-un moment social-istoric dat,
vom înţelege că aceste repere se reflectă nemijlocit în nomenclatura topică a
regiunii. Din acest punct de vedere, localitatea Vicovu de Jos are specificul ei,
determinat de anumite coordonate istorica-geografice şi care pot constitui cheia
înţelegerii multor nume de locuri din zonă.
Analizând marea majoritate a toponimelor, s-a constatat că multe dintre ele
au punctul de plecare în numele apelative, adică substantive sau, mai rar, adjective
din limba curentă, care indică natura accidentelor de teren, adevărate definiţii
scurte, dar cu atât mai pregnante ale acestora: deal, vale, movilă, pădure, poiană,
luncă etc.
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Apelativele, în procesul de toponimizare, îşi pot pierde, treptat, caracterul
concret naţional, devenind nume proprii, care individualizează o anumită
particularitate de teren.
În procesul de toponimizare, mulţi termeni au cunoscut sau cunosc şi acum
un caracter dublu: de apelativ şi de nume topic. Astfel, apelative ca: bahnă, coastă,
deal, cot, groapă, pârâu, poiană intră în structura a numeroase toponime: Coasta lui
Mina, În cot la Fusoica, Dealul Leahului, În groapă la Gulan, Pârâul Calului,
Poiana Stânişoara. Aceste nume de locuri, chiar dacă sunt compuse din elemente
ale lexicului curent, nu pot fi confundate cu apelativele corespunzătoare, deoarece
ele au trăsături specifice, diferite de cele ale apelativelor dintre care funcţia de
individualizare este cea mai importantă.
O mare parte a apelativelor sunt folosite de geografi, ca termeni ce fac parte
din vocabularul de specialitate, marcând, astfel, o strânsă legătură între geografie şi
toponimie. Această legătură a fost concretizată şi prin apariţia Marelui Dicţionar al
României, editat de Societatea Geografică Română, în 1 990, important atât pentru
geografie, cât şi pentru cercetarea toponimiei.
Este important de reţinut faptul că o parte din termenii ajunşi în rândul
termenilor de specialitate au existat şi există, încă, în uzul zilnic ca apelative, ceea
ce atestă originea lor în lexicul vorbirii curente. Aşadar, vorbind despre toponimia
localităţii Vicovu de Jos, se impune a fi subliniate, în mod deosebit, aceste numiri,
indiferent de originea lor lingvistică şi se cer tratate ca nişte cuvinte ale limbii
noastre, în sens strict, căci numai după ce au ajuns românii să le întrebuinţeze cu
valoare de nume, le-au extins uzul, folosindu-le, în acelaşi timp, cu ambele valori,
de cuvinte obişnuite şi de toponimice.
Cu toate acestea, ele nu ne spun nimic despre vârsta lor; din aceste motive,
ele nu pot fi folosite ca argumente istorice sau etnografice, nici măcar atunci când
vechimea lor este atestată de surse documentare. Simpla prezenţă a lor într-o
regiune nu probează că, pe vremuri, au trăit aici reprezentanţi ai populaţiei din
limba căreia îşi au originea apelativele în discuţie.
O interpretare corectă care trebuie dată acestui fapt este că transformarea în
toponime a unor asemenea cuvinte a fost făcută de populaţia maj oritară din partea
locului, din timpuri mai mult sau mai puţin apropiate, adică, în cazul nostru, sunt o
creaţie a românilor.
Considerând istoric toponimia localităţii Vicovu de Jos, putem afirma că
aceasta este un fel de istorie nescrisă a comunei, o arhivă ce păstrează peste timp
amintirea unor întâmplări şi fapte importante, care au impresionat, într-un fel sau
altul, sufletul oamenilor. Astfel de exemple pot fi: Dealul Leahului, Pârâul
Rusului, La Jidani sau chiar Remizău.
Iorgu Iordan atrage atenţia că "tot felul de momente istorice din viaţa [ . . ]
colectivităţilor umane: istorice, sociale, economice, politice, psihologice, găsesc
ecou, adesea foarte prelungit, uneori permanent şi definitiv în toponimie. Dacă, de
pildă, românii au venit, fie şi numai trecător, în atingere cu reprezentanţi de-ai altor
.
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popoare străine, locurile pe unde au hălăduit ori s-au aşezat aceştia au fost, de
multe ori, botezate cu numele etnice respective, care le păstrează astfel pentru
vreme îndelungată sau chiar pentru totdeauna amintirea" . Exemple concludente, în
acest sens, ar fi toponimele: La Rohată, La Ştric, Dealul Leahului.
La fel s-a întâmplat, în numeroase cazuri, cu numele unui întemeietor sau
proprietar de sat (denumirea Vicovului poate că provine de la acel pan jicovne) sau
cu alte personaje care au jucat un rol în istoria localităţii: Poiana Bonchii, Fântâna
la Becica etc.
De asemenea, multe dintre toponimele întâlnite în localitatea Vicovu de Jos
poartă denumirea unor persoane importante în viaţa satului sau unele locuri
păstrează, în denumirea lor, numele unui vechi proprietar: În deal /a Savu, Gârlele
lui Todirel, Groapa Pleştii, Lunea la Puric.
Numele topice din zona cercetată evidenţiază capacitatea oamenilor de a
sesiza însuşirile locurilor, cu forma, natura şi poziţia terenului, reflectă ocupaţiile şi
starea socială a locuitorilor de pe aceste meleaguri, păstrează amintirea unor
evenimente şi fapte istorice care au impresionat sufletul localnicilor.
Prezentarea şi comentarea toponimelor de pe teritoriul localităţii Vicovu de
Jos am făcut-o după următoarea clasificare: toponime personale şi toponime
descriptive.
TOPONIME PERSONALE
În Andrieni, parte a cătunului Remizău, locuit de numeroase familii cu
numele de Andrei.
La Arsân, suprafaţă cu fâneţe din ţarina localităţii Vicovu de Jos, care
aparţine unei familii numită Arsenie.
La Bihu, zonă situată în partea localităţii numită Câmp, unde, în apropiere, se
află locuinţa unui cetăţean poreclit Bihu.
În Bocheni, uliţă care se află în cătunul Margine, locuită de numeroase
familii cu numele de Boca.
În Burceni, o parte a cătunului Remizău, locuită de multe familii cu numele
de Burciu.
În Cărceni, uliţă a cătunului Remizău, locuit de multe familii cu numele de
Carcea.
În Cârsteni, uliţă a cătunului Remizău, locuit de multe familii cu numele
Cârstean.
Coasta la Huzurica, panta de unde începe Muntele Aluniş. Denumirea
provine din faptul că aceasta aparţine unei familii poreclite Huzurica.
Coasta la Lăbeni, bucată de pământ din paj iştile naturale, care a aparţinut
familiei Laban, plecată din zona Vicovului odată cu migraţia în Dobrogea.
Coasta la Mina, pantă abruptă situată în partea de sud a localităţii Vicovu de
Jos, care aparţine unei familii poreclite Mina.
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În cot la Filip, ţinut de pajişti naturale în care pădurea face anumite forme
geometrice, aparţinând unei familii numite Filip.
În cot la Fusoica, o suprafaţă de fâneţe naturale, situată în partea de sud-vest
a localităţii, unde pădurea face un cot, iar pământul aparţine unei familii numită
Fusa.
În cot la lrimiţă, o suprafaţă de fâneţe, situată în partea de sud a localităţii , al
cărei proprietar este un cetăţean cu numele de Irimie.
La Dabâca, vad comercial situat la intersecţia drumurilor j udeţene Rădăuţi
Putna şi Rădăuţi-Nisipitu.
Dealul Babei, deal situat în cătunul Remizău, cu altitudinea de 520 metri,
cultivat cu cartofi şi plante furajere, care a aparţinut unei femei bătrâne, căreia
localnicii îi spuneau babă.
Dealul /a Baciu, zonă din islazul comunal, unde un cetăţean îşi avea instalată
stâna.
Dealul /a Larion, deal situat în partea de sud-est a localităţii Vicovu de Jos,
în apropierea gospodăriei unui cetăţean cu numele Larion.
Dealul /a Savu, deal mic situat în cătunul Remizău, a cărui denumire provine
de la cetăţeanul care locuieşte pe acest deal.
Fântâna la Andriucă, fântână care se află pe uliţa Andrienilor, din cătunul
Remizău.
Fântâna la Becica, fântână din pădurea localităţii Vicovu de Jos, construită
de o familie ucraineană, numită Becica.
Fântâna lui Fleondor, fântână cu cumpănă, construită şi situată în apropierea
unor familii poreclite Fleondor.
Fântâna la Tănăseni, izvor cu ştiubei care izvorăşte din Dealul Cireşei, din
care oamenii iau apă în timpul cositului fănului. Denumirea vine din faptul că
pământul unde se află fântâna aparţine unui cetăţean cu numele Tănase.
Fântâna lui Zăhărnău, fântâna situată în cătunul Remizău, lângă gospodăria
unui cetăţean poreclit Zăhărnău.
La Gălăneşteni, teritoriu împădurit aflat în partea de vest a localităţii Vicovu
de Jos, care aparţinea în trecut locuitorilor localităţii Gălăneşti.
Gârlele lui Todire/, zonă accidentată în urma alunecărilor din ţarina
localităţii, care aparţine unui proprietar cu numele Todirel.
În Gervasa, suprafaţă din islazul comunal, unde şi-a avut domiciliul o femeie
poreclită Gervasa.
În Gheţăieni, uliţă situată în cătunul Margine, locuită de numeroase familii
cu numele Gheaţău.
În Giugiucheni, un mic cătun al localităţii Vicovu de Jos, locuit de câteva
familii poreclite Giugiuc.
În groapă la Gulan, o adâncitură cu fâneţe naturale din ţarina localităţii,
aparţinând unei familii poreclite Gulan.
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Groapa Pleştii, scufundătură, destul de adâncă, situată la poalele Dealului
Babei. Pe fundul acestei văi curge Cracul, un afluent al pârâului Remizău. Această
groapă, prin amenajare, a devenit teren arabil, cultivat cu: trifoi, porumb, ovăz şi
aparţine familiei Pleşca.
La Horodniceni, zonă împădurită care aparţinea, în trecut, locuitorilor
comunei Horodnic.
La Horştiu, zonă de contact între dealul Remizăului şi terasa râului Suceava.
Denumirea provine de la un locuitor poreclit Horştiu.
În Hrihoreni, uliţă aflată în cătunul Remizău, locuită de numeroase familii cu
numele Hrihor.
Huciul la Fischer, teren mic, cu vegetaţie arborescentă deasă, care a
aparţinut, în trecut, unei familii germane numită Fischer.
La Jidani, teren împădurit care a fost exploatat, în jurul anilor 1 920- 1 930, de
nişte patroni evrei.
Lunea la Puric, o parte din lunea pârâului Remizăul Sec, care a aparţinut
unui cetăţean poreclit Puric.
La Militon, o zonă cu fâneţe naturale din ţarina localităţii, care aparţine unei
familii poreclite Militon.
În Munteni, uliţă situată în cătunul Margine, locuită de numeroase familii cu
numele Muntean.
În Paciucheni, uliţă situată în partea de nord a localităţii Vicovu de Jos,
locuită de câţiva locuitori porecliţi Paciuc.
În Pătrăşteni, porţiune din fâneţele localităţii Vicovu de Jos, care aparţine
unor familii cu numele Patraş, originari din Bilca.
Pârâul Axinăţii, afluent al pârâului Remizău, aflat în vecinătatea
pământurilor unei femei numită Axinia.
Pârâul Bonchii, pârâu care se află în partea de vest a localităţii Vicovu de Jos
şi care străbate Poiana Bonchii.
Pârâul Frăsânii, pârâu situat în partea de sud a localităţii, care străbate
proprietatea unei femei cu numele Eufrozina.
Pârâul la Vicovanu, vale a pârâului Caliuha, situată în apropierea locuinţei
lui Coroamă Pavel, care se află la hotarul localităţii Vicovu de Jos şi satul Voitinel,
care aparţine localităţii Gălăneşti.
Pârâu/ lui Manole, afluent al pârâului Remizău, care trece pe lângă terenurile
aparţinând familiei Manole.
Pârâul Popii, suprafaţă de teren cu vegetaţie arborescentă, care a aparţinut
bisericii, situată în partea de sud a localităţii Vicovu de Jos.
Pârâul Rusului, zonă din islazul comunal în care armatele nemţeşti au făcut o
serie de tranşee, pentru a se apăra împotriva trupelor ruseşti care au suferit mari
pierderi (etimologie populară).
Pârâul Ţiganilor, afluent al pârâului Remizău, care curge în partea de est a
localităţii şi străbate teritoriul locuit de ţigani.
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Podul Pleşcanilor, pod situat în cătunul Caliuha, în apropierea unor familii
cu numele Pleşca.
Poiana Bonchii, porţiune de teren aparţinând localităţii Vicovu de Jos, situată
în partea de vest a acestuia. Înainte era pajişte pentru animale, azi sunt ogoare cu
culturi agricole. Denumirea provine din faptul că pământul a aparţinut unei familii
Bonca, în jurul anului 1 900.
În Rotăreni, uliţă din cătunul Caliuha, locuită de numeroase familii cu
numele Rotaru.
În Şorodocani, uliţă din cătunul Margine, locuită de mai multe familii cu
numele Şorodoc.
În Tudoseni, uliţă din cătunul Margine, locuită de numeroase familii numite
Tudose.
În Ţuguieni, uliţă din cătunul Remizău, locuită de câteva familii cu numele
Ţugui.
În vârf la Zaharie, deal cu altitudinea de 625 metri, acoperit cu făneţe
naturale, al cărui proprietar a fost un cetăţean cu numele Zaharie.
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FABRICA DE ZAHĂR "IŢCANI" S. A. R.
ÎN PERIOADA MARII DEPRESIUNI ECONOMICE.
PRETUL DUREROS AL SUPRAVIETUIRII
'

'

MIHAI-AURELIAN CĂ RUNTU

The "lţcani" S.A.R. Sugar Factory during the great economic depression.
The painful price of survival

(Abstract)

In his study, the author analyzes the effects of the Great Depression of the
interwar period on Sugar Factory "lţcani " S.A.R. Decreased domestic consumption of
sugar and sugar prices fali, financial-economic consequences were devastating the
industry. Production was drastically reduced, there were periods of inactivity, and the
number of employees and salaries have been reduced drastically. In this context there is
govemment intervention to regulate production and sale of sugar.
Keywords: Sugar Factory "lţcani " , W. Dinerman, Great Depression production,
price, Sugar Office, Sugar Law.

Piatra de temelie a Fabricii de Zahăr "Iţcani " S.A.R. a fost pusă 1�
1 8 martie 1 927, în cadrul unei ceremonii la care au fost invitate să participf
oficialităţile oraşului, în frunte cu primarul Sucevei, dr. N. Polonic 1 • Întreprindere�
a fost construită pe malul râului Suceava, în apropierea gării Iţcani şi h
încrucişarea şoselelor Câmpulung-Suceava-Botoşani, Fălticeni-Suceava-Cernăuţi
Brăeşti-Suceava-Dorohoi. Iniţiativa colonelului Alexander Tilleman privind înfiinţare�
unei fabrici de zahăr la lţcani urmărea redresarea economică a regiunii, prir
relansarea activităţii industriale, impulsionarea dezvoltării agriculturii şi satisfacere�
cerinţelor tot mai mari ale pieţei 2 . Astfel, până în anul 1 929, consumul de zahăr pf
cap de locuitor a înregistrat o creştere, de la 7,2 kg în 1 925, Ia 8,3 kg în 1 9293 • L�
1 Serviciul Judeţean Suceava a Arhivelor Naţionale (în continuare se va cita: S.J.S.A.N.), Fon1
Primăriajudeţului Suceava, d. 2 1 / 1 927, f. 1 .
2 Vezi Actul Constitutiv în "Monitorul Oficial", Bucureşti, nr. 43, 25 februarie 1 927
p. 2 454-2 456.
3 Enciclopedia României, voi. IV, Bucureşti, 1 943, p. 922.

Analele Bucovinei, XVIII, 2 (37), p. 493-507, Bucureşti, 20 1 1
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doar şapte luni de la punerea pietrei de temelie, în 27 octombrie 1 927, era produs
primul lot de zahăr "made în Suceava"4 •
Conducerea unităţii din Iţcani s-a confruntat de la început cu probleme dintre
cele mai diverse, ca de pildă asigurarea ritmică cu materie primă, creşterea
randamentului de fabricaţie, diversificarea producţiei şi încadrarea cu personal de
specialitate. Noua fabrică trebuia să se impună în primul rând pe piaţa din nordul
Moldovei, dominată de o concentrare masivă de întreprinderi producătoare de
zahăr. Concurenţa din regiune era reprezentată de puternica grupare formată de
cele trei unităţi din judeţul Cernăuţi - "Lujeni ", "Jucica" şi "Crisciatec" -, la care
se adăugau fabricile de la Ripiceni Uud. Botoşani) şi Zarojani Uud. Hotin)5 •
România se încadra printre ţările cu o producţie modestă de zahăr din sfeclă,
după cum rezultă din cifrele comparative, exprimate în tone, oferite de F. O.
Light's Monthly Report într-un tabel, pe care îl redăm parţial 6 :
1 927/1928

1 928/1929

1 664 4 1 2

1 8 5 1 262

1 850 000

1 239 1 55

1 042 948

1

863 206

903 075

566 96 1

756 889

850 000

1 86 70 1

240 000

România

139 522

220 062

Bulgaria

42 977

29 870

40 000

Ţara

Germania
Cehoslovacia
Franta
Polonia
Ungaria

130 000

1 929/1930

025 000
840 000

80 000

Ţările europene (inclusiv U.R. S.S.) au produs în anul 1 929 nu mai puţin de
8 467 327 tone de zahăr. Stocul mondial vizibil de zahăr a crescut de la 2 408 600
tone în 1 928, la 3 033 1 92 tone în 1 929. În pofida faptului că piaţa dădea semne de
saturaţie, unele ţări îşi propuneau dezvoltarea activităţii în acest sector. Spre
exemplu, Cehoslovacia avea nevoie de o suprafaţă mai extinsă cu sfeclă de zahăr în
campania din 1 929/30, deoarece numărul fabricilor sale de zahăr a sporit de la 1 4 1
Ia 1 5 1 , iar Polonia a obţinut în această campanie o producţie mai mare cu 1 4% faţă
de cea precedentă7 . În mod evident, şi în acest domeniu se creau toate premisele
pentru declanşarea unei crize de supraproducţie, care va produce mari pierderi,
blocând schimburile internaţionale cu produsele specifice industriei zahărului.
Semnele Marii Crize s-au făcut simţite în România încă din 1 928, an cu o
producţie agricolă submediocră, marcat de lipsa unui program unitar în orientarea
politicii economice şi a oricărei colaborări între guvern şi iniţiativa privată. În
aceste condiţii, stabilizarea parţială a leului, realizată cu un an în urmă, nu a reuşit

nr.

1

4 S.J.S.A.N., Fond Primăria judeţului Suceava, d. 32/ 1 947 f. 84v.
5 Indicatorul industriei româneşti. 1 938, Bucureşti, f. a., p. 454-456.
6 "Corespondenţă Economică" . Buletinul Ministerului de Industrie şi Comerţ, Bucureşti,
1 - 1 2 , noiembrie-decembrie 1 929, p. 38-39.
7 Ibidem.
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să reglementeze situaţia financiară datorită unei balanţe comerciale dezechilibrate8 •
Astfel, 1 928 " a fost un an de gravă criză" , deoarece producţia slabă de porumb a
compromis exportul, taxele vamale au scumpit mărfurile de import, iar puterea de
cumpărare a populaţiei a scăzut9 • Într-un referat, susţinut în şedinţa din 1 august
1 929 a Camerei de Comerţ şi Industrie Cernăuţi, se trăgea un veritabil semnal de
alarmă: "Balanţa noastră comercială este pasivă, bugetul statului arată un deficit,
desfacerea articolelor industriale indigene şi ale celor importate s-a redus aşa de
mult în urma scăderii puterii de cumpărare şi de consumaţie a populaţiunii, încât se
micşorează şi producţiunea în consecinţă. Criza economică a cuprins toate ramurile
economice din toate regiunile noastre. Numărul falimentelor, al concordatelor şi al
moratoriilor au atins o cifră neînregistrată încă până-n prezent" 1 0 •
Anul 1 929 a debutat promiţător, ca urmare a stabilizării monedei naţionale şi
a încheierii împrumutului extern în februarie, efecte pozitive care au durat scurt
timp. Balanţa comercială activă înregistrată în luna august, precum şi alţi indicatori
economici favorabili, creau falsa impresie că actuala criză "e pe cale de tămăduire,
dacă se va urma de către conducători un program de economii bugetare şi se va
creia acele instituţii financiare, menite să dea un nou impuls şi o nouă viaţă
agriculturii noastre" 1 1 • A urmat criza din Germania, care a afectat direct Bucovina 1 2
- deoarece comerţul cu lemn ş i cereale îşi avea drept principal debuşeu Germania şi apoi crah-ul de la Bursa din New York, din 29 octombrie, numită "Marţea
"
Neagră , cu efecte devastatoare la nivel global 1 3 . Pentru Bucovina este anul celei
mai pronunţate depresiuni după prăbuşirea Austriei " (s. n. - M.-A. C), deoarece
"a sporit înspăimântător şomajul şi în circumscripţia noastră, unde de altfel mai
înainte fusesem scutiţi de această nenorocire" . Exportul s-a prăbuşit, puterea de
cumpărare şi consumul populaţiei s-a redus drastic, ajungându-se "într-o cumplită
criză de desfacere" 1 4 • În consecinţă, industria creată în ultimii ani, care s-a
dezvoltat în spatele unei politici protecţioniste, nu a mai putut face faţă concurenţei
celei din Vest, producţia fiind mai mare decât puterea de absorbţie a pieţii interne.
..

K C. C. Damian, Evoluţia crizei În România. Studiu economica-social, Bucureşti, 1 936, p. 25-27.
Stabilizarea leului a fost posibilă în urma împrumutului a 1 20 milioane de dolari. la începutul anului
1 929, de la un grup financiar condus de Bank of Blair din New York. Cf. Henri Prost, Destinul
României (1918-1954), Bucureşti, Editura Compania, 2006, p. 84.
"
9
"Buletinul Oficial al Camerei de Comerţ şi Industrie Cernăuţi , Cernăuţi, anul IV, nr. 1 5,
1 929, p. 27.
10
Ibidem, p. 26.
"
1 1
"Buletinul Bursei Bucureşti , Bucureşti, nr. 1 , octombrie 1 929, p. 45.
12
Spre exemplu, importul german de cereale a scăzut, din punct de vedere valoric, în anul
1 93 1 , cu 77%, iar cel de cherestea cu 46%. Cf. "Corespondenţă economică ". Buletinul Ministerului
de Industrie şi Comerţ, anul XIV, nr. 3, martie 1 932, p. 6.
1 3 J. A. S. Grenville, A History of the World. From the 20th to The 2/st Century, Routlege,
2005, p. 1 53.
"
14
"Buletinul Oficial al Camerei de Comerţ şi Industrie Cernăuţi , anul V, nr. 4, 1 930,
p. 1 42- 143.
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Marea depresiune economică din perioada 1 929- 1 933, care a avut consecinţe
şi în anii imediat următori, a afectat în mod profund industria zahărului din tara
noastră şi, implicit, Societatea "lţcani " . În 1 928, fabricile de zahăr din Bucovi na,
"
"
"
"Jucica , "Lujeni şi "Crisciatec , au fuzionat într-un singur consorţiu, dar, un an
mai târziu, ultima şi-a sistat activitatea. În pofida acestui fapt, producţia celor două
unităţi, în campania 1 929-1 930, se ridica la 1 839 de vagoane de zahăr, din care
1 1 97 erau produse de "Jucica" 1 5 . Potrivit datelor oferite de Camera de Comerţ şi
Industrie Cernăuţi, în aceeaşi perioadă, producţia Societăţii "l ţcani " ar fi
reprezentat 700 de vagoane de zahăr, dar, alte surse consultate de noi, indică o
producţie sensibil mai mică, cantitatea menţionată fiind realizată în campania din
1 928-1 929. Totodată, comercializarea producţiei tuturor fabricilor de zahăr din
ţară, cu excepţia celor basarabene, a fost reglementată printr-un Birou de desfacere1 6•
Pentru a reduce stocurile de zahăr rămase din campania trecută, s-a micşorat
suprafaţa cultivată cu sfeclă la 1 338 ha, de pe care s-au recoltat 2 547 de vagoane,
care reprezintă o cantitate de 365 de vagoane de zahăr. La şedinţa din 22 noiembrie
1 930, ţinută la sediul Societăţii de la Bucureşti (Calea Victoriei, nr. 1 1 , clădirea
Grand Hotel), administratorul-delegat, W. Dinerman, preciza că, "în cursul acestui
exerciţiu, Fabrica « lţcani» a avut de susţinut, cu celelalte din Oficiu, o serioasă luptă
de concurentă contra fabricei «Zaroj ani», care nu face parte din Oficiu şi care a
răpit acestui� o parte din clientelă" . În acelaşi timp, datorită crizei economice,
consumul nu a crescut şi "este astăzi cu mult sub nivelul statelor culturale" 1 7• În pe
rioada 1 929- 1 930 s-a reuşit totuşi obţinerea unui beneficiu net de 1 O 9 1 2 545 6 1 O lei,
ce a fost repartizat sub formă de dividende: 5%+5% (al doilea dividend) şi 1 O +2%,
Consiliului de Administraţie 1 8 •
Procesul de fabricaţie din campania 1 930- 1 93 1 s-a încheiat la 1 7 ianuarie,
după 99 de zile, din care s-au lucrat efectiv 93 zile, iar timp de şase zile instalaţiile
au fost oprite pentru curăţenie şi reparaţii. Fabrica a contractat 2 772,8 ha de sfeclă,
din care s-au recoltat 2 596 ha. În acest timp au fost prelucrate 5 780,2 vagoane de
sfeclă şi s-au produs aproximativ 800 de vagoane de zahăr 1 9 • La cantitatea
menţionată s-au mai adăugat 40 tone de zahăr brut, 2 300 tone melasă improprie
alimentaţiei şi 2 250 tone borhot uscat de sfeclă20 . La nivelul întregii Bucovine s-au
obţinut următoarele cantităţi de zahăr2 1 : Fabrica din Jucica - 2 074 vagoane;
Fabrica din Lujeni - 1 000 vagoane; Fabrica din Iţcani - 805 vagoane; Fabrica din
Crisciatec 1 42 1 vagoane; total - 6 300 vagoane.
-

Ibidem, p. 1 58.
Ibidem.
1 7 S.J.S.A.N., Fond Primăria judeţului Suceava, d. 1 / 1 927- 1 936, p. 28-29.
18 Ibidem, d. 2/ 1 928- 1 948, p. 1 2 .
19 Ibidem, d . 1 / 1 927- 1 936, p . 35.
-'"
Arh i v e l e N<t!i onale I storice Co:n t m l e ( î n continuare s e va cita: A.N.I.C.), Fond Ministerul
Jndustri<-"i şi Comerţului. JJirecţia Statisticci Industria/ii, d. 622/1 929-1 940, Statistica industria/ti
15

16

1930, p. 1 4 .

7 1 "Buletinul Oficiul a l C<tmcrci

dl'

Comerţ � i

lndu�trie Cernăuţi", nr. 4-6, 1 93 1 , p . 1 R7.
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În concluzie, s-au obţinut cu 1 000 de vagoane mai mult decât în ultima
campanie (aproximativ 40% din producţia României), în timp ce producţia întregii
ţări (fără fabrica necartelată de la Zarojani) a ajuns la 1 5 1 59 de vagoane.
Supraproducţia de zahăr a complicat şi mai mult problema găsirii unor noi pieţe de
desfacere "şi a pus pe tapet chestiunea promovării exportului de zahăr, prin
acordarea de prime de export"22 .
Administratorul-delegat W. Dinerman a expus Consiliului de Administraţie,
întrunit in 25 februarie 1 93 1 , "abuzurile ce se fac la Oficiul de Vânzare al
Zahărului, abuzuri care duc la o dezorganizare a vânzărei" . Drept urmare,
Societatea "Iţcani " a fost nevoită să înainteze Comisiei de Arbitri un proces de
reziliere a contractului încheiat cu Oficiuf3 . Procesul intentat a fost pierdut de
conducerea fabricii din lţcani, care avea totuşi să constate, în iulie 1 93 1 , că în urma
acestuia "s-au făcut la Oficiu schimbări radicale în bine"24 .
Conflictul cu Oficiul a continuat în anul următor, acesta fiind considerat o
instituţie neviabilă din cauza "nedreptăţii distribuirii cotelor", care permiteau unor
grupuri de fabrici să absoarbă cote nejustificat de mari pentru unităţi vechi, scoase
din uz, dar pe care le fructificau la maxim alte întreprinderi. Astfel, unităţile mici,
cum era Societatea "Iţcani ", "se văd stingherite în exploatarea lor, prin micimea
cotei, neputând utiliza capacitatea de prelucrare" 25. La acest punct de vedere s-au
raliat şi fabricile de zahăr din Arad, Chitila şi Zarojani. În toamna anului 1 932,
datorită informaţiilor cu privire la iminenta intrare în funcţiune a Fabricii de Zahăr
"Freidorf', din apropierea Timişoarei, care se găsea în legături financiare cu
fabrica din Arad, s-a hotărât în unanimitate ca Societatea "Iţcani " să facă uz de
clauza care îi permitea să rezilieze contractul cu Oficiul de Vânzare al Zahărului în
termen de 6 luni de zile26.
În perioada crizei economice, preţul sfeclei şi cel al zahărului au cunoscut
fluctuaţii importante, care nu au fost de cele mai multe ori în avantajul industriei de
profil. Pentru a armoniza regimul culturii sfeclei de zahăr cu procesul de fabricaţie,
s-a constituit, pe lângă Ministerul de Industrie şi Comerţ, Comisia mixtă a
zahărului, compusă din reprezentanţii cultivatorilor, câte un reprezentant al fiecărei
fabrici de zahăr şi doi delegaţi din partea ministerelor de resort. Principalele
atribuţii ale comisiei mixte erau următoarele: elaborarea anuală a convenţiei şi a
contractului-tip dintre cultivatori şi fabricanţi; stabilirea în fiecare an a cantităţii de
zahăr ce trebuie fabricată şi suprafaţa necesară să fie însămânţată cu sfeclă de
zahăr; fixarea preţului zahărului în raport cu preţul zahărului consumat în interior şi
a celui ce urmează să fie exportat; medierea litigiilor care s-ar ivi între cultivatori şi
fabrici. Fiind un organ consultativ, în caz de dezacord, Comisia mixtă era supusă
22

Ibidem.
S.J.S.A.N., Fond Primăria judeţului Suceava, d. 1 / 1 927- 1 936, p. 36.
24 Ibidem, p. 39.
25 Ibidem, p. 50-5 1 .
26 Ibidem.
23
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judecăţii unui organ de arbitraj , iar divergenţele dintre arbitri erau supuse judecăţii
Înaltei Curţi de Casaţie. Astfel, hotărârile adoptate deveneau obligatorii pentru
toate fabricile de zahăr şi pentru cultivatori27•
În urma tratativelor purtate la Ministerul Industriei cu reprezentanţii
cultivatorilor din Comisia mixtă în primăvara anului 1 93 1 , problema a fost
rezolvată prin intervenţia delegaţiei economice a Guvernului. Preţul era stabilit la
1 O 600 lei vagonul de sfeclă predată fabricilor în toamna anului 1 930, iar diferenţa
de 2 600 lei/vagon urma să fie achitată în cel mai scurt timp cultivatorilor. În acest
fel fabricile aveau posibilitatea să-şi desfacă surplusul de zahăr rezultat din
campania 1 930- 1 93 1 la preţul actual, pe piaţa internă, până la epuizarea
stocurilo� 8 . Un bilanţ al producţiei Societăţii "Iţcani " pe ultimii patru ani se
prezenta în felul următor29 : 1 927/ 1 928 - 25 1 vagoane de zahăr; 1 92 8/ 1 929 - 683;
1 929/ 1 930 - 4 72; 1 930/ 1 93 1 - 798.
Pentru reducerea stocului de zahăr existent în ţară, pentru campania 1 93 1 1 932, fabricile urmau să cultive cu sfeclă o suprafaţă redusă cu 1 5 000 ha. La
acesta se adăuga protecţia vamală, deja în vigoare, măsuri care încercau să instituie
un regim stabil în cadrul industriei zahărului pe o durată de doi-trei ani. În
consecinţă, conducerea Societăţii "Iţcani " a hotărât ca, în campania din 1 93 1 - 1 932,
fabrica să nu mai fie pusă în funcţiune, "pentru a evita o aglomerare de stocuri noi
de zahăr şi a permite lichidarea celor vechi" 30 • Potrivit datelor cuprinse în Raportul
statistic pe anul 1931, numărul angajaţilor întreprinderii s-a redus drastic. Astfel,
au fost menţinuţi doar şapte lucrători calificaţi şi 1 8 necali ficaţi, iar personalul de
conducere şi ajutor a scăzut la 1 8 persoane, faţă de 52 în anul precedene 1 •
În cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie din data de 1 6 februarie 1 932,
W. Dinerman constata că, în urma supraproducţiei din ultimul an, la care se adaugă
stocul din campaniile trecute şi scăderea consumului datorită crizei economice
generale, era posibil ca şi în viitoarea campanie "numai una sau două fabrici din
ţară vor lucra"3 2. Viitorul se prezenta şi mai sumbru pentru această industrie
deoarece, în urma campaniei de presă dezlănţuite de o serie de "foi de scandal" din
capitală, Guvernul şi-a încălcat propriul angajament (în mod formal, prin
semnătura ministrului Industriei, se garanta, pe timp de trei ani, preţul zahărului),
trecând în 1 9 decembrie 1 93 1 la o primă reducere, cu cinci lei, a preţului zahărului.
O a doua lovitură din partea executivului a venit la 1 5 martie 1 932, când, "cu totul
arbitrar" şi "în dispreţul convenţiunilor existente" , a aplicat o nouă reducere a
preţului, cu patru Iei, care a produs industriei zahărului o pierdere evaluată la 960
27 C. Hamangiu, Codul General al României. Legi uzuale, voi. XXI, i 933, Bucureşti, 1 934,
266-267.
28 S.J.S.A.N., Fond Primăria judeţului Suceava, d. 1 1 1 927- 1 936, p. 39.
29 ibidem, p. 46.
30 ibidem, p. 38.
3 1 A.N.I.C., Fond Ministerul industriei şi Comerţului.
Direcţia Statistică industrială,
d. 622/ 1 929-1 940, Statistica industrială - 1 93 1 , p. 1 9- 1 9v.
32 S.J.S. A . N ., Fond Primăriajudrţului Sucml'a, d. 1 1 1 927-1 936, p . 40.
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milioane de lei 33 • După cele două reduceri de preţ, Fabrica de Zahăr din Iţcani a
suferit o pagubă de 42 milioane de lei, datorită deprecierii stocului de zahăr, care
era de 5 1 6 vagoane în 1 93 1 şi 447 vagoane în martie 1 93234 •
În şedinţa Consiliului din 8 octombrie 1 932 s-a precizat în mod deschis că
toate aceste pierderi se datorau "măsurilor luate de Guvern împotriva angaja
mentelor sale şi deci sunt rezultate independent de buna gospodărire a Societăţii
noastre"3 5 . Pentru reducerea costului de producţie şi sporirea productivităţii s-au
adoptat diverse modificări utilajului în scopul automatizării operaţiilor. Astfel, la
saturaţia de zeamă s-au modificat conductele pentru lucru continuu şi toate
conductele de scos apă condensată de la staţia de evaporaţie, iar producţia de zahăr
cubic s-a simplificat. Capacitatea de prelucrare zilnică s-a mărit cu două vagoane,
iar numărul lucrătorilor s-a micşorat cu 24 pe zi în comparaţie cu ultima
campanie36• Chiar şi în acest context economic, complet defavorabil, Societatea
"
"lţcani a obţinut un beneficiu minim de 687 575,50 lei, dar care nu permitea plata
niciunui dividend37 .
Alte pierderi au fost datorate neînţelegerilor dintre diverşii producători de
zahăr, chiar dacă în mod formal aparţineau aceluiaşi cartel. Scurta "dizidenţă" de o
lună a fabricilor "Bod" şi "Tg. Mureş" a creat o " luptă de concurenţă" între acestea
din urmă şi cele rămase în Oficiu, astfel că în unele zone din ţară preţul zahărului a
scăzut la 24 de lei, faţă de preţul maxima) de 28 de lei fixat de Guvern3 8 . Pe piaţa
din Cernăuţi, dominată de monopolul fabricilor din nordul Bucovinei, preţul în
detaliu al zahărului, în decembrie 1 93 1 , era cuprins între 3 7 şi 40 de lei kg, cea mai
ridicată limită inferioară la nivelul României Mari39 .
Pentru eliminarea concurenţei se recurgea la cele mai neortodoxe metode.
Spre exemplu, o serie de fabrici din cartel i-au propus lui W. Dinerman cedarea
cotei Societăţii " Iţcani ", în schimbul unei indemnizaţii în bani, astfel încât fabrica
să nu lucreze nici în campania 1 932- 1 933. Această propunere era greu de acceptat,
în condiţiile în care "un nou an de inactivitate ar însemna ruinarea materialelor şi
reducerea maşinilor la starea de fier vechi "40 . Drept urmare, s-a stabilit susţinerea
unei campanii reduse pentru acoperirea strictului necesar de zahăr, evaluat la
1 50-1 70 de vagoane. În acest scop, se prevedea contractarea sfeclei exclusiv cu
cultivatorii din apropierea fabricii, astfel încât acestora să li se ofere posibilitatea
33 Ibidem, p. 45.
34 Ibidem, p. 52.
35 Ibidem.
36 A . N . I .C.,
Fond Ministerul Industriei şi Comerţului. Direcţia Statistică Industrială,
d. 622/ 1 929-1 940, Statistica industrială - 1 932, p. 3 1 .
3 7 S.J.S.A.N., Fond Primăria judeţului Suceava, d. 1 / 1 927- 1 936, p. 4 1 .
3 H Ibidem, p . 45.
39 " Corespondenţă Economică " . Buletinul Ministerului de Industrie şi Comerţ, anul XIV,
nr. 1 -2, ianuarie-februarie 1 932, p. 9.
40 S.J.S.A.N., Fond Primăria judeţului Suceava, d. 1 / 1 927- 1 936, p. 46.
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"4 1
"să-şi valorifice în mod avantajos munca agricolă . Pentru a asigura desfăşurarea
cu succes a noii campani i a fost angajat pe postul de director tehnic A. Horovitz,
sosit de la Fabrica ,,Zarojani ", persoană care a mai deţinut această funcţie la
Societatea " Iţcani " în 1 92742 . Totodată, s-a dublat numărul lucrătorilor calificaţi, de
la şapte în urmă cu un an la 1 4, dar numărul celor necalificaţi a fost redus la nouă43 .
Campania de prelucrare din toamna anului 1 932 a durat doar 33 zile şi a avut drept
rezultat producerea a 1 62 1 436 kg de zahăr, în condiţiile în care exista un stoc
vechi de zahăr de 2 332 597 kg44 .
O grea pierdere pentru Societatea " Iţcani ", în acea perioadă de grele încercări
prin care trecea industria românească, o reprezintă decesul, la 4 martie 1 933, a lui
W. Dinerman, adrnn i stratorul-delegat, "iniţiator, fondator şi conducător neobosit al
fabricii de zahăr" , în locul său fiind desemnat S. Dulberg45. Consiliul de
administraţie (inclusiv cenzorii) era format la acea dată din următoarele persoane:
1. V. Stârcea (preşedinte), dr. E. Popovici46, C. M. Popovici, H. Gatkiewicz,
ing. Iacobovici, ing. A. W. Dinerman, Alex. Einhorn, C. Garoflid, N. Schapira,
N. D. Chirculecu, Al. Tilleman, S. Dulberg; cenzori: M. Butculescu, 1. Gametiu,
M. Herşcovici, dr. D. A. Popovici, 1. Vasilescu-Notara, M. Micu. Valoarea totală a
investitiilor Societăţii "Iţcani" la data de 3 1 decembrie 1 933 era de 1 62 827 332 lei47 •
fn data de 1 mai 1 933 s-a desfiinţat Oficiul Zahărului, astfel că fiecare dintre
fabricile componente şi-au recăpătat libertatea în politica de vânzări, "ceea ce pe de
altă parte însă, înseamnă şi ivirea unei concurenţe de preţ pe piaţa de zahăr" . Pentru
a evita acest lucru şi o eventuală "sindicalizare forţată", fabricile de zahăr au intrat
în tratative pentru reconstituirea cartelului într-un nou Oficiu48. Datorită amplasării
din punct de vedere geografic a Societăţii "Iţcani " într-un raion comun de vânzare
cu fabricile din nordul Bucovinei, s-a ajuns la un "acord amiabil" cu unităţile cu
acelaşi profil de la Lujeni, Jucica, Ripiceni şi Crisciatec, în scopul de a evita "o
concurenţă acerbă în imediata ei apropiere"49. În aceste condiţii, stocurile existente
de zahăr s-au redus treptat, de la 1 43 de vagoane la 1 mai 1 933, la 72,5 vagoane în
iulie 1 933 50.
41 Ibidem, p. 47.
42 /bidem.
43 A.N.I.C., Fond Ministerul Industriei şi Comertului.
Direcţia Statistică Industrială,
d. 6221 1 929-1 940, Statistica industrială - / 932, p. 27v-28.
44 S.J.S.A.N ., Fond Primăria judeţului Suceava, d. 21 1 928-1 948, p. 24.
45 Ibidem, d. 1 1 1 927- 1 936, p. 56.
4 6 Eusebie Popovici ( 1 863- 1 937) - profesor, preşedinte al Societăţii "Şcoala Română" din
Suceava, primul primar român al Sucevei după 1 9 1 8, membru al Congresului General al Bucovinei,
parlamentar în perioada 1 920- 1 92 1 şi 1 926- 1 927. Cf. Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, voi. I l ,
Suceava, 2004, p. 247.
47 A.N.I.C., Fond Ministerul Industriei şi Comertului. Direcţia Statistică Industrială,
d. 622/1 929- 1 940, Statistica industrială - / 933, p. 33v-3 5 .
48 S.J.S.A.N., Fond Primăria judetului Suceava, d. 21 1 928- 1 948, p. 59-60.
49 Ibidem, p. 7 1 .
50 Ibidem, p. 68-69.
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Legea zahărului a instituit amenzi foarte mari împotriva întreprinderilor care
nu lucrează, mergând până la retragerea autorizaţiei de funcţionare. În primul an de
încetare a lucrului, "fără un motiv de forţă majoră", fabrica urma să plătească de 40
ori taxa de licenţă anuală; dacă acest lucru se repeta în decurs de cinci ani, amenda
sporea de l 00 de ori, iar în caz că unitatea nu lucra timp de trei ani consecutiv, ea
îşi pierea definitiv autorizaţia de funcţionare 5 1 • Drept urmare, propunerile privind
neactivarea fabricii prin cedarea cotei sau închirierea acesteia, au fost respinse de
toţi membrii Consiliului, "aceste soluţii fiind antilegale şi pe deasupra oneroase,
deci lipsite de interes"52. În vederea finanţării campaniei din 1 933-1 934,
direcţiunea a primit mandatul de a începe tratative cu Societatea Naţională de
Credit Industrial, în vederea obţinerii unui credit de 25 milioane de lei şi să încerce
obţinerea reducerii dobânzilor la unele împrumuturi mai vechi de la Banca
"53
"M o ldova .
În anul 1 933 au funcţionat în Bucovina doar două fabrici de zahăr. Este
demn de reţinut faptul că, în condiţiile gravei recesiuni economice, au continuat să
reziste pe piaţă două mici unităţi, de la Slobozia-Bănilei şi Stupca, care au produs
l 03 vagoane de glucoză şi zahăr extras din struguri 54 .
În această perioadă, conducerea fabricii de zahăr era tot mai mult presată de
plata utilajelor expediate de la Ceskomoravska-Kolben-Danek din Praga, între anii
1 927 şi 1 930. Până în martie 1 933 Societatea "Iţcani " "a executat în mod punctual
toate obligaţiunile ei de plată faţă de sus-arătata societate" . În acel an fabrica a
intrat "în dificultăţi " şi a reuşit să obţină o nouă reeşalonare de plată a restanţei în
rate săptămânale a 20 000 kc (coroane cehoslovace ). Societatea cehoslovacă a
înţeles greutăţile prin care trecea Fabrica "lţcani", acceptând un nou aranjament şi
reducerea creanţei de la 8 1 5 1 39 30 kc la 644 52988 kc, sold care urma să fie plătit în
rate lunare începând cu data de 1 5 ianuarie 1 936, cu precizarea că "la suma redusă
nu va curge nici o dobândă"55 .
Întreprinderile " Skoda" aveau o creanţă împotriva Societăţii "Iţcani " pentru
instalaţiile livrate, la care s-au adăugat dobânzile acumulate în cursul anilor.
Reprezentanţii acestei firme au somat, în repetate rânduri, conducerea fabricii de
zahăr să achite această datorie, care a ajuns la sfârşitul anului 1 935 la 307 4 1 5 kc.
Datorită situaţiei dificile provocate de concordatul Băncii "Moldova" şi
conjuncturii nefavorabile din timpul concurenţei, nu s-a putut oferi nici o formă de
aranjament financiar Societăţii " Skoda" . Din acest motiv, Societatea "Iţcani " a fost
dată în judecată şi condamnată în Cehoslovacia, dar împotriva sentintei s-a făcut
recurs pentru procedură incompletă. Societatea " Skoda" a propus, ia începutul

p. 259.

51

C. Hamangiu, Codul General al României. Legi uzuale, voi. XXI, 1 933, Bucureşti, 1 934,

52 S.J.S.A.N., Fond Primăria judeţului Suceava, d. 2/ 1 928- 1 948, p. 63-64.
Ibidem, p. 68-69.
54 Buletinul Oficial al Camerei de Comerţ şi Industrie Cernăuţi " , nr. 4-6, 1 934, p. 1 8.
"
55 S.J.S.A.N., Fond Primăria judeţului Suceava, d. 2/1 928-1 948, p. 1 62- 1 63.
53
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anului 1 936, micşorarea creanţei l a 1 24 032 k c (cu aproximativ 40%}, sumă care
trebuia să fie achitată în 24 de rate lunare egale de 23 560 de lei, la un curs al
coroanei cehoslovace de 4,56 lei. În acest fel, creanţa, care urma să fie plătită prin
"
" Comerţul Zahărului , se reducea în mod real cu 60%, deoarece cursul coroanei
cehe, de 4,56 lei, era cu aproape un leu mai mic decât cursul oficiale de clearing56 .
Problema obţinerii unor credite, mai ales în anii crizei economice, era
deosebit de dificilă, iar rambursarea lor aproape imposibilă, datorită dobânzilor
mari şi a lipsei de lichidităţi, în condiţiile menţinerii unor stocuri de zahăr greu
vandabile. În decembrie 1 930 au debutat raporturile fabricii din "Iţcani" cu Banca
Naţională a României, moment în care Banca "Moldova" a reescontat acceptele ce
le deţinea la această societate, în valoare de opt milioane de lei, sumă care a ajuns
la 92 950 000 lei în 30 septembrie 1 93 1 . Într-un singur an, "în urma stăruitoarelor
cereri ale Băncii Naţionale a României " , Fabrica de Zahăr "lţcani " a achitat nu mai
puţin de 28 490 000 lei, efort care "a sleit complet disponibilităţile (financiare, n. n.
- M.-A. C.) Societăţii «lţcani» ", care a fost nevoită astfel să se adreseze Societăţii
Naţionale de Credit Industrial pentru finanţarea campaniei de lucru57 • Conducerea
B.N.R. a profitat de faptul că solvabilitatea Societăţii "Iţcani" era periclitată şi a
trimis pe adresa acesteia două scrisori, la 1 2 septembrie şi 20 octombrie 1 93 3 . În
ultima scrisoare se preciza, pe un ton ultimativ, că, "dacă până la data de
1 No[i]embrie crt. nu ne veţi presenta toate actele necesare în vederea perfectării
actului de cesiune asupra întregului teren, fabricii şi asupra instalaţiunilor ce
posedaţi în comuna Iţcani, vom proceda imediat la executarea creanţei noastre"58.
Conducerea fabricii de zahăr a fost nevoită să adopte un plan sistematic de
achitare a datoriei sale către B.N.R., "fără grija unor scadenţe peste puterile ei
financiare", drept pentru care a trimis, la 26 iunie 1 933, Guvernatorului B.N.R. un
Memoriu prin care solicita amortizarea datoriei sale, care se ridica la 68 260 000 lei,
în termen de 1 8 Y2 ani, cu începere de la 1 ianuarie 1 934. Pentru garantarea plăţii la
termen a cotelor de amortizare, urma să se înscrie în favoarea B .N.R. o ipotecă de
rangul II asupra tuturor bunurilor Societăţii 59. În vederea stabilizării situaţiei
financiare s-au redus la maxim cheltuielile, în ianuarie 1 934 inginerul
Th. Iacobovici recomandând Consiliului de Administraţie "accentuarea măsurilor
de extremă economie luate până acum, recurgând la o nouă amputare a salariilor
(deja reduse) şi la o reducere a personalului Societăţii"60 .
Criza economică a provocat în România o scădere cu până la 6 1 % a
preţurilor en-gros ale producătorilor agricoli şi 44% pentru cele ale produselor
industriale6 1 • În cursul anului 1 933 întreprinderea din Iţcani a obţinut următoarea
56 Ibidem, p. 1 75.
Ibidem, p. 78-79.
58 Ibidem.
59 Ibidem, p. 8 1 -82.
60 Ibidem, p. 92-93 .
61 "Buletinul Bursei Bucureşti ", Bucureşti, anul V, nr. 9, septembrie 1 933, p. 4.
57
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producţie, în funcţie de sortimente: 1 52 1 ,4 tone zahăr cubic, 3 O 1 3,3 tone zahăr
tos, 1 25 1 ,2 tone melasă şi 1 1 00 tone borhot uscat62 . Valoarea producţiei
întreprinderii în 1 933, socotită după preţul de vânzare (loco fabrică) a mărfurilor
produse, a fost de 1 04 657 6 1 6 lei, având următoarele componente: a) valoarea
materiilor prime (loco fabrică) consumate 28 09 1 727 lei; b) valoarea totală a
salariilor plătite personalului de conducere şi ajutător, lucrătorilor şi ucenicilor
5 830 870 lei; c) valoarea totală plătită pentru curentul electric utilizat din afară şi
combustibilului consumat - 3 230 1 36 lei; d) valoarea totală a impozitelor plătite 992 495 lei; e) diverse alte posturi: dobânzi, amortizări, beneficii etc. - 66 5 1 2 388 lei63 .
În concluzie, valoarea producţiei Societăţii " Iţcani " a scăzut la aproape 1 /2 faţă de
anul 1 929, când se ridica la 1 79 327 563 lei 64 •
La începutul campaniei de fabricaţie 1 933/1 934, marile fabrici din ţară au
redus preţul zahărului la 20 de lei/kg, preţ care era sub cel de producţie. Scăderea
preţului la zahăr în urma desfiinţării cartelurilor a silit Societatea "Iţcani" să vândă
la preţul de concurenţă, situaţie care a dus la un minus în încasări de 30 milioane de lei65 .
În cadrul Adunării generale a acţionarilor, din 3 1 martie 1 934, s-a constatat că, "la
vânzarea zahărului vechi am avut de suportat pagube enorme, întrucât preţul
zahărului a fost hotărât de Guvern la 28 per. kg, deşi am fost obligaţi a plăti sfecla
cu Lei 1 3 600 vagonul, corespunzător unui preţ de zahăr de Lei 36,75 kg" .
Totodată, zahărul din stocul vechi a fost vândut la "preţul de concurenţă", care a
variat de la 28 la 1 9,50 lei pe kg66 .
Toate acestea explică pierderile în valoare de 1 O 366 94 1 lei înregistrate de
Societatea "Iţcani" (prin adăugarea pierderilor din anul precedent, paguba totală se
ridica la impresionanta sumă de 26 5 1 3 676,50 lei) care, în comparaţie cu situaţia
celorlalte fabrici de zahăr din ţară, "sunt mai puţin grave" 67 • În încheiere, s-a tras
concluzia că a fost "un an de sacrificii ", care s-a caracterizat prin deprecierea unor
mari cantităţi de zahăr din stoc, reducerea producţiei, "vânzarea dezordonată" şi
"
"în pagubă 68. Piaţa internă, formată dintr-o populaţie legată de sectorul agricol,
grav lovit de criză, în procent de aproximativ 80%, nu era capabilă să absoarbă
întreaga producţie de zahăr. Astfel, consumul de zahăr pe cap de locuitor s-a redus
la 4,5 kg în 1 935- 1 936, şi a urcat uşor la 5 ,4 în 1 937-1 938, cu mult sub cel de
dinaintea declanşării depresiunii economice 69 •
Prin intermediul Legii zahărului s-a instituit un control asupra producţiei şi
desfacerii acestui produs şi a celor derivate. Consumul intern era stabilit anual de
-

-

62 A.N.I.C., Fond Ministerul Industriei şi Comerţului. Direcţia Statistică Industrială,
d. 6221 1 929-1 940, Statistica industrială - 1 933, p. 37v.
63 Ibidem, p. 38.
64 Ibidem, Statistica industrială - 1 929, p. 7.
65 S.J.S.A.N., Fond Primăriajudeţului Suceava, d. 211 928- 1 948, p. 84.
66 Ibidem, p. 25-26.
67 Ibidem.
68
Ibidem, p. 27.
69 Enciclopedia României, voi . IV, Bucureşti, 1 943, p. 922.
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către Oficiul de vânzare a l zahărului şi Ministerul d e Finanţe, care urmau să
constate şi data când întreaga cantitate a fost complet desfăcută. Din acest moment
şi până la sfârşitul anului, fabricile beneficiau de reduceri progresive de taxe
"pentru cantităţile de zahăr puse efectiv în consumaţie peste media stabilită
proporţional cu cota lor de participare la vânzarea totală în întreaga ţară"70 .
Conducerea Societăţii "lţcani " era conştientă de faptul că această concurenţă
"
"ucigătoare de pe piaţă, dacă ar continua, era în măsură să ducă la ruinarea
industriei autohtone de zahăr. A vând în vedere "înfrânarea acestei ofensive din
partea societăţilor cu capital străin" , care aveau avantajul de a nu plăti dobânzi, ca
în cazul întreprinderilor româneşti, Directorul General Alexander Tileman-Pruncul,
ce avea şi calitatea de deputat în Parlament, a contactat o serie de oficialităti şi
reprezentanţi ai industriei zahărului7 1 • Împreună cu 1. V. Stârcea au avut convo;biri
cu ministrul Industriei şi un subsecretar de stat, susţinând necesitatea încheierii
unui nou acord de vânzare între fabrici. Acesta din urmă a atras atenţia că
Societatea " Iţcani " reprezintă "un capital important românesc, atât ca acţionari,
care sunt toţi români, cât şi ca (sic! ) creditori - Banca Naţională şi Banca
Românească - că este vorba şi de interesele unei importante categorii de cultivatori
din Bucovina şi din Nordul Moldovei, a cărei protegiuire se impune prin toate
mijloacele"72 .
La 1 5 martie 1 934 fabricile de zahăr au ajuns la un acord privind încetarea
concurenţei dintre ele şi la "o îmbunătăţire a preţurilor" 73 . Din anumite motive,
acesta nu a fost un contract de cartel, ci s-a mărginit la un Gentlemen's agreement,
care a fost acceptat de toate fabricile. În iulie 1 934, când trebuia să fie semnat
contractul definitiv, a intervenit "defecţiunea" fabricii din Timişoara, conducerea
acesteia considerând că persoanele ce au reprezentat-o la prima întâlnire nu au avut
mandat. Fără participarea fabricii bănăţene, Societatea "Danubiana" a refuzat
semnarea acordului şi a trecut la reducerea preţurilor. Astfel, din această lună a
debutat o nouă perioadă de concurenţă, ce a făcut ca piaţa să fie "complet
desorientată şi foarte rezervată, aşa că chiar (sic! ) la preţuri reduse vânzările merg
foarte greu"74•
În anul 1 934, conducerea Societăţii "Iţcani" a luat măsuri pentru înfiinţarea
de depozite proprii de zahăr în următoarele oraşe: Bucureşti, Iaşi, Piatra Neamţ,
Ploieşti, Constanţa, Bacău, Bârlad, Vaslui, Tecuci, Râmnicu Sărat, Buzău,
Botoşani, Braşov, Chişinău, Cernăuţi, Siret, Storoj ineţ, Galaţi, Brăila, Lujeni,
Coţmani, Orhei, Soroca şi Floreşti. Prin aceasta se spera să se facă faţă scăderii
continue a preţului zahărului, iar cu sprijinul responsabililor de depozite, "oameni
p.

70 C. Hamangiu, Codul General al României. Legi uzuale, voi. XXI, 1 933, Bucureşti, 1 934,

26 1 .

7 1 S.J .S.A.N., Fond Primăria judeţului Suceava, d. 1 1 1 927-1 936, p. 92.
72 Ibidem, p. 1 03- 1 04.
73 Ibidem, d. 211 928-1 948, p . 3.
74 Ibidem, d. 1 / 1 927- 1 936, p. 1 2 1 .
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serioşi şi introduşi în pieţele lor", să se desfacă până la sfârşitul anului, la preţul
concurenţei, o cantitate de 1 00-1 20 de vagoane75• Astfel, se evi tau intermediarii de
tipul firmei Zuhag" S.A.R. Rădăuţi, care avea ca obiect de activitate
"
achiziţionarea şi vânzarea produselor şi derivatelor de zahăr76. În cadrul acestui
demers, credem că merită remarcat efortul de a pătrunde pe piaţa din nordul
Bucovinei, dominată de grupul puternic de fabrici de zahăr de la Luj eni, Jucica şi
Crisciatec. Campania de prelucrare din acel an a durat 6 1 de zi le (între
1 6 octombrie şi 1 6 decembrie) şi a avut următorul rezultat: 490 vagoane de zahăr,
1 8 vagoane de zahăr alb, 5,6 vagoane de zahăr brut, 1 57 vagoane de melasă,
1 20 vagoane de borhot uscat77.
Deoarece industria zahărului continua să se găsească într-o situaţie aproape
"
desnădăj duită", s-au purtat tratative dificile pentru reconstituirea cartelului,
întrerupte în câteva rânduri, la care au participat, din partea Societăţii Iţcani",
"
Th. Iacobovici şi A. W. Dinerman. La 1 5 decembrie 1 934 s-a ajuns la o convenţie
definitivă, pentru o perioadă de cinci ani, privind constituirea Societăţii Comerţul
"
Zahărului" S.A.R. , cu un capital de 20 milioane de lei, la care fabrica din Iţcani
participa cu un capital echivalent cu cota ei de vânzare, care era de 4,464%7 x . De la
această dată concurenţa între fabrici a încetat şi a început un regim de vânzarea
"
normal"79 .
Fabrica de Zahăr Iţcani" S.A.R. avea o situaţie specială care o individualiza
"
în cadrul industriei de profil din ţară. Aşa după cum s-a subliniat şi în şedinţa
Consiliului de Administraţie din 6 mai 1 936, unitatea "este singura Întreprindere În
industria zahărului cu capital pur românesc (s. n. - M.-A. C.) în care de altfel
B.N.R. este direct interesată, posedând un pachet important de acţiuni ale
Soc[ietăţii] «lţcani»"80 . Totodată, fabrica dispunea de o singură unitate de
producţie care, pentru a fi rentabilă, trebuia să comercializeze anual cel puţin
450 vagoane de zahăr, în condiţiile concurenţei acerbe din partea cartelurilor care
dominau piaţa8 1 • În acest context, conducerea întreprinderii constata cu regret" că,
"
şi în acel an, bilanţul (pentru exerciţiul financiar 1 934/ 1 935) s-a soldat cu o
pierdere de 5 322 285 lei, deoarece timp de patru luni s-au vândut 1 90 vagoane de
zahăr cu preţul mediu de 22,20 lei, cu doi lei sub preţul cartelului 82 .
Datorită posibilităţilor reduse de export, producţia de zahăr a urmat linia
descendentă a consumului intern, care a scăzut în ultimii ani la o medie de 9 000 de
vagoane anual. Cu toate acestea, în campania 1 935- 1 936 s-au produs 1 2 1 68
75

ibidem, d. 1 / 1 927- 1 936, p. 1 34.
"
"Buletinul Oficial al Camerei de Comerţ şi Industrie Cernăuţi . Supliment, nr. 9, 1 93 1 , p. 57.
77 S.J.S.A.N., Fond Primăria judeţului Suceava, d. 1 / 1 927-1 936, p. 1 29.
78 ibidem, p. 1 27.
79 ibidem, d. 211 928- 1 948, p. 3 1 .
80
ibidem, d. 1 3/ 1 936, p. 1 2.
81 ibidem, p. 6v.
8 2 ibidem, p. 1 .
76
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vagoane d e zahăr. Dacă î n anul 1 93 1 producţia d e zahăr a României a fost de
4 1 000 tone, în anul 1 935 a ajuns la 1 2 1 676 tone83 • În aceste condiţii şi în
depozitele fabricii din Iţcani exista, la 30 septembrie 1 935, un stoc de 228 vagoane
de zahăr rămas din campania precedentă. Conducerea Societăţii " lţcani " a apreciat
consumul intern la 8 500 vagoane de zahăr, din care cota-parte a fabricii
bucovinene era de 380 de vagoane. În consecinţă, peste un an, era posibil ca stocul
să se ridice la 3 80 de vagoane, "adică cantitatea necesară pentru acoperirea
vânzărilor noastre pentru un an întreg viitor"84. Acest surplus crea mari probleme
care, potrivit lui A. W. Dinerman, puteau fi rezolvate doar pe trei căi: a) oprirea pe
timp de un an a fabricii; b) prelucrarea unei cantităţi reduse de zahăr, în curs de
trei-patru ani, pentru amortizarea stocului de zahăr; c) găsirea unui debuşeu în
străinătate.
Prin exportul, la "un preţ acceptabil ", a excedentului de producţie, fabrica
urma să lucreze la capacitatea normală pentru acoperirea consumului intern, ceea
ce "ar mai atrage după sine o lichiditate atât de necesară societăţii noastre" . Pentru
a fi rentabilă, întreprinderea trebuia să producă 300 vagoane de zahăr, ipoteza
opririi fabrica�ei fiind respinsă, pe motiv că "ar avea rezultate dezastroase"8 5 .
Problema exportului nu putea fi rezolvată în timp scurt, astfel că D. Angelescu a
fost însărcinat ca la viitoarea întâlnire cu guvernatorul B.N.R. "să caute să obţie
avantaj ele ce ar putea să le acorde B.N.R. pentru un eventual export"86• Avantaje
substanţiale erau prevăzute şi de Legea zahărului din 1 933, care prevedea că
"
"zahărul destinat exportului şi efectiv exportat este scutit de taxe 8 7• Fabrica de
Zahăr din Iţcani a început să exporte, începând cu anul 1 932, melasă în Ungaria şi
Danzig, respectiv borhot în Cehoslovacia88 . Valoarea comercială a mărfurilor
exportate de fabrică în cursul anului 1 933 a fost de 1 094 075 Iei 89 .
Semnele marii crizei economice s-au făcut simţite în Bucovina mai devreme,
datorită prăbuşirii exportului cu lemn şi cereale, care îşi avea drept principal
debuşeu Germania. La conjunctura internaţională profund defavorabilă s-au
adăugat efectele industrializării rapide din perioada postbelică, fără dezvoltarea
unei pieţe interne capabilă să absoarbă producţia acesteia şi concurenţa acerbă a
capitalului străin.
În contextul menţionat, Societatea "lţcani ", la fel ca întreaga industrie a
zahărului din ţară, a intrat în cercul vicios al supraproducţiei cu consecinţe
economico-financiare devastatoare. Scăderea consumului intern de zahăr a dus la o

p.

83 Enciclopedia României, vo i . III, Bucureşti, 1 939, p. 990 şi urrn.
84 S.J.S.A.N., Fond Primăria judeţului Suceava, d. 1 1 1 927-1 936, f. 1 73 .
85 Ibidem, p. 1 73-1 74.
86 Ibidem.
87 C. Hamangiu, Codul General al României. Legi uzuale, vo i . XXI, 1 933, Bucureşti, 1 934,

26 1 .

88 A.N.I.C. , Fond Ministerul Industriei şi Comerţului. Direcţia Statistică Industrială,
d. 622/ 1 929-1 940, Statistica industrială - 1 936, p. 40v.
89 Ibidem, Statistica industrială - 1933, p. 38.
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reducere graduală a preţului zahărului, conflicte între cultivatorii de sfeclă şi
producătorii de zahăr, dar şi între aceştia din urmă, care, pentru a evita libera
concurenţă, au format diverse carteluri, mai mult sau mai puţin efemere. Aplanarea
acestor disensiuni printr-un cadru legislativ special a atras intervenţia statului în
ceea ce priveşte producţia şi desfacerea zahărului, politică care nu a fost
întotdeauna favorabilă fabricanţilor.
Societatea "Iţcani " , o întreprindere mică, dispunând de capital exclusiv
autohton, pe o piaţă dominată de marile carteluri, a receptat din plin şocul crizei
economice mondiale. Grevată de mari datorii financiare, întreprinderea suceveană
a fost silită să-şi reducă sau chiar să întrerupă producţia (în perioada 1 93 1-1 932},
să recurgă la reduceri drastice de personal şi amputări salariale. O lovitură în plus,
la nivel managerial, a fost reprezentată de decesul administratorului-delegat şi
fondator al Societăţii, W. Dinerman.
În aceşti ani deosebit de dificili pentru mediul de afaceri, vor fi adoptate - în
condiţiile uzurii morale şi fizice a utilajelor şi tehnologiei folosite - primele măsuri
de modernizare şi sporire a competitivităţii. În vederea depăşirii dificultăţilor cu
care se confrunta în privinţa plăţii unor datorii mai vechi şi obţinerea unor noi
credite, Societatea "Iţcani " a intrat în legături financiare cu Banca Naţională a
României, direcţie care va fi urmată cu consecvenţă şi în anii următori.
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PREOTUL SIMEON COBILANSCHI (1842-1910),
UN LUMINĂTOR AL ŢĂRĂNIMII BUCOVINENE
MIHAI CAMILAR

Father Simeon Cobilanschi ( 1 842-191 0), an enlightener of Bukovina peasantry

(Abstract)

Father Simeon Cobilanschi remained in history as one of the greatest people of
Bukovina. Throughout his career as a priest, Cobilanschi served in many Bukovina
congregations: Gura Humorului, Frumosu, Corovia, Buninţi and Cernăuţi. An active,
courageous and enterprising personality, with a pronounced skill for both practica! work
and artistic sensibility, he became known especially for the actions that he initiated and
supervised in order to promote the economic emancipation and the cultural enlightemment
of Bukovina's villages. He wrote, edited and published the first Romanian magazine,
"Steluţa", between the years 1 883-1 884. In most of his articles, he discussed the New and
Old Testament in an accessible language and tricd to present to peopie new ways of
improving the agricultura! tools, the varieties of plants, the animal breeds and so on. He
also wrote about the laws of those times, pointing out the rights and obligations of citizens.
The information provided by "Steluţa" carne to be regarded as a truc ethnographic
document that illustrates the reality of the rural world at the end ofthe 1 9th century.
Keywords and phrases: enlightenment, enlightening priest, emancipation of the
Bukovenian peasants, practica! life, apostolate work, folk calendar, image of the
bukovinean villagc, ethnological documents.

În galeria oamenilor de seamă ai Bucovinei se înscrie la loc de cinste şi
Simeon Cobilanschi (25 mai 1 842 - 26 iulie 1 9 1 0), scriitor şi publicist,
personalitate uitată pe nedrept de memorialistica contemporană. Consemnat în
Enciclopedia Bucovinei 1 , preotul Simeon Cobilanschi a fost comemorat cu câţiva
ani în urmă, într-un cadru festiv, de către unii dintre urmaşii familiei sale2 •
1 Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, voi. I, Iaşi-Suceava, Editura Princeps - Biblioteca
Bucovinei " 1 . G. Sbiera", 2004, p. 243.
2 În anul 1 993, Radu Chesaru, urmaş al preotului Simeon Cobilanschi, a organizat la Muzeul
Obiceiurilor Populare Bucovinene din Gura Humorului o expozi�e cuprinzând aspecte din activitatea acestui
intelectual bucovinean. Tot prin grija lui Radu Chesaru şi a autorităţilor din Frumosu, s-a realizat o statuie a
preotului, care, în urma unor demersuri anevoioase, a fost instalată, în cele din urmă, în curtea Bisericii
"Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril" din Gura Humorului, locaş ctitorit de preotul Simeon Cobilanschi.
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În satul natal, Frumosu, puţini ştiu câte ceva despre această personalitate, cel
mult că a fost preot, dar necunoscându-se nimic din activitatea sa publicistică, prin
care a dus o muncă de apostolat pentru emanciparea ţăranilor bucovineni, la
sfârşitul secolului al XIX-lea. Simeon Cobilanschi s-a născut la 25 mai 1 842 în
satul Frumosu din ţinutul Câmpulung, sat în care şi-a petrecut copilăria,
adolescenţa şi o parte din viaţa preoţească. Părinţii săi, Nicolae, vornic al comunei
Frumosu, şi Irina Cobilanschi, gospodari de frunte ai acestei aşezări bucovinene,
i-au oferit fiului lor o educaţie aparte, în spiritul bunei cuviinţe specifice oamenilor
de atunci, totul derulându-se sub semnul credinţei în Dumnezeu .
De mic copil anticipează calităţi şi deprinderi aparte faţă de copiii din sat,
deprinzând cu mare uşurinţă tainele scrisului şi cititului la şcoala din Frumosu,
instituţie înfiinţată în timpul vorniciei tatălui său. Studiile secundare le face la
Gimnaziul de stat din Cernăuţi, absolvind apoi cursurile Institutului Teologic din
acelaşi oraş, în anul 1 868, pentru ca, în scurt timp, să fie hirotonit ca preoe.
În cariera sa preoţească, Simeon Cobilanschi a păstorit în mai multe parohii
bucovinene. După o scurtă perioadă de preoţie, desfăşurată în satul natal, în 1 879,
îl întâlnim preot la Gura Humorului, unde a ctitorit Biserica " Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavril" . Pe lângă activitatea duhovnicească, el se implică şi în alte
domenii ale târgului humorean, printre altele, înfiinţează o "casă de cetire" şi o
"
"bancă populară de tip Raiffeisen, urmărind prin aceasta curmarea greutăţilor
humorenilor săraci în faţa cămătăriei sălbatice practicată în acea vreme.
Între anii 1 882 şi 1 886 păstoreşte la Corovia, apoi la Buninţi ( 1 886-- 1 898},
iar din anul 1 898 îl întâlnim ca paroh la Biserica " Sfânta Paraschiva" din Cernăuţi4 .
Fire energică, curajoasă şi întreprinzătoare, având o pronunţată îndemânare
pentru lucrările practice, dar şi o oarecare sensibilitate artistică, manifestată însă cu
unele stângăcii literare, preotul Simeon Cobilanschi se evidenţiază printre
luminătorii cunoscuţi ai vremii, prin acţiunile pe care le iniţiază şi patronează, el
contribuind Ia emanciparea satelor bucovinene, remarcându-se ca un adevărat
Iuminător al ţărănimii.
Printre altele, el prelucrează un manual de morală şi economie politică,
Manuel de morale et d 'economie politique al lui M. 1 . Rapet, scrie nuvela Dumitru
Stan5 ( 1 884}, fiind inspirat, după unii, de o lucrare a lui M. Zschokke, iar, după
alţii, de opera lui Goldemacher6, şi avându-1 ca predecesor pe Ioan Slavici.
Totuşi, activitatea prin care s-a remarcat acest preot este publicistica, el fiind
câtva timp proprietar, director, redactor, scriind singur articolele din revista
"
"
"Steluţa , publicaţie bilunară, "foaie pentru poporul român de la ţară . Scrisă la
3 Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1 900, Bucureşti, Editura Academiei
R. S. R., 1 979, p. 1 96.
4 Emil Satco, op. cit., p. 243 .
5 Dicţionaml literaturii române de la origini până la 1 900, p . 1 96.
6 Emil Satco, Simeon Cobihmschi, în ,.Crai non", scrie nouă, Suceava, vineri, 9 februarie 200 1 ,
p. 5.
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Corovia şi tipărită la Cernăuţi, revista " Steluţa" apare între anii 1 883 şi 1 884, fiind
prima gazetă românească pentru ţăranii din Bucovina.
Trăind în epoca revoluţionară de după 1 848, caracterizată printr-o
aşa-zisă emancipare a ţărănimii, Simeon Cobilanschi, fire îndrăzneaţă, cu o înaltă
pregătire teologică, dar şi cu o ţinută intelectuală de excepţie, a fost în permanenţă
un fidel sfătuitor al ţărănimii, implicându-se profund în viaţa satului tradiţional,
trăind alături de săteni bucuriile şi necazurile acestora, ducând o adevărată muncă
de apostolat.
Se pare că revista "Steluţa", scrisă, editată şi difuzată de el, era răspândită în
lumea satelor gratuit, publicaţia fiind citită mai ales în cadrul societăţilor culturale
de la sate.
"
Din cele 24 de numere ale revistei " Steluţa , pe care le-am parcurs cu o mare
plăcere şi un interes aparte, am remarcat o mare varietate tematică, aici fiind
dezbătute, pe înţelesul oameni lor de la sate, probleme de natură religioasă, politică,
administrativă, economică, legislativă ş. a. Sprijinită de preoţii Artemie Berariu şi
Constantin Morariu-Andrievici, ambii profesori la Institutul Teologic din Cernăuţi,
revista " Steluţa" devine o adevărată carte de învăţătură, în care ţăranul află
răspunsuri legate de Vechiul Testament şi Noul Testament7 • În revistă el semnala
faptul că, la aceea vreme, lumea încă ţinea " cu multă râvnă la eresurile şi idolii
păgâni (este vorba de sărbătorile populare, nelegate de biserică, n. n. - M. C.) decât
la sfintele noastre sărbători însemnate cu cruce în calendar şi având polileu"8 . Prin
aceasta se argumentează persistenţa calendarului popular în paralel cu cel
bisericesc, calendar ale cărui limite se pierd în faldurile adâncurilor ancestrale,
dovedind o dată în plus dăinuirea noastră pe aceste locuri, datinile şi obiceiurile
populare fiind o adevărată oglindă etnică.
Majoritatea articolelor revistei se refereau, pe înţelesul oamenilor de atunci,
la probleme legate de muncile agricole: arat, semănat, întreţinerea culturilor şi a
fâneţelor; este dezbătută legislaţia silvică, comentându-se Pravila cadrului sau
Orânduiala de pădure, sunt dezbătute aspecte legate de albinărit, zootehnie,
meşteşuguri, arhitectura populară, despre legislaţia timpului. O atenţie aparte este
acordată alcoolismului, plagă socială care la sfârşitul secolului al XIX-lea a
cunoscut o extindere înfricoşătoare în lumea satelor bucovinene. Obsedat în
permanenţă şi chiar indignat de ignoranţa în care erau închistaţi ţăranii, trăind în
virtutea unei economii tradiţionale de tip autarhic, prin materialele publicate în
paginile revistei " Steluţa", preotul Simeon Cobilanschi caută să lămurească
originea acestei stări de înapoiere, susţinând necesitatea schimbării ritmului de
viaţă şi îmbrăţişarea unor înnoiri. În publicaţia sa, Simeon Cobilanschi face referiri
comparative la populaţia de etnie germană, care, din multe puncte de vedere, avea
7
B

Ibidem.
"Steluţa ", anul l i , nr. 1 5 , 6- 1 8 martie 1 884.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

512

Mihai Camilar

4

un nivel superior de viaţă faţă de localnici: rase de animale superioare, tehnici mai
perfecţionate de lucrare a pământului, construcţii gospodăreşti, anexe mai bune etc.
Remarcăm că informaţiile revistei reprezintă pentru noi un adevărat material
documentar cu caracter etnografic, oferindu-ne o oglindă a ocupaţiilor, meşteşuguri
lor şi, în general, a cadrului economic bucovinean de la stărşitul secolului al XIX-lea.
Se oferă amănunte privitoare la uneltele agricole, chiar cu detalii descriptive9 ,
reieşind că în acea perioadă plugul şi grapa de lemn erau destul de frecvente în
economia agrară. Preotul arăta şi explica necesitatea înlocuiri i plugului de lemn cu
cel de fier, " cu care se poate ara şi pe vremea de promoroacă, când cu cel vechi nu
se poate face nimic" 1 0, el insistând că " e cazul ca oamenii să se lase de tot de grapa
de lemn, fiind necesar şi vălătucul după grăpat" 1 1 , munca fiind astfel îmbunătăţită.
Se dau sfaturi privind semănatul, făcându-se referiri la calitatea, vechimea şi starea
de sănătate a seminţelor, sugerând ca seminţele mucegăite să fie tratate cu piatră
vânătă în concentraţie de 1 %.
Într-un alt număr al revistei 1 2, după ce face o prezentare amănunţită a celor
mai noi maşini agricole, el îi sfătuieşte pe ţărani că "bine ar fi dacă s-ar întovărăşi
vreo zece oameni pentru a cumpăra un cilindru (trior, n. n. M . C.), ca să cureţe
paiele (seminţele, n. n. M. C.) de măzăriche. Facem cunoştinţă, prin intermediul
acestei reviste, cu fiecare categorie de plante cultivate în acea epocă, cu modul cum
trebuie şi când trebuie semănate, în funcţie de calitatea şi structura solului, precum
şi de fazele lunare.
Acest erudit preot a fost preocupat în permanenţă de emanciparea ţăranului
bucovinean, el pledând pentru schimbarea tehnicilor agricole tradiţionale şi a
principiilor învechite, fiind adeptul îmbunătăţirii raselor de animale, dându-i mereu
exemplu pe coloniştii germani privitor la acestea 1 3 . El sfătuia oamenii ca să renunţe
la adăposturile rudimentare pentru animale, cele de tip corle sau zahaturi (folosite
pe timpul iernii) şi să ridice grajduri călduroase, din bârne de brad, căptuşite cu
muşchi, să renunţe la ocoale, arătând că "românii din cauza lenei şi comodităţii
lasă vitele iarna afară în ocoale şi frig, arucându-le un braţ de strujeni" 1 4• În afara
unor detalii privind tehnicile constructive ale grajdurilor, el face referiri şi asupra
sistemelor constructive ale şurilor (standolelor), arătând că "podeaua acestora poate
fi aria foarte bună pentru îmblătit, pe vreme rea, mai cu seamă pentru îmblătit
trifoiul, ca să nu se piardă multă sămânţă" 1 5, pledând astfel pentru renunţarea la
îmblătitul din tindele caselor (cu tinda descoperită).
Preotul Simeon Cobilanschi a avut o viziune largă asupra tuturor domeniilor
ocupaţionale ale ţăranului bucovinean, domenii pe care şi le dorea mereu
-

-

9 Ibidem, anul li, nr. 1 2, 1 7-29 februarie 1 884, p. 96.

10 Ibidem.
1 1 Ibidem.
1 2 Ibidem, anul l i , nr. 1 O, 20 ianuarie - 1 februarie 1 884, p. 78.
1 3 Ibidem, anul 1, nr. 3, 7- 1 9 octombrie 1 883, p� 2 1 .
1 4 Ibidem.
1 5 ibidem, anul l , nr. 4, 2R octombrie - 9 noicmhric 1 !U!3, p. 29.
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îmbunătăţite. Apicultorilor le recomandă să renunţe la stupii din trunchiuri de
arbori (ştiubeie) şi să folosească în prisăci stupi sistematici, din scândură, arătând
concret şi bine documentat avantajul celor modemi pentru sporirea productivi
tăţii 1 6 . Apicultor pasionat, el arată că, folosind stupii din scândură, nu mai era
necesar ca la recoltatul mierii să fie distrusă familia de albine, prin asfixiere, aşa că
un stup putea să funcţioneze câţiva ani, având şi avantajul înmulţirii prin roire.
Legat de baza furajeră pentru animale, el arată că " fâneţele de la noi nu
produc atât de mult ca cele din Germania, acolo produc de 2-3 ori mai mult fân şi
mai bun. Nemţii gunoiesc fâneţele, buceagul sau muşchii le săpă din primăvară cu
grapa de fier, făcută anume, curăţă fâneţele de beldie şi ierburi rele, nu lasă să
pască vitele ca noi, de la Sf. Gheorghe sau până la Duminica Mare" 1 7.
În numărul I l al "Steluţei ", din februarie 1 884, atrage atenţia asupra
pericolului alcoolismului de la sate, arătând că mulţi ţărani şi-au pierdut pământul,
ruinându-şi astfel familiile, în acest sens dând cazuri concrete 1 8 , întâlnite în diferite
1ocal ităţi .
Din unele materiale publicate în revista "Steluţa" aflăm aspecte legate de
postăvăritul din zona Rădăuţi, chiar unele detalii. El arată că o piuă cu două
ciocane putea prelucra săptămânal câte 525 de coţi de pănură, piuarului revenindu-i
drept venit 52 de florini 1 9 . Adunarea ţesături lor pentru piuat, precum şi redarea
acestora clienţilor se făcea în zilele târgului de la Rădăuţi, fiecare piuă deservind o
anumită rază teritorială (un fel de plasă), preotul semnalând pericolul că aceste
instalaţii tehnice populare acţionate de apă să nu ajungă în mâinile crâşmarilor, din
cauza alcoolismului.
Preotul Simeon Cobilanschi dezbate pe larg legislaţia vremii 20, arătând care
este importanţa comunelor în contextul administrativ al statului, vorbeşte despre
componenţa comitetelor comunale, despre drepturile şi îndatoririle săteni lor etc.
Legat de hramul satului, el pledează ca această manifestare comunitară să
aibă loc, ca mai înainte, în curtea bisericii, după slujba religioasă, şi nu " ca acum,
când vin hramari de pe sate pe la case" , susţinând ca, după "parastas, străinii să fie
scoşi din sat", toate cele legate de hram le justifică pentru ca lumea să " nu bea fără
măsură", atenuând şi pe această cale alcoolismul.
Din această succintă prezentare a activităţii voluntare a preotului Simeon
Cobilanschi se poate desprinde orizontul său de mare publicist, el fiind singurul
care a întreprins în acea vreme o acţiune umanitară de o asemenea amploare, cum
nimeni nu a făcut-o în Bucovina la sfârşitul secolului al XIX-lea.
16

Ibidem, anul ! , nr. 6, 25 noiembrie - 7 decembrie 1 883, p. 47.
Ibidem, anul I l , nr. 1 5 , 6- 1 8 aprilie 1 884, p. 1 22- 1 23.
I M Ibidem, anul Il, nr. I l , 3-1 5 februarie 1 884.
19
Ibidem, anul 1, nr. 5, 1 1 -23 noiembrie 1 883, p. 37; anul 1, nr. 7, 9-29 decembrie 1 883,
17

p.

52.

20

Ibidem, anul II, nr. 2 1 , 29 iunie - l i iulie 1 884, p. 87-88.
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Indiferent cum au fost receptate sfaturile sale, date prin intermediul revistei
", ele rămân pentru posteritate ca adevărate făclii pentru luminarea
Steluţa
"
oamenilor de la sate, sortiţi unui trai destul de modest sub oblăduirea Coroanei
"
" măreţe şi a unei administraţii surde la realităţile locale.
Pentru domeniul etnografiei bucovinene, informaţiile revistei " Steluţa" sunt
tot atât de importante precum cele furnizate de ilustrul folclorist şi etnograf, preotul
Simeon Florea Marian, acestea fiind cotate ca adevărate documente etnologice,
care ilustrează imaginea satului bucovinean de la sfârşitul secolului al XIX-lea.
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EVOLUTIA LEGISLATIEI SILVICE
DIN BUCOVINA (Il)
,

,

ORÂNDUIALA DE PĂDURE
OVIDIU B ÂTĂ

Entwicklung der Forstgesetzgebung in der Bukowina (Il)

(Zusammenfassung)

I m Jahre 1 782 hat Franz Josef II. eine sogenannte "Waldordnung" durch einen
kaiserlichen Erlass flir die Bukowina verkiindet, die als erste in rumiinischer Sprache
gedruckte Forstgesetzgebung galt. Dieses Gesetz enhielt alles, was damals im Bereich
des osterreichischen Forstwesens theoretisch und praktisch bekannt war und seine
Vorschriften bezogen sich auf ein gutes Verwalten der Wiilder: die Hauptregel ihrer
Bewirtschaftung und die entsprechenden Strafen, falls diese nicht beachtet waren.
Eine besondere Aufmerksamkeit wurde folgenden Aspekten geschenkt: dem
Schutz und der Bewahrung der Wiilder, der Vorbeugung von Missbriiuchen, der
Holzverschwendung, der Bewaldung, der Begrenzung und Planung von Entwaldungen,
der Rolle des Forstpersonals usw. Diese Prinzipien der Waldwirtschaft und -kultur
bildeten die Grundlage des spiiteren osterreichischen Waldgesetz, das 1 852 in der
Bukowina verkiindet wurde.
Schliisselwiirter:

Josef II., Wald, Waldordnung, Verwalten, Schutz, Bewahrung,

Waldwirtschaft

În anul 1 782, împăratul Iosif al II-lea ( 1 780- 1 790) a promulgat primul
Regulament silvic pentru Bucovina, completat în 1 785, tradus în limba română în
anul l 786 1 •
În traducere sintetică intitulat Orânduiala de pădure, regulamentul a fost
considerat de specialişti ca fiind primul cod silvic tipărit în limba română. Operă a
regimului austriac din timpul împăratului Iosif al II-lea - "cel atât de binevoitor
faţă de românii din Austria" -, regulamentul privind pădurile Bucovinei era
1 Vasile Sabău, Evoluţia economiei forestiere in România. Regimul juridic. - Normele de
ocrotire, exploatare şi cultură a pădurilor, Bucureşti, Publicaţiile Societăţii "Progresul Silvic" , 1 946,
p. 292.

Analele Bucovinei, XVIII, 2 (37), p. 5 1 5-549, Bucureşti, 20 1 1
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apreciat drept " o capodoperă a solicitudinii părinteşti din partea suveranului şi o
expresie a înţelepciunii sale"2 •
Reglementarea privind pădurile Bucovinei s-a tipărit în germană şi română
(cu caractere chirilice), versiunea în româneşte purtând titlul Orândueală de
pădure. Are 1 2 ponturi - articole, paragrafe, capitole -, cu un conţinut identic cu
prima reglementare oficială a regimului pădurilor pe teritoriul carpato-danubian,
respectiv cea pentru Transilvania, din 30 mai 1 78 1 ( Orânduiala pădurilor
prinţipatului A rdealuluP ).
Regulamentul a fost "dat la iveală" de academicianul Gh. Teodorescu
Kirileanu, prin publicare, sub titlul Cel mai vechiu cod silvic românesc.
Orândueala de pădure pentru Bucovina dată de impăratul Iosif al II-lea in 1 786,
Bucureşti, Tipografia "Gutenberg", Joseph Gobl, 1 908, 56 p. Lucrarea cuprinde o
mică Introducere (8 p.) şi un Indice de cuvinte, lucruri şi obiceiuri (6 p.).
Data "edictării " acestui regulament, cunoscut şi sub numele de Rânduiala de
codru sau Pravila cadrului/de codru, nu se cunoaşte cu exactitate. Exemplarul pe
care 1-a avut la dispoziţie Gh. Teodorescu-Kirileanu se afla la Academia Română,
sub Nr. 5 989 A, cuprindea 76 de pagini, "fără a se arăta data edictării'"' acestui
important act normativ.
În Introducere la lucrarea amintită, Gh. Teodorescu-Kirileanu argumentează
astfel, referitor la datarea acestei reglementări: "Fiind legat însă la un loc cu
Pravila de vânat (în care se pomeneşte de Pravila cadrului), tipărită pe acelaşi fel
de hârtie, cu aceleaşi caractere tipografice, tot pe două coloane, în nemţeşte şi
româneşte şi dată de acelaşi împărat, în 2 8 februarie 1 786, este probabil că şi
Rânduiala cadrului trebuie să fie din 1 786"5 • Nici pe exemplarul găsit de D. Dan,
în Arhiva de Război de la Viena, înregistrat cu nr. 1 400, tot cu 76 de pagini, nu se
afla inscripţionat anul tipăririi6 .
După cum se poate vedea din expunerea de motive - Cuvântul Împăratului -,
Orânduiala de pădure s-a dat cu scopul de a opri devastarea tuturor pădurilor -,
spre deosebire de Ordonanţaforestieră din 1 776 a generalului Spleny, care, pentru
a ocroti dreptul de proprietate, prevedea reglementarea tăierilor numai în anumite
păduri - şi de a menţine acest "odor" 7 -, "unul din cele mai de dorinţă şi mai
blagoslovite folosuri întru o ţară este acela care firea i-a dat cu împărtăşirea de
păduri " - pe mai departe "la cea mai putincioasă bună stare" , deoarece de aceste
2 Anton Zachar, Eugen Guzman, Rudolf Sperlbauer, Geschichte der ăsterreichischen Land
und Forstwirtschaft und ihrer Jndustrien 1848-1898, Wien, 1 90 1 , p. 1 05.
3 Ibidem, p. 47 1 ; Constantin C. Giurescu, Istoria pădurii româneşti din cele mai vechi timpuri
până astăzi, Ediţia a doua, revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura Ceres, 1 976, p. 1 27.
4 Gh. T. Kirileanu, Cel mai vechiu cod silvic românesc. Orândueala de pădure pentru
Bucovina dată de împăratul iosif al Il-lea în 1 786, Bucureşti, Tipografia "Gutenberg" , Joseph Gob!,
1 908, p. 3.
5 Ibidem.
6 Ibidem, p. 3--4.
7 Odor, odoare, s. n., obiect, lucru de mare valoare.
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bunuri "viaţa omenească are trebuinţă" , mai ales în Bucovina, "unde târgurile şi
satele sunt mai peste tot de lemn făcute, şi unde încă tot cu lemn se zideaşte" .
O exploatare neraţională a pădurilor "nu puţină nevoe ar căuta a să pricinui locului,
atât pentru trebuinţa podanilor8 , cum şi pentru sporiul alişverişului9 , care cu
naşterile [produsele] locului să face" .
Era necesară o schimbare de atitudine faţă de practicile de până atunci, când
"
"au stăpânit păn-acum nerânduiala şi neiconomia şi "mări de păduri cu totul s-au
prăpădit din nerânduială şi nebăgare în samă de a griji pentru urmă, lăsând
strănepoţilor numai bănaturile 1 0 cele mai amare" . Pădurile, care erau "de folos şi de
slujbă la trebuinţele ceale de obşte şi ceale căsătoreşti, şi peste aciasta în multe
locuri ale ţânutului sunt spre alişveriş pentru fabrice, din care mii de oameni trăesc
şi găsesc hrana lor", nu mai trebuiau să fie considerate "întru prisos nesfârşit; ci
mai vârtos să ştie că o parte sunt într-o măsurată sau de mij loc proporţie, iar o parte
pe multe locuri acum s-au fărşit 1 1 şi trag lipsă" .
Pentru ca pădurile Bucovinei să fie exploatate cu "volnicită 1 2 orânduială" şi
"să să întâmpine totu răul şi lipsa de lemn" în viitor, printr-o "nemăsurată
hăznuire 1 3 de păduri ", prin "a sa împărătească mărire premilostiv" s-au dat spre
ştiinţă tuturor stăpânilor de moşie şi de păduri aceste "reguli de păduri şi
canoanele 14 mai jos următoare, care vor sluj i de învăţătură, şi care de fi eştecarele
negreşit trebue să se urmeze şi să să păzască cu de-amăruntul 1 5" . Orânduiala de
pădure urma "să se publicească şi, prin tipariu, să să deae la ştiinţă".
Prin scopul urmărit, ,,Pravila de codru, din anul 1 782, se situează în rândul
puţinelor legiuiri ale vremii, în care se reflectează adânc urmărirea binelui
obştesc" 1 6 .
Orânduiala de pădure cuprindea "tot ceea ce cunoştea pe atunci ştiinţa şi
practica forestieră austriacă" 1 7 şi urmărea buna gospodări re a pădurilor din
Bucovina. Pe jumătate regulament, pe jumătate catehism, Orânduiala avea şi
scopul de a-i îndruma pe ţărani cum să păşuneze pădurile, cum să taie copacii, cum
să prevină incendiile, cum să cunoască speciile de lemn şi utilizarea lor, cum să
culeagă, să păstreze seminţele şi metodele de însămânţare etc.
Un accent deosebit era pus pe apărarea şi conservarea pădurilor, pe
prevenirea abuzurilor (prin păşunat, vătămarea arborilor, incendii etc.), risipei
lemnului prin folosirea la diferite garduri şi împrejmuiri, vătămării arborilor prin
H

Padan, podani, s. m., (înv.) persoană care era supusă la bir.

9 Alişveriş, s. n., (înv.) vânzare, negoţ, afaceri.
1

0

Bănat, hănaturi, s. n., supărare, necaz, amărăciune.
Fărşit, s. n., (reg.) sfărşit.
12 Voinicie, s. f., (înv., reg.) încuviinţare, permisiune.
13 Hăznă, hazne, s. f. , (înv.) folos.
1 4 Canon, canaane, s. n., normă, pedeapsă.
15 A mărunt, s. n., (reg.) amănunt, detaliu; cu de-amăruntul - până în cele mai mici detalii.
6
1 Vasile Sabău, op. cit. , p. 293 .
17 Ibidem, p. 294
1

1

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

518

Ovidiu Bâtă

4

inelare pentru extinderea terenurilor agricole şi poienilor, interzicerea construirii de
garduri în interiorul pădurii etc. Se dau şi o serie de cunoştinţe asupra speciilor
lernnoase care cresc şi se pot cultiva în Bucovina, asupra regulilor de exploatare
etc.
Cele 1 2 ponturi au următoarele titluri şi subtitluri:
P 1 - În ce chip trebue după rânduială să să ţie pădurile în bună rânduială,
să să hăznuiască şi să să taie.
P 2 - Curăţitul /ocului unde se oboară şi să tae pădurea şi chipul cu care să
poartă mai nainte de grije pentru creaşterea în urmă de nou a pădurii.
P 3 - Însemnarea soiuri/ar de lemn, care acolo în ţară cresc şi ce să face
dintr-Însu/ şi carefolos dau.
- Lemnul sau păduri cu frunza lată.
- Lemnul sau păduri de munte cu frunze ţăpoase.
P 4 - Strângerea sămânţelor de pădure, păstrarea şi sămănatul.
- Sămânţa de lemn cu frunza lată.
- Sămânţa de lemn de munte sau de lemn cu frunza ţăpoşată.
P 5 - Trebuinţa sau nevoe ca tot moşinaşul de codru să ţie buni şi cu ştiinţă
pădurari.
P 6 - Greşalele ce să arată mai în jos, sunt cu tărie oprite.
- Aprinderi de păduri;
- Arsuri de răşină fără rânduială;
- Îngrădituri prăpăditoare de păduri;
- Rumperea cojii pe Împrejurul lemnului;
- Tăiarea creangelor de copaci;
- Drumurifără treabă prin păduri;
- Dărâmatul pentru oi şi capre;
- Greblatul muşchiului de pe copaci.
P 7 - Poruncă de oprire pentru capre şi oi.
P 8 - Pentru steclării, băile de fier şi facerea potajului sau jierturile de
cenuşe.
P 9 - Pentru pădurile târgurilor şi a săteanilar sau răzăşeşti.
P 1 O - Pentru păduri besericeşti sau ctitoreşti.
P 1 1 - Pedepse rânduite şi aşezate pentru stricătorii şi călcătorii de păduri.
P 1 2 - Tăetura pădurilor la munţi.
"
"Ponturile prezintă date care mai de care mai interesante, nu numai pentru
silvicultori, dar şi pentru terminologia privitoare la păduri şi pentru unele obiceiuri
din viaţa sătenilor: - obiceiul tornnatului cu vitele prin păduri; - asupra curăturilor şi
locuinţelor din codri; - obiceiurile facerii gardurilor, a jupuitului şi ciocârtitului
copacilor pentru întinderea fănaţului, cel cu dărâmatul pădurii pentru oi şi capre etc.
În l t!gătură cu .,dd ictcle s i l vice", este i n te res a nt modul de individualizaTe a
pedcpselor, în funcţie de starea socială a persoanei şi vinovăţia acesteia, Jar şi de
cuantumul pagubei.
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Deşi au trecut mai bine de 200 de ani de când s-a dat acest regulament silvic,
"în el se găsesc încă multe adevăruri care sunt valabile şi astăzi, fiind preluate de
legislaţia contemporană" 1 8 •
Orânduiala de pădure, legiuire silvică extrem de avansată pentru acele
timpuri, "un compendiu silvic în care sunt cuprinse regulile mai de seamă de
exploatare şi gospodărire a pădurilor, împreună cu sancţiunile respective, în caz de
eventuală nesocotinţă a acestor reguli " 1 9, a fost aplicată în Bucovina şi a constituit
temeiul Legii si/vice austriece din anul 1 852.
În pregătirea pentru tipar a textului, preluat din lucrarea lui Gh. Teodorescu
Kirileanu, am respectat normele ortografice şi de punctuaţie stabilite de Academia
Română, străduindu-ne totuşi să păstrăm, cât mai mult cu putinţă, regionalismele şi
formele fonetice regionale, specifice graiului bucovinean. Intervenţiile noastre în
text şi asupra aparatului critic, acolo unde acestea s-au impus, sunt marcate prin
paranteze pătrate. Explicarea ştiinţifică a regionalismelor din graiul bucovinean se
face de către noi, după lucrările lexicografice actuale de referinţă: Academia
Română, Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan", Dicţionarul explicativ al limbii
române, Bucureşti, Editura "Univers Enciclopedic", 1 998; Alexandru Ciorănescu,
Dicţionarul etimologic al limbii române, Ediţie îngrijită şi traducere din limba
spaniolă, de Tudora Şandru Mehedinţi şi Magdalena Popescu Marin, Bucureşti,
Editura " Saeculum" I. 0., 2002; Ioan Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil, Rodica
Radu, Victoria Zăstroiu, Noul dicţionar universal al limbii române, Bucureşti
Chişinău, Editura "Litera Internaţional", 2006.
CUVÂNTUL ÎMPĂRATULUI
Despre a sa Râmlenească asemenea în Ghermania, Ungaria şi Bohemia
Crăiască mărire, Arhiduxu[l] Austriei ipr. 20 ipr. al nostru prea milostiv Domn, să
face cu aciasta de ştire unuia fieştecăruia, deosăbit tuturor stăpânilor de moşii în
Bucovina, moşinaşilor2 1 , târgarilor, săteanilor, de obşte supuşilor şi tuturor acelora
carii în Bucovina să folosesc din prenalta apărare şi ocrotire - în ce chip, pentru ca
atât pădurile vistieriei, cum şi a fieştecăruia stăpân de moşie de-aice nainte să să ţie
la cea mai putincioasă bunăstare, a sa împărătească mărire premilostiv au binevoit
aciastă de acum aşezată or_â(n)duială de pădure a face să se publicească şi prin
tipariu să să deae la ştiinţă.
Este de obşte cunoscut cum că în lucrurile de cari viaţa omenească are
trebuinţă, unul din cele mai de dorinţă şi mai blagoslovite folosuri întru o ţară este
acela care firea i-au dat cu împărtăşirea de păduri. Mai vârtos pădurile ce se află în
Bucovina, unde târgurile şi satele sunt mai peste tot de lemn făcute, şi unde încă tot
18

p. 1 94.

19

20
21

Radu Ichim, h·oria pădurilor şi silviculturii din Bucovina, Bucureşti, Editura Ceres, 1 988,
Vasile Sabău, op. cit. , p. 294.
[Iproci, adv., (înv. şi pop.) etcetera, şi aşa mai departe.]
[Moşinaş, s. m., (înv., reg.) ţăran liber, proprietar al unei bucăţi de pământ.]
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cu lemn se zideaşte - sunt pădurile un odor, pentru a cărora ocrotire şi ţineare în
bună stare cu atâta mai vârtos trebue să să poarte de grijă, cu cât la o lipsă de acest
lucru de trebuinţă, nu puţină nevoe ar căuta a să pricinui locului, atât pentru
trebuinţa podanilor ( Unterthannen - supuşilor), cum şi pentru sporiul alişverişului,
care cu naşterile locului (producta) să face.
Cu cât aciasta ce s-au zis este mai adevărat, şi cu cât lăcuitorul cel mai de pe
urmă are parte la aciasta, şi cu cât mai mult lemn se chieltuieşte peste an, socotind
peste tot, cu atâta mai tare au stăpânit păn-acum nerânduiala şi neiconomia. Este un
adevăr prin ispitire dovedit, cum că mări de păduri cu totul s-au prăpădit din
nerânduială şi nebăgare de samă de a griji pentru urmă, lăsând strănepoţilor numai
bănaturile ceale mai amare. Niciodinioară să nu să lase cineva întru acea încredinţare
că pădurile de aicea ar fi întru prisos nestărşit; ci mai vârtos să ştie că o parte sunt
într-o măsurată sau de mijloc proporţie, iar o parte pe multe locuri acum s-au rarşit şi
trag lipsă. Pădurile sunt de folos şi de slujbă la trebuinţele ceale de obşte şi ceale
căsătoreşti, şi peste aciasta în multe locuri a ţânutului sunt spre alişveriş pentru
fabrice, din care mii de oameni trăiesc şi găsesc hrana lor. Şi câte alte trebuinţe nu s-or
mai adauge cu vreme, pe care bunătatnica fire22 sângură fără ajutoriul omenesc, şi
numai prin nesocotite şi fără de măsură hăznuială [folosire] a pădurilor n-a putea să
le mulţămească şi trebue să slăbească şi să nu poată din vreame în vreame da tânără
odraslă şi lemnul de trebuinţă, fiindcă de o mie de ori mai mult lemn vechi se tae
decât poate să crească nou - şi cătră aceaia mai mult de o sută de ani trebuia să treacă
pănă pădurile ceale pustiite să vie iarăş[i] la bună stare şi să să rădice.
Deci după aceaste ce mai sus s-au zis, pentru ca să să întâmpine tot răul şi
lipsa de lemn; aşijderea pentru ca să fie volnicită o orânduială, iar nu o nemăsurată
hăznuire de păduri, şi pentru ca niciun moşinaş de păduri să nu fie oprit de a avea şi
a trage cuviinciosul folos din pădurea sa, ci numai şi numai pentru ca să i se dea
trebuincioasele chipuri şi învăţături spre binele său şi a[l] următorilor săi - drept
aciasta deci a sa împărătească mărire s-a îndemnat a da la ştiinţa tuturor regulile de
păduri şi canoanele mai jos următoare, care fieştecăruia stăpân de moşie şi de
păduri, după starea şi deosăbirea pădurilor ce vor fi având, vor sluji de învăţătură,
şi care de fieştecarele negreşit trebuie să se urmeze şi să să păzească cu
de-amănuntul.
Pontu ll] 1 .
Î n ce chip trebuie după rânduială să s ă ţie pădurile în
bună rânduială, să să hăznuiască şi să să tae
Niciodată nu trebuie pădurile a fi călcate sau, după plăcearea cuiva a să tăia,
mai nainte şi până ce starea lor nu va fi cumpănită prin ispitiţi23 şi cu ştiinţă
pădurari, fiindcă întru aciasta şi numai stă ţinearea şi buna stare a pădurilor.
22

2·1

[Fire,

s.

r., natură, mediul natura L I

[ Ispitit, ispitiţi, a . , (înv.) experimentat, încerca t . J
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Nu-i destul că un moşinaş de pădure zice cum că el are trebuinţă într-un an
de atâta lemn şi apoi să-şi poată tăia atâta, în vreme ce toată bucata lui de pădure
abia este în stare pre jumătate de atâta să deae; ci moşinaşul de păduri poate şi e
datoriu pe tot anul atâta lemn să taie dentr-însa pe cât pădurea într-un an poate să
deae; iar amintrele făcând apoi greşeaşte împotriva rânduielii şi aduce pe următorii
sau moştenitorii săi Ia lipsă de lemn, de care un purtătoriu de grijă şi bun iconom
trebue totdeauna să să ferească.
Acolo unde se află păduri îndestulate, ce are de multe ori trebuinţa a le
măsura şi a le lua în scris gheometriceaşte, şi apoi a le împărţi în tăeturi, care pe tot
anul să să tae din păduri, fiindcă amintrilea este cu neputinţă la păduri mari şi
despotrivite a putea şti starea lor cea adevărată şi a putea rândui o dreaptă
împărţeală pentru ceaia ce trebuinţa ce are a tăia dintr-însele. Peste aciasta nu-i
destul cu atâta că pădurile s-or împărţi cu bună rânduială peste tot în tăieturi de
unde pă tot anul poate să să tae lemnul, adică drept întru atâtea părţi pe cât pădurea,
peste tot socotind, poate să deae lemn într-un an. Ci încă trebue a griji ca pentru
tâmplări de nenorociri, precum arsuri de foc şi vărsături de apă, unde urmează a să
face o mai mare chieltuială de lemn şi unde trebuie a rădica de iznoavă şi adeaseori
sate întregi, să treace deodată mai mult lemn decât în mulţi ani nu s-ar putea treace.
Drept aciasta, trebue ca să să cruţe o parte din aceaste păduri, care la întâmplări ca
aceaste (fără a păşi cu tăetura peste ceaia ce este rânduit a se tăia pe an) poate ca să
înciapă şi de-acolo să să tae lemnul trebuincios. Aciastă parte de pădure să să
chiiame resărvată sau parte de pădure cruţată şi oprită pentru viitoare tâmplări de
nevoe.
Îndată ce lucrul acesta, cu un chip sau altul să va lămuri, adică cum că
stăpânul pădurilor peste partea poprită de păduri ştie hotărât cât poate să tae peste
an, atuncia toată ceaia stă întru o bine rânduită tăiare de leamne.
Mai întei decât toate, trebuie în părţile acealea de păduri, care sunt de tăiat, a
să hotărî lemnul cel mai bun de cherestea, de vase şi de şindile24 şi apoi cel rămas
de ars, să să facă în stângini25 .
Niciodinioară nu trebuie stăpânul pădurilor a să sluji, după cum în Bucovina
să obicinuieşte, de carul de lemn la socoteală, căci prin acest chip totdeauna va
rămâne înşelat la socoteală şi lângă aciasta să facă atâtea neajunsuri şi furtuşaguri,
de care nice să facă pomenire aici şi care pre[a] multe să fac cu obiciaiul acela.
Copaci întregi fără măsură şi fără număr a încărca pe cară, aciasta se împotriveşte
cu totul rânduialei şi face a nu şti hăznuirea de lemn ce iase peste an. Drept aciasta,
numai lemnul acela trebuie să să care cu acest chip de tăeturi, care nu se dă Ia
despicat şi nu-i bun de a face stângini şi care numai ca nişte de pe urmă rămăşiţe de
curăţit pot să să socotească.
24 [Şindilă, şindile, s. f., (reg.) scândură de brad, de fag etc., îngustă şi subţire, întrebuinţată
mai ales la acoperitul clădirilor; din genn. Schindel.]
25 [Stânjen, stânjeni, s. m., (astăzi reg.) unitate de măsură pentru volumul lemnelor stivuite,
egală cu 8 steri (8 m\ ]
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Să înţăleage sângur de sine că fieştecare pădurariu trebue să ştie vreamea
anume în care să tae lemnul; luna lui dechemvrie, ghenuarie şi fevruarie sunt
anume '<Teamea în care lemnul de cherestea şi de ars poate să să tae - Ia ceale doao
luni de întei poate lemnul cel de cherestea să să tae, iar în câteştreale luni cel de ars.
Lăngă aciasta, trebue osăbit a şti cum că trebue cu cât s-a putut mai în grabă
să să rădice tot lemnul din locul tăieturilor şi aşa tăiatul să să lase în pace.
Datoria şi ştiinţa a fieştecărui pădurariu ce are ca pădurile stăpânului său să
înciapă cu rânduiala lemnului de tăiat dentr-acea parte, unde se află lemn bun de
tăiat şi unde starea locului acest fealiu este, încât mergând cu tăiatul înainte să nu
se nimerească şi să vie peste copăcei tineri, carii încep a să rădica sau carii sunt în
floarea creşterii.
Tăetorilor de lemn cu tărie să să porunciască ca ei fieştecare lemn jos de Ia
rădăcină să-I oboară, iar nu cum e obiceaiul acolo, mai vârtos iarna cându-i omătul
mare, de lasă trunchiul copaciului de un stângin de nalt.
La tăiatul lemnului de stângin în trebuincioasele bucăţi, adică la tăietul acelor
bucăţi care pe urmă să despică în lemne mici de braţ, trebuie a să orândui hirăstrae
anume făcute de tăiatul leamnelor, care în toate alte locuri sunt obicinuite şi a să
ţinea. Acesta este chipul spre cruţarea lemnului şi mai vârtos spre uşurarea curăţirii
locului, unde să tae leamnele. Este prin ispită dovedit că tăind lemnul cu toporul, la
l 00 de stângini, 16 stângini şi doao părţi dintr-un stângin să prăpădeaşte în
surceale, pentru mare tăetura ce se face cu toporul, deci stăpânul piiarde totdeuna la
o sută de stângini acei 16 stângini şi doao părţi.
La oborârea lemnului bun de chiristea, trebuiaşte pe locul unde să tae a să şi
cureţi trunchiul copacului de crengi, dar niciodinioară nu trebue iar acolo pe loc a-1
jupi şi de coajă, ci totdeauna este mai bine să-I jupească pe locul unde este să să
facă ceva dintr-însu! sau acolo unde s-a scoate lemnul, decât tocma acolo unde s-a
tăiat, fiindcă amintrile cade şi mai cu greu curăţitul locului. Numai iarăş[i] nu
trebue a zăbovi cu jupirea coajei lemnului, fiincă apoi să usucă lemnul mai cu greu
şi să strică şi de cari 26, din pricină că acea materie apoasă ce se află între coajă şi
care mai mult pământ are decât cealelalte părţi, nu să scură aşa în grabă, şi, după
urmare, trage după sine putrăgiune şi cari.
Pontu[l] 2.
Curăţitul locului unde să oboară şi să tae pădurea
şi chipul cu cari să poartă mai nainte de grijă
pentru creaşterea În urmă de nou a pădurii
Aice sunt trei lucruri care trebue a să păzi.
De a poruncit stăpânul moşiei să să tae păduri, unde să află împreună lemn
cu frunza lată şi lemn de munte (precum e bradul iproci), atunci trebue mai întei a şti:
26

[Car, cari, s. m., insectă din ordinul coleopterelor care trăieşte în lemn rozându-1.]
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1 . De pofteaşte el a avea în pădurea sa numai lemn de cherestea şi a fi grij it
cu acest fealiu de lemn în vreamea viitoare sau de vrea şi de găseaşte mai de folos a
avea numai lemn cu frunză lată, fiin[d]că
2. Amintrelea să are treaba, când numai lemnul cu frunză lată sau când
numai lemnul de munte să fi fost într-acel loc; acolo, în Bucovina, obicinuit să ia
lemnul de munte la treabă de cherestea şi numai puţine locuri sunt care dau lemn
de stăjariu, de această trebuinţă - aşijderea
3 . Este deosăbire a face între pomenitul lemn şi curăţitul şi grijirea locului de
tăetură, spre crescături noao, când stăpânul numai lemn cu frunza lată voeşte a tăia
şi numai de ars sau de vânzare şi când numai lemnul de această treabă află mai bine
de a face în pădurile sale.
La tâmplarea de întei, adecă când stăpânul moşiei vra să aibă şi în urmă lemn
de cherestea, atunce trebue locurile tăeturilor să să cureţe foarte bine de toate
creangele, rămăşiţe, surcealele şi lemnul ce zace jos, până şi rădăcinile trebuie să să
scoată, unde să pot, şi să să lapede, şi apoi pământul, de s-a putea, să să are, iar, de
nu să poate aşa, atunci măcar cu toporul şi cu greabla de fier să să zmulgă afară, ca
apoi, după cum să va arăta la pontul al patrălea, să să poată sămăna locul. Acesta
este chipul cel mai bun şi mai fără greş, măcar că unii laudă a fi mai bine de a lăsa
copaci de sămânţă; dar aceasta, precum se va arăta mai jos, poate cineva să o
sfătuiască numai atunce când cineva îi lipsit de chieltuială sau voieşte să cruţe
cheltuiala, care el o poate dovedi şi care să ceare la o sămănătură cu de-adinsul şi
de mâni de oameni făcută, în scurt, numai de o mare nevoe.
Aseamenea la a doaolea întâmplare este la grijitul pădurii a să face deosăbire
dintr-aceaia, adică când lemnul cu frunza lată şi lemnul de munte s-au aflat de
olaltă sau împreună şi stăpânul locului să fie nevoit de a avea atâta lemn pentru
cherestea, cum şi de amândoao fealiurile. Atuncea pot pociumbii 2 7 sau trunchiul de
lemn cu frunza lată - de nu sunt prea bătrâni - să să lase, pentru ca să scoată lemn
de ars şi printră dânşii să samene sămânţa de lemn de munte, care acolo obicinuit
slujaşte de cherestea. Cu toate aceste, totuş[i] trebue printre dânşii mai întei a
rumpe sau a lucra pământul şi a-1 slăbi, pentru ca sămânţa de lemn de munte cu atât
mai în grabă să poată prinde pământul, să să înrădăcineaze şi să încolţască.
Cel al treilea şi mai pe urmă lucru este când stăpânul moşiei să aibă în pădure
numai lemn de ars şi de vase, şi, după urmare, numai lemn cu frunză lată, neavând alt
alişveriş, atunci grijitul care trebue în urmă creaşterea de copaci este acesta şi numai
[acesta] : ca, după cum s-a zis, cu începutul primăvării, să fie strâns şi curăţit de pe
locul ce s-a tăiat lemnul cel oborât, şi ca stăpânul moşii să aibă în grijă în vremea
tăieturii cu pociumbii sau trunchii de copaci cei rămaşi să nu fie prea bătrâni, pentru
ca să poată de izvoană28 slobozi şi odrăsli lemn nou, fiincă o hăznuire ca aciasta de
lemn de ars este foarte de folos, atunce când mai vârtos tăiare de pădure sau de lemn
să nu se fi făcut în copaci trecuţi de măsura de mijloc cu vârsta.
27

28

[Pociumh, pociumbi, s. m., (înv. şi reg.) trunchi de copac, ciot rămas în pământ după tăiere.]
[Iznoavă, iznoave, s. f., (înv.) din nou, încă o dată; de la capăt.]
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Obicinuit, copacii aceia, care cresc din pociumbi sau din trunchi, n u sunt nici
ca cum buni de lemn de cherestea, căci cei mai mulţi dentr-ănşi i, cătră 40 de ani, să
împlu de o putrăjune, din pricină că pociumbul sau trunchiul rămas este supus
putrăjunii de ploi şi umezealii ce cade asupră-i, care pe urmă răzbat până la
rădăcină. Drept aciasta, un lemn ca acela numai pănă atuncia poate rămânea în
stare sănătoasă, pănă ce putrăjiunea nu ajunge la acea parte a rădăcinii din care el
trage şi are acea apoasă materie carea hrăneaşte. Drept aceaia, este mai de folos ca
acest fealiu de lemn să să tae la 25 ori la 30 de ani, fiindcă aşa dau întreit mai mult
lemn de ars decât când întru o sută sau mai mult de ani o dată să să tae.
Iară de sunt pociumbii sau trunchii vechi şi nu sunt buni a slobozi mlădiţele,
atuncia trebue tăetura, după cum s-a zis mai sus, deplin a o curăţa şi apoi a sămăna
sămânţa lemnului cu frunză lată, rămâind la stăpânul moşiei sau la pădurariul lui
alegerea de a hotărî care fealiu de lemnuri mai cu folos să să samene.
Pontu(l] 3.
Însemnarea soiurilor de lemn, care acolo în ţară cresc
şi ce să face dintr-ănsul şi care folos dau
Mai nainte de a păşi cu lucrul la chipul de a sămăna meidanuril e29, care cu
tăiatul pădurii s-au golit şi apoi s-au curăţit bine, şi de a le aduce la starea de a da
lemn, este de trebuinţă şi la acest scopos de folos a arăta mai întei, pe cât să poate
mai în scurt, acele soiuri de leamne care acolo sunt obicinuite, după fealiul lor,
chipul şi lucrul care fac dintr-însu) şi folosul ce dau - aşijderea a însemna şi floarea
săminţii lor şi a lor coacere, pentru ca fieştecare stăpân de moşie să aibă [l]a mână
oareşcare idei şi ştiinţe şi să poată cerca şi pe pădurarii lor.
Pădurele de acolo, aseamenea ca şi alte păduri ale Europii, sunt de doao
fealiuri, adecă păduri cu frunză lată sau vii, care acest de pe urmă nume îl au
pentru aceasta, fiindcă în vremea ce se află în creştere dau şi slobod de iznoavă de
la rădăcina lor mlădiţe; aşijderea păduri de munte sau păduri cu frunza ţăpoşată,
care nu din rădăcină, fără numai din sămânţă pot să să facă, precum: bradul,
molidvul iproci.
Pădurile cu frunză lată sunt alcătuite de lemn vârtos şi lemn moale; subt lemn
vârtos să înţeleage: stăjariul, frasinul, paltinul, jugastrul, ulmul, mesteacănul şi
arinul. Lemnul moale este teiul, plopul negru, plopul, aJunul, salcea. Aceaste sunt
soiurile de frunte a[le] pădurilor de acolo.
Lemnul sau păduri cu frunza lată
Cel mai bun soi dintre soiurile de lemn vârtos este stăjariul - şi acela este de
trei fealiuri: adecă stăjariul de câmp sau văratec, stăjariul de iarnă şi stăjariul
pietros sau de munte. Fieştecare dintr-înşii are mai tot un fealiu de sămânţă şi
deosăbire este foarte puţină.
29 [Maidan, meidane, (înv.) maidanuri, s. n., teren deschis, loc viran, câmp.]
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Stăjariul de câmp sau văratec, în preajma celoralalte soiuri de stăjariu, are
oarece mai mare şi lungăreaţă ghindă, cum şi la frunză să cunoaşte deosăbire.
Soiul acesta de lemn este pentru bunătatea şi darurile alease ce are şi pentru
frumoasa şi înalta izbucnire de creştere, cel mai trainic, atât la treaba oşteneştilor
corăbii, cum şi la toate alte zidiri în ape şi pe uscat.
Sămânţa sau roada soiului acestui lemn să coace la sfârşitul lui octomvrie şi
nu trebue îndată cea de întei roadă să să adune, ci după ce, de coaptă ce este, cade,
apoi trebuie să să strângă, fiindcă obicinuit cea de întei roadă este viermănoasă şi,
după urmare, nu este bună de sămânţă.
Stăjarii de iarnă nu să fac aşa înalţi, deşi cresc în locuri priitoare, buni de
cherestea. Roada le este oareşce lungăreaţă, care iarăş[i] cu sfârşitul lui octomvrie
să coace.
Cei mai proşti stă)ari de munte sau pietroşi au mai mi ce frunze şi sunt foarte
scunzi, pentru aciasta rar să tâmplă să fie buni de cherestea, însă dau bun lemn de
vase. Roada lor asemenea la sfârşitul lui octomvrie este coaptă.
Soiurile acestea de lemn, afară de cel pietros stăjari, care creaşte şi în loc
pietros, cer pământ gras, cleios, pentru ca să crească buni, nalţi. Locurile năsâpoase
şi mlăştinoase nimica nu le priesc.
După toate aceaste, pădurile de stăjariu, mai ales stăjari ernateci, aduc
stăpânilor de moşii nu puţin folos la îngrăşatul râmătorilor. Numai trebue a avea
acea mai nainte purtare de grije, ca acest fealiu de hăznuire a codrului, băgând
acest soi de dobitoc strâcătoriu, să nu să facă pădurii odrăslitoare mai multă
stricăciune decât folos. Luarea aminte şi ştiinţa unui pădurariu ajuns la minte va şti
ce măsură trebuie să să pue la aciasta şi ce trebue să facă.
Al doilea soi de lemn, care pentru bunătatea lui şi de trainic ce este mai că
vine de potrivă stăjariului, este frasinul. El creşte la pământ de mijloc, aşijdereaş la
munte să face. El este bun la fealiu de fealiu de zidiri, pe uscat şi în apă, dar mai
vârtos de grinzi şi grindeaiuri 30 este foarte bun. Creaşte în grabă şi are un trunchiu
sau trup gros, neated şi drept. Frunza lui dă o sănătoasă hrană de vite. Sămânţa lui
asemenea la sfârşitul lui octomvrie să coace.
Fagul iubeaşte la pământ ceva umejos şi cleios, de cherestea nu-i bun, măcar
că întru aceale locuri, unde el este amestecat cu de alt soi de lemn, mai vârtos
bradul şi molidvul, acolo să face gros şi înalt în lemn. Lemnul lui este îndesat şi
fraged şi pentru aciasta nu poate îndelung ţinea şi a-ş[i] purta a sa greotate. Însă dă
cel mai bun lemn de ars şi să poate prea bine lua la lucru[l] rotăresc, la treaba sau
lemn de moară şi la alte vase de lemn. Când lemnul acesta să fie totdeauna în apă,
atuncia este foarte trainic şi să face ca fierul de tare; drept aciasta, la lucruri şi zidiri
ce se fac ca să steae în ape, la şarampoi3 1 cei mai de jos şi la tălpi de lăptoace 32 bine
30 [Grindei, grindeie, s. n., (reg.) grindă mică aşezată orizontal sau de-a curmezişul la unele
constructii.]
1
3 [Şarampoi, s. m., (pop.) par, stâlp, bârnă.]
32 [Lăptoc, lăptoace, s. n., jgheab din scânduri prin care este condusă apa la roata morii, pentru
a o pune în mişcare; scoc, uluc.]
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să are. Roada lui sau sămânţa, care o chemăm j ir, să strânge la sfârşitul lui
octomvrie şi dintr-însa fac acolo bun oloi.
Pa/tinu! priiaşte şi la ceale mai reale şi năsipoase locuri, el este bun numai de
vase şi fac dintr-însul tot fealiul de lucru stolearii, rotarii şi morarii. Sămânţa, care,
ca cum ar fi învălită în bobiţe, spânzură în crengi, să coace aşijderea la sfârşitul lui
octomvrie.
Jugastru[l] este pentru tăria lemnului său, vinele sau apele şi albimea ce are,
foarte de folos şi de agonisită stolearilor33 şi teslarilor34. Sămânţa îi este cu aripi şi
să strânge toamna.
Ulmul creaşte foarte înalt în lemn, cu toate aceaste nu este bun de cherestea,
de zidit, mai vârtos când nu este prea bătrân, însă de lucru rotăresc şi vase
gospodăreşti este foarte trainic. Sămânţă are foarte mărunţea şi albă, care este
coaptă toamna şi trebuiaşte cu multă luare aminte a o strânge, fiindcă îndată să
duce în vânt.
Mesteacănul n-are lemn gros, creaşte mai pe tot locul, pe la pietroase şi de
mijloc ruptori, dă lemn bun de ars şi la lucrul rotăresc, cum şi la butnăresc. De
cercuri este de trebuinţă. Sămânţa lui spânzură în lungăreaţe ciubuceale3 5, este
foarte măruntă şi să coace în luna lui octomvrie.
Arinul creaşte înalt, iar de cherestea îi bun numai în apă înlăuntru, fiincă în
apă trăiaşte veacuri şi la urmă să face piatră. Lângă aciasta îi este lemnul bun de
ars, pentru că cărbunii nu să trec în grabă. Soiul acesta de lemn este ştiut a fi de
doao feluri, adecă arin alb şi arin negru. Aciastă deosăbire să trage de la pământul
pe care creaşte. Arinul ce se află pe locul bun, băhnicios şi gras, face o coaje şi
frunză mai neagră, creaşte şi mai tare decât arinii care să află în loc uscăcios;
pentru aciasta, cel de întei fealiu se numeaşte arin negru şi celalalt arin alb.
Sămânţa lui este ascunsă în mici ciubuceale în floarea mohorâtă şi toamna îndată
cade.
Teiul are frumoasă înălţime, când stă în loc bun şi priitoriu soiului lui. Şi
când n-are nicio hăznuială, întinde ramurile sale departe de la trupina lemnului,
cum şi rădăcinile lui nespus de tare să lăţăsc. Sămânţa lui este mică, plină şi
rătundă; în luna lui august şi la începutul lui septemvrie este coaptă. În tăeturile
curăţite, când să voiască cineva a sămăna acolo mai bun fealiu de leamne, nu este
prea bine de a răbda teiul, pentru multul loc ce cuprinde împrejur cu întinderea
rădăcinelor. Lemnul lui este foarte bun pentru multe fealuri de vase şi unealte
trebuincioase la gospodărie, cum şi pentru săpătorii de icoane şi la lemn; iar coaja
lui cea de-nlăuntru e bună de funi[i] sau de papure şi rogoj ini.
Plopul negru creaşte aşijderea înalt, să face şi la loc bun şi la loc prost şi
priiaşte foarte bine cu tot fealiul de lemn amestecat; cu toate aceaste, din toate
leamnele cu frunza lată este cel mai prost, fiindcă nice de foc nu-i bun.
33

[Stoler, stoleri, s. m., (înv. şi pop.) tâmplar.]
[ Teslar, teslari, s. m., (înv. şi reg.) dulgher.]
35 [Ciubuc, ciuhuce, s. n., baston, băţ.]

34
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Într-aceale părţi de loc se fac dintr-însu! covăţi, scafe, talgere şi cofe. Sămânţa lui
este mai de doao deagete de lungă şi obicinuit la sfărşitul lui martie dă afară, care
la călduri mari şi ţiitoare de tot să usucă.
Plopul creaşte foarte în grabă, să face înalt şi obicinuit pe malul râurilor îi
merge mai bine şi le întăreaşte; pe lângă că e bun de ars, este bun şi de treabă de
făcut cofe şi covăţi. Sămânţa lui este în mici flocoşi mucuri, care, când să usucă de
soare, apoi cade sămânţa. Acel copaciu dă odraslă ca şi salcia sau răchita, când cu
acelaş[i] chip să să răsădească.
A /unul şi sa/cea sau răchita sunt cu a lor fire şi folosul care fac, fieştecărui
gospodariu prea bine ştiute, încât nu este trebuinţă a mai face o deosăbită vorbă de
aciasta. Numai ca să să sădească şi să să pue răchite sau sălcii prin sate şi pe lângă
drumuri, mai vârtos pe unde nu sunt pădurile de ajuns, fiindcă acel lemn dă cel mai
bun şi cel mai în grabă ajutoriu la garduri, cum şi de ars.
Lemnul sau păduri de munte cu frunze ţăpoase
LarisuP 6 sau, precum unii zic, sorbul, este cel mai bun soi de lemn de munte,
iubeaşte la locuri neatede, nu creaşte pretutindene aşa mare, să face foarte nalt, dă
cel mai bun lemn de cherestea, trăiaşte mult în apă şi la uscat şi este foarte bun de
tot lucru[!] de gospodării, de uşori 37 şi de lemn de ferestrii şi de pari de vie.
Sămânţa lui stă cât aluna de mare, învălită în cucureaze 38 mici, este cu aripşoare şi
la sfîrşitul lui octomvrie să coace. Ţăpoasele frunze a[le] lui, cu începutul eroii, se
învălesc în mici mucuri, să usucă şi cad. Acest copaciu dă ceale mai bune catarturi
de corăbii, care prea bine să pletesc de neguţătorii cei ce neguţătoresc pe mare.
Pentru aciasta bine şi de folos ar fi acest soi de lemn a-1 sămăna în pădurile ce să
află pe malurile de ape mari.
Molidvul rodeaşte atât la locuri pietroase, cum şi la neatede năsipoase, numai
cu această deosăbire că, la locuri pietroase, se face mai gros şi mai mare. La lemn
să asamănă cu larisul sau sorbul, numai cât are în sine mai multă răşină şi materie
unsuroasă şi este bun de cherestea la zidiri, în apă şi pe uscat, cum şi de cărbuni şi
facere de răşină. Roada sau sămânţa lui creaşte în cucureaze şi este coaptă în luna
lui noemvrie, dar tocma la martie sau april, peste iarnă, cade sămânţa şi să samănă
în luna lui mai; ţăpoasele frunze îi sunt lungi şi verzi în floarea39 apei de mare şi se
face pâlcuri-pâlcuri. Lemnul sau trupul lui sloboade tare crengi, când să aibă
împrejur loc să să întindă.
Bradul să află mai mult la munţii cei înalţi, măcar că acolo cresc bine şi pe la
şesuri pe multe locuri. În lemn de nalt şi de tare întreace pe toate alte soiuri de lemn
36 [Larice, /arici, s. f., (bot.) zadă (Larix decidua).]

ale

37

[Uşor, uşori, s.

3

[Cucuruz, cucuruzi, s.

m.,

fiecare dintre cei doi stâlpi verticali de care se prind canaturile porţii sau

uşii; părţile laterale ale loculu i uşii sau ferestrei.]
m.,

(reg.) con, fructul coniferelor.]

39 [Floare, s. f., (înv.) culoare.]
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d e munte. Roada lui este aşijderea învălită î n cucureaze. Grăunţul ş i aripa
grăunţului este mai mare decât la ceialalţi copaci de munte şi să coace toamna.
Ţăpoasele frunze sunt ca iarba de verzi, stau drept în sus şi sunt mai mari decât
a[le] molidvului, fac vârvul ca o coroană, încât de departe poate cineva să o
deosăbească dintre alte leamne de munte. Aseamene este lemn de cherestea, de
şindile şi de pari de vie.
Ceatinului (die Fichte40) trebuiaşte ceva loc bun, căci la locuri foarte
umădoase şi băhnoase piere şi se usucă tocma când este în floarea creaşterii. Are
bună înălţime de lemn de cherestea. Sămânţa îi este mult mai mică decât a
bradului, să află în cucureaze lungăreaţe şi cade cu sfârşitul lui octomvrie şi
noemvrie, când sunt zile calde. Ţăpoasa frunza lui este cam galbină şi mai subţire
decât a bradului şi spânzură împreună cu crengile în jos.
Chiedruf 1 sau livanuf2 să află numai la munţii Carpatului (a Tatrelor),
creaşte pintre stânci şi colţuri de piatră, la butuc e gros ca şi molidvul, [se] fac
scânduri dintr-însul. Lemnul lui, pentru mirosul ce are, zic să aibă acel dar a păzi
straele, mai vârtos blanele, de molii şi viermării. Săpătorii de icoane şi de lemn
obicinuiesc, când să n-aibă lemn de tei, de iau şi lucrează dintr-însul. Roada sau
sămânţa lui este aseamene încuiată în cucureaze, să poate pune în bucate şi să
coace toamna ca şi sămânţa celuialalt lemn de munte. Paserele obicinuit o
mănâncă. Ţăpoasa frunza lui este mai lungăreaţă decât a molidvului şi are mâzgă
subţire curgătoare şi răşinoasă.
Tisa, care la acea parte de loc să află foarte rar, să numără aşij derea între
leamnul de munte. Este peste măsură îndesată şi se potriveaşte la floare cu lemnul
perjului .
Pontu [l] 4.
Strângerea sămânţelor de pădure, păstrarea şi sămănatul
Seminţele de stăjariu, frasin, fag, paltin, jugastru, ulm, mesteacăn, arin sunt
coapte, după cum mai sus s-a arătat, toamna mai devreame sau mai târziu, după
cum este timpul. La acel punct de vreame, trebue fieştecare bun pădurariu sau
stăpân, care pofteaşte a sămăna tăeturile ceale curăţite, a strânge la vreame
sămânţa. Drept aciastă treabă foarte să-i fie aminte: după ce săminţele
s-au copt bine, atuncia trebue ghinda şi j irul de fag şi alte săminţe, care sunt greale
şi cad drept subt copaci, să să strângă; dar trebue a lua bine sama, ca să nu să
strângă împreună şi rupte sau mai vârtos viermănoase. Obicinuesc unii, şi pentru
mai mare îndemânarea, cum şi ca să apuce la mai multă sămânţă, împrejurul acelor
40
41

chiedru.]

[Fichte, -n, s. f., (germ.) molid, molift (Picea excelsa).]
[Cedru, cedri, s. m., conifer exotic cu lemnul tare (Cedrus Libani); şi: (înv. şi pop.) chedru,

4 2 [Livan, livani, s. m., arbore exotic originar din munţii Livanului, din scoarţa căruia se
extrage tămâia (Boswellia serrata).]
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copaci, ce stau la marginea pădurii sau de sine în câmp şi care dau sămânţă multă, a
trage după mărimea copaciului garduri înalte de câteva palme ca să poată cădea
într-însele roada ce este coaptă. După aceaia trebue să să usuce sămânţele afară la
vânt sau la locul ca acela, unde poate să ajungă vântul. Ghinda şi jirul să poate prea
bine cu acest chip să să pue într-o groapă uscată, mai vârtos, la loc năsipos, şi aşa
să să păstreze peste toată iarna; adecă, după mulţimea săminţii strânse, trebuiaşte a
săpa o groapă în patru muchi[i] şi, dedesupt, când locul să nu fie din fire nisipos, să
să aştearnă de doao sau trei deagete un rând din năsip şi asupra-i să să toarne un
rând de ghindă de patru deagete, şi iarăş[i] asupra ghindii un rând de năsip şi iar un
rând de ghindă, şi tot aşa, una cu alta amestecat, până numita groapă cu acest chip
să va umplea; numai rândul cel deasupra de năsip trebuie să fie de o palmă de gros
şi pe deasupra acestui năsip să să pue şi să să acoperă cu pământ sau cu lut bine
bătut, făcându-i vârf, ca umezala şi frigul să nu poată străbate; şi aşa va fi ghinda şi
jirul care primăvara să va scoate afară din groapă aşa de proaspătă şi de sănătoasă,
ca când atuncia întei ar fi culeasă din copaci.
Alte săminţe, cum e frasinul, paltinul, jugastrul, ulmul, mesteacănul, arinul,
care n-au atâta de multă apoasă materie, nice nu sunt părţile lor cu atâta pământ
amestecate, după cum ceale de întei, pot să să păstreaze peste iarnă în loc uscat şi
care însă să nu ţie răcială, în j itniţe43 sau în pod, în poloboace sau în saci, prea bine.
Culeagerea acestor şasă fealuri de săminţe să deosăbeaşte din ceale de întei şi
într-aciasta că sămânţa acestora mai adeseori însuş[i] din lemn caută să fie culeasă
şi ruptă, fiindcă o samă de aceaste sămânţuri să află în lădunce44 , în chipul poamei
de vie sau ca ciubucialele formăluite, pentru aciasta sunt şi mai mici şi lesne să
împraştie şi să iau de vânt, cătră aceaia ar fi prea anevoe şi uneori cu neputinţă şi în
zadar de a le putea culeage.
Dar la sămănătură este cea mai de treabă şi cea mai de întei regulă aciasta, ca
bine să să cumpănească şi să să cerceteze pământul şi firea lui, cărui soi de lemn
poate să fie mai bun şi mai priitoriu. Adeaseori arată însuş[i] firea aciasta, când
cineva cercetează soiurile de lemn care mai nainte au fost acolo. Însuş[i] starea
locului, unde să află pădurile, adecă subt ce climă sunt puse pădurile, duce de mână
şi face pe pădurariul cu ştiinţă să poată socoti şi judeca cu siguranţie şi fără greşală,
cum trebue să urmeaze la sămănătură şi la alegerea soiului de l emn sau de pădure
cu folos şi priinţă să să poată sădi, mai vârtos că pădurarii trebue să ştie ceaia ce
este de priinţă, de folos şi de stricăciune fieştecărui soi de lemn.
Dup-aciasta ce s-au arătat aici mai sus şi pentru ca să nu ne abatem de la
rânduială, cu care am urmat păn-aice, înceapem mai întei a arăta cum trebue să se
urmeaze cu sămănătura şi sădirea codrilor de stăjariu şi fag.
Deci locul tăeturii de păduri, carele s-a curăţit, trebue, după cum s-a arătat
mai sus la pontul al doilea, acolo unde să poate să să are, iar de nu, cu greble de fier
sau cu vreun alt chip trebue bine să să slăbească; dup-aceaia trebue cu săpători a
43 [Jitniţă,jitniţe, s. f., (înv.) magazie pentru grâne; hambar.)
44 [Lăduncă, /ădunci, s. f., (înv.) cartuşieră.)

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

530

Ovidiu Bâtă

16

face gropşoare de o palmă45 domnească, una de alta departe; dup-aceaste urmează
puitoriul de sămânţă, care în fieştecare gropşoară aruncă câte o ghindă, apoi dau
pământul cu piciorul la loc peste groapă ca de doao sau trei deagete de gros, şi aşa
samănă tot locul de unde s-au tăiat pădurile. Unii obicinuesc a o sămăna ghinda la
creaşterea luminii.
Prin cercare, s-a aflat cu dovadă cum că, arând sau săpând sau scurmând
locul de sămânţă de stăjariu, aşa ca şi sămânţa lemnului de munte sau ca şi alte
pâni să pot sămăna şi grebla cu bun fărşit. Dar acest chip de sămănare numai
atuncia să poată face, când cineva să aibă sămânţă de prisos şi să n-aibă din destul
oameni de lucru şi când să fie nevoe de a grăbi cu locuri mari de pădure. De este
primăvară bună şi are priitoare şi umezoase vremi, atunci obicinuit răsare sămânţa
în şeapte sau opt săptămâni şi îndată este împregiurată şi cu frunzişoare şi întru o
vară creaşte mai înalt decât jumătate de palmă.
La sămănatul pădurilor de stăjariu sau de fag, mai întei trebuie doao lucruri a
păzi : întei ca sămănătura să să facă primăvara şi al doilea, ca să facă aciasta lemn
bun şi neated, numai cu mâni de oameni şi să nu să slujască cu lăsatul copacilor de
sămânţă.
Întei pentru sămănătura de primăvară, deşi aceşti copaci după firea lor
toamna au sămânţa lor coaptă şi atuncia o lapădă, din care aciasta cineva ar socoti
cum că toamna trebue să şi samene, cu toate aceaste sămănătura de primăvară
trebuie să să protimisască46 de cea de toamnă, din princină pe o parte că şoarecii şi
alte gângănii obicinuesc târziu toamna, negăsind la câmp nicio hrană, să să tragă la
păduri şi acolo caută hrană. Drept aciasta, nimerind la un loc ca acela sămănat,
pricinuesc mare stricăciune şi mănâncă sau strică crescăturile tinere, de nu de tot,
dar o parte măcar dintr-însele. Deşi aceaste jigănii47 primăvara es la câmp sau deşi
însuş[i] câmpul poate să aibă acest fealiu de j igănii, totuş[i] nu pot aşa de mult să
strice ca peste o iarnă întreagă, fiindcă sămănătura de primăvară îndată începe a
încolţi. Pe de altă parte, iarăşi este sămănătura de toamnă supusă înghieţăturilor
celor tari de cătră primăvară, care câteodată strică cu totul trunchişorul care
încolţeaşte şi este foarte j ingaş, şi aşa face pe nedeajde zădarnică, cum şi pe
socoteala făcută cu împărţirea şi creaşterea de pădure.
Căci la al doilea, nu fără cuvânt nici fără pricini întemeiate, să sfătuiaşte de a
nu să sluj i de copaci de sămânţă, pe care să obicinuia mai nainte, la 40 sau 50 de
paşi de loc a-i lăsa în tăeturile a pădurii. Aciasta o face cineva numai la nevoia cea
mai de pe urmă, de vreame ce: întâi aciasta este cu bună samă că nu în fieştecare an
45 [Palmă, palme, s. f., veche unitate de măsură pentru lungime (de aproximativ 25-28 cm),
egală cu distanţa dintre extremitatea degetului mare şi a celui mic bine întinse în lături. Palmă
ingenuncheată (sau domnească), veche unitate de măsură pentru lungime, mai mare cu aproximativ
3 cm decât palma.)
46 [Protimisi, protimisesc, protimisit, vb., a prefera, a da prioritate.]
47 [Jiganie,jigănii, s. f., (fam.) insectă parazită; animal sălbatic; jivină, lighioană. Contaminare
întrejivină şi gânganie.]
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să face deplin sămânţa de lemn, mai vârtos de stăjariu şi de fag, încă de multe ori
nu rodeaşte câte 4-5-7 [şi] mai mulţi ani; în vreamea aciasta, părăjeaşte4 8 de
iznoavă locul tăeturii de pădure, crescând iarna şi altă buruiană, care apoi face de
nu poate prinde pământul niciodinioară sămânţa ce cade, şi aşa să dă de sminteală49
nedejdea şi sigura socoteală pentru împărţirea pădurii care să făcuse, şi sminteala
este cu atâta mai fără scăpare cu cât, după rânduială, noaoa creaştere de pădure
trebue îndată după tăetura pădurii la anul următoriu să dea colţi şi să crească; pe de
altă parte, foarte rar să tâmplă ca la marginea pădurilor, unde stau stăjarii şi fagii
sau la câmp limpede, unde soarele poate să aibă mai multă lucrare, să nu poată afla
pe tot anul atâta de multă ghindă sau jir cât să poată trebui de sămănătură care să
face cu mână de om. A doaolea sminteală la stăjariu şi fag este că sămânţa de
copaciu cade drept subt tulpină sau cel mult la câţiva paşi de la tulpină, şi, după
urmare, trebue să rămâe locuri sau meidanuri deşarte întru aceale tăeturi; iară la
alte soiuri de copaci a cărora sămânţă nu e aşa greoae, ci mai mică şi uşoară, având
aripşoare, din pricina aciasta lesne să poate împrăştia şi duce de vânturi, este
primejdie cu atâta mai mare cu cât, în vreame de vânturi mari şi împotrivitoare,
sămânţa aceaia o ia vântul şi o duce până afară din tăetura pădurii sau că rămâne
numai unde şi unde la locuri de munţi adeaseori primăvara, fiind căzută sămânţa
toamna sau în vreame călduroase şi în vreame de iarnă să spală de pe costişuri de
omătul ce să topeaşte şi, depreună cu pământul, să trage în văi . După toate aceaste
nu este cu putinţă de a putea acei copaci de sămânţă, mai vârtos când să fi stătut
câţiva ani la locurile tăeturii de pădure, a-i rădica cu atâta socoteală şi luare aminte,
fără a face o mare vătămare şi stricăciune tinerelor odrasle crescute, după cum unii
din pădurari cu ştiinţă vor să să apuce că pot.
Cu un cuvânt, sămănatul tăeturilor cu lăsatul copacilor de sămânţă este un
lucru foarte nesigur, care să împotriveaşte împărţelii făcute de pădure şi bunei
rândueli şi prin care să face numai o pădure mai mult cu lemn strâmb, foarte rar
sănătos şi foarte rar înalt la lemn şi dezpotrivit.
În multe locuri, acolo, din pricina dezpotrivirii pădurilor, care s-au stricat cu
obiciaiul cel de mulţi ani ce a fost acolo, de a lua şi a tăia într-ales numai cei mai
buni copaci de cherestea, de a rumpe crengile de foc şi de a-i strica încă tineri fiind
cu vitele, deci din pricina dezpotrivirii pădurilor şi fiindcă păduri ca aceaste de pe
loc nu pot creaşte, drept aciasta anevoe este acest fealiu de locuri cu păduri cu totul
a le curăţi, ca la vreamea sa să poată creaşte în urmă pădure potrivită, tare şi bună
de cherestea. Ce pot folosi acolo copacii lăsaţi de sămânţă, în vreame ce ei în vârf
au crengile tăiate şi sunt slabi şi, după urmare, nu sunt în stare de a avea sămânţă şi,
deşi au, totuş[i] e foarte puţină?
Drept aciasta să arată fieştecărui moşinaş de păduri cu denadinsul, ca să
samene lemnul după chipul ce s-a arătat mai sus.
4"

49

[Paragină, paragini, s. f., stare de neîngrijire, de părăsire a unui teren; abandonare.]
[Sminteală, sminteli, s. f., (înv.) tulburare, dezordine, stricăciune; pagubă; neplăcere.]
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Toate aceale soiuri de lemn cu frunză lată, ce fac sămânţă aripoasă, trebue
peste tot să să samene şi să să sădească ca şi lemnul de munte, ce are frunză
ţăpoşată, după cum să va arăta la pontul ce urmează.
Sămânţa de lemn de munte sau de lemn cu frunza ţăpoşată
Toată sămânţa lemnului de munte sau cu frunză ţăpoşată este coaptă
obicinuit cu jumătatea sau cu sfârşitul lui octomvrie; drept aciasta, să culeg din
copaci cucureazăle, pe cât va fi de trebuinţă de sămânţă la sămănătură de peste an
şi peste iarnă, să păzăsc întru loc uscat. Cel mai bun lucru este ca aciastă sămânţă,
pentru materia ei cea unsuroasă şi răşinoasă, are acel dar că nici cucureazele nici
grăunţele de sămânţă [nu] pate aşa uşor stricăciune, măcar fie frigul cât de mare.
Cu întratul primăverii, adică când încep zile calde, cum şi preste toată vara,
trebue a curăţi sau a scoate sămânţa din cucureaze. Pentru aciasta dar trebue tot
moşinaşul de păduri, cu un an mai nainte de a tăia pădurea de pe locul de unde s-a
rânduit să să tae, să fie grijitul din destul cu sămânţă.
Chipul cum să curăţă sămânţa este foarte uşor, adică cucureazele strânse să
se toarne pe ţoluri, care să fie de zeace şi de mai mulţi coţi 50 de mari sau şi pe
scânduri, care încă trebuie să fie bine lămbuite5 1 una într-alta şi împrejur să aibă
păreate, de o scândură de lat, în chipul unui sâcriiu. Deci, când apoi cucureazele
pătrunse de fierbinţeala soarelui să desfac, atunci trebuie să să ameastece bine cu
greble de lemn şi să se întoarcă, pentru ca să cadă şi să să scuture sămânţa
dedesupt. Şi, fiindcă cu acest chip sămânţa nu totdeauna cade, ci mai vârtos
sămânţa sau grăunţele ce sunt la ciocanul cucureazelor de unsuros ce este rămân
lipite, pentru aciasta trebuie cucureazele să să poarte şi să să ameastece cu mâna în
covăţi, cu care acest chip şi cel de pe urmă grăunte trebuie să cadă în covată.
Osăbit de aciasta sunt un fealiu de măestrii de sămânţă, care sunt făcute în
chipul unui coperemânt de casă, cu perdeli de lemn împrejur, care pot să să
deschiză sau să să rădice în sus şi iarăşi să să sloboază în jos. Aci astă măestrie este
de aciasta bună, fiin[d]că în vreame de furtuni şi ploi rapede, sămânţa ce se află la
curăţit cu atâta mai în grabă poate să să acopere, căci nimic nu este mai de
stricăciune decât când sămânţa umedă să pune în poloboace şi aşa să să ţie, atuncia
înceape a se aprinde şi a putrăzi şi să strică de tot, şi aşa apoi nu este bună de
nimica de sămănătură.
Obicinuit dau 32 coreaţe5 2 de cucureaze a lemnului larisul sau sorbul
1 coreţ de sămânţă curată.
1 9 coreaţe de cucureaze a molidvului - 1 coreţ curat.
1 6 coreaţe de cucureaze a ceatinului - l coreţ curat.

-

50 [Cot, coţi, s. n., (înv.) veche unitate de măsură pentru lungime, egală cu aproximativ 60 cm.]
51 [Lamb, lamburi, s. n., (pop.) deschizătură, scobitură, tăietură în lung.]
52 [Core(, coreţe, s. n., (reg.) unitate de măsură pentru capacitate, echivalentă cu aproape un

hectolitru şi un sfert, întrebuinţată mai ales pentru cereale.]
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1 7 coreaţe de cucureaze a bradului - dau 1 coreţ curat.
Cu un coreţ de grăunţe de acest fealiu de sămânţă să poate sămăna locul de
1 200-1 400 sau cel mai mult 1 600 stângini în lung şi în lat.
Sămânţa cea curăţită şi dreasă sau cea desfăcută din cucureaze să poate pune
în poloboace sau într-alte vase de lemn şi a să păzi sus la uscăciune, cu acel chip să
steae doi şi trei ani foarte bine.
Sămănătura să face primăvara în luna lui april sau mai, după cum va fi şi
vreamea. Sămânţa să să ameastece cu a treia parte de pământ sau ţărână cevaş
umejoasă şi aşa, ca grâul sau săcara, să să arunce, fiindcă cu cât a fi mai deasă
sămănătura, cu atât mai frumos lemn de cherestea să va face. De a fost pământul
întei arat, atuncia trebuiaşte ceva grăpată sămânţa, ca să fie în uşor acopărită cu
pământul, căci aşa va încolţi mai în grabă şi nu s-a putea spulbera de vânt aşa lesne,
care să tâmplă de multe ori, când sămânţa zace neacoperită la pământ.
Dup-aceaia, la şease săptămâni, când nu e mare uscăciune şi fierbânteală, şi
când este vreame ceva ploioasă, dă sămânţa colţul afară, carele are o coroană
alcătuită de cinci sau şease gingaşe ţăpoşate frunze. Este lucru vreadnic de
însemnare că, când dă întei afară peliţa sau coaja sămânţii, ţine deasupra încuiate
aceale frunze ţăpoşate şi acoperite până atuncia până când ţăpoşatele frunze sunt
de-ajuns de tari şi de crescute, ca să să poată lăţi şi să poată suferi văzduhul,
atuncia cade coaj a jos şi lasă să crească slobod trunchiaşul, care poate că atuncia
este lat de un deaget în lăţime.
Deci, când tăieturile să fie curăţite şi grijite cu chipul cel mai sus arătat,
atuncia trebue prea bine să să păzească să nu intre vite şi vânat, şi pentru aciasta,
când să fie trebuinţă, să să închidă şi cu garduri, ca tânăra de nou odrăslită pădure
să fie până atuncia bine apărată, până când vitele să nu o poată strica.
Mulţi au acea greşită socoteală, când văd că noaoa pădure creaşte îndesat şi
drept deopotrivă, cum că trebuie cu tăetură a o rări, pentru ca să să dea, cum să
zice, lemnului ce rămâne loc să poate creaşte mai bine şi mai lesne; ci aciastă
greşită socoteală este făr de temelie şi urmarea ei va aduce mai multă pagubă decât
dobândă, fiindcă cercarea şi ispitirea mai vârtos la lemnul de munte dovedeaşte
împotrivă, căci îndată cât tânăra pădure este rară, atuncia îndată la al doilea an
sloboade noao crengi de iznoavă şi, în chipul unii piramide, mearge de jos până
sus, de ce făcându-ş[i] vârf şi necrescând drept nalt. Toate ceale mai bune a[le] lui
şi mai putincioase mâzge 5 3 , care-I hrănesc, să duc şi să răspândesc îndată, ca să zic
aşa, din tinereaţele lui într-aceaste crengi, care de ce să fac mai groase şi, după
urmare, nu le mai poate lepăda. Însuş[i] lemnul lui din aciastă pricină nu poate
niciodinioară să aibă nălţimea sa cea obicinuită, şi aciasta îl face, pentru multele
crengi lăţite, ce are din toate părţile, de nu-i bun de cherestea. Iar când la o noao
tânără pădure să fie şi să crească copăcei deşi ca cânepa, atuncia ei sau trunchiul lor
nu pot arunca şi slobozi de jos crengi, ci creaşte vârful lor tot drept în sus şi nalt,
5 3 [Mâzgă, s. f., (pop.) seva plantelor.]
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crescând şi în butuc. Până ce la al optălea sau al noaolea an acei butuci sau copăcei
pier de sine carii sunt mai slabi şi nu pot să crească aşa de în grabă după ceialalţi.
Ei îş[i] fac sânguri loc şi aşa au un butuc neated, drept şi nalt, şi aceale crengi den
jos, care sunt foarte slabe, încet-încet, se usucă, cad de sineş[i] jos şi butucul
copaciului sau trupul lui, carele încă este în puteare, având ceale mai bune mâzge
ce-l hrănesc, tămăduiaşte îndată rana sau locul unde a fost creanga, căci el, fiind
încă în creaştere, are puteare şi mâzgă sau materie destulă ca să poate creaşte locul
acela şi să umplă şi coaja cu lemn. Cu acest chip şi numai, poate să să aibă lemn
bun de cherestea şi nalt la butuc. Aşijderea este şi la lemnul cu frunza lată, precum
e stăjariul şi frasinul. Deci aseamene trebue să să urmeaze, când scoposul 54 este de
a face lemn bun de cherestea; şi încă cu atâta mai vârtos trebue a urma acest fealiu
la lemnul cu frunza lată, cu cât acest soi de pădure de tânără încă sloboade tare
crengi, când să steae şi să crească în voe şi rar. Să poate cineva încredinţa de
aciasta cu lesnire, când să ia sama la aceale păduri, unde cresc stăjari şi molidvi stăjarii stau de jos până sus ca o lumânare fără crengi şi după urmare cel mai
frumos lemn de cherestea.
Dreapt aciasta, când o pădure de nou creaşte cu lemn strâmb şi crengos,
atuncia cu bună samă nu este altă pricină decât că s-au sămănat tare rar ori că în
urmă au rărit-o, pricini de care fieştecare moşinaş, carele voiaşte a rodi lemnul bun,
trebuie pre tare să să fărească.
Pontu [l] 5.
Trebuinţa sau nevoe ca tot moşinaşul de codru să ţie
buni şi cu ştiinţă pădurari
Precum, pe de o parte, acolo în toate chipurile să pustiesc şi să jecuesc
pădurile, aşa, pe de altă parte, moşinaşii de păduri n-au avut povăţuire nice în
purtare de grijă întru a avea păzitorii şi a ţinea pădurari care să fie cu ştiinţă la
rândul pădurii. Şi deşi ţin unii, dar ţin acest fealiu de oameni carii n-au nicio ştiinţă
de treaba şi rândul pădurilor. Căci să află la acea socoteală că un pădurariu n-are
trebuinţe de mai multă ştiinţă şi-i destul numai să păzască pădurea. O socoteală şi o
urmare ca aciasta trebue cu totul să lucreaze împotriva scoposului aceluia, cu carele
trebue pădurile să să tae, să să hăznuiască şi să să cultiverisască sau să să grijască,
şi pentru vreame viitoare să să păstreaze şi să să ţie la bună stare.
Ce poate un om, care de toate ceale mai sus arătate nimica nu înţăleage şi
n-are nicio ştiinţă de măsurile şi chipul gospodării şi ţinearii pădurilor în bună
stare? Ce poate deci un om ca acesta să facă pentru păduri, peste carele el este pus
purtătoriu de grijă şi rânduitoriu făr de nicio luare aminte? Dintr-o urmare ca
aciasta, doao lucruri poate cineva să închiiae: ori că însuş[i] stăpânul moşiei n-are
nicio ştiinţă şi înţăleagere de gospodărie şi grijirea pădurilor, ori că este cu
54 [Scopos, s. n., (înv.) scop, intenţie.]
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nebăgarea în samă pentru buna stare a lor. Atuncia este stricăciune şi paguba
pădurilor îndoită şi groaznică, când nice stăpânul, nice sluga nu ştie de rândul şi
rodirea în urmă a pădurilor, care acolo sunt foarte trebuitoare. Iar când stăpânul să
fie cu nebăgare în samă, atuncia urmează aceaiaş[i] stricăciune şi nici este de
suferit un lucru ca acesta. Ceaia ce pe moşinaşii din Bucovina dezvinovăţeaşte este
aciasta, că ei pân-acum n-au avut nici poveţuire şi învăţătură, nici n-au văzut o
rânduială de păduri.
Drept aciasta, pentru ca să să întâmpine acestui rău şi nerândueli, trebue tot
stăpânul de moşie să ia acest fealiu de măsuri, ca să deae purtarea de grijă peste
păduri acelor oameni, carii aciastă orânduială de codru au luat-o bine la priceapere
şi la înţăleagere şi care, pe cât să poate, au toată sâlinţa de a griji rodirea, creaşterea
şi buna stare pădurilor, după învăţătura şi povăţuirea aceştii orândueli. Şi pentru
mai mare ajutoriul şi îndreptarea moşinaşilor de codri, să dă poruncă prin
deregătorii de acolo a locului, pădurarilor, ce să află aşezaţi pe moşiile vistieriei, ca
să nu lipsască de a cerceta din vreame în vreame pădurile stăpânilor de moşii şi a
ajutora, dându-le căzutul sfat, îndreptare şi învăţătură. Drept aciasta, directorii
ţinuturilor şi a[i] lor oameni, nu mai puţin vătafii 55 stăpâneşti, cum şi însuş[i]
stăpânii sunt datori asupra moşiilor lor de a purta de grijă, nu numai pentru cruţarea
pădurilor, ci peste tot şi pentru cea cu de-amăruntul împlinire şi urmare aceştii
rândueli de codru.
Pontu [l) 6.
Greşalele ce să arată mai în jos sunt cu tărie oprite
Aprinderi de păduri. Nespusă stricăciune face aceea acolo obicinuită dare
de foc pădurilor, care în vreame de vară mai vârtos la păduri de molidv obicinuiesc
a face din răotate păstorii de vite sau însuş[i] lăcuitorii pădurilor sau pentru ca să
deschidă nou imaş sau ca să facă lazuri 56, pământuri de arat sau fânaţe. Pădurile de
acolo au un fealiu de iarbă, ce se chiamă iarbă de câmp sau, cum îi zic, de care
albinele ceale de pădure culeg cea mai multă hrană. Aciastă iarbă în vreame de
vară să aprinde de cea mai mică scânteae de foc şi mearge arzând ca pucioasa
făr de oprire; para ei apucă apoi la rădăcină şi la trunchi şi dă foc în scurt
pretutindene, încât abia în câteva săptămâni să poate potoli. Care stricăciune
neîntoarsă nu să face pentru tinerii copăcei, care cu acest chip ard de tot şi să
prăpădesc.
Deci, fiindcă acest rău obicinuit vine o parte din pricina imaşilor de vite,
păşunând vitele şi lăsându-le să calce toată pădurea fără nicio deosăbire, a[l]
car[ui] lemn mare şi fără nicio rânduială de împărţală a codrului şi, pe o parte,
iarăş[i] să pricinuiaşte de acei podani, carii în mijlocul pădurilor ş-au făcut case sau
-

55

[ Vătaf, vătafl, s.

m., (în trecut) administrator al unei gospodării boiereşti sau mănăstireşti.]
[Laz, Iazuri, s. n., (pop.) teren despădurit (de curând), curăţat de tufe, de rădăcini
transformat în loc arabil sau în păşune.]
56
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bordeae şi trăiesc sânguri depărtaţi de sate, drept aciasta are tot moşinaşul de
pădure a grij i:
Întei ca când podanii lui să nu să poată ajutora fără păşunea de păduri,
atuncia el acest fealiu să pozvolească5 7 imaşul trebuincios pentru vitele lor, ca
imaşul acela să să despartă şi să să împartă cu rânduială, după sate, adecă
fieştecăruia sat să să împartă şi să să dea de păşune locul ca acela unde pădurea să
află mai înaltă şi mai tare de la pământ crescută sau la locuri ca aceale care
pădurariul sau vătavul de pădure va însemna; afară de locurile aceale trebue subt
cea mai grea pedeapsă să le fie oprit de a-ş[i] păşuna vitele. Cu acest chip să va
putea mai în grabă, când din nenorocire să să întâmple aprinderi, urmări şi afla pe
vinovatul sau când acesta să nu se afle, atuncia să va trage tot satul la cuvântul de
răspundere. Păstorilor şi păzitorilor de vite să nu le dea voe a purta cu sine
scăpărători, amnariu şi iască; şi mai vârtos în vreame de vară să n-aibă voe
nicedecum a face focul la locuri ca aceaste, cum şi drumeţii, ce trec prin codrii ca
aceşti, nu trebue să aibă voe în vreame de uscăciuni să tragă tutun, fiincă aciasta
este adevărat şi din nenorocire sunt şi pilde cu dovadă, că şi din beutul de titin
[tutun] poate să să întâmple foc: numai cât [să] cadă iasca aprinsă din lulea pe iarbă
uscată, care îi zic iarbă de câmp, şi îndată prinde foc şi arde, mergând. Pentru
aciasta, fieştecare păzitoriu de codru trebuie să aibă poruncă şi este datoriu
adeaseori, mai vârtos în vreame de uscăciune, ce să tâmplă peste an, a umbla şi a
călca cu sâlinţă pădurea sa şi locurile împărţite de treaba păşunii. Şi, fiindcă
păşunarea acolo în ţară zăboveaşte până târziu în toamnă şi păstorii nu pot fără foc
pentru frigul ce cade, pentru aciasta luarea aminte a pădurariului trebue să fie ca el
să dea voe şi să le areate locul de făcut foc, acolo unde să poată să fie fără
stricăciune şi fără primejdie.
Al doilea, podanii carii trăesc în mijlocul pădurilor, în laturi de la oameni,
obicinuiesc, pentru ca să-ş[i] lărgească pământurile sau Iazurile lor, a aprinde
pădurile ce sunt pe aproape, de unde aseamene să stâmesc mari arsuri la vremi tari
vânturoase şi în vreame de uscăciune. Pentru aciasta, fieştecare stăpân de moşie
prea bine va face, când el pe aceşti ca tâlhari sângurateci trăitori podani,
stricându-le lăcaşurile, să le arate locul în sate şi acolo să-i aşaze. Iar când una ca
aciasta, după starea locului, să nu să poată face, atuncia trebue pădurea sau lemnul
acela ce va [fi] primprejur şi lângă pământurile lor, din j ur-împrejur să să
însemneaze de pădurariu şi în tot anul să să cearce, şi aşa să să apere de aprinderi,
cum şi de toate alte neajunsuri. Cu un cuvânt, trebue vinovatul, prinzându-să şi mai
vârtos aceia carii dau foc cu denadinsul şi pricinuesc arsuri ca aceale, să să
pedepsască după întâmplările vârstii lor şi spre pilda altora, cu pedeapsa cea mai
sâmţitoare.
La cea de pe urmă, când cu adevărat să să stâmească aprindere ca aciasta,
trebue să să cheme cu[m] mai în grabă toate satele, dând semn ori cu tragerea
clopotelor sau cu alt chip, şi, fiind cu topoare, hârleaţe şi alte ca aceaste, să alearge
57 [Pozvoli, pozvolesc, pozvolit, vb., (înv. şi reg.) a permite, a îngădui; a autoriza.]
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spre ajutoriul pădurilor şi împrejuraşilor megiaşi trebue să să dea de aciasta ştire ca
să să întâmpine răul şi stricăciunea la vreame şi cu toată mai nainte purtarea de
grije; pentru ca să să ţie cale focului, să nu poată apuca nainte, trebuie a arunca şi a
face gropi, a depărta frunza şi vreascurile şi iarba cea uscată şi, câteodată, când
pădurea este tare şi deasă crescută, a tăia drumuri întregi late de 6 sau şi mai mulţi
stângini, şi lemnul tăiat să să arunce într-acea parte unde focul arde - şi aşa, cu
acest chip, să să deschiză locul, ca para să nu poată găsi hrană ca să meargă înainte.
A rsuri de răşină fără de rânduială. Fierberile de răşină în codrii de molidv
totul să să volnicească şi să fie slobode, din pricină că pociumbii sau tulpinile
rămase şi vreascurile ce mai sunt prea bine pot să să iae la această treabă, mai
vârtos în Bucovina, unde în multe păduri cu mulţime să află acest fealiu de lemn
zăcând la pământ, oborât de vânt, şi alte strâmbături şi cusururi. Dar şi la aciasta
acolo este nerânduială şi o foarte stricătoare hăznuire de pădure, fiindcă şi lemnul
cel stătătoriu îl tae la fierturi de răşină sau din lemnul stătătoriu aleage, tae de
surceale şi aşa, cu acest chip, prăpădesc mulţime şi mii de copaci. Cu acest chip
zeace cuptoare de fiertura răşinii nu sunt în stare de a arunca atâta câştig sau folos
câtă stricăciune face cadrului numai un cuptoriu.
Deci, pentru mai lesne priceaperea lucrului şi pentru ca să să areate
fieştecărui stăpân de moşie troposul 58 de a ţinea cuptoare de fiertură de răşină şi
chipul de a face aceiaş[i] dobândă, fără vătămarea pădurilor, trebue stăpânul moşiei
mai nainte de toate a rândui şi a aşeza în pădurile sale, din care el voiaşte a avea
acestu fealiu şi alte folosuri, aceaste ce mai jos urmează:
Întei, după curăţirea tăeturii, trebuie pociumbii sau rădăcinile molidvului să
să scoată şi cusururile ce or mai fi de curăţit, care de nimic alt[ceva] nu sunt bune,
să să ducă la cuptoarele unde să fiiarbe răşina şi numai atuncia să să dea voe a lua
la aciastă treabă şi lemnul ce zace, când să fie de prisos lemnul şi alt alişveriş să nu
să poată face cu dânsul într-acea parte.
Al doilea, niceodinioară nu trebue a aşeza cuptoarele aceaste de fierberea
răşinii în mijlocul pădurii, de unde poate să să întâmple adeaseori aprinsături şi
pagube; ci, pe cât să poate, să să facă la locuri despărţite ori la locuri slobode sau
pustii nu departe de sate.
Al treilea, trebue pentru treaba fierturii răşinii a pozvăli de a face numai
bordeae cu cuptoare în pământ, iar nu heaiuri 59 sau case ridicate de la pământ, căci
aciasta este aproape de înţăleagerea fieştecui, că la un cuptoriu rădicat sus de la
pământ trebuesc mai multe leamne decât la cel în pământ; peste aciasta, cuptoriul
în pământ este şi mai de folos şi mai lăsătoriu, fiindcă la cuptoriul cel rădicat afară
de la pământ cea mai multă materie să răspândeaşte prin para care sloboade în toate
părţile şi aşa să duce cu fumul în văzduh şi piare, unde acel de pământ să poate de a
fi puteare arde cu surciale şi dă mult mai mare folos, fiind lăsătoriu.
5� [ Tropos, troposuri, s. n., (înv.) manieră, fel de a se purta.)
59 [Hei, heiuri, s. n., (reg.) dependinţă, acaret (în jurul casei, anexă).]
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Al patrălea, pădurarii lui sunt datori de a cerceta cuptoarele aceale cu sâlinţă,
grijind de a depărta tot ce poate fi de stricăciune, cum şi de aceaia trebue să aibă în
purtare de grijă ca după ce pociumbii de molidv să vor scoate cu rădăcina lor afară,
apoi groapele ce vor rămânea să fie bine astupate şi asămănate 60 cu pământ, ca
sămânţa ce va cădea să n-aibă zminteală la creştere.
La cea de pe urmă, lucrătorilor de răşină să fie slobod a lua de ars numai
rămăşiţele şi lemnul acela ce a fi zăcând la pământ şi poate bine va face stăpânul
moşiei, când el şi acest lemn să-I rânduiască cu stânginul ori cu carul şi să nu lase a
călca pădurea după plăcearea cuiva.
Îngrădituri prăpăditoare de păduri. Aseamene este un obiciai acolo carele
nu mai puţin prăpădeaşte pădurile, cu făcutul gardurilor şi a răzloagelor61 la
grădini, la ţarini şi la fânaţă, la care ei pun alăturea câte doi pari din mari
despicături făcuţi şi câte doao leaţuri de codru nelucrate, pe multe locuri pune cel
mai tare şi mai bun lemn de păreate. Deci ei oboară la pământ cu tăiatul pentru
îngrăditură cel mai bun şi mai frumos lemn de l[e]aţuri62 şi de căpriori 63 şi
dintr-aciasta fac pari şi popreale şi ceaia ce este mai rău că peste iarnă ei ard
gardurile şi de primăvară de iznoavă iarăşi le pun.
Întei, obiciaiul acesta este pentru aciastă pricină foarte de stricăciune şi de
pagubă, fiindcă lemnul ce este de aciastă triabă îl tae când el mai bine creşte şi îl
aleg acolo unde pădurea este mai deasă şi mai crescută, pricinuind cu aciasta multă
stricăciune ceialalte păduri, că să prăpădesc multe mii de lemn tânăr, care, când să
fie fost cruţat, cel mai bun lemn ar fi dat cu vreame.
Asemenea, al doilea, fiindcă acest chip de făcut garduri pe tot anul să
în[n]oiaşte, deci nu numai pădurii, ci şi însuş[i] ţăranului aduce îndoită păgubire,
căci pe de o parte să pricinuiaşte o ne-ncetată pustiire a pădurii şi pe de altă o pe tot
anul de iznoavă ostăneală ţăranului, care el ar putea să o facă pentru alte trebuinţe.
Deci, pentru ca să să pue şi la aciasta oarecare măsuri şi hotară, şi pentru ca
să să abată stricăciunile, drept aciasta tot lucrătoriul de pământ este slobod numai
acolo să pue garduri unde o mare nevoie să ciară, şi aceale trebue să fie împletite
din răchită, alun şi dintr-alt lemn netrăbuitoriu; de pari de gard să să iae creangele
sau vârfurile, care în tăeturile pădurii să află căzute la pământ. Acel fealiu de
garduri, de vor fi bine făcute, trăesc mulţi ani. Lângă aciasta, fieştecare moşinaş
sau măcar vătafii de pe moşiile lor vor şti din ce fealiu de ciretei64 pot să se facă
garduri fără de stricăciune sau de au pădurile acest fealiu de sălci[i], care să poată
60
61

[Asemăna, asemănat, vb., (înv.; tr.) a nivela, a netezi.]
[Răzfog, răzfogi, s. m., (reg.) despicătură lungă din trunchiul unui copac, întrebuinţată la
îngrădiri; scândură groasă; dulap.]
62 [Lea{, feaţuri, s. n., bucată de lemn lungă şi îngustă, de obicei în patru muchii şi adesea
fasonată, folosită în tâmplărie şi la construcţii.]
6 3 [Căprior, căpriori, s. m., fiecare dintre bâmele încrucişate care alcătuiesc scheletul
acoperişului unei case.]
64

[Ciritel, ciritei, s .

m., tufiş din cupăcei, ucsi�.J
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lua de treaba aciasta. Împregiurul ţarinilor, fânaţelor şi iamaşurilor depărtate, adecă
acolo unde trebuiaşte a să îngredi, să pot săpa şanţuri, şi aşa mult mai bine a păzi
ţarinile de întratul vitelor, decât cu gardurile, după cum fac acum, de să strică atâta
pădure. Căci şanţurile, fiind o dată bine făcute, de nu va fi locul prea tare năsipos,
să pot dreage pe tot anul cu puţină ostăneală şi aşa să pot ţinea mulţi ani. La săpatul
şanţurilor, ţărâna să aruncă afară pe margine împregiurul ţarinii ca un iaz şi ţine
multă vreame atât de bine cât şi gardurile.
După toate aceaste trebue stăpânii sânguri să aibă acea în purtare de grijă ca
podanii lor să se îndeamne de a face garduri vii. Acest scopos folositoriu poate să
să săvârşască când stăpânul moşiei să dea o mică îndemânare sau ajutoriu cu bani
ori cu alt chip podanilor săi, mai vârtos acelora cari ar arăta sâlinţă la aciastă.
Garduri vii să fac din răchiţi, puindu-să în pământ cruciş, dar şi dintr-alt fealiu de
lemn, ca acela care creaşte fără de sămânţă. Aşijderea pot să să facă garduri vii cu
punere de tot soiul de spini, cum e porumbelul 65 , spinul, măceşul şi păducelul şi ca
de aceaste, care, când să să samene cu de-anadinsul pe marginile sau laturile
ţarinilor, fânaţelor ori a imaşului, să înmulţăsc şi cresc apoi sângure de sine aşa de
des, încât nici cel mai mic dobitoc nu este în stare să poată treace sau răzbate.
Garduri ca aceste trăesc în veaci şi cu vreame dau din crengile lor atât nuiale bune
pentru dreagerea gardurilor vechi, cum şi lemn mic de ars. Din care nu puţină
odihnă să pricinuiaşte ţăranului, care de multe ori nu poate mearge la leamne, de
omăt mare sau de viscol.
Rumperea coaji pe împrejurul lemnului. Mai p[r]etutindene şi în ceale mai
multe păduri este acel stricăcios obiciai că podanii, pentru ca să-ş[i] lăţască ţarina şi
fânaţul care merg alăturea cu pădurea, până şi în mij locul pădurii, pentru ca să
poată avea mai mult lemn căzut, jupesc din răutate copaci întregi stătători
împregiur şi ciocârtesc, din care pricină lemnul să usucă şi cade în vreame de
vânturi tari. La aciasta trebue fieştecare pădurariu cu sâlinţă şi cu de-amănuntul să
fie priveghietoriu şi, prinzând pe nişte călcători 66 ca aceştia, îndată să înştiinţeaze
pe stăpânul său, care osebit de împlinirea pagubii lemnului ce au stricat, trebue să
să rânduiască să şi Iucreaze de boeresc 67 la angarii 68 împărăteşti ori la ceva spre
folosul pădurii.
Tăiarea creangelor de copaci. Aseamenea stricăciune, şi care foarte mult
împiiadecă copacii cei tineri de a creaşte mari, să pricinuiaşte din tăiatul creangelor
copacilor stătători, cari mai mult să tâmplă la aceale părţi unde-i puţin lemn de cel
căzut şi vreascuri, şi ţăranul caută cu chipul acesta să strângă lemn de ars, acest
obiciaiu este mai vârtos la păduri de munte cu frunza ţăpoasă unul din ceale mai
r,s [Porumbar, porumbari, s. n., arbust sălbatic din familia rozaceelor, cu ramuri spinoase, cu
flori albe; varietate de scorombar (Prunus spinosa).]
66 [Călcător, călcători, s. m., persoană care calcă sau încalcă o lege, o dispoziţie etc; prădător,
hoţ.]
67 [Boieresc, s. m., (înv. şi reg.) clacă, muncă gratuită pentru boieri.]
68
[Angara, angarale, s. f., (înv.) dare în bani sau în natură peste cele legiuite.]
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vătămătoare, după cum sunt pilde, că copacii cu o sută de ani abiia ajungea la acea
grosime şi mărime, cari au alţi copaci cu patruzeci de ani, ce nu i-au stricat cu
tăiatul creangelor.
Mai bine este stăpânul moşiei, acolo unde nu este lemn zăcaş69, să hotărască,
după numărul podanilor săi, nescaiva părţi de pădure de aciastă trebuinţă, şi pe tot
anul aşa să rânduiască, decât, prin tăeturi de aceaste de crengi, să să dea primejdii
de a avea în urmă în toată pădurea sa numai lemn strâmb, în loc de lemn bun şi
neated sau de a avea acest fealiu de lemn, care de pe loc să nu crească mai mare.
Drept aciasta mai bine este de a rândui, după cum mai sus s-a zis, niscaiva părţi de
păduri de aciastă trebuinţă, căci este cu neputinţă ca ţăranul să poată trăi fără lemn
de foc, deci el va căuta cu tot chipul să să grijască de frig, fie şi cu cea mai mare
stricăciune a pădurii şi va fi sâlit, fiind de nevoe, a înşela şi pe cei mai buni
pădurari.
Iar într-aceale locuri unde este din destul lemn de cel zăcaş, şi podanii numai
pentru îndemână ca să nu meargă mai departe să pozvolesc singuri a pricinui
stricăciune ca aciasta, trebue aciasta nerânduială şi pozvolenie cu tărie să să
oprească.
Drumuri fără treabă prin păduri. Aseamenea de stricăciune şi pentru
podlogarii70 de lemn şi călcătorii de păduri mai cu îndemânare sunt drumurile ceale
multe, care fieştecare ţăran îş[i] face la casa lui, la pădure. Aciasta face mai grea
paza pădurii şi înmulţeaşti tâlhăriile de lemn, fără a le putea opri.
Drept aciasta, trebuiaşte toate drumurile de pe laturi a le strica şi din
fieştecare sat a lua, după trebuinţă, numai unul sau cel mai mult doao drumuri la
pădure. Lângă aciasta trebue a hotărî ţăranilor zilele pe săptămână în care ei să
poată merge la pădure, pentru ca să strângă cusururile de lemn netreabnic, de cari
ei au trebuinţă, ca atâta pădurarii cum şi alergătorii lor să ştie să să păzească şi să
poată întâmpina toată stricăciunea ce s-ar putea întâmpla când ei să n-aibă ştire.
Afară de aceaste zile, niciun stăpân să nu fie pozvolit de a mearge şi a călca
pădurea cu toporul sau într-alt chip, fără pricină. În imaşurile ce or fi rânduit în
codru şi locurile de păşunat să nu fie slobod nice unui păstoriu şi păzitoriu de vite a
purta şi a avea cu sine topor, ci pentru siguranţia şi apărarea despre lupi trebue să
poarte măcao71 (Stocke mit eisemen Ringen) ferecate cu fier şi ascuţite, fiindcă
ceale mai multe jupiri de copaci, tăeri de crengi, ciocârtituri şi surceale tăiate din
copaci, obicinuit să fac de dânşii şi aşa că şi dând peste pagubă cu greu să pot afla
şi dovedi făcătorii şi trage la căzuta pedeapsă.
Dărămatul pentru oi şi capre. Osăbit de aciasta este şi acel stricăcios obiciai,
mai ales la munţi, de darrnă în vreame de iarnă, pentru oi şi capre, bradul şi
molidvul şi le aruncă de hrană. În păduri mari şi numai la cea mai mare nevoie să
69

hu!.l

70
11

[Zăcaş, adj., (pop.) bolnav.]
[Pot/ogar, potlogari, s. m., persoană
[ Mădură, măniw·i,

s.

f. ,

necinstită care

înşală

pe alţii;

pungaş, escroc, şarlatan,

bt'i tii luu)o\ă �i groasă cu mllciulic ( fcrccată) la un capllt.]
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poate pozvoli dărămatul; dar iarăşi numai într-acea parte de pădure, care la anul
viitoriu este să să facă tăetură sau numai la locuri depărtate, unde să fie deosebit
lemn strâmb şi nebun de nimică, iar amintrelea cu tărie să să oprească şi
niciodinioară să nu să lase podanii de a întra şi călca pădurile ceale mai de frunte
cu scoposul acesta.
Greb/atul muşchiului de pe copaci. Nu mai puţin obicinuiesc unii a grebla
muşchiul de prin păduri, împreună cu frunzele căzute şi a le împrăştia în grajduri în
loc de pae de aşternut pe subt dobitoace.
Aciasta este foarte de stricăciune lemnului mare ce se află în creaştere,
fiindcă prin aciasta rămân goale rădăcinile copaciului şi i să ia umezeala, care lui îi
trebue ca un gunoiu ce-l hrăneşte şi peste aciasta să strică încă şi mult lemn sau
copăcei tineri cu zgăriatul şi să batgiocuresc. Drept aciasta, greblatul muşchiului şi
a frunzii trebue numai cu acel chipul să să pozvolească, ca frunzele şi muşchiul
numai de mai sus să să iae, iar nu până la partea cea mai de jos, pentru ca rădăcinile
să poată totudeuna din destul rămânea acoperite, şi aciasta, să înţăleage, numai la
păduri înalt crescute, unde lemn de cel tânăr nu este.
Pontu [IJ 7.
Poruncă de oprire pentru capre şi oi
După cum toate crescăturile tinere, tăeturile de pădure sămănate şi locurile care
au lemn tiner, trebue câţva ani să fie apărate şi cruţate de toată păşunarea, aseamene
este de trebuinţă ca [şi] caprele, care sunt cel mai stricătoriu dobitoc de pădure, cu
totul să să oprească de la pădure şi nice să nu să pozvolească la locuri ca aceale unde
de an în an să tae lemn şi unde tăeturile pe o parte să samănă, iar pe altă parte să lasă
pociumbii ca să sloboadă mlădiţe şi să facă de nou lemn, fiindcă acest soi de dobitoc
să sue şi să caţără în toate locurile, sare şi peste garduri, cercându-ş[i] hrană din
mlădiţele ceale tinere şi frunză, care foarte le place. La munţi, unde nu să poate
pretutindene a se face garduri prinprejurul tăeturilor de pădure, unde s-a făcut
sămănătură de lemn, sunt caprele cu atât mai primejdioase cu cât, în puţină vreame,
batjocoresc o întreagă pădure de nou crescută. Ele rod jingaşele şi ceale mai de frunte
mlădiţe, şi aşa un copăcel, încă la începutul creaşterii lui, să face strâmb, scoate
crengi din jos şi nu poate mai mult să crească în sus.
Pontu [IJ 8.
Pentru steclării, băile de fier şi facerea potajului72
sau fierturile de cenuşe

ŞI

Cu cât sunt de folos alişveriş şi tragerea banilor în ţară sticlăriile, băile de fier
fierturile de cenuşă, cu atâta mai cu mare socoteală şi rândueală trebue să să
72

[Potasă, potaş, s. f., carbonat de potasiu.]
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chivernisească7 3 , fără de a jărtfi în puţină vreame păduri întregi. Stăpânul pădurilor
trebue totdeauna şi întru alişveriş ca acesta să aibă aşa luare aminte, ca la hăznuiala
pădurilor sale să nu treacă peste măsură sau să facă aceaia ce poate pricinui mai
multă chieltuială de lemn, mai multă pagubă decât dobândă şi, cu vreame, o cu
totul prăpădenie şi pustiire pădurilor sale. Drept aciasta numai la aceale părţi de loc
să pot pozvoli aşezări de steclării, de băi de fier şi de fiertură de cenuşe, unde e
îndestul lemn şi alt alişveriş cu dânsul nu este, de grijă că, cu vreame, poate să
urmeze lipsă. Dar şi la aciasta trebue rânduiala aciasta de pădure să să urmeaze şi
să să păzască, adecă ca tot lemnul, trebuitoriu la lucrarea steclerii, fierului şi
cenuşii, să să tae după cum s-a orânduit, să să care la vreame cuviincioasă, tăeturile
să să lase iară să crească, dar nu după cum se obicinuiaşte a face dintr-însele poeni
şi a le preface în arături şi fânaţe.
Unde sunt băi de fier, atât pentru paza de foc cât şi a nu zăhăi creaşterea
pădurii tinere, trebue, pe cât a fi în putinţă, să nu să pozvolească cărbunărie să să
facă în locurile tăiatei păduri, ci să să rânduiască şi să să dea afară locul unde nu
poate să urmeaze stricăciune; iară cărbunarilor să să dea tare poruncă, ca, de nu s-a
putea amintrilea şi le va căuta a aşeza cărbunăriile lor în mij locul codrilor, atuncia
şi mai vârtos în vreame de vânturi mari, osăbit la munţi unde uneori mari fortuni şi
viscolituri să scornesc, cărbunarii să aibă în grijă şi foarte să iae sama ca stolurile74
cărbunăriei, cum sunt aprinse, să nu le deschiză vântul şi să le împraştie ducându-le
cu pară, din care să scornesc focuri şi, după urmare, stricăciuni.
Pontu [IJ 9.
Pentru pădurile târgurilor şi a[le] săteanilor sau răzăşeşti
Cea mai multă pustiire şi stricăciune de pădure şi fără orânduială şi fără
socoteală tăeturi de păduri, acolo să fac, în pădurile ce au de stăpâni târguri şi sate.
Fieştecare târgoveţ şi fieştecare sătean creade că ar avea o volnicită dreptate a
putea tăia lemnul după plăcearea sa, fără de măsură, când şi cât îi va plăcea, nu
păzesc tăiat şi să pozvolesc până şi de a face după rădicarea lemnului din locurile
unde s-a tăiat pădurea, pământuri, fânaţă şi imaşuri, arzând huciaguri 7 5 de copăcei
tineri ce mai găsesc, şi cu acest chip au căzut la pustiire mai toate pădurile, mai
vârtos cele ce se află pe lângă târgurile ceale mai mari, unde fieştecare târgoveţ sau
sătean tae şi duce lemn de vânzare la târg în toată vreamea.
Ce după cum scoposul prenălţatei împărăteştii măriri nu este de a opri
târgoveţilor sau săteanilor de a-ş[i] hăznui pădurile, cu rânduială, mai vârtos că
73 [Chivernisi, chivernisesc, vb., (înv. ; tr.) a administra, a conduce.]
74 [Stol, stoluri, s. n., (înv.) grămadă de lemne pregătite pentru a fi transformate în cărbune

prin ardere înceată.]
75 [1/uceu.!.!, hw:1�aRIII'I,

s.

n.,

(rcg.) pădure mică; crâng.]
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scoposul mearge numai şi numai asupra dreagerii şi ţinerii în bună stare a păduri or
acestora, aşa, pe de altă parte, mearge scoposul şi voiaşte a sa împărătească mănre
a micşora pozveleniia de toată stricătoare şi fără de rânduială tăiarea de lemn.
Drept aciasta să şi poruncesc aceaste de mai jos următoare:
Întei. Toate pădurile aceale, care au târguri şi sate de stăpâni, trebue prin
pădurari cu ştiinţă să să socotească şi să să hotărască cât lemn de cherestea şi de ars
poate să să aibă din pădure într-un an, ţiind pădurea în bună stare. Preste care
măsură şi samă, subt grea pedeapsa nicidecum să nu să poată păşi.
Al doilea. Afară de luna lui dechemvrie, ghenarie şi fevruarie, să nu să tae
nicedecum lemn şi la tăiarea lemnului trebue să să urmeaze şi să să păzască chipul
şi regulile ce s-au rânduit într-aciastă rânduială de pădure.
Al treilea. Cât va fi putinţă, trebue târgoveţii şi satele răzăşeşti să să sâlească
ca să grijească pădurile lor şi să le samene sau măcar să li se dea poruncă şi să să
facă ca tăeturile curăţite să le ţie în stare, ca să poată da iarăş[i] lemn. Aciasta să
poate săvârşi cu atâta mai bine când fieştecărui târgoveţ şi sătean, carele are parte
în pădure, să să porunciască ca să strângă pe tot anul o samă de sămânţă. Cu acest
chip ei vor putea cu atâta mai bine sămăna şi griji tovărăşeaşte tăeturile ceale
curăţite, cu cât o strângere ca aciasta de sămânţă nu le face nicio cheltuială, afară
numai o puţină ostăneală toamna, când ei şi fără de aciasta n-au alt lucru, ostăneala
care cu drept este să o facă, pentru ca să grijască de sineş[i] şi de moştenitorii lor.
A l patrulea. Fiindcă târgurile acolo au rânduială de judecătorie, drept aciasta
stăpânirea aciasta este datoare a priveghiia la toate şi a răportui nerânduelile ce s-or
fi făcând. Maghistratul are datorie de a avea aciasta în purtare de grijă şi a opri
prăpădeniia pădurilor lor.
Al cincelea. Numai atuncia să aibă voe târgoveţii şi satele, care au a[le] lor
însăşi păduri, de a putea vinde lemn, când pădurile lor să aibă lemn de prisos, şi,
după urmare, când să să poată tăia şi duce lemn de vânzare, fără a să lăsa pe
sineş[i] în strâmtoreală de lemn de cherestea şi de ars. Deci, când aciasta să nu fie,
adecă când pădurea abia să fie pentru trebuinţa lor, atuncia cu totul trebue să să
oprească de a tăia lemn de vânzare din pădure.
Al şasălea. Toate aceale noao Iazuri şi arderi de păduri, care sunt de
stricăciune şi piardere pădurelor, să porunceaşte cu tărie să fie oprite. Toate
maghistraturile şi diregătorii, care nu vor urma aceştii porunci sau carii vor treace
cu vedeare sau vor pozvoli peste porunca, să porunceaşte să fie traşi la cuvânt de
răspundere; aşijderea şi pentru alte tâmplări care să fac cu stricăciunea pădurilor.
Al şeaptelea. S-au obicinuit târgoveţii şi ţăranii răzăşi, din pădurile lor ce
sunt mai aproape de târguri, a tăia de ars fără deosăbire lemnul cel mai frumos,
a-1 face despicături şi a-1 căra la târguri, de foc. Aciastă foarte de stricăciune şi
împrăştiitoare pozvolenie trebuie de acum înainte a fi oprită şi toate neajunsurile
ce s-or face cu aceaste păduri să să pedepsască cu pedeapse aşezate prin patentă.
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Pontu [l) 10.
Pentru păduri besericeşti sau ctitoreşti
Această orânduială de codru să porunceaşte să să unneaze şi într-aceale
păduri care sunt date de ctitorii besearicilor. Patronul besearicii să aibă a porunci cu
aceaste păduri, iar nu preoţii besearicii. El însă este datoriu a unna, după cum să
porunceaşte în rânduiala aciasta de pădure. Iar la aceale păduri besericeşti, unde
maghistratul sau epitropii prind loc de patronii besearicii, acolo trebue iarăş[i]
maghistratul sau epitropii să aibă purtare de grije, ca să să păzască cu pădurile
rânduiala ce s-a aşezat, aşijderea ei au a vinde dintr-însele lemn pentru folosul şi
binele besearicilor.
Pontu [l) 1 1 .
Pedeapse rânduite şi aşezate pentru stricătorii şi călcătorii de păduri
Peste măsură de multe sunt chipurile cu care podanii acolo pricinuesc
stricăciunea pădurilor, pentru aciasta nice este cu putinţă a le înşira toate, ce numai
să dă aicia fieştecărui stăpân de moşie învăţătură cum trebue şi până unde poate a
pedepsi vinovăţii ca aceaste.
Întei: mai întei decât toate, trebue el să înveaţe şi să spue podanilor lui toate
aceale lechieli76, neajunsuri şi stricăciuni de pădure, care cu poruncă sunt oprite; şi
încă în tot anul de iznoavă să le înnoiască. Aciastă publicuire să-i facă bine să
înţeleagă nerânduiala şi stricăciunea, cum şi vătămarea carea însuş[i] lor să
pricinuiaşte, şi aşa, arătându-le părinteaşte tot chipul de stricăciune, să le dea de
ştire ca să să ferească de aceale, ca să nu cadă la pedeapsele care urmează
dintr-acealea.
Deci, aflându-să vreo stricăciune despre cineva, atuncia stăpânul moşiei
trebue, fi ind trebuinţă să chieme de faţă după rânduială pe vinovaţii şi să-i
înfăţăşeaze cu pădurarii şi alergătorii lor, ca să-i poată dovedi cu toată rânduiala de
greşala şi vinovăţia lor. Şi apoi, după cum a fi şi paguba: de va fi podanul bine
avut, să-I facă să plătească lemnul, după preţul de mijloc a[!] lemnului, şi dându-i şi
tari înfruntări77 şi învăţătură să să ferească, să-I sloboadă cu atâta pentru înteiaş[i]
dată; iar, când să fie podanul sărac şi să nu poată să plătească păgubirea, atunci
trebue el după paguba ce va fi făcut să să iae la lucru cu mâni, precum la tăiatul
lemnului de stângin, la drumuri şi curăţituri a pădurii ori la alt lucru trebuincios
pădurii aceiia căriia i-a făcut pagubă. Iar, când el al doilea sau al treilea rând va fi
prins de străjari făcând păgubiri în pădure, atunci trebue unul ca acela, lângă plata
ispaşiein pagubii, cu bani sau cu lucru, peste aciasta să mai lucreaze spre pedeapsa
76 [Lechea, s. f., (înv.) defect, cusur.]
77

strain.]

[infruntare, înfruntări, s. f., mustrare severă.]
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pentru poftoreala79 vinovăţiei lui. Când mai adeaseori să să prindă, atunci trebue să
să cearte şi cu închisoare, dându-i de mâncare numai pâne şi apă la închisoare.
Acei vinovaţi, carii cu răutate să pricinuiască aprindere de pădure şi de acolo
să să întâmple mari păgubiri, care ei să nu fie în stare niceodinioară de a plăti, unii
ca aceia trebue să să trimeată la directorii ţinutului, ca să să osândească acolo la
lucru robesc în public pe mai mulţi ani.
Podanilor străini de pe altă moşie, carii ar intra şi ar tăia sau ar călca pădurile
a vreunui stăpân de codru, trebue când ei să nu să ştie a cărui stăpân sunt, ca să să
poată acolo la stăpânul lor ceare îndestulare, pe unii ca aceştea trebue a-i zălogi,
adecă sau să li să iae topoarele sau, când a fi mai mare pagubă, să li se oprească
carăle şi boii şi pân-atuncia să să ţie, până ce prin mij locirea stăpânului lor - carele
trebue cu căzuta rânduială a să pofti - să va plăti paguba. Stăpânul cel cu paguba
poate, lângă plinire sau plata pagubii, să ciară ca să să şi pedepsască ceva
vinovatul, pentru ca să nu se mai facă călcări de pădure.
La întâmplări ca aceaste, trebue mai întâi a căuta ca unii ca aceştea stăpâni de
păduri să păzască o bună megieşie întru sine prin împrumute slujbe şi ajutoriu unul
pe altul, să ferească de păgubiri pe ţăranii lor, să-i ţie la bună rânduială şi cu tărie
să le oprească acest fealiu de neajunsuri.
Însă pădurarii lor trebue să să ferească, supt cea mai grea respundere, de
bătăi în tărie sau orice fealiu de pedeapsă şi neajunsuri, fără ştiinţa stăpânirii lor,
fiindcă prin aciasta sânguri ei să arată împotrivitori poruncii şi să fac vinovaţi de
vinovăţii în tărie tăcute, care tare sunt oprite şi, după urmare, să fac vreadnici şi
vinovaţi de pedepse.
După toate aceste, se dă mai nainte de ştire şi să porunceaşte tuturor
stăpânilor de moşie, ori de care stare şi rang să fie, să lase acea obicinuită negrijire,
care ei arată la darea în orândă a moşiilor lor, lăsând fără socot arândătorilor
acestor vreamealnici, carii caută numai folosul pentru vremi, toată voia să
hăznuiască pădurile şi să să folosască dintr-însele, pe cât vor putea arândatorii, carii
caută să scoată ce au dat şi să şi dobândească cât ar putea mai mult, prăpădesc
pădurile cu tot fealiul de chip.
Drept aciasta, de aice înainte, la fieştecare dare în arândă trebue stăpânii
moşiei, carii au păduri şi dau în arândă moşiile lor, să aibă cea mai cu de-amăruntul
luare aminte şi în purtare de grijă, ca ei să nu pozvolească pe arândatorii lor Ia ceva
mai mult, decât ceia ce să poate tăia din pădure, cu ţinearea în bună stare a pădurii,
şi lângă aciasta să pue în contractul sau zapisul de arândă datoriia arândaşilor de a
grij i pădurile şi creaşterea de lemn nou şi să înveaţe pe pădurarii lor ca ei să
oprească pe arândatori de la o tăiare de lemn peste rânduială şi să aibă a lnştiinţa
aciasta pe stăpânii lor Ia vreame aciasta.
79 [Pofiorire, poftoriri, s. f., (înv.) acţiunea de a poftori şi rezultatul ei; repetare.]
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Pontu[l) 1 2.
Tăietura pădurilor la munţi
Fiindcă pân-aice s-au arătat numai chipul acela cu care pădurile, care sunt la
şes, trebue să să tae, să să hăznuiască şi să să ţie în bună stare, deci acum este de
trebuinţă a arăta chipul cu carele la munte trebue să să tae pădurea, pentru
dăosăbirea ce este la oarecareş[i] lucruri şi mai vîrtos şi pentru neorânduialele reale
şi de păduri stricătoare obicinuiri ce să lucrează şi cu pădurile de munte, unde
multe mii de copaci să prăpădesc cu nesocotita şi fără de rânduială tăiare de lemn.
Căci nimică nu este mai de stricăciune decât când la munţi mari, fără a fi rânduite
locuri anume de tăeturi, să să tae lemn ici şi colea, şi apoi să să prăvălească de pe
costişe în jos sau să să care afară cu boi. Şi, prăvălindu-1 în jos şi cărându-1 cu boi,
să prăpădesc multe sute de copaci pentru un, şi aşa, încet-încet, codruri întregi să
prăpădesc din pricina celei mai reale iconomii.
Munţii de acolo, carii cea mai mare parte sunt cu păduri, să împart în trei
fealuri : în munţii mai mici sau poale de munţi, în munţi de mij loc şi munţii
Carpatului sau Tatrii.
Munţii mai mici sau podgorie80 sunt mai mult acest fealiu că în pădurile lor
să poate mai pretutindenea umbla cu carul şi tot lemnul să poată scoate cu boii:
drept aciasta, într-aceşti munţi nu este nicio deosăbire la curăţirile tăeturilor şi la
sămănatul locurilor golite de lemn, de ceaia ce s-au zis mai sus de pădurile de şes.
Dar munţii de mij loc şi munţii Carpatului sau cei mai înalţi şi mai în fund au
cu totul o altă stare de munte, fiindcă într-înşii ori că cu totul nu e cu putinţă de a
căra lemnul cu vită, ori că deşi va fi la putinţă, dar peste mână de greu, şi aşa
lemnul căpătat cu acest chip niceodată nu poate să plătească chieltuiala, care cu
dânsul mai nainte trebue să să facă. Dar şi la aciasta, precum în toate alte lucruri,
înţălăpciunea ziditoriului a purtat de grijă ca şi aceale păduri care să află în cei mai
mari munţi şi în ceale mai adânce văi să nu fie în zadar, ci să slujască spre treaba şi
folosul oamenilor. Ea au deschis în locuri ca aceale izvoară de ape de-a pururea
curgătoare şi dintr-însele au făcut râuri care împart munţii şi care aflării omeneşti
ceii osârduitoare dau amână mijlociri, chipul şi folosul de a putea cu ajutoriul lor
dobândi lemnul care să află pe îmbe părţile lor şi a-1 aduce, plutindu-1 pe apă multe
mile de loc cu chipul cel mai uşor, care lemn, când să nu fie chipul acesta, ar fi cu
neputinţă de a-1 câştiga sau şi câştigându-1 ar fi fără de folos pentru mare
chieltuială. Drept aciasta, la tăiarea de pădure în munţii de mai sus numiţi, ce au o
stare ca aceaia, trebue a lua sama la doao lucruri:
Întei, de să află prin văi, râuri aşa îndestulate de ape, pe care taiatul lemn să
să poată pluti, coborî şi duce la loc.
Al doilea, când să nu fie ape, de este cu putinţă a scoate lemnul cu vite,
fiindcă sunt locuri ca aceale, unde măcar că să află văi, dară sunt foarte strâmpte,
80 [Podgorie, podgorii, s. f., (înv.) regiune de la poalele unui munte sau ale unui deal.]
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pietroase şi stâncoase, care nice cu un feliu de înjugătură nu este cu putinţă a să
călca; cătră aceasta izvoarele lor sunt foarte slabe şi obicinuiesc a să usca în grabă.
larăş[i] alţi munţi sunt care de multe ori au cel mai bun lemn şi cea mai frumoasă
pădure, de n-au nicio apă, ci după topitul omătului să usucă, şi aşa lemnul lor nice
să poate pluti pe apă, nice căra cu vită. Obicinuit sunt aceaste doao pricini la munţii
cei de cătră mijloc şi cei înalţi, adecă că ceale mai mari văi au mai adeaseori
îndestulate ape şi, după urmare, râuri pe care poate pluti lemnul; iară văile ceale
mai îndosite, deşi au izvoare, dar foarte slabe, or[i] că n-au nici ca cum.
Deci, ca lemnul ce stă acolo să poată lua şi avea, trebue a găsi alte chipuri,
care mai jos la locul lor să vor arăta.
La întâiul peristas8 1 • Când starea lemnului să fie acest fealiu de au pădurile,
râuri de plutit lemnul şi să poate de îmbe părţile lăsa lemnul tăiat pe ape, atuncia
trebue tăeturile pădurii (precum s-au pomenit la pontul 1 -tei) să să rânduiască după
cum va fi starea pădurii. Dar la tăiarea pădurii trebue aciasta să să păzască, ca
tăiarea pădurii să purceadă din vale şi să meargă în sus, păzind rând drept, pentru
ca nu cumva, făcând rândul strâmb, lemnul ce să porneaşte în jos să lovească în
pădurea ce stă şi să sfarme mulţi copaci stătători, care să tâmplă când rândurile să
nu fie drept însemnate. Deci aşa să înceapă den jos a să tăia lemnul, adecă de la o
lature de rând cătră altul, aşa ca vârfurile copacilor să cadă în jos, şi cu acest chip
vin copacii culcaţi rânduri unul lângă altul. La tot rândul de tăiare de copaci să să şi
tae crengile şi apoi iarăşi de iznoavă alt rând de copaci să să oboare, şi aşa să să
urmeaze până ce va ajunge în vârful sau spinarea muntelui, după cum ar fi
însemnat locul până unde să să tae pădurea.
Dar, fiindcă lemnul cel de plutit obicinuit să tae în luna lui mai până la
sfârşitul lunii lui iulie, pentru aciasta trebue îndată cu tăiatul creangelor să să cureţe
şi de coaje lemnul oborât, din pricină ca cu atât mai uşor să să poată duce în jos
de-a prăvălacul.
Târziu, toamna, când pământul este bine îngheţat, trebue lemnul cel tăiat să
să sloboadă în vale; să înceapă din deal cu aruncatul în jos, pentru ca butucii cei
mai de sus să meargă până-n vale peste cei de jos şi apoi în vale să să facă grămăzi,
şi primăvara mai nainte de ce se pornesc apele să să leage plute şi să să plutească
până la locul unde este de dus.
Slobozirea sau aruncarea lemnului în vale de pe costişurile munţilor să face
pentru aceaia târziu, toamna, fiindcă iarna, din pricina omătului mare ce cade Ia
munţi, este acest lucru cu mare nevoe şi uneori nice poate să să facă.
Plutele lemnului trebue totdeauna să să facă după cum a fi şi apa de multă şi
după lărgimea părăului, adecă numai atâtea lemne trebue să să leage plută la un loc
câte să poată mearge pe apă, fără primejdie. Pentru lesnirea şi îndemânatul
plutitului să obicinuiaşte stâncele sau pietri mari ce să află în ape a le sfărâma şi a
le zbura cu praf de puşcă şi aşa a face râul neated, prin care să dobândeaşte că să
H l [Perislas, peristasuri, s. n., (înv.) situaţie, conjunctură, circumstanţă.]
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pot lega zeace şi mai mulţi butuci la un loc pă apă, plută, unde mai nainte abiia şasă
butuci putea să să dea plută pe apă.
La al doilea peristas. Foarte rar să tâmplă ca Ia munţi să nu să afle văi ca
aceale, care nici apă n-au, nice cu vite nu să pot umbla. La una ca aceaia sâlinţa
omenească au aflat în chip, care acolo în ţară nu este cunoscut, dar cu atât mai mult
în alte ţări să obicinuiaşte la mari şi de treabă lucruri cu mult folos, şi prin chipul
acela să duc multe mii de butuci din ceale mai adânce văi şi din ceale mai
neumblate locuri, la văile ceale mai mari şi la ape ducătoare de plute. Deci, fiindcă
chipul acesta în sine este foarte prost, dar folosul lui ţine mulţi ani, pentru aciasta,
pentru stăpânii de codru de acolo care au păduri în munţi, este cu atâta mai de
trebuinţă şi mai de folos chipul acela, cu cât ei prin acela vor putea fi în stare din
codrii lor cei mari a putea trage folos şi în munţi mari şi a nu lăsa din an în an să
putrezească, mai vârtos că ei totdeauna obicinuesc a tăia mai întei pădurea ce să
află mai aproape, şi aşa nu tae pădurile lor după rânduială, căci după rânduială
trebue totdeauna mai întei pădurile ceale mai depărtatea a le tăia, a le sămăna şi a le
face iarăş[i] să rodească pădure, şi apoi să tae pădurile ceale mai aproape. Când să
nu să urmeaze aşa, atuncia trebue, la vreame de nevoe de lemn, mii de greutăţi să
fie, adecă când atuncia întei să să înciapă a să tăia din pădurea cea mai depărtată
sau care să află în munţi îndosiţi ca aceştea, după ce pădurea ce s-a aflat mai
aproape cu totul să să fi tăiat. Deci, dar pentru ca să să poată câştiga şi acest lemn
care să află, după cum mai sus s-a arătat, în locuri greale neumblate, trebue să să
facă un chip de jgheab din patru, cinci sau şasă neciopliţi şi întrulocaţi 82 copaci sau
learnne groase, din care leamne doao sau trei ceale mai groase să vie pe dedesupt,
iar de pe îmbe părţile să vie sau să să puie câte unul, cel mult doao. Aceaste
jgheaburi să chiamă slobozituri de lemn şi merg de-nceputul văii până la sfârşitul
tăeturii deolaltă, şi pe tot anul trebue, după cum să mearge cu tăetura înainte şi ele,
adică jghiaburile, să să lungiască. Aceaste jghiaburi le fac uneori cu podiş, mai
vârtos acolo unde înceape deschiderea văii.
Pe aceaste jghiaburi, în vreame ce ţine frigul şi mai bine noaptea, pe lună, să
Iasă în gios lemnul ce zace de îmbe părţile oborât unul după altul, şi aşa cu o
aruncare să duce lemnul în puţine cuvinte pănă în vale la acel loc unde să poate
lega în plute şi duce pe apă în jos. De va avea acea vale izvoare sau mici râuri, apoi
foarte bine să face ca jghiaburile acea le să să ude cu ape, care îngheţând pe dânsele
uşureaze şi iuţeaşte meargerea lemnului în jos. Cu acest chip să slobod dintru o
vale, chiar când să ţie doao ceasuri locul, multe sute de butuci într-o zi, şi aşa să
duc Ia locul rânduit. Nu are vreun mare meşterşug facerea acestor jghiaburi, şi
fieştecare cioplaş de lemn, căruia numai o dată să să areate chipul cum să închiiae,
cum să pun şi cum să lungesc aceale jghiaburi, va putea prea uşor să înţăleagă.
Aciasta numai este deosăbire la aşăzarea tăeturilor de pădure, că încă
într-aceale văi, unde acest fealiu de jghiaburi vor fi de trebuinţă, acolo trebue de pe
82 [Întrolocat, întrolocaţi,

a., (rcg.) adunat, strâns la un loc.]
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îmbe părţile deodată să să rânduiască tăeturile pădurii, adecă acest fealiu ca lemnul
să să tae cu de-a dreapta şi de-a stânga vălii, şi aşa de amândoao părţile să să şi
sloboadă în jos. Pricina este că, când întei să să tae o costişe şi apoi ceaialaltă,
atuncia j ghiaburile aceste care s-au aşezat pentru o parte să zdrobească cu lăsarea
sau slobozirea lemnului de pe ceaialaltă parte, şi aşa totdeuna este trebuinţă de a
dreage j ghiaburile sau de a le face de iznoavă de nou.
Drept aciasta, în treaba şi rânduiala pădurii toată ceaia stă totdeuna ca
moşinaşii de păduri să aibă şi să ţie buni şi cu ştiinţă pădurari şi inconomi de
păduri, cari însuş[i] au ştiinţă cu lucrul de acest fealiu de apucări la păduri şi carii,
după urmare, sunt în stare de a le rândui şi a le arăta după rânduială, cu folosul
stăpânului moşiei, mai vârtos că nu tot stăpânul de moşie poate şi este în stare a
rândui şi a fi de faţă sângur la toate. Peste aciasta mai nici este cu putinţă de a putea
aice într-aciastă rânduială de pădure a înşira cu de-amăruntul şi a arăta una câte una
toate aceale tâmplări şi lucruri de pădure, care mai mult să arată şi să prilej esc la
lucrare. Deci ţinearea în bună stare a pădurilor, cum şi prăpădenia lor spânzură mai
mult de buna sau reaoa aleagere a j itarilor8 3 de pădure, la care aciasta s-a
întâmpinat cu ceaia ce s-a pomenit în pontul al cincelea, cum tot stăpânul trebue să
să sâlească de a avea de aici înainte pădurari cu ştiinţă, bine ispitiţi la ale pădurii şi
cercaţi de buni cu troposul ce s-au arătat tot într-acel pont.
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[Jitar,jitari, s. m., (reg.) persoană angajată pentru paza semănăturilor.]
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CĂRTURARI BUCOVINENI ÎN SURGHIUN
(II)
ION FILIPCIUC

Bukovinean scholars in exile (Il)

'
(Abstract )

The author presents the correspondence between Constantin Noica and Stan M.
Popescu (pseudonym of Ovidiu Găină), Vasile Posteucă and Stan M. Popescu, dating
from 1 969, 1 97 1 , 1 976. In these letters there are discussed problems about the
Romanian exile, culture in exile and Romanian culture in general.
Keywords:

letters, exile, culture, Constantin Noica, Stan M. Popescu, Vasile Posteucă.

Constantin Noica, către Stan M. Popescu
Aleea Ornamentului 4
Bloc E 9, ap. 34
Berceni Sud
Bucureşti V
Stimate Domnule Popescu,
Vă scriu în urma îndemnului pe care mi-I dă OI Faust Brădescu. Poate mă
cunoaşteţi din scris şi cu siguranţă ne-am fi cunoscut dacă am fi trăit în aceeaşi
lume, aci ori acolo, căci ne apropie specialităţile.
Mi-am luat îngăduinţa să vă trimit două mici lucrări originale recent apărute.
Primind autorizaţia, ba chiar îndemnul să le traduc şi să le ofer spre editare oriunde
s-ar putea, îndrăznesc să vă cer o mână de ajutor. După ce le veţi răsfoi, vă pot ruga
să-mi spuneţi dacă măcar una din ele ar putea ispiti vreo editură de acolo? V-aş
putea trimite prefeţele şi eventual câteva capitole din fiecare în traducere franceză,
pentru ca editorul să-şi facă o idee. De rest om vedea după aceea.

•

Traducere: Ana-Gabriela Drahta.

Analele Bucovinei, XVIII, 2 (37), p. 5 5 1 -569, Bucureşti, 20 1 1
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Îmi dau seama că rugămintea mea are ceva neobişnuit în ea. Am trăit... cu
toţii atâtea lucruri neobişnuite, încât veţi ierta unui autor cu un sfert de veac de
tăcere îndărătul lui să nu mai aibă măsura exactă a lucrurilor.
Vă pot face vreun serviciu aci? Aveţi nevoie de vreo carte, vreo revistă?
Cu o caldă şi colegială urare de împlinire cărturărească, vă trimit un
mulţumesc" din veacul al XVI-lea.
"
Dulce dăruire, Constantin Noica
Notă: Text olograf pe hârtie albă, format A4 (33
pagini, scris pe p. 1 şi 3 , cu cerneală albastră.

x

22 cm), îndoită spre a constitui patru

*

Vasile Posteucă, către Stan M. Popescu
Mankato, Minn[esota], 1 7 Faur 1 969
Dragă Ovidiu,
Răvaşul tău din 4. X. 68 se uită încă la mine, cu ochi mari de tristeţe şi
mirare. Necazurile prin care am trecut m-au rupt de la masa de scris. Zamfira a fost
operată de două ori de cancer. Acum e mai bine. Doina a venit ca să ne vadă, ca să
stea la patul de suferinţă al mamei, şi a trebuit să treacă printr-o grea operaţie şi ea.
A fost operată la Mayo Clinic în Rochester, la urechea dreaptă. 1 s-a tăiat nervul.
A avut, de copilă, o boală grea de ureche (oreillon), care a avut ca rezultat
pierderea auzului în acea ureche şi un fel de migrene şi vertigii perpetue. A suferit
mult. Acum e după operaţie şi pe cât pot judeca eu e mult mai bine. În curând va
merge pentru o contravizită şi apoi va pomi spre casă. Vrea să se mărite acolo.
Tocmai pentru că s-a hotărât să plece înapoi, şansele noastre de a-1 aduce pe Doru
sunt acum minime. Americanii te ajută, dar ca să te scape de iad, nu să le joci festa
şi să te plimbi. Dar aşa e viaţa: destinele sunt probleme întunecate, dictate de
undeva din mai adânc. Poate că indienii (budiştii) au dreptate să vorbească de
Karma, de texturi mintale pe care le plinim prin mai multe vieţi.
În tot cazul am fost bucuros şi fericit s-o văd pe Doina. Am învăţat enorm de
mult prin prezenţa ei lângă mine. Am văzut clar distanţa ce ne separă de cei din
ţară, chiar când ei nu sunt comunişti. Un anumit proces de satanizare s-a petrecut
acolo şi ne vor trebui secole să refacem smerenia neamului. A lucrat adânc Satan şi
a pervertit structurile cele mai intime, în adâncul adâncului.
Între timp, sper că măcar ai văzut " Drum", anul IV, No 4, cu articolul: Între
politic şi spiritual. Vreau să rămân până mor, şi după aceea, pe această linie în care
mă mângâie cumva o aromă din spiritualitatea lui Ionel Moţa.
Lui Mardarie i-am publicat un fragment de schiţă, dar din păcate Novac i-a
tăiat sfârşitul, alcătuind numărul. Sper că va găsi restul şi că urmarea va rotunji
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frumos povestea lui Mardarie, cu atâtea nuanţe de reavăn şi de bucovinie. Suntem
toţi ca sub un blestem, că făcând viaţa, ne ucidem chemarea literară. Iar noi aicea
luptăm cu distanţele şi americanismul. Tustrei redactorii suntem la mari distanţe.
Tipografia e în altă distanţă. Aşa că totul merge enorm de greu. Şi uneori, dacă nu
adesea, scârţâim ca oameni. În momente de mare revoltă ajung să strig: Daţi-mi
câţiva oameni şi voi răsturna planeta. Trebuie să ne supunem toţi unei noui şcoli de
om nou. Nu funcţionăm ca oameni, chiar dacă ne mai aducem aminte de slogane şi
programe educative şi spirituale.
Te felicit pentru noile succese şi numiri. E nevoie mare ca noi să ne validăm
în profesie. Să arătăm că funcţionăm. Mărturia vom depune-o măcar cândva, oricât
de târziu. Cândva omenirea aceasta coruptă şi otrăvită de minciuna şi diavolismul
iudaic, sdrenţuită azi de masonerie, ca de-un imens cancer, îşi va reveni. Se va
scutura de aceste lanţuri şi obezi. Va reveni la Hristos. Atunci, sfielile noastre vor
avea preţ. Să rămânem măcar câţiva credincioşi acestor sfieli, acestor ispite ale
cerului, ale curăţeniei noastre dintâi.
Doina îi va duce asigurările tale lui Băluţă. Ea şi Zamfira ţi se închină de
sănătate. Zamfira îşi aduce foarte bine aminte de tine. Vorbim adesea de Cernăuţi,
de capitolul acela de legendă în care neamul ne îngenunchia în extaze.
Institutul de Cercetări al lui Halmaghi e un început. Nu ştiu ce forme va lua.
Halmaghi e elev al lui Gusti. Pentru neamul românesc în America ar putea pune
temelie unui lucru frumos. Cu atât mai mult cu cât instituţiile noastre tradiţionale
(Uniunea şi Liga, Episcopia lui Valerian) sunt în decădere, înclinate spre moliciune
şi dialog, tracasate şi robite de masonerie, timorate de mahării jidani care stăpânesc
în Statele Unite toate poziţiile-cheie.
Niciodată n-am fost mai singuri, mai la arnan. Dar pentru asta, niciodată nu
am fost mai tari. Noi suntem tari în majoritatea absolută de unul singur, cum îmi
place mie să zâmbesc a râde...
Aştept de la tine poeme. Cele din trecut mi-au plăcut enorm. Aveau ceva de
desnădejde, de moarte în ele. Scrie şi trimite, ca să am permanent ceva de la tine în
mapele redacţiei.
Cu trimiterea revistei am dus-o greu. A fost o grevă nenorocită a docherilor
din New York şi nu mi-au primit revista la poştă. Cu avionul nu pot trimite. Costă
o avere, dincolo de puterile mele. Te rog scrie-mi.
Cu mare drag şi cu o nuanţă din "Nimeni nu se mai întoarce" :
Vasile Posteucă
Notă: Text dactilografiat pe hârtie a l bă, format A4 (3 1 x 1 9,2 cm), s cris fa)a �i versa, wu.lc are
impri mată anvelopa AEROG R A MME
P A R AVION. adresa expeditorului "Vas i l e Posteuc/1 1 Hox
1 05 1 Mankato, Minncssota 1 5600 1 " ŞI a destinatarului "ProC S tan M . Popescu 1 Bartolomc Mitrc
)A69 / Buenos Aires 1 Argentina". Semniitura cu cerneala albastri\.
•

*
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Stan M. Popescu, către Vasile Posteucă
[Antet imprimat:]
Stan M. Popescu
Profesor de Psicologia en la Universidad de! Salvador
Bartolome Mitre 2669. Buenos Aires
Republica Argentina
Buenos Aires, 25. II. [ 1 9]69
Dragă Vasile,
Ai petrecut momente de mari şi adânci bucurii, amestecate cu înfricoşări şi
dureroase nedumeriri. Dumnezeu îţi va ajuta şi Zamfira va fi din nou sănătoasă.
Cunosc multe cazuri de însănătoşire după două sau trei operaţii !
Ceea ce mă surprinde este hotărârea Doinei de a s e întoarce. Mi-amintesc de
clipele din trecut, acum douăzeci şi opt de ani, când povesteai de Doina şi Doru,
când treceai de la Zamfira la copii şi de la copii la Zamfira; parcă povesteai un
basm de nerealizat! Câtă nostalgie, cât dor şi tristeţe te-apuca când retrăiai clipele
alături de ai tăi ! Şi cât de impersonali, seci şi reci erau pereţii de scânduri ai
barăcilor din Marienehe şi Buchenwald! Ce s-o fi petrecut în inima şi în cugetul
Doinei? Cum poate ea să-şi părăsească părinţii, aşa, numai la perspectiva unei
căsătorii, departe, fără să simţească căldura protectoare a dragostei părinţilor?
Acum câteva luni, am primit o scrisoare din Germania. Îmi scria o româncă, care
acum douăzeci şi patru de ani mi-a fost logodnică în munţi (între Măgura
maramureşană, Rarău şi Giumalău) şi care acum e căsătorită cu un inginer.
Fugiseră din ţară şi se refugiaseră în Austria, apoi în Germania. Îmi scria: "Nu ştiu
dacă am ieşit din iad şi am intrat în rai sau invers! " Încă nu a reuşit să se integreze
şi să se adapteze bine şi totuşi îndrăzneşte să compare, ca şi când ar fi vorba de
două rochii. Mă întreb dacă aceşti 24 de ani de comunism nu le-o fi atrofiat
tinerilor şi oamenilor de vârstă mij locie sensibilitatea şi capacitatea de a judeca
obiectiv ! S-ar mai putea întâmpla ca să-şi facă iluzii desfigurate când ajung în
Apus. Poate cred că lumea de aici, când îi primeşte, să-i ducă în triumf, să le dea
tot şi să trăiască fără nici un fel de sforţare, ca recompensă pentru a fi părăsit
tirania! Cine ştie ce se întâmplă în mintea mecanizată a românilor de acolo! S-ar
mai putea întâmpla să se fi obişnuit atât de mult cu lipsa de libertate, încât să li se fi
fosilizat sau împietrit calitatea intelectivă de apreciere a unor valori, care pentru
orice ti inţă o m e nea sc ă sunt fundamentale pen t m o supravi eţuire spirituală. Acolo
nu t re b ui e să-şi caute de luem, pentru că statul i i

ob l i gă să l ucreze, le dă o lcafll
i ar ei se m i �că aut01nat pe
şinele de fier ale "norme l or" ! Ceva, în articu l aţi i le proces u l u i gândirii ro m âni lor
din tară, a început să n1gincască. A u fost obligaţ.i să-şi însu�ească o nouă scară de
v a l ori
adoptând un Weltansehauung h i brid, simp l i ficat la câteva sloganuri
�tercoli pate; Gtm� au zdrob it şi au rupt zl\e;azuri le stăpâni rii de sine, a
determ i n ată, le o feră "pancm et circenscs" pre fabricate,

,

autocontrolului şi bunei cuvi inţi . Idealul simţurilor a luat locul idealului spiri tu l u i .
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"
"Umbra lui Jung începe să se înstăpânească pe teritoriul conştiinţei. De aceea nu
mai putem să ne înţelegem, deşi vorbim aceeaşi limbă. Poate că de aceea nu ne mai
rămâne decât "seuftzen und stohnen", căci restul e în mâna Celui de Sus. Unamuno
spunea că cel care suferă nu poate reacţiona dacă n-aj unge întâi în fundul puţului.
Abia atunci începe să lupte ca să învingă dramaticul întunerec şi se zbate să respire
din nou atmosfera luminată.
Îţi voi trimite ceva pentru revistă. Dacă nu versuri, măcar zece dolari. Sunt
cuprins de febra scrierii unei cărţi. De cinci ani lucrez la ea: Elitele dirigente,
conflictele şi dirijaţii. Am ajuns să scriu nouă capitole. Îmi mai lipsesc patru. Sper
să le termin la sfărşitul lunii mai, dacă-mi va ajuta Dumnezeu. De câte ori cetesc o
carte publicată în U.S.A., privirea îmi alunecă pe rândurile prefaţei şi mă uluiesc
mulţumirile aduse cutărui profesor, coleg, ex-discipul, secretarei, bibliotecarului,
Institutului X şi Y etc., care au făcut posibilă apariţia cărţi i. Eu va trebui să aduc
mulţumire Celui de Sus că mi-a dat sănătate. Nimeni nu mă ajută sau nu mă poate
ajuta. Ce greu este să lupţi singur! Şi ce frumos!
Nu am primit " Drum", cu articolul Între politic şi spiritual. Poate s-o fi
rătăcit pe drum. Oricum, îl voi ruga pe Emil să-mi împrumute acest număr.
Sărutări de mână Zamfirei şi urări de însănătoşire grabnică! Doinei, o caldă
îmbrăţişare. Când am văzut-o cred că avea numai câteva luni . . . Acum e mai
mărişoară. Spune-i din partea mea că în pragul hotărârilor mari, afară de examenul
critic al strictei logici, e nevoie şi de al conştiinţei. Dumnezeu s-o ajute!
O călduroasă îmbrăţişare, dragă Vasile!
Notă: Text dactilografiat pe hârtie albă, format A4 (29
fără semnătură.

x

2 1 cm), scris pe o faţă şi pe cealaltă,

*

Vasile Posteucă, către Stan M. Popescu
Mankato, Minn[esota] 1 5 Dec[embrie] 1 969
Dragă Ovidiu,
Îţi mulţumesc pentru răvaş, cât şi pentru poeme. Vor apare anul viitor
( 1 970). Numărul ultim al anului acestuia e încheiat. Mie poemele tale îmi plac. Eu
cred mult în talentul tău, în adâncimile simţirii tale. Eşti un poet rasat. Cred că
înainte de orice eşti poet. Asta se vede clar când te citesc. Păcat că ai încercat cu
forţa să te lecui eşti de această hemoragie a inimii (în fond fără leac), care ne aduce
nuntirea cu metafora şi ne amăgeşte mereu spre ferestrele visului.
De mergi în Europa şi ai timp, încearcă să încopciezi un volum de poeme.
Numai atunci vei putea vedea ce splendide isvoare poţi desfunda şi activa din
adâncurile nisipurilor din noi, din amintiri, din genotip, cum zic eu adesea.
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Lui Băluţă i-am scris de tine. Noi (Păr[intele] Uşeriu şi eu) i-am trimis una
sută de dolari. Ne-a scris Doina: primind banii a plâns mult şi şi-a adus aminte de
noi toţi, de acele sfinte vremuri în care el s-a apropiat de Căpitan, ca şi de noi.
Eu îi voi mai trimite ceva în lunile ce vin. De vreai să contribui, trimite
partea ta la mine şi eu voi adăuga restul până la o sută şi voi trimite. Noi trimitem
copiilor noştri (Doinei şi Dorului) printr-un birou de afaceri, Chima. Plătim trei
dolari la suta de dolari transmisă. Ei acolo primesc 1 6 lei pentru un dolar.
Acum îl aşteptăm pe Doru să vină să ne vadă. Zamfira, după cele două
operaţii de cancer, nu se simte bine şi ţine mult să-I vadă. Am făcut toate formele şi
acum cerşim pe la uşile mai marilor de aici pentru intervenţii. Eu nu vreau să tratez
în nici un fel cu comuniştii. Copiii mei, de e să vină, trebuie să vină în baza
dreptului lor la libertate şi umanitate, nu prin lepădările şi trădarea mea. După
moartea lui Moţa şi a Căpitanului, eu nu mai pot pune familia înaintea neamului şi
a credinţei în Dumnezeu şi Hristos.
Înainte îmi făcusem relaţii bune aicea. Aşa am adus-o pe Zamfira şi apoi pe
Doina. Dar Doina ne-a făcut bucata. N-a înţeles nimic din drama vremii noastre,
nici din lumina de viitor a neamului. A jucat-o pe îndrăgostita. Şi plecarea ei ne-a
stricat tot. Americanii nu te ajută pentru plimbări, ca coana Chiriţa cu avionul.
Acum ne străduim să ne creiem alte prietenii, alte înţelegeri. Vom reuşi? Numai
Dumnezeu ştie. Numai el ne poate ajuta.
Cât despre Uscătescu şi Răuţă, nu ai dreptate. Aceşti doi corifei s-au purtat
prost. Nimeni nu i-a iubit şi stimat mai mult ca mine. Dar Uscătescu, afacerist şi
nărăvit la bani, umflat pe dinăuntru de glorie, a primit invitaţia celor din ţară, ca
apoi să scrie în "Destin" (Cultură şi libertate) că: " Scrisul şi creaţia artistică în Ţară
s-au desprins în noua conjunctură de dogmatismul realismului socialist (nici el,
Uscătescu: nu mai zice comunist) şi necesitatea unei libertăţi a faptului cultural a
fost din nou proclamată, nu numai din sânul oamenilor de cultură, ci uneori chiar
de la tribuna purtătorilor de cuvânt ai faptului politic. " Lasă că ambele articole
ultime ale lui sunt vorbărie goală, dar ceea ce afirmă el despre schimbarea din ţară
e pură minciună. Nu s-a schimbat nimic în ţară. El face comerţ cu Resereul şi
trebuie să facă asemenea concesii minciunoase şi mişelnice.
Nici nu a venit la Congresul Societăţii Academice Române de la Washington
D. C. Se plângea înainte de Congres, prin Europa, că i se face nedreptate. De fapt,
nedreptatea şi-a făcut-o singur, fiind lichea şi de vânzare. De venea la Congres l-aş
fi jumulit cu duritatea sfintelor mânii ce m-au cuprins văzând cum trădează, cum o
scaldă.
De aceea, nu vei fi surprins, sper, să citeşti şi o aspră diatribă contra lui
Uscatu, în " Drum"-ul care vine. De va dovedi că nu-i adevărat, îmi voi cere iertare,
dar pe cât ştiu de la Mircea Popescu (secretarul Societăţii Academice Române) şi
de la Păr[intele] Bârlea (ca şi de la mai toţi cei din Europa, care au venit la
Congres), el e vinovat . S-a vândut. Şi acum face ca Rug i n ă : se apără. Se vaietă.
�u;;;y ! !Yi � �Mr�m �':? ���i nos5 tocmai pentru că s-a dat drept teoretician al
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naţionalismului şi Creştinismului. America Latină a îndrăznit să vadă în el un
profet al zilei de mâne. Şi, când colo, el e numai un colos de vorbe goale, cu
picioare de lut. Ni se prăbuşesc idolii!
Destul că vei merge în Europa şi vei sta de vorbă cu toţi şi-ţi vei da bine
seama de cele ce se întâmplă. Nouă, celor care am văzut lumina de la
Majadahonda, nu ni-s iertate asemenea virări spre stânga, chiar dacă exilul ar fi să
dureze dincolo de mormintele noastre.
De ai legături cu Uscătescu, te rog scrie-i. Nu-l adula, ceartă-1. Nu vrem
moartea nimănui, dar nu vrem să fim trataţi cu seringa de vaci de către aceşti mitici
şi meteci ai intereselor personale. Mai ales cei ce scriu cuvinte mari, umblând cu
limba de şapte coţi pe umeri trebuie să plătească odată. Trebuie să dovedească prin
moarte şi cruce că au slujit adevărul care poate fi exprimat în cele din urmă numai
prin tăcere.
De Răuţă mă ocup mai puţin. El e modest. Face comerţ. Dar asta i-a fost
vocaţia. Intelectualii au mari datorii. Uscătescu nu e singur. A început s-o scalde şi
Mircea Eliade, alt fricos şi lepădăreţ. Îi voi spune pe şleau.
De mergi prin Europa, du-te şi-1 vezi pe Sima. Du-te şi la Aravaca, la dl
Iasinschi. Noi de aicea trebuie să le arătăm dragoste la toţi.
Tot dragul de la Zamfira. Vorbim ades de tine, de voi.
Cu drag: Vasile Posteucă
Notă: Text dactilografiat pe hârtie albă, fonnat A4 (29 x 21 cm), două pagini, semnătura
olografă cu cerneală neagră.
*

Stan M . Popescu, către Vasile Posteucă
B[uenos] Aires, 1 4. XII. [ 1 9]69
Dragă Vasile,
De data aceasta îţi scriu mai repede. Nu mai las să treacă luni de zile. Mă
îngrijeşte mult faptul că începem să ne destrămăm din nou. Am impresia că lipsa
de informaţii juste şi adevărate ne face să luăm hotărâri cam pripite. Mă refer la
furioasa atitudine pe care o avem unii din noi (şi tu te-ai aliat acestei campanii)
contra lui Uscătescu şi Răuţă. Trebuie să-ţi dau nişte date: atât H. Sima cât şi
Costea au profitat de toate avantagiile şi comodităţile de pe urma relaţiilor dintre
cei doi şi Falanga Spaniolă. De când s-a mutat R. Ghenea în Spania ( 1 965),
cunoscut ca adversar al lui Uscătescu din 1 946, H. Sima a început să-i atace. Dar
mai e un motiv: unicii care sprijină în mod masiv Căminul Legionarilor al O-lui
Iasinschi sunt Uscătescu şi Răuţă, iar lui Sima nu-i prea convine ca D-1 Iasinschi să
conducă Căminul. . . Scrisul lui Uscătescu în " Destin" nu-i chiar aşa de rău. EI nu
primeşte nici un griţar de la Comitetul din Londra sau Washington ca să scoată
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revista sau să publice cărţile în româneşte, în timp ce şmecherii de la ziarul
"
" România nu fac altceva decât să trăiască pe spinarea guvernului nord-american.
Acest lucru ne explică obiectivitatea scrisului lui Uscătescu. Faptul că afirmă
că "scrisul şi creaţia artistică în Ţară s-au desprins în noua conjunctură de
dogmatismul realismului socialist" nu diferă sau nu se deosebeşte cu nimic de
afirmaţiile lui H. Sima din EXILUL ROMÂNESC din anii 1 965 şi 1 966, care
constata cam aceleaşi lucruri pe plan naţional. Se vânduse oare lui Ceauşescu
H . Sima? Nu cred. Nu cred nici de Uscătescu. Dar a intrat strechea între noi.
Trebuie să ne sfăşiem şi să găsim pretexte cu orice preţ ca să ne sfărtecăm.
În 1 965 şi 1 966, când am stat de vorbă cu şeful legionarilor din Rio (Faust
Brădescu), nu-i spusesem că parte din legionari îl considerau vândut pentru că avea
legături cu un ataşat cultural de la Legaţia comunistă, care îi dăduse dicţionare
enciclopedice şi broşuri româneşti pentru români şi cu care avea relaţii de vizită.
NU credea, deşi evidenţele erau clare (chiar el îmi mărturisise), totuşi nu credea că
se vânduse. A avut dreptate. E om dintr-o bucată. El i-a dat adresa mea lui Noica.
Eu pe Noica nu-l cunosc. Dar e român care a suferit în temniţă şi care scrie bine.
Nu cred că editarea în spaniolă a volumaşului său Lysis ar putea contribui la
slăbirea spiritului nostru de români şi legionari. După cum cred că publicarea
articolelor din " Scânteia" în editurile româneşti din Europa (conduse de băieţii
noştri) nu poate să contribuie la slăbirea lor ca legionari (e vorba de acele articole
care justificau răcirea de Moscova). Lysis e o broşură care conţine ideea că iubirea
lui Socrates şi a lui Hippothales faţă de Lysis nu este de nuanţă homosexuală; este
o interpretare originală, un punct de vedere.
Mă surprinde că te alarmezi atât de mult. Cred că exagerezi importanţa
influenţei comuniştilor, pe de o parte, şi pe de altă parte exagerezi rolul pe care ni
I-ar putea atribui comuniştii nouă, adică însemnătatea pe care am avea-o noi pentru
desfăşurarea lucrurilor din ţară. Nu-ţi dai seama că suntem nişte păpuşi în mâinile
destinului economic şi politic al USA şi Rusiei? Nu ai văzut cât de mult preţ pun
comuniştii pe părerea celor din Occident, când au invadat Cehoslovacia? NICI UN
DEGET NU S-A MIŞCAT CA SĂ SALVEZE LIBERTATEA! Chiar guvernul
român din România nu joacă mare rol. Şi ei sunt nişte mici piese de joc.
Dar[ă]mite noi !
Strategia şi tactica comunismului le cunosc foarte bine. Ştiu că încearcă să
readucă elemente capabile în ţară sau să le neutralizeze. Dar nu trebuie să uităm că
mai întrebuinţează încă un metod (sau "o metoda"): ÎMPRĂŞTIEREA ZÂZANIEI
ŞI A NEÎNCREDERII ÎNTRE NOI. Aici avem câţiva foşti liberali şi ţărănişti.
Există un tip, Tătărescu, care e fiul sau nepotul lui G. Tătărescu, şi care acu are o
întreprindere de import-export cu comuniştii. S-a îmbogăţit enorm. Acest Tătărescu
este vărul lui Mărculescu, alt nepot de al lui G. Tătărescu, care fusese pe vremuri
consul şi ataşat comercial sau cultural în Occident. Ei bine, Mărculescu e bot în bot
cu Tătărescu şi cu Emil Popa. Nu zic că Emil se întâlneşte cu Tătărescu, dar se
vizitează des cu Mărculescu. TREBUIE SĂ-L CONDAMN ŞI SĂ-L PECETLUIESC
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PE EMIL POPA că s-a dat cu comuniştii? Nu cred. R. Ghenea şi-a adus mama din
ţară şi a stat cu el ia Madrid câteva luni. Cum a reuşit să obţină viza? Nu ştiu. DAR
ŞTIU CĂ GHENEA NU S-A DAT CU COMUNIŞTII.
Nici eu nu mai urăsc. Ţi-am mai scris-o acum câţiva ani. Nici pe Sima, dar
nici pe Boeru, nici pe Gh. Costea. Pe nimeni nu urăsc. Dar asta nu înseamnă să
nu-mi dau seama de realităţi şi să nu văd că voi, comandanţii, trebuie să vă uniţi şi
să strângeţi rândurile (deşi toţi am ajuns la o vârstă la care puţin mai putem face pe
teren politic . . . ).
Dragă Vasile, nu trebuie să te îngrijeşti de mine. Nu voi lua " linia Noica", ci
îl voi ajuta ca şi cum aş ajuta pe orice frate care a suferit în temniţe. Nu mă
interesează dacă îl pun ciolovecii să-mi scrie. Atâta timp cât nu îmi cere nimeni
să-mi vând conştiinţa totul merge bine. Dacă prezentând manuscrisul lui Lysis la o
editură spaniolă înseamnă să te dai cu comuniştii, atunci într-adevăr că nu mai
vreau să ştiu nimic de "ai noştri" şi-mi văd de treaba cu catedrele, cercetările şi
necazul meu. Pentru că MI-AR FI SCÂRBĂ DE ATÂTA MIŞELIE ŞI
MURDĂRIE DE INIMĂ. Cred că, în ţară, în Carpaţii septentrionali, nimeni nu s-ar
îndoi de unul care şi-a pus pielea la bătaie. Aici însă, cum îţi spuneam la începutul
scrisorii, NU MAI AVEM CE FACE ŞI ACUM NE SFÂŞIEM ÎNTRE NOI PE
ALTE CHESTIUNI, nu ne mai interesează "simismul ", "mexicanismul ",
legionarismul sau liberalismul, ci ne îngrijeşte faptul că unul ar putea să fie mai
preţuit decât altul în ochii mulţimei, iar, dacă observăm asta, atunci ne aruncăm ca
lupii pe el ca să-I sfârtecăm în bucăţi ! ! !
În privinţa lui Stănicel, întreabă-! pe Emil. El a stat mult de vorbă cu el.
Când am ajuns eu în casa lui Emil, erau deja pe terminate cu cina. Emil îl susţinea
pe Stănicel, mai ales cu ideea lui de a vedea în Vasile Andrei sau în Horodniceanu
pe viitorii şefi. El trebuie să-ţi povestească mai mult, dacă vrea şi dacă e cinstit.
Dar îţi va răspunde că nu 1-a luat în serios, căci aşa e firea lui Emil: niciodată nu
are curajul să spună "alb" sau "negru" , ci îi place să ţese fin, indirect, să bage mici
intrigi, iar el să stea bine cu toată lumea. Dar e şi el de-al nostru. Şi el e un fiu al
pribegiei amare, deci supus legilor tensiunilor, nehotărârilor, bănuielii, neîncrederii
şi oboselii (terminând, ca toţi, cu bătrâneţea şi moartea).
Poate că te vei mira că fac judecăţi şi raţionamente generalizate în privinţa
exilului, înglobându-ne şi pe noi în sfera celora care suferă evoluţii în pribegie. Vei
spune, poate pe drept cuvânt, "noi suntem năzdrăvani " şi nu ne putem compara cu
ceilalţi exilaţi, dar douăzeci şi opt de ani de exil au fost suficienţi să ne arate aşa
cum suntem: fiinţe omeneşti cu un ideal nobil, dar cu carne vulgară şi osânză. Uite
ce am ajuns: împărţiţi în cinci grupuri: simişti, garnetişti, iasinchişti, papanacişti şi
independenţi ... Nu mai vorbesc de aceia ce s-au dat cu liberalii sau cu ciolovecii!
Ţi-aminteşti de oscilările şi fluctuaţiile unora dintre noi în lagăr la Buchenwald?
Eram tineri şi plini de vigoare spirituală şi vitalitatea morală! Ei bine, cu cât mai
mult ne apropiem de fatala vârstă de 60 de ani, cu atât mai mult ne relativizăm
anumite valori şi suntem mai indiferenţi faţă de intransigenţa tinereţii. Ne
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"telurizăm , ne facem tot mai telurici, mai interesaţi, iar aceia care scriem (nu
importă ce: eseu, filozofie, critică, poezie, dramă etc.) suntem mai mult tentaţi să
fim taraţi de trecătorul şi amăgitorul farmec al deşertăciunii şi al vanităţii. Iar aceia
ce nu scriu şi se ocupă cu negoţul sau comerţul nu-s mai breji: strâng aur ca să-I
mânânce moliile.
Să fim treji, Vasile dragă: duşmanii nu trăiesc numai la Bucureşti, ci şi în
sufletul nostru. Dar dacă e vorba să ne păzim de comuniştii din ţară, atuncia SĂ
FIM UNIŢI şi să NU ACCEPTĂM CA DUŞMANUL SĂ ÎMPRĂŞTIE
NEÎNCREDEREA ŞI ZÂZANIA ÎNTRE NOI. Mai bine mă las amăgit de unul,
decât să păcătuiesc şi să neîndreptăţesc pe doi, acuzându-i de mişelie sau
slăbiciune, când în realitate, peste vreo 5 sau 1 O ani, am putea da dovezi de
slăbiciune noi înşine, iar cel acuzat azi să continue a fi tare ! Dar ce să mai vorbim
de 5 sau 1 O ani . . . când "moartea la toţi veghează" şi ne seceră când ne e mai dragă
lumea.
Fii atent şi tu cu această relativizare energetică de care dai dovadă în
momentul actual. S-ar putea să fii nedrept cu Uscătescu şi cu Răută. Fii mai
înţelegător cu ei. EU ÎI CUNOSC. ŞTIU CĂ NU SUNT V ÂNDUŢI, DAR SUNT
ORBIŢI DE PASIUNE ŞI DE INVIDIE. EI AU PRIVILEGIUL - puţin obişnuit în
zilele noastre - de a trăi încă pe dimensiunile de acum 30 de ani. Ştiu să urască
mult şi să fanatizeze profund. Păcat numai că nu ştiu să întrebuinţeze fanatismul
pentru unirea noastră. PĂCAT CĂ ÎL ÎNTREBUINŢEAZĂ PENTRU DESTRĂMARE
ŞI VENIN.
Zilele ce ne mai rămân de trăit (pe acest pământ) să le întrebuinţăm pentru
alinarea durerilor oropsiţilor, ale pribegilor şi ale aproapelui nostru. Restul e apă de
ploaie (cum spune Shakespeare . . . ). Ne mai rămân două lucruri: RUGA ŞI
MUNCA, lucrul şi rugăciunea. Îţi trimit o caldă îmbrăţişare şi 10 dolari.
P. S. Am mai cetit o dată ultima ta scrisoare. Mi-am dat seama că am uitat
să-ţi scriu de Popinciuc. El lucrează mult. Se mai întâlneşte cu E. Popa, Găzdaru şi
Şeitan. Cu ceilalţi români nu prea are relaţii. Afirmă mereu, unde poate, că nu vrea
să se mai întoarcă în ţară, chiar dacă ar fi liberă. Dacă nu-ţi scrie, nu cred că o face
din "Mihovenită" , ci din simplă delăsare. Suferă de "tedium vitae" . Se apropie de
60 .. Cârdu îţi transmite ţie şi Doamnei multe urări de bine şi fericire cu ocazia
Sfintelor Sărbători.
Şi totuşi, între rânduri, am căpătat o senzaţie de tristeţe şi de amărăciune pe
care niciodată nu am simţit-o ca acum. Ce se întâmplă? Eşti bolnav? Sau eşti
îngrijorat de boala Zamfirei. Eu am cunoscut multe persoane aici, operate de două-trei
ori, care trăiesc perfect de bine. S-au lecuit. De ce nu ar ajuta-o Dumnezeu şi pe
Zamfira, care a suferit aşa de mult şi a dat dovadă de o uriaşă rezistenţă spirituală?
Un Crăciun plin de fericire şi un An Nou plin de noroc şi bucurie.
.

Notă: Text dactilografiat pe 4 coli de hârtie albă, format A4 (29 x 2 1 cm), prima cu antetul
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Director: Stan M. Popescu 1 Redaccion: Bartolome Mitre 2669 - Administracion: Rivadavia 7 1 7, Piso
7 ' - tel. 34-46 1 1 1 Bucnos Aires - Argentina " . Copie xerox, original nesemnat.
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Vasile Posteucă, către Stan M . Popescu
Mankato, Minn[ esota] 1 20 Decembrie 1 969
Dragă Ovidiu,
Îmi pare bine că te-ai aprins un pic, că iai lucrurile la inimă, că te doare şi te
interesează. Admir şi admit ţinuta de largheţe de spirit, de nobleţe pe care te
plasezi. În general, ai perfectă dreptate. Unuia care a suferit mult nu-i stă deloc
bine să facă nedreptăţi, să muştruluiască oameni pe nedrept. Mai ales noi nu trebuie
să aruncăm umbre asupra altora. Tocmai fiindcă am fost de decenii acum, victimele
calomniei, ale acuzelor nedrepte, ale zidului de mişelie care ne-a înconjurat şi ne
mai înconjoară.
Ai dreptate în toate, exceptând cazul Uscătescu, această inimă care s-a uscat,
punându-se la pas cu numele şi care stă gata de orice preacurvire şi vânzare. Am
informaţii ample de la Iasinschi asupra lui. Nu a ajutat Căminul Moţa-Marin, cum
crezi. Cel ce a ajutat a fost Răuţă. Zic şi pentru el: a fost, deoarece nu mai este. Nu
mai ajută Căminul. Au venit la dl Iasinschi să-I oblige să schimbe numele
Căminului, pentru că numele Moţa-Marin e prea politic, nu e cultural şi nu e în pas
cu vremea. Întreabă-! pe dl Iasinschi, de nu mă crezi.
Nu. În privinţa intelectualilor care se şmecheresc şi se vând, desecrând cuvântul,
nu am nici o milă, nici o scuză. Ei nu mai sunt copii. L-am atacat şi pe Mircea Eliade,
destul de direct, în Buletinul Comitetului Naţional al Românilor Americani (scos
de Chirilă Ciuntu). Poate-! vei primi şi-mi vei citi acel articol: Gânduri pentru exil.
Aş ţine chiar mult să-mi citeşti acel articol. Poate ţi-I trimite Ciuntu. De nu, dă-mi un
semn şi ţi-I voi trimite eu, chiar dacă ar fi să-I bată Zamfira la maşină. Cetindu-mă,
vei vedea pe ce poziţie "furthest out" mă plasez. Şi poate că mă vei înţelege şi iubi.
Nu sunt nici "întinerit" subit, prin cine ştie ce drog magic, şi nici pornit să
neliniştesc oamenii. Apăr numai o linie de onoare a generaţiei noastre în exil, aşa
cum ar apăra-o George Racoveanu, Ion Ionică. Sunt sigur de ce spun: cum ar
apăra-o în cuvinte de foc, nu slabe ca ale mele, dl Ionel Moţa.
Cu Noica fă ce crezi de bine. Eu ţi-am scris acele lucruri ca să fii informat.
Nu cred că te vei vinde ori că vei încetini lupta. Dar e bine să ştii, să-ţi deschizi
ochii. Eu, prin " Drum", printr-o muncă aspră de decenii acum, mi-am creiat relaţii
în toate continentele şi sunt în oarecare măsură informat. Când îţi voi arăta cu
documente, acte şi scrisori, ce am păţit cu Monseniorul Octavian Bârlea, vei
rămâne crucit. Comuniştii sunt mult mai tari, mai fanatici decât crezi şi mult mai
periculoşi pentru exil, ca şi pentru toată lumea vestică, de nu ne trezim. Vestul
acesta, în care noi dormim şi benchetuim, se va prăbuşi. Comuniştii sunt febril la
lucru. Masoneria mondială susţine înaintarea comunismului, cu scopul criminlll de
a-1 distmge pc I s u s Hristos. Eu � t i u

ce

spun.
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Răspund cu capul, cu inima ş i c u viaţa mea pentru asta. Şi, până l a unnă,
tocmai fiindcă ştiu, pentru această ştire, duşmanii luminii nu mă vor ierta. Mă vor
ucide. Dar cu asta sper că voi împlini, dând sens mai limpede acestei vieţi umile şi
amărâte, în care singurul destin mi-a fost condamnarea de a nu avea destin.
De iai lucrurile uşor, te condamni, dragă Ovidiu. În ţară nu s-a schimbat
nimic. Râd comuniştii de noi şi de toţi oamenii politici ai Vestului, când ne duc şi
ne transfonnă în idioţi utili. Unnarea? Se pare că n-o mai poate împlini nimeni
dintre noi. În lupta mea pentru unire, mi-am stârnit chiar unele nemulţumiri şi
duşmănii. A trebuit să revin şi să-i asigur pe dl. Iasinschi chiar, pe Virgil
Mihailescu, că "nu e nici un pericol de unire", să nu ne certăm degeaba.
De Emil ştiu atât. A insistat cel mai mult pe lângă Iasinschi pentru o refacere
a unităţii. Dl. Iasinschi, pe noi doi, ne tratează cu dragoste, dar şi cu tristeţea de a
ne şti altundeva, pe alt plan. (Vorbesc de Emil şi de mine.)
În fond, toate se reduc la una: suntem încă superficiali. Nu am ajuns la noi
înşine. Nu-l trăim pe Hristos în inimă, cum zice Sfântul Apostol Pavel. De am fi
ajuns toţi la acel nivel interior, înţelegerea ar fi extrem de uşoară.
Aşa cum suntem azi, nu ne separă numai bisericuţele legionare, ori partidele
politice româneşti, ci şi o treabă mai neagră, mai a dracului: apartenenţa multora la
masonerie. O fac pe secreţii, dar râd de noi şi ne urăsc. Îşi dau seama că s-au
vândut şi că s-au lepădat de cei din monninte. Cu aceştia nu se mai poate lucra. Ei
sunt însă mereu printre noi şi încurcă iţele. Se află mereu în treabă, dar nu fac
nimic. Nici măcar nu spun Tatăl Nostru, dimineaţa.
Cu mine nu trebuie să fii în tensiune şi conflict, dragă Ovidiu. Du-te înainte,
cum îţi dictează inima. Eu nu am bisericuţă. Eu cred că am chemarea interioară de
a ajuta pe unii fraţi să-şi găsească propriul centru, meditând, rugându-ne. Cu asta
cred că revenirea la frumuseţile generaţiei noastre se împlineşte. Totul e să
devenim tot mai mult: oameni noui, în sensul Căpitanului şi al lui Moţa. Aci, la
acest punct, pe acest nivel, nu suntem una, nu ne mai înţelegem şi regăsim. Dar, la
ce să mai insultăm tăcerea. Când ai timp, trimite-mi ceva poeme. De vreai, scrie-i
lui Uscătescu şi provoacă o desminţire din partea lui. E păcat de un asemenea om
s-o ia razna, ca ultimul mitică şi băiestruc.
"Drum" îţi vine în curând.
Sărbători fericite şi Anul Nou cu bine.
Ca un frate: Vasile Posteucă
P. S. Te rog mult: nu arunca aceste scrisori. Ele constituie o mărturie sub
luceafărul generaţiei noastre. V.
Nulă: Text dactilografiat pc hârtie albii, rormat A4 ( 2 9
fată, semnătura �i post-scriptum olografc, cu cerneală neab'Tft.
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[Fragment]
Nu-i urâm pe cei din ţară care au fost frânţi în bătăi şi spălaţi la creier, ca să
se lepede, să colaboreze. Dar e datoria noastră să strecurăm prin şapte site ce ne
vine de la ei. Ei colaborează cu politrucii lui Ceauşescu. Iar noi, cei din exil,
trebuie să murim pe poziţia lui Moţa, pentru adevărul lui Hristos.
Prin Zamfira, după luni de chinuri şi presiuni, eu am aflat lucruri
extraordinare, pe care nici o minte de bunăcredinţă nu le-ar putea admite şi pricepe.
Toţi care vin de acolo sunt şcoliţi cum să ne rupă şira spinării, cum să ne
convingă spre dialog şi colaborare. Din cursa în care am căzut eu cu familia, numai
Dumnezeu şi sfânta nebunie m-au salvat. De eram slab, articolul meu cu păreri
juste, Între politic şi spiritual, nu apărea. În locul lui apărea ceva căldicel. Mi-a
trebuit un moment dramatic, de rupere de niveluri, ca să descopăr că ai mei aveau
misiunea precisă de a mă "întoarce" . Acum, Zamfira vede. E cu mine. Mi-a
mărturisit. Dar numai după luni de zile, cu mare greu. Gealaţii comunişti, ajutaţi de
zombiştii americani Uidani care aplică metode de psihologie, cu droguri în Statele
Unite) au ajuns să "sinucidă" suflete, să le răvăşească, refuzându-le moartea. Din
această prăbuşire şi răvăşire spirituală puţini îşi mai pot reveni. Nicolae Pătraşcu
şi-a revenit şi, văzând ce-a făcut, s-a spânzurat. Faptul că el s-a spânzurat ne dă
speranţe că mulţi din cei spălaţi la creier îşi vor reveni. Dar deocamdată ei lucrează
sub presiune, din "poziţia de demascare" .
Tu, ca profesor de psihologie, mai ales după ce ai cetit Piteşti a lui D. Bacu,
vei înţelege ce-ţi spun eu, ce încerc eu să-ţi spun. Vremurile sunt într-adevăr
apocaliptice şi ni se cere o minte căpitănească pentru a vedea just, cu distanţe chiar
faţă de noi înşine. Nu lua linia lui Noica. Hai să fim măcar câţiva în acest blestemat
exil care să murim frumos, din picioare, strigând pericolul iudaic şi masonic al
comunismului, rugându-ne până la jertfă lui Isus Hristos.
În chestia unirii, Stănicel nu poate face nimic. El e frânt. Nu mai crede, nu
mai are nimic de jertfit. E frate bun, sentimental. Dar atât. Pentru unire ne trebuie
intensităţi purificatoare.
Spune salutări lui Cârdu şi lui Mardarie. De Mardarie am dreptul să cred că e
supărat pe mine ori că e de-o lenie ce întrece chiar fabula. A scris frumos. L-am
publicat. Îi ţin redacţia deschisă. Dar el nu vine. Ranchiună? Mihovenită? Păcat.
Nu uita să te pregăteşti sufleteşte şi să scrii volumul de poeme, undeva la soare. La
soarele inimii . . .
C u o îmbrăţişare d e frate necăjit:
Vasile Posteucă
Notă: Text dactilografiat pe hârtie albă, format A4 (29 x 2 1 cm) pe o singură faţă, numerotată
sus "2", cu corecturi şi semnătură olografe, cu cerneală neagră.
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GÂNDURI PENTRU EXIL
Blestemul de a fi exilaţi în exil, de a nu găsi nici o înţelegere în lumea vestică
pentru lupta noastră creştină şi naţională în faţa comunismului ateu şi mişeleşte
internaţional, ne împinge cu violenţă din domeniul politic în cel religios. Nu ne sunt
ameninţate numai drepturile individuale, nu ne sunt robite numai neamurile în care
credem şi în libertatea cărora am vrea să ne împlinim, ci ne este hărţuit şi vândut
însuşi sufletul. Ne este atacată omenia, odată cu satanica încercare de a organiza şi
conduce, adică a exploata planeta în afara ordinii naturale, în afara lui Dumnezeu.
Din acest blestem, întoarcerea nu mai este posibilă. Faptul de a fi fugit de dracul ca
să dăm de nănaşii lui, mari, atotputernici, materialişti, cinici şi batjocoritori în faţa
valorilor spirituale şi a ideii de divinitate şi răspundere morală, nu ne îngăduie nici o
altă ieşire din acest impas şi blestem istoric, decât continuarea mersului, a urcuşului
obositor, spre dimensiunea de risc şi cumplita distanţă a libertăţii interioare, spre
moarte la lume şi acceptarea bucuroasă a jertfei. Cei ce găsesc soluţie, chiar dacă de
protest faţă de vânzările şi demisiile vestice, în dialog şi coexistenţă, în politrucire şi
dare după deget, nu fac decât să se condamne singuri la moartea cea fără de înviere.
Această amarnică dialectică a exilului, odiseea exilatului nu e de ieri ori de azi. E
veche de când istoria umană. Ea a chinuit şi îngenuncheat pe toţi aceia care au
îndrăznit să continue o luptă sfântă dincolo de hotarele ţării lor, în afara neamului,
căutând adăpost la alte neamuri şi puteri, prietene ori măcar mânate de aceleaşi
idealuri. Bătrânul Beneş spune în însemnările sale că cei mai mulţi exilaţi sfârşesc
prin a urî şi a vinde idealurile sfinte cu steagul cărora şi-au înfăşurat inima la plecare,
când au luat lumea-n cap. Dar exilul de azi, cu milioane de persoane deplasate,
vărsate în univers, nu poate fi comparat cu cele de ieri. Prin măreţia şi satanismul
forţelor care au fost în trântă în cel de-al doilea război mondial, dislocările de mase
ce au avut loc în faţa puhoiului comunist, imediat după el, au aruncat în balanţă
elemente ce depăşesc politicul, zguduind grindarele înalte ale concepţiei despre lume,
raporturile omului cu Dumnezeu, integrarea lui tradiţională în familie şi comunitatea
naţională. Această azvârlire a milioane de oameni în şuvoaiele răului şi ale suferinţei,
nu mai poate fi soluţionată şi lecuită cu laşităţi, lepădări şi întoarceri. Chiar dacă
oamenii se întorc, problema rămâne, blestemul se aude hăuind, zgâlţâind stâlpii
planetei, adâncurile conştiinţei umane. Dacă exilul nu şi-a putut găsi casă şi prag sub
meridianele vândute ale planetei, atunci cu siguranţă, el nu are cale întoarsă.
Chemarea lui, vocala lui de destin, e mult mai luminoasă. El trebuie să creeze prin
tragedia şi jertfele sale, lumea mai bună, mai dreaptă, guvernată de legi şi valori
morale şi spirituale, pe care a visat-o şi a căutat-o.
În momentul de faţă, ne învăluie întunericul de dinaintea clipei când
Dumnezeu a zis luminii să fie. Sunt zeci şi sute de dovezi clare că oameni de mare
răs pundere pol i tică din Vest oameni ce ocupă poziţi i c h e i e în strategia lumii libere
şi democratice, simpatizează cu c om un i s mul îl susţin, îl aj ută spre vicloric. Şi nu
-
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destinului uman liber, ci clanuri întregi, forţe secrete, mafiote, duc lupta împotriva
lui Hristos şi a lui Dumnezeu, folosindu-se de sălbăticiile, ura şi nebunia distructivă
a hoardelor marxist-leniniste, favorizând, din interese tactice şi de moment,
înaintarea puhoiului stângist. Pentru a da timp forţelor ruseşti să se dezvolte la
maximum, advocaţii lui Satan au inventat toate variantele posibile ale mişeliei şi
minciunii, de la coexistenţă la dialog, pentru necesitatea guvernării planetei, în doi
la teoria umanizării treptate a comunismului care, zic ei, merge în mod inevitabil
de la uciderea fără milă şi fără judecată a zeci de milioane de oameni, spre
blândeţea mielului. Tot acestor mari tifoane cu morfină şi anestezice aparţin şi
predicile pentru pace, ca şi ridicola speculare a conflictului rusa-chinez. Emasculat
şi obezit de prea mult materialism, acest Vest nu numai că se joacă în mod
iresponsabil şi trădător cu propria sa libertate, cu propria sa viaţă, cu însuşi destinul
planetei, ci nimiceşte şi dreptul omenirii la mântuire, la un raport de dragoste şi
ascultare faţă de Dumnezeu.
De aceea, indrăznim să spunem răspicat că exilul se află încă o dată în exil.
Ţărmul pe care ne-am salvat din valurile ucigătoare ale oceanelor se surpă văzând
cu ochii, e împins în apă de slugile ateismului. Lumea pe care am aşteptat s-o
găsim la sosire nu există încă. E un continent care încă nu a ieşit din valuri. Şi
pentru a lua fom1ele credinţelor şi nădejdilor noastre, această lume are nevoie de
eforturile umerilor noştri, de rugăciunile incandescente ale inimilor noastre.
Sunt mulţi fraţi de exil care nu ne vor înţelege. Au plecat de acasă "în lapte"
şi nevoile vieţii i-au împins spre alte ataşamente şi legăminte, mult mai tari decât
cele de ieri. Când le vorbeşti de nevoia de a ne găsi Patria pierdută, lângă cer, ei se
uită la noi cu un fel de pretinsă şi şireată mirare, făcându-se de către pădure,
plecând pentru nişte restructurări. În fond, s-au vândut. S-au coborât în hrube, au
depus jurăminte draconice. Nu mai sunt ei, cei de ieri. Precum Iorga cândva nu mai
era el însuşi. Nu mai au în inimă ţara, ci îşi apără nişte aparenţe, nişte şedinţe
ascunse de joi seară, cu ciudate ţarţămuri de gât, batjocorindu-1 pe Hristos,
scuipându-1 şi călcându-1 în picioare. Aceştia nu ne mai înţeleg. Trec dincolo de
înţelegere. Ne ură.sc şi ne prigonesc. Ne lovesc cu cumplită mişelie. Noi, de două
ori exilaţi, şi ei, de două ori trădători.
Dar dialectica aceasta amară a exilului nu are nimic de-a face cu bărbăţia
luptei în care am intrat, în care avem atâţia morţi şi atâtea oseminte. În imensa lui
majoritate, exilul se ţine splendid. Din toate manifestările româneşti la care am
participat în aceste decenii de desţărare şi singurătate, am putut vedea că agenţii,
politrucii intruşi în vest, defetiştii, alăturaţii mafiilor nu fac prin excepţia lor decât
să întărească regula binelui, să dea noi intensităţi adevărului naţional şi creştin care
ne mână în furtuni şi dă sens ceresc l up t ei noastre.
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fi numai biruinţa prin martiriu. Planeta e împărţită în două, dar frontiera
despărţitoare nu mai coincide cu cortina de fier, ci cu cortinele mişeliei, cu
interesele strategice inexplicabile ale mafiilor care s-au instaurat în cancelariile
politice. Iar pentru noi, linia despărţitoare trece numai prin sângele clocotit al
inimii chinuite, care vrea, nu guvernări cu orice preţ, ci înviere şi mântuire, după o
dreaptă împlinire în lume a destinelor naţionale. Ne-am permis aceste balansări pe
funia înaltă a pericolelor de azi numai pentru a ne pipăi mai bine identităţile
sufleteşti şi a încerca să ne întâlnim cu nivelurile din noi, unde domneşte tăcerea şi
de unde izvorăşte lumina. Marele pelerinaj al exilului în exil de-abia acum începe.
* * *

Problema culturii în exil şi mai ales a culturii româneşti a fost şi este însăşi
problema respiraţiei noastre. Generaţia noastră s-a ridicat până la nivelul ameţitor
şi purificator al Majadahondei, numai fiindcă a avut acces la metaforă, pentru că a
depăşit, cu milioane de ani lumină, valea cu umbre a politicului. De aceea, în exil,
intelectualii români nu s-au mărginit numai să-şi continue acele exerciţii ad
integrum ale meditaţiei şi creaţiei, ale studiului laborios şi ale cercetărilor
ştiinţifice, ci au fondat şi instituţii menite să adune şi să scape de la ardere şi
bestială nimicire, realizările noastre artistice şi ştiinţifice de dinaintea potopului
roşu. Aşa au luat naştere Biblioteca Română de la Freiburg şi S ocietatea
Academică Română, Fundaţia "Iuliu Maniu" din New York, Institutul de Cercetări
Sociologice din Pittsburgh, şi atâtea altele. Grij a viitorului şi a continuităţii
româneşti în lume se mutase, la un moment dat, din ţară în inimile libere ale
exilului. Şi trebuie să spunem că exilul s-a împlinit frumos, ca nivel cultural. Avem
oameni de mare vază şi valoare care s-au încetăţenit pe planetă prin creaţiile lor
literare şi artistice, prin contribuţiile lor de rară importanţă ştiinţifică şi filosofică.
Ne-am dat seama bine de acest lucru la Congresul Societăţii Academice Române
de la Washington D. C., din vara aceasta, unde, [prin] înălţimea ţinutei cu adevărat
academice şi a prelegerilor oferite, s-a pus pe tapet problema culturii, în însăşi
esenta şi misiunea ei. Şi mai mult decât atât: s-a definit cultura românească în tot
ce a;e ea mai valabil şi specific, mai planetar şi etern. În mod nativ şi subconştient
s-a pus mereu accentul, acolo, pe verticala culturii, pe acea cuprindere a ştirii
româneşti care răspunde-o mistica naţională, ce se hrăneşte din chemarea şi
s p lendoarea omului ş i pămân t u l u i românesl:, l:a să vorbim ca Mihai Niculescu . De
aceea, i n tmşii coexistcntei ş i dialogişt i i s-au simţit Lan: prost în arena de la
Washington, buraţi de tăcerea atât de grăitoare a M onseni omlui Rârlea, respinşi cu
demnă vehemenţă de p l e n u l

congresului.
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românească a dat oameni. Tineretul de ieri, azi bătrân, a rămas tânăr, splendid
nărăvit la zborul pe verticală, sfidător de pericole şi de moarte, capabile să înfrunte
riscul piscurilor şi bătălia furtunilor, apărând dreptatea românească, destinul
neamului nostru fără destin. Faţă de acest fundal de sănătate morală şi de
experienţă mistică a culturii româneşti care se menţine atât de minunat pe linia
Luceafărului, timoraţii şi uscaţii arenei noastre culturale nu pot decât să se facă
ridicoli, să se dea în gât pe ei înşişi, terfelindu-şi numele şi sufletul cu ieftine
dialoghizări şi ruşinoase lepădări şi restructurări. Pentru că, dacă politicul se poate
sataniza şi vinde la tarabele de aur şi de meschine interese din veac, cultura şi
creatorii de cultură, preoţii metaforei spirituale trebuie să ţinem steagul sus, lângă
grindarul de tăceri ale cerului. Ne vine să repetăm aceste adevăruri nu numai pentru
a omagia pe cei iniţiaţi în taina culturii româneşti, ci şi pentru a-i trezi, dacă se mai
poate, pe fricoşii şi slăbănogii care greşesc trenurile şi, în loc să meargă la serbarea
lui 1 Decembrie la Cleveland, o apucă spre Detroit, pentru a face sluj în faţa lui
Corneliu Bogdan, politrucul ceauşist. Aceşti fraţi, oricât de pompos şi umflat le-ar
fi numele cultural, oricâte mii de compilări de filosofie orientală ar fi încopciat în
volume groase, dovedesc că nu au nimic de-a face cu metafora şi cultura. Că sunt
numai tarabari ai vorbelor siluite şi scoase la mezat. Cultura reală e numai jertfă
pentru neam şi smerită ascultare de Dumnezeu.
Din fericire, aceşti măsluitori ai culturii în exil sunt foarte puţini. Generaţiile
româneşti de mâine îi pot privi drept în ochi, aşa cum se cuvine. Grosul exilului, cu
miile de adevăraţi intelectuali, ascultă cu credinţă de marile trânte şi învâltorări ale
spiritului, de tainele cele mari ale inimii.
* * *

Al treilea gând al exilului e libertatea. Dacă cultura a fost bine definită ca
fiind ceea ce ne mai rămâne după ce am învăţat o viaţă întreagă şi am uitat tot,
libertatea trebuie definită ca fructul scump al unei îndelungi şi severe discipline, al
unei totale renunţări la orice libertate şi consolare, la toate bucuriile pământeşti.
Devenim liberi numai învăţând a muri, cum spune Mihai Eminescu. Numai murind
definitiv la lume. A abuza de libertate, făcând ceea ce ne convine, ceea ce ne
dictează animalul din noi, e numai robie şi ignoranţă. La nivelul culturii, tocmai
fiindcă aceasta e rodul de aur al libertăţii, libertatea ca atare devine suprema
obligaţie morală şi chemare spirituală. Nicăieri şi niciodată în lume şi în istorie
problema libertăţii nu s-a pus mai acut şi mai zguduitor decât în exilul de acum.
Ne-am luat lumea în cap din dorul superlativ de libertate. Am ştiut că numai în
libertate vom putea crea, vom putea spune şi sluji adevărul, ne vom putea menţine
raporturile interioare cu Dumnezeu, în acest veac în care faptul de credinţă este o
vină mortală. Şi acum ce să facem? A ne vinde mafiilor, plecându-ne grumazul în
legăminte înfiorătoare pentru a-1 servi pe Satan, pe Antichrist? A ne întoarce la cei
ce ne-au omorât şi alungat?
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Problema exilului, ca ş i a culturii româneşti, a vieţii ş i împlinirii noastre pe
pământ, se reduce la felul cum ne privim libertatea, cum facem uz de ea, cum vom
şti să rezistăm în faţa cumplitelor ameninţări şi tentaţii, cum ne vom învrednici a
primi moartea. E vorba de nişte perspective ce trec dincolo de veac şi de necazurile
lui, dincolo de zarea propriilor noastre vieţi, spre împărăţia unor valori şi adevăruri
limite, spre tot ce a putut gândi omul vreodată mai înalt, mai înnobilator şi
mântuitor. Iată de ce credem că exilul ia sensul drumului interior, al unicului drum
ce ne-a mai rămas neumblat, accesibil, garantându-ne găsirea, întoarcerea acasă şi
naşterea din nou.
Problema omului nou se pune acum cu o stringenţă şi urgenţă
înspăimântătoare. Nu vom birui pe planul neamurilor şi al omenirii, cu atât mai
puţin pe plan individual, până nu vom fi perfectat în noi, în majoritatea oamenilor
trăitori pe planetă, un proces de eliberare şi culturalizare, de smerită şi reală
reîncreştinare.
Creşte cu smeritele noastre lacrimi şi îngrijorări, cu mărturiile noastre în faţa
mormintelor, o lume nouă. Şi aceasta se va dovedi cândva a fi fost cea mai înaltă
chemare a exilului nostru.
Vasile Posteucă
Notă: Text dactilografiat pe hârtie albă, coală format A4 (29 x 3 1 cm), 5 pagini, copie xerox
pusă la dispoziţia noastră de prof. univ. dr. Ovidiu Găină, pentru care gest îi mulţumim şi pe această
cale. Publicat iniţial în " Buletinul Comitetului Naţional al Românilor Americani ", în 1 969, editat de
Chirilă Ciuntu, periodic de negăsit în bibliotecile din România.
*

Constantin Noica, către Stan M. Popescu

2 1 . XII. 1 97 1 , Bucureşti

Iubite prietene,
Îţi mulţumesc cu drag pentru studiul d-tale, care s-a încrucişat cu al meu. Îmi
vei spune cândva dacă poţi face ceva pentru memoria prietenului nostru.
Aştept cu nespusă bucurie noua d-tale lucrare şi veşti despre activitatea,
prodigioasă în continuare desigur, pe care o duci. Într-un fel, eşti dator să ne
răzbuni pe noi, cei care suntem prea mult şi prea absurd reduşi la tăcere. Nu-ţi pot,
ca atare, trimite nimic din cele trei sau patru lucrări care aşteaptă. Scriu, însă, ceva
esenţial pentru mine şi s-ar putea să-ţi trimit peste câteva luni, cu simplu titlu de
ornament prietenesc, noua lucrare, ca şi una sau două din cele batjocorite de timp şi
de timpuri.
Vă doreşte, Doamnei şi O-tale, un an mai plin de fericiri şi de împliniri.
Te îmbrăţişează C. Noica
Notă: Text olograf, cu cerneală albastră, pe coală de hârtie albă, format A4 (3 1

s<.:ris pe jumătal<.:n foi i .
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1 O. 1. 1 976, Bucureşti
Stimate Domnule Popescu,
Am primit la timp bunele Dv. lămuriri în legătură cu "Eminescu " . Sunt pe
cale să fac să apară traducerea lui din Kant, pe care de asemenea am să v-o trimit.
Observaţia Dv. în legătură cu "Reprezentaţia e un ghem . . . " mi-a dovedit că
ştiţi câte ceva despre truda noastră. Într-adevăr, în versiunea iniţială comentariul
era mai bogat. Sper că va putea fi aşa, într-o zi.
Mi-a părut rău că nu aţi putut face nimic cu lucrările mele. Poate cu un
Goethe, ce stă să apară. O versiune corectată din Povestiri din Hegel se află la
Mateescu Frâncu, dacă-! cunoaşteţi. E undeva prin spaţiul Dv.
Cu prieteneşti urări pentru noul an, al Dv. devotat C. Noica
P. S. Aveţi cele 2 vol. din Rostirea românească?
Notă: Text olograf, cu cerneală albastră, pe coală de hârtie albă, format A4 (3 1
scris pe jumătatea foii.
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DOCUMENTAR

O PROCLAMATIE UITATĂ
A ÎMPĂRATULUI FRANZ JOSEF I
'

ANGHEL POPA

A forgotten proclamation of the emperor Franz Joseph 1

(Abstract" )

The author presents The proclamation of the emperor Franz Joseph 1, addressed on
the 1 6th of September 1 898 to the e1even countries of the Austro-Hungarian Empire. The
proclamation addressed to the duchy of Bukovina was drawed up in Romanian, German and
Ruthenian. The proclamation was issued in the context of the assassination of the empress
Elisabeth. Sincerely impressed, the empire's countries manifested their compassion for the
violent death ofthe empress. To the furthest points of the empire, out oftheir own initiative,
without the central authorities taking a decision, the population entered a state of mouming
and thousands of condoleances letters were sent to the imperial family. The gesture
profoundly impressed the emperor, perceveing it like a proof of his multinational
empires unity and of the countries belief in monarchy, fact that constituted a reality. In
this respect, he adressed, on the 1 61h of September 1 898, a Proclama/ion.
Keywords:

Franz Joseph 1, Elisabeth, assassination, proclamation.

Documentele, ca şi oamenii, au destinele lor, uneori pot fi distruse, voit sau
prin nepăsare, alteori pot fi uitate, aşternându-se asupra lor o lungă tăcere a
timpului. Din ultima categorie face parte o Proclamaţie a împăratului
Franz Josef I, adresată, în anul 1 898, celor I l popoare ce constituiau Imperiul
Austro-Ungar. Proclamaţia, destinată Ducatului Bucovinei, a fost redactată în
limbile română, germană şi ruteană. Un exemplar al acesteia s-a păstrat, printr-o
fericită întâmplare, în arhiva suceveană. Istoricii care s-au ocupat de Imperiu 1 sau
de personalitatea împăratului 2 nu au folosit documentul, fie că nu I-au cunoscut, fie
I-au considerat insignifiant.
'

Traducere: Ana-Gabriela Drahta.
1 Erich Zollner, istoria A ustriei. De la Începuturi până În prezent, Traducere de Adolf
Armbruster, Ediţia a VII I-a, voi. II, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1 997, p. 493-607.
2 Jean-Paul Bled, Franz Joseph, Traducere din limba franceză de Smaranda Bedrosian,
Bucureşti, Editura Trei, 2002, passim.
Analele Bucovinei, XVIII, 2 (37), p. 5 7 1 -574, Bucureşti, 20 1 1
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Care este semnificaţia Proclamaţiei? Anul 1 898 a fost, pentru Casa de
Habsburg, un an jubiliar, fiind sărbătoriţi 50 de ani de domnie a împăratului
Franz Josef 1. Evenimentul a fost marcat prin ample serbări, care s-au desfăşurat pe
parcursul întregului an, pe tot cuprinsul imperiului 3 . Brusc, în toamnă, serbările au
fost întrerupte de un tragic eveniment, care a amintit tuturor de drama de la
Mayerling4 .
La 9 septembrie 1 898, la Hotelul " Beau Rivage" din Geneva a sosit contesa
de Hohenembs 5 . Un ziar local, bine informat, şi-a anunţat cititorii, în aceeaşi zi, că
persoana în cauză era, în realitate, împărăteasa Imperiului Austro-Ungar, Elisabeta,
numită în intimitatea familiei Sisi 6 . Informatia era exactă doar parţial. La hotel se
afla o femeie îmbătrânită, marcată de trecerea anilor şi de viaţă, o amintire a
împărătesei de altădată.
Viaţa imperială, cu toate problemele ei complexe şi grele, o marcase moral şi
fizic. După căsătorie, bazată pe o dragoste sinceră, şi-a îndeplinit obligaţia de soţie,
asigurând succesiunea la tron prin urmaşi, dar nu a reuşit niciodată să se adapteze
constrângerilor de la Curtea imperială, pe care o considera un mediu străin, un
adevărat loc al exilului său. Nu şi-a înţeles misiunea de împărăteasă, refuzând să-şi
sacrifice viaţa personală în favoarea obligaţiilor imperiale, în fond drama tuturor
capetelor încoronate de ieri şi de astăzi. A fost devorată de două obsesii: teama că
dragostea dintre ea şi împărat va deveni o obişnuinţă şi dorinţa de a-şi obţine
propria libertate. Era o visătoare şi visele se plătesc. Neînţeleasă de cei apropiaţi,
nici chiar de imperialul său soţ, va deveni melancolică. Preocupată de aspectul său
fizic, se va supune unui drastic regim alimentar, care-i va şubrezi sănătatea7 • În
ultimii ani, cu moralul scăzut şi obsedată de ideea morţii, va încerca un remediu
prin călătorii, făcute, de obicei, în afara imperiului 8 . Călătoria făcută la Geneva, în
toamna anului 1 898, avea să se dovedească fatidică, fiind ultima pentru împărăteasă.
În ziua de 1 O septembrie, puţin după ora prânzului, împărăteasa, însoţită doar
de doamna sa de companie, contesa Sztâray, s-a îndreptat spre debarcaderul din
localitate, pentru a se îmbarca pe un vapor. Pe traseu, în apropierea hotelului, s-a
produs deznodământul. Un zidar italian, Luigi Luccheni, o loveşte în piept cu o
pilă, care-i străpunge inima. Dusă la hotel, moare 9 . Asasinul era un anarhist, ca
mulţi alţii ce bântuiau Europa acelei vremi, un obsedat, un avorton al vieţii, care
purta o ură de moarte capetelor încoronate pentru toate neîmplinirile sale. Moartea
era deviza acestor declasaţi, care visau o societate a egalilor. Drumul destinului,
3

Ibidem, p. 5 1 1 -5 1 3 .
Ibidem, p. 482-499. Despre personalitatea principelui moştenitor Rudolf, vezi Brigitte
Hamann, Rudo/f Kronprinz und Rebel/, Wien-Munchen, Amalthea, 1 978.
5 Jean-Paul Bled, op. cit. , p. 509.
6 Despre viaţa împărătesei, vezi Brigitte Hamann, Elisabeth d'Autriche, Paris, Fayard, 1 985.
7 Jean-Paul Bled, op. cit. , p. 1 97-205, 223-23 1 , 385-388.
8 Ibidem, p. 47 1 -475.
9 Ibidem, p. 509-5 1 O.
4
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pentru familia împăratului Franz Josef 1, început la Mayerling, s-a continuat la
Geneva, fără a se şti, atunci, că avea să se sfârşească la Saraj evo.
La Viena, împăratul primeşte, siderat, vestea morţii împărătesei, reamintindu-şi
cuvintele ei, spuse la desele lui propuneri de a fi însoţită de o gardă de corp: "Cine
atacă o femeie bătrână ca mine?" 1 0 . Destinul ! Franz Josef 1 şi-a dominat
sentimentele, şi-a controlat emoţiile, demnitatea de împărat îi impunea acest lucru,
dar suferinţa lui - după mărturisirile de mai târziu ale unor persoane intime - a fost
fără egal. Şi totuşi, incredibil, a fost auzit murmurând: "Nimeni nu ştie cât ne-am
iubit" 1 1 • Mai mult, în preajma fiicei sale mai mici, Marie-Valerie, a lăcrimat' 2 •
Impresionate sincer, popoarele Imperiului şi-au manifestat compasiunea faţă
de moartea violentă a iubitei şi nevinovatei împărătese Elisabeta. În cele mai
îndepărtate colţuri ale Imperiului, din proprie iniţiativă, fără a se lua o decizie din
partea autorităţilor centrale, populaţia a intrat în doliu şi au fost trimise mii de
telegrame de condoleanţe familiei imperiale. Gestul l-a impresionat profund pe
împărat, înţelegându-1 ca pe o dovadă a unităţii Imperiului său multinaţional şi a
credinţei popoarelor în monarhie, fapt ce constituia o realitate. În acest sens, le-a
adresat, la 1 6 septembrie 1 898, o Proclamaţie.
Redăm, in extenso, textul în limba română1 3 al exemplarului adresat
Ducatului Bucovinei:
Catră popoarele mele!
Cea mai grea şi cea mai crâncenă incercare m-a cercetat pe mine şi casa
mea.
Doamna mea, decorul tronului meu, soţia credincioasă, care a fost
mângâierea şi reazimul meu in orele cele mai grele din viaţa mea, cu care am
pierdut eu mai mult decât pot exprima, nu mai este. O soartă teribilă a răpit-o de
la mine şi de la popoarele mele.
O mână de ucigaş, unealta unui fanatism nebun care ţinteşte la nimicnicirea
ordinii sociale, s-a ridicat asupra celei mai nobile dintre femei şi a nimerit, in ura
sa oarbă şi nemărginită, o inimă care n-a cunoscut ura şi-a bătut numai pentru
ce-i bine.
În mijlocul acestei dureri fără margine, care m-a cuprins pe mine şi casa
mea, faţă de această faptă neauzită, care a infiorat toată lumea bine crescută,
pătrunde mai întâi glasul popoarelor mele iubite, cu alinare la inima mea.
10

Ibidem, p. 509.
Ibidem, p. 5 1 0.
12 Ibidem.
13 Proclamaţia, adresată Ducatului Bucovinei, a fost redactată în trei limbi, în unnătoarea ordine:
română, gennană şi rutcană. Faptul nu era lipsit de importanţă. Se rccunoştea şi pe această cale, de către
autorităţile imperiale, rolul preponderent al românilor în Ducat. Vezi Direcţia Judeţeană Suceava a
Arhivelor Naţionale, Colecţia de documente, Fond nr. 35, Pachetul XXVII, documentul I l , f. 1 .
11

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

574

Anghel Popa

4

Plecându-mă cu devotament inaintea providenţei dumnezeieşti, care a
decretat aşa ceva de greu şi de nepriceput asupra mea, trebuie să mulţumesc
pentru binele cel mare care mi-a rămas: pentru dragostea şi credinţa milioanelor
mare mă înconjoară in oara de durere, pe mine şi pe ai mei.
În mii de feluri, de cei de aproape şi cei depărtaţi, de mare şi mic, s-a
manifestat durerea şi jalea după repausata împărăteasă şi regină.
Într-un acord duios răsună bocetele tuturora, ca un ecou fidel al pierderii
imense ce-mi induioşează sufletul.
Precum voi conserva eu, cu sanctitate, memoria a mult iubitei mele soţii,
până la oara cea de pe urmă, aşa ii rămâne ei, în mulţumita şi veneraţiunea
popoarelor mele, un monument neperitoriu.
Din fundul inimii mele Întristate, mulţumesc pentru această nouă dovadă de
devotament însufleţit.
Dacă trebuie să muţiască răsunetele festive, care avea[u} să însoţească
acest an, atunci imi rămâne mie amintirea nenumăratelor dovezi de devotament şi
de compătimire călduroasă, ca cel mai preţios dar care mi s-a putut aduce.
Comunitatea durerii noastre formează o legătură nouă, intimă, împrejurul
tronului şi al patriei.
Din dragostea neclintită a popoarelor mele resultă pentru mine nu numai un
simţemânt puternic pentru obligaţiunea de-a persista la misiunea menită mie, ci şi
speranţa că va succede.
Eu mă rog la A totputernicul, care m-a încercat aşa de greu, ca să-mi dee
putere să indeplinesc la ce-s chemat. Eu il rog să binecuvânteze popoarele mele şi
să le lumineze, ca să afle calea dragostei şi a coînţelegerii, pe care să prospereze
şi să devie fericite.
SCHONBRUNN, in 1 6 septemvre 1898
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BUCOVINENI ÎN VIAŢA CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ
A ROMÂNIEI POSTBELICE
(Il)
VASI LE l. SCHIPOR

Bukovinians in Romania's cultural-scientific life during the afterwar period

(Abstract ")

The refuge and the fate of the Bukovinian refugees in June 1 940 and March
April 1 944 represented an avoided subject in Romania before the events from 1 989.
Continuing the researches on this prolific theme, this documentary essay belongs to the
few articles of this kind written in Romania.
In the first part there are updated the main contributions to the historiography of
the theme. For the first time in the Romanian scientific research there are taken into
consideration the oral history interviews upon the refuge theme, as well as the literary
works from Bukovina (poetry, prose and memoirs), in which the refuge, as an extreme
situation, influenced the genesis of the literary work itself. The texts belonging to the
artistic life of Bukovina are documents of a tragic life experience and are important to
the historians because of their authenticity and power of expression. As a continuation
of the literary historiography researches in this matter, our work brings new inforrnation
and knowledge about this theme and explores a territory of the contemporary history,
which was avoided for a long time by the researchers and is nowadays understood as a
main part of the cultural national and European patrimony.
Our essay contains two bio-bibliographical files of two Bukovinian refugees,
who distinguished themselves in the university and academic life in Romania during the
after-war period. The file of the University professor and engineer Dr. Lorin Cantemir
is the first one realized in Bukovina. The files are followed by two unpublished texts,
dedicated to the occupation of Bukovina by the Sowjet arrny in June 1 940, to the repatriation
of prof. Cantemir's family in Gerrnany, in November 1940, to the life spent in the camp
from Gleiwitz (Silesia) and the family's retum to Romania, in the spring of 1 94 1 .
Both texts belong to the memoirs o f refuge, an insufficiently known and
appreciated genre in the scientific research from Bukovina. Those who want to know
more about the destiny of this province from a "total history" perspective may tind in
the mentioned texts a diversity of inforrnation about cvents, people and human
ethology, interethnic relations, institutions, social cathegories, main family and social
values of that time, about the everyday life of Cernăuţi, the cosmopolite capital of the
province, as well as about the patriarchal rural life, before and after the Russian
invasion from June 1 940.

•

Traducere: Ana-Gabriela Drahta.
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Keywords and phrases: refuge, evacuation, Ribbentrop-Molotov Pact, secret
collaborations, additional documents, European tragedy of severa! generations, war
victims, Siberian deportations, deportations to Baragan, politica! guilt, discrimination
and racial bate, tragic life experiences, extreme situations, authenticity and power of
expression, trauma and social marginalization, memoirs of refuge, remembrance,
keeping memories of the Bukovinians ' tragedy alive, healing of the moral reflection in
the public contemporary space, insufficiently known and appreciated creative activity.
***

Pentru bucovineni - ca şi pentru basarabeni -, înţelegerile secrete dintre
H itler şi Stalin, parafate în 1 939, au avut urmări catastrofale, producând o tragedie
europeană pentru mai multe generaţii. Refugiul şi destinul refugiaţilor bucovineni
din iunie 1 940 şi, respectiv, martie-aprilie 1 944, au reprezentat un teritoriu tabu în
România înainte de evenimentele din 1 989.
După evenimentele din 1 989 aceste teme încep să fie frecventate de către
istorici în cadrul unor proiecte de sine stătătoare.
Despre evacuarea nordului Bucovinei, după 1 989, 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, 1 99 1 ; Florica Dobre, Vasilica Manea, Lenuţa
Nicolaescu, Anul 1940. A rmata română de la ultimatum la Dictat. Documente,
voi. 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",
200 1 . Mihai-Aurelian Căruntu, în lucrarea Bucovina în al Doilea Război Mondial,
Iaşi, Editura Junimea, 2004, consacră evenimentului din 1 940 un capitol întreg,
întitulat Drama refugiaţilor 1 •
Un loc aparte în literatura istoriografică a problemei îl ocupă volumul lui
Dumitru Şandru, Mişcări de populaţie în România (194()-1948/, care "nu îşi
1 Mihai-Aurelian Căruntu, Bucovina în al Doilea Război Mondial, Argument de prof. univ. dr.
Gh. Buzatu, laşi, Editura Junimea, Colecţia "Românii în istoria universală" ( 1 06), 2004, p. 1 67-32 1 .
Acesta este organizat în trei subcapitole: 1 ) O problemă naţională: refugiaţii din teritoriile aflate
vremelnic sub stăpânire străină, p. 1 67- 1 76; 2) Evacuaţii stabiliţi În sudul Bucovinei, intre speranţă
şi supravieţuire. .. Heim ins Reich! " sau seducţia unei unei iluzii, p. 1 76-- 1 95 ; 3) Calvarul repatriaţilor
şi al refugiaţi/ar clandestini, p. 1 95-2 1 6. Cu titlul Drama refugiaţi/ar bucovineni (1940--/941), acesta
se publică şi în "«Codrul Cosminului». Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Ştefan cel Mare» din
Suceava", Seria Istorie, Suceava, Nr. 3-4 ( 1 3- 1 4), 1 997- 1 998, p. 1 5 3- 1 70.
2 Dumitru Şandru, Mişcări de populaţie in România (1940--/ 948), Bucureşti, Editura
Enciclopedică, Colecţia "Biblioteca enciclopedică de istorie a României ", 2003. De interes pentru noi
sunt aici mai ales capitolul 1 din Partea /, Mişcări de populaţie În Basarabia şi nordul Bucovinei după
ultimatumul sovietic, p. 1 7-38 şi capitolul II din Partea a Il-a a cărţii, Refugiaţii basarabeni,
bucovineni şi sovietici in România, p. 207-224.
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propune să contabilizeze ieşirile şi intrările în România din perioada 1 940-1 944, 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 3 .
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 1 940 şi martie 1 944, intervievând în perioada 2002-2005
opt refugiaţi.
Şi în literatura artistică a Bucovinei există creaţii - poezie, proză,
memorialistică -, în care refugiul, ca situaţie-limită, a influenţat geneza operei.
Pentru George Drumur ( 1 9 1 1 - 1 992), dramaticul iunie 1 940 semnifică
"
"întunecarea culorilor (cum se şi intitulează cel de-al doilea ciclu din volumul
Vatra cu stele. Poeme4), într-o meditaţie gravă pe tema destinului în curgerea
inexorabilă a vremii. Refugiaţii români, porniţi spre sud, "după semnul mânii 1
să-şi găsească în azur stăpânii"5 , simt până şi drumul pribegiei surpându-se în urma
lor6 . În poeme ce tind să devină spaţii ale memoriei, pe drumul "către marea
înnoptare"7, confesiunea refugiatului bucovinean ne aminteşte de psalmii
captivităţii babilonene, prin intensitatea tânguirii după mirabila Bucovină natală8 •
Profesorul Vasile Ţigănescu ( 1 899-1 97 1 ) lasă în manuscris, printre altele, un
roman, R�fugiaţi, care i se publică postum, în 1 997, la Rădăuţi. Prin cele nouă
capitole ale sale romanul, redactat în a doua parte a anului 1 940, 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 "9 •
Pentru tema refugiului trebuie amintită o carte şi mai puţin cunoscută:
Severin din Bucovina, Memorial al durerii. Romanul unui refugiat 1 0, o "carte
document despre drama Bucovinei " , cuprinzând informaţii bogate despre destinul
refugiaţilor bucovineni, locurile lor de rezidenţă, solidaritatea de grup social,
3 Conf. Introducere, p. 1 5 .

4

George Drumur, Vatra cu stele. Poeme, Cernăuţi, Editura ziarului "Bucovina", 1 942.

5 Balada prietenului bucovinean, ibidem, p. 8.
6 Balada oşteni/ar plecaţi, ibidem, p. 7.
7 Întoarcere spre lume, ibidem, p. 3 3 .

H Umbrele copilăriei peste Mănăstirea Horecea, ibidem, p . 1 3 ; Maica Domnului, ibidem, p . 1 7.

9 Vasile Ţigănescu, Refugiaţi, Roman, Ediţie îngrijită şi finanţată de Mihai Pânzaru-Bucovina,

Prefaţă de prof. Elisabeta Prelipcean, Rădăuţi, Editura RO Basarabia-Bucovina Press, Colecţia
"
"Scriitori bucovineni (4), 1 997, p. 1 05. Vezi şi Vasile Precop, Vasile Ţigănescu - prozator modern,
în "Analele Bucovinei ", Bucureşti, anul XIII, nr. 2 (27), iul ie-decembrie 2006, p. 4 1 7-477.
1 0 Severin Bodnar, Memorial al durerii. Romanul unui refugiat, Bucureşti, Editura V. Cârlova",
"
1 994, 1 78 p.
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dragostea de ţară şi nostalgia plaiurilor natale, tenacitatea cu care aceştia au
înfruntat vitregiile unor vremuri grele. Pentru refugiul bucovinenilor din 1 940 şi
1 944 ilustrativ este şi romanul Zodia ciumei, publicat de Mirella Tonenchi 1 1 la
Timişoara. Mirela 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 rolul de a umaniza o lume
tragică, surprinsă în catabază.
Textele aparţinând literaturii artistice a Bucovinei sunt documente ale unei
experienţe de viaţă tragice şi interesează istoria prin autenticitate şi forţa lor de
expresie. Volumul de poeme Zodia nedreptăţii, aparţinând lui George L. Nimigeanu,
autor care a traversat în veacul trecut, ca atâţia bucovineni, experienţa refugiului şi
a deportării în Bărăgan, este sugestiv. Un întreg ciclu din acest volum, intitulat
Amintiri dintr-o copilărie interzisă, este închinat destinului unei familii de refugiaţi
din Bucovina 1 2•
Preocupările noastre 1 3 se înscriu în rândul puţinelor lucrări de sine stătătoare
consacrate refugiului bucovinenilor, temă fertilă de cercetare, înţeleasă de noi ca
parte integrantă a patrimoniului cultural naţional şi european.
La fel ca toţi refugiaţii din toate locurile şi din toate timpurile, refugiaţii din
Bucovina sunt victime ale războiului. Evenimentele din 1 940 şi 1 944 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
U.R.S.S. Stabilindu-se în diverse locuri din România, refugiaţii bucovineni 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" 1 4 •
Ca şi în cazul Aniţei Nandriş 1 5 , 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
1 1 Mirella Tonenchi, Zodia Ciumei, Timişoara, Editura Cosmopolitan Art, 2009, 1 29 p.
1 2 Zodia nedreptăţii, Cu un Cuvânt-inainte de Dumitru-Mircea Buda, Mediaş, Editura
"
"Samuel , 20 1 O. Ciclul Amintiri dintr-o copilărie interzisă se află la paginile 49-100.
1 3 Vezi Vasile 1. Schipor, Cronicile izgonirii, cronicile insingurării oamenilor şi comunităţilor
din Bucovina, în "Analele Bucovinei " , Rădăuţi-Bucureşti, anul XV, nr. 1 (30), ianuarie-iunie 2008,
p. 1 1 1 - 1 34; Bucovineni in viaţa cultural-ştiinţifică a României postbelice (!), în "Analele Bucovinei ",
Rădăuţi-Bucureşti, anul XVII, nr. 2 (35), iulie-decembrie 20 1 0, p. 367-396.
14 Ruxandra Cesereanu, Comunism şi represiune in România. Istoria tematică a unui fratricid
naţional, laşi, Editura Polirom, Colecţia "Plural M", Seria " Idei contemporane" , 2006, p. 1 50.
1 5 Vezi Aniţa Nandriş-Cudla, 20 de ani in Siberia. Destin bucovinean, Bucureşti, Editura
Humanitas, 1 99 1 , 1 84 p. Cartea, "o capodoperă spontană şi naivă a deportării", este premiată de
Academia Română în 1 992 şi tradusă, în 1 998, în limba engleză. În 2006, Ia Editura Humanitas, apare
ediţia a 1 1-a revăzută şi adăugită a cărţii, însă cu titlul modificat: Amintiri din viaţă. 20 de ani in
Siberia, 288 p.
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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.
Preocupările noastre aduc un spor de cunoaştere în istoria temei şi 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 memone1 tragediei bucovinenilor din veacul trecut şi
"
"însănătoşirea reflecţiei morale în spaţiul public din România de astăzi şi din
vecinăţile sale.
Destinul rcfugiaţilor bucovincni ilustrează, totodată, "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 valorizată.
În cadrul mai larg al acestor preocupări, publicăm în acest tom al
periodicului "Analele Bucovinei " două manuscrise inedite, ce se referă, prin cele
două "voci " ale sale, la refugiul bucovinenilor din vara anului 1 940.
Cel dintâi manuscris este semnat de Traian Cantemir. Născut la
20 septembrie 1 907 în Pătrăuţi pe Suceava, acesta este fiul învăţătorilor Eudoxiu şi
Natalia Cantemir. Face studii liceale la Suceava ( 1 9 1 8- 1 926), continuate la
Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Cernăuţi ( 1 926- 1 93 1 ).
Specializare în Italia, la Accademia di Romania, Roma, 1 93 1 - 1 93 3 . Doctor în
litere şi filosofie al Universităţii din Cernăuţi, în 1 937, cu teza Istroromânii,
publicată la Hotin, în 1 93 7. 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 1 940, pleacă în Germania împreună cu familia sa. Revine
în România în 1 94 1 , iar în 1 942 se restabileşte în Cernăuţi. În 1 944 se refugiază la
Râmnicu-Vâlcea, unde funcţionează ca profesor în învăţământul secundar până în
1 964. Lector la Institutul de Învăţământ Superior din Bacău ( 1 964), conferenţiar
titular ( 1 968), şef de catedră ( 1 964- 1 973), secretar ştiinţific al Institutului ( 1 9661 974). Preşedinte al filialelor Vâlcea şi Bacău ale Societăţii de Ştiinţe Filologice
din România ( 1 956-1 974), director al Universităţii Cultural-Ştiinţifice din Bacău
( 1 969- 1 972). Din 1 974, stabilit la Iaşi. Participă la cercetările de folclor cu
echipele sociologice ale profesorului Dimitrie Gusti, desfăşurate în localităţile
Voroneţ şi Mănăstirea Humorului ( 1 939). Debut publicistic în "Junimea literară"
( 1 933). Conduce publicaţiile periodice "Comunicări de istorie şi filologie",
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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"
"
"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 al folcorului
istroromân, pe care îl transcrie fonetic în forme accesibile publicului larg, şi al
folcorului daco-român: Brăduleţ de pe cărare. Culegere de folclor din judeţul
Bacău (coordonator, 1 972), Folclor literar vâlcean ( 1 979), Folclor literar din
Suceava ( 1 989). Teoretician al creaţiei populare, ilustrativ fiind studiul lnvocaţia în
poezia populară, Bucureşti, Editura Litera, 1 980, 1 07 p. De interes ştiinţific sunt
Ciripiri ciribire. Texte istroromâne ( 1 935) şi culegerea Texte istroromâne ( 1 959),
Lexic regional (coautor, 1 960), Lexic regional (coautor, 1 967). Volumul Studii de
literatură ( 1 983) reuneşte comentarii privind unele manuscrise, precum şi
documente mai puţin cunoscute. Autor al unor romane, tipărite ori rămase în
manuscris : Mens academica ( 1 938), Fata gazdei, Lumini şi umbre 1 6 • Filologul
bucovinean Traian Cantemir se stinge din viaţă la 7 august 1 998 în Iaşi. Postum, i
se tipăreşte culegerea Fata cu lacrimi de aur. Basme şi povestiri istroromâne,
Ediţie îngrij ită de Lorin Cantemir, Iaşi, Editura "Sedcom libris", 2008, 1 66 p. Pe
lângă cele 44 de basme şi povestiri, culese în cele două perioade de documentare
petrecute în Istria (20 mai-1 4 iulie 1 932 şi 1 5 februarie-5 martie 1 933) şi reunite
aici, cele două studii introductive cuprind informaţii valoroase referitoare la istoria
şi destinul istroromânilor: O povestioară despre împărăţia Istriei şi preasupuşii ei
fără împărat, istroromânii, fraţii noştri uitaţi de lume şi de conducătorii noştri,
p. 1 0- 1 3 ; Particularităţi ale epicii populare istroromâne, p. 1 5-20. Textul din
chapeau-ul celui dintâi este sugestiv pentru destinul acestor români sud-dunăreni,
aflaţi astăzi pe cale de dispariţie: "Am încălecat pe-o şea, 1 Şeaua inimii nebune, 1
Şi-ascultaţi povestea mea! [ . . . ] 1 Am cetit ce-am cetit, 1 Ochii de s-au înroşit, 1
Gândurile mi-au dospit. / Să vă spui? ... am zis ! Vă spui 1 C-altfel stau ca pe un cui, 1
Neamul meu sau neamul lui 1 Parc-ar fi al nimărui 1 Şi să-i bată Dumnezeu 1 Pe
16 [1. Pînzaru, Petru Froicu], Ştiinţa în Bucovina. Ghid biobibliografic, voi. 1, Suceava,
Biblioteca Judeţeană, 1 982, p. 32-33; Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, voi. 1, Suceava-laşi,
Bivblioteca Bucovinei " 1 . G. Sbiera"-Editura Princeps, 2004, p. 1 83-1 84. Pentru mai multe informaţii,
vezi Ion Popescu-Sireteanu, Traian Cantemir, în ,.«Septentrion)). Foaia Societăţii pentru Cultura şi
Literatura Română în Bucovina", Rădăuţi, anul Il, nr. 4-5, aprilie 1 99 1 , p. 7; Stănuţa Creţu, Traian
Cantemir, în Eugen Simion (coordonator general), Dicţionarnl general a/ literaturii române, voi. I l
(C-D), Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2004, p . 5 0 ; Ion Popescu-Sireteanu, Traian
Cantemir, în Bucovina. Oam en i şi cărţi, Timişoara, Editura Augusta"-Editura Artepress, 2005,
"
p. 1 88-1 94; Elena Pascaniuc, Traian Cantemir (1 907-1 998), reprezentant al şcolii filologice şi
folclorice din Cernăuţi, în "Analele Bucovinei ", Rădăuţi-Bucureşti, anul XIV, nr. 1 [ianuarie-iunie]
2007, p. 1 33- 1 49; Costea Marinoiu, Centenar Traian Cantemir, în "Curierul de Râmnic", Râmnicu
Vâlcea, anul III, nr. 297, 20 septembrie 2007, apud www.ramnic.ro/ .. ./centenar. .. traian
cantemir. . ./2007-09-20; Nicolae Ciurea-Genuneni (coordonator), Un portret în filigran de suflet,
Râmnicu Vâlcea, Editura Almarom, 20 1 1 .
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mişei şi pe haini, 1 Toţi vânduţi pe la străini, 1 Care duc neamul prin spini, 1 Tot
prin glod şi mărăcini, 1 Parcă nu ar fi creştini ! (p. 1 0)
Cel de al doilea manuscris este semnat de Lorin Cantemir, profesor
universitar doctor inginer, despre care în lucrările biobibliografice elaborate în
ultimele decenii la Suceava nu găsim nicio informaţie 1 7 . Datele biografice pe care
le prezentăm aici ne-au fost puse la dispoziţie, cu bunăvoinţă, de către profesorul
Lorin Cantemir, fapt pentru care îi suntem îndatoraţi.
Lorin Cantemir este fiul profesorilor Traian şi Tatiana Cantemir, născută
Grimalschi. Născut la 1 7 martie 1 934, în localitatea Zelena, comuna Medveja
Mare, judeţul Hotin, face studii la Şcoala Primară "Gheorghe Tofan" din Cernăuţi
( 1 94 1 - 1 944), continuate în refugiu la Şcoala Runcu din comuna Străjeştii de Jos,
judeţul Olt. În toamna anului 1 945 se înscrie la Liceul "Alexandru Lahovary" din
Râmnicu Vâlcea, pe care îl termină în 1 952, când îşi susţine şi bacalaureatul. La
Cernăuţi, în tradiţia vremii, urmează timp de un an cursurile Conservatorului de
Muzică, pe care le continuă şi la Râmnicu Vâlcea, în particular şi ulterior la Şcoala
de Muzică înfiinţată de sindicatul local al cadrelor didactice, animat de refugiaţii
cernăuţeni stabiliţi aici după război. Studii universitare la Iaşi la Facultatea de
Electrotehnică ( 1 952- 1 957). În 1 957 obţine diploma de inginer în specializarea
Electrificarea industriei şi agriculturii. La 8 august 1 957 este încadrat ca proiectant
principal la Institutul de Proiectări pentru Construcţii Agrozootehnice (IPCA) Iaşi.
La 1 martie 1 958, transferat la Catedra de acţionări şi utilizări a Facultăţii de
Electrotehnică din Iaşi, unde funcţionează ca preparator principal. Aici face o
îndelungată carieră didactică, fiind asistent ( 1 960-1 964), şef de lucrări ( 1 9641 977), conferenţiar titularizat ( 1 977- 1 990), şef al Catedrei de utilizări, acţionări şi
automatizări industriale ( 1 989-2000), profesor ( 1 990-2004), secretar ştiinţific al
Facultăţii de Electrotehnică (2000-2004). Din 1 990 este conducător de doctorat. La
27 septembrie 2004 este pensionat, dar funcţionează în continuare ca profesor
consultant. Stagiar la Universitatea de Stat din Liege-Belgia, Institutul
Electrotehnic Montefiore ( 1 970- 1 97 1 ) şi o lună de specializare la S. N . C. B.
(Căile Ferate Belgiene Electrificate). În 1 974, obţine doctoratul cu teza Contribuţii
teoretice şi experimentale asupra maiorului trifazat liniar de inducţie şi posibilităţi
de utilizare, sub îndrumarea praf. dr. ing. Vasile Prisacaru 1 8 • Bogată activitate de
cercetare ştiinţifică, "tradiţional-inginerească", concretizată în elaborarea a
cinsprezece cărţi şi a 1 85 de lucrări, susţinute la diverse reuniuni ştiinţifice din ţară
şi de peste hotare (Anglia, Belgia, Canada, Germania, Polonia, Republica Moldova,
Ungaria). Autor şi coautor al volumelor: Îndrumar pentru lucrări practice de
laborator la acţionări electromecanice, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică,
1 964 (în colaborare cu N . V. Boţan, E. Balaban, 1. Agafiţei şi Gr. Taşcă); Tracţiune
17 Pe site-ul Academiei de Ştiinte Tehnice din România găsim însă un fişier biografic succint,
însoţit de o fotografie a sa, vezi www.astr.ro/index.php?page=aboutmember&id=6 1 JH Informaţii bogate în CV-ul prof univ. dr. ing. Lorin Cantemir.. , 20 p., datat 3 1 mai 20 I l şi
pus la dispoziţia noastră în august 20 I l .
.
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electrică, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1 972 (în colaborare cu
Mircea Oprişor); Contribuţii teoretice şi experimentale asupra motorului trifazat
linear de inducţie şi posibilităţi de utilizare, Iaşi, Institutul Politehnic, 1 974 (teza
de doctorat); Electrotermie şi electrotehnologii, volumul I, Electrotermie,
Bucureşti, Editura Tehnică, 1 997 (în colaborare cu N. Golovanov, 1. Şora,
N . Mogoreanu, M. Chindriş, Marilena Ungureanu, V. Fireţeanu, Dan Ioachim,
Gheorghe Floriganta şi R. Popa); Monografia transportului public de călători din
municipiul Iaşi, Iaşi, Editura Polirom, 1 998 (în colaborare cu C. V. Ostap şi
Eugenia Ursescu); Psihologia creativităţii. Bazele creativităţii tehnice, Iaşi, Editura
Rotaprint U. T., 1 998 (în colaborare cu Maria Ileana Carcea); Tracţiune electrică.
Acţionarea unităţilor motoare de curent continuu şi ondulat, Suceava, Editura
Universităţii [ "Ştefan cel Mare"], 1 999 (în colaborare cu Radu Pentiuc);
Electrotermie şi electrotehnologii, voi. II, Bucureşti, Editura Tehnică, 1 999 (în
colaborare cu N. Golovanov, N. Mogoreanu, M. Chindriş, Gheorghe Floriganta,
Minerva Cristea, C. Toader, D. Deheleanu, V. Maier, A. Hedeş şi D. Nicoară);
Probleme de propulsie neconvenţională a nave/ar, Constanţa, Editura Muntenia,
1 999 (în colaborare cu Doru Botez şi Ilie Cristea); Manual de creativitate,
Chişinău, Editura Tehnica-Info, 2000 (în colaborare cu Valeriu Dulgheru şi Maria
Carcea); Îndrumar de inventică practică, Chişinău, Editura Agepi, 2000 (în
colaborare cu Valeriu Dulgheru şi Maria Carcea); Construcţia neconvenţională a
girocompaselor navale, Constanţa, Editura Academiei Navale "Mircea cel Bătrân ",
200 1 (în colaborare cu Francisc Bozianu, Emil-Costel Teodoru şi Veronica
Bozianu); Creativitate tehnică. Ghid practic, Chişinău, Editura UTM, 2005 (în
colaborare cu Valeriu Dulgheru şi Maria Carcea); Iniţiere în creativitatea tehnică,
voi. I, Chişinău, Editura Tehnica-Info, 2005 (în colaborare cu Costică Niţică, Maria
Carcea, Valeriu Dulgheru şi Nicoleta Iftimie); Acţionarea electrică a instalaţii/ar
navale de guvernare activă, Iaşi, Editura Politehnium, 2006 (în colaborare cu
Vasile Dobref şi Al. Oae) 1 9 • La Iaşi, profesorul Lorin Cantemir înfiinţează
laboratoarele de Tracţiune Electrică, Sisteme Neconvenţionale de Transport şi
Utilizarea Energiei Electrice. Tot el înfiinţează laboratorul de cercetare Roblin,
unde se realizează roboţi de transport acţionaţi cu motor liniar de inducţie Roblin
O 1 , 02 şi 03. La Metalotehnica Târgu-Mureş realizează o maşină de tricotat
rectilinie acţionată cu motor liniar de inducţie şi o instalaţie de impregnat materiale
neţesute Ia Netex S.A.-Bistriţa Năsăud. În 1 973 construieşte un stand de probe
pentru un boghiu de tramvai de 2 t cu motor liniar de inducţie. În perioada 1 9 8 1 1 983 concepe ş i realizează un stand de probă de 500 m pentru vehiculul V elim 02
la 30 t, acţionat cu motor liniar de inducţie de 1 50 KW, precum şi un minivehicul şi
un boghiu sustentat magnetic. Lorin Cantemir este autorul unui număr de 20 de
brevete de invenţie. Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Tehnice din
1 9 Lista cu titlurile de volume publicate la diverse edituri, întocmită de către prof. univ. dr.
ing. Lorin Cantemir, a fost pusă la dispoziţia noastră în august 20 I l .
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România. Doctor honoris causa al Universităţii Tehnice a Moldovei - Chişinău
( 1 999). Doctor honoris causa al Universităţii "Ştefan cel Mare" Suceava (9 iunie
201 1 ) , titlu acordat "pentru meritele sale deosebite şi contribuţiile aduse la
dezvoltarea învăţământului superior din domeniul ingineriei electrice, a motoarelor
liniare de inducţie, utilizării energiei electrice, luminotehnicii şi tracţiunii electrice,
pentru spiritul său novator şi remarcabila activitate de creaţie ştiinţifică, pentru
sprij inul consecvent acordat Universităţii " sucevene. În 2006, împreună cu alţi
intelectuali, Lorin Cantemir iniţiază Simpozionul "Cucuteni 5000 - Redivivus.
Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte" . Axat pe o tematică aparţinând Culturii Cucuteni
şi organizat cu participarea unui cerc larg de specialişti din diverse domenii ale
ştiinţelor reale şi umaniste, manifestarea prinde rădăcini, ajungând astăzi la ediţia a
şasea. An de an simpozionul îşi lărgeşte arealul şi numărul participanţilor.
Convingerea sa este că, împreună, specialiştii din domeniile exacte (inginerie şi
alte ştiinţe reale) şi mai puţin exacte (arheologie, istorie etc.) vor găsi mai lesne
răspunsuri la multe întrebări ce ţin de trecutul istoric al neamului nostru, preluând
metode de cercetare din domeniul ştiinţelor exacte. Lucrările simpozionului se
desfăşoară în fiecare an la Iaşi, Chişinău şi Bacău, fiind tipărite în volum.
Amândouă textele, pe care le publicăm acum, aparţin memorialisticii
refugiului, gen insuficient cunoscut şi valorificat în cercetarea ştiinţifică din
Bucovina. Cei interesaţi de cunoaşterea destinului acestei provincii, din perspectiva
"
"istoriei totale , ar putea găsi în astfel de texte o diversitate de date şi informaţii
referitoare la evenimente, oameni şi etologie umană, relaţii interetnice, instituţii,
categorii sociale, valori cultivate în familia şi societatea vremii, viaţa de zi cu zi din
Cernăuţi, capitala cosmopolită a provinciei, şi din lumea patriarhală a satelor,
surprinsă înainte şi după invazia bolşevică din iunie 1 940. În universul dramatic al
vieţii bucovinene în catabază, când mii de refugiaţi fug din faţa "puhoiului rusesc",
presimţind "urgia şi prăpădul" şi trăind dureros spaima de a "nu se pierde printre
străini ", se disting ici şi colo figuri luminoase, precum cea a profesorului Erwin
Klein, rar exemplu de omenie într-o lume a neomeniei generalizate. Profesorul
Traian Cantemir şi fiul acestuia, Lorin Cantemir, sunt martori ai evenimentelor din
vara anului 1 940, petrecute în partea de nord a Bucovinei. Textele semnate de
aceştia cuprind mărturii ale ocupării Bucovinei şi ale refugierii lor în România,
înfiripate ca rod al unei memorii "fără distorsiuni majore", după cum mărturiseşte
profesorul Lorin Cantemir, învăluite discret de "sentimentul regretului şi al
nostalgiei după timpul trecut" . Ca "scriituri nonficţionale", aceste amintiri aparţin
"
"
"literaturii suferite , constituindu-se într-un "gen hibrid situat între literatură şi
"
"
istorie. Ca "literatură de frontieră , "paraliteratură , " literatură fără ficţiune",
"
"literatură secundă 20, aceste scrieri ar defini "un tărâm al nimănui, neputându-se
20 Vezi Silvian losifescu, Literatura de frontieră, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1 97 1 ;
N icolae Florescu, Profitabila condiţie, Bucureşti. Editura Cartea Românească, 1 983; Literatura
memorialistică. Radu Petrescu, ion D. Sirbu, N. Steinhardt, Antologie, prefaţă, dosare critice,
comentarii, note şi bibliografic adnotată de Ion Mano1escu, Bucureşti, Editura Humanitas, 1 996.
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stabili procentual cât din memorialistică reprezintă istorie ş i cât literatură" . Ele
prezintă evenimentele în mod direct, sunt fruste, au un grad sporit de subiectivitate,
preferă distincţiile tranşante şi culorile alb-negru. Deşi sunt scrise ulterior
evenimentelor, prin recursul la memoria care distorsionează, deşi operează cu "o
selecţie subiectivă de amintiri "2 1 şi nu întreprind "o inventariere obiectivă,
impersonală a unor evenimente istorice", ele aspiră să reflecte totuşi obiectiv
realitatea. În astfel de scrieri identificăm două "voci temporale" distincte: vocea
trecutului - "evenimenţială şi faptică" - şi vocea prezentului - "afectivă şi
stilistică" . Istoriei i se subordonează "timpul trăirii, cu o componentă testamentară
şi un conţinut obiectiv", iar literaturii "timpul mărturiei ", caracterizat prin "filtrarea
subiectivă a evenimentelor şi libertatea stilistică a naratorului" . În această cheie de
lectură ar trebui citite şi aceste scrieri memorialistice, deseori încărcate de
subiectivitate, cu accente critice faţă de administraţia românească a vremii şi faţă
de autorităţile sovietice de ocupaţie deopotrivă.
În pregătirea pentru tipar a manuscriselor am respectat normele ortografice şi
de punctuaţie stabilite de Academia Română. Pentru a nu afecta valoarea de
document de epocă, am păstrat, cât mai mult cu putinţă, formele regionale şi
arhaice din text, care conservă, sub aspect lexical, gramatical şi stilistic, ceva din
pitorescul Bucovinei de altădată, surprinsă într-un moment dramatic al istoriei sale.
Omisiunile din text ne aparţin şi sunt marcate cu croşete [ . . . ]. Tot aşa sunt marcate,
peste tot, intervenţiile noastre, operate numai pentru facilitarea lecturii. În anexa
lucrării, reproducem mai multe fotografii, adevărate documente de epocă, puse la
dispoziţia noastră, în copii, de către prof. univ. dr. ing. Lorin Cantemir.

ÎNTOARCERI ÎN TIMP

1) REFUGIUL DIN BASARABIA ŞI BUCOVINA, 1 940
TRAIAN CANTEMI R

Aşezată la răscruce de vânturi, România a fost, din vremi trecute, ţinta unor
perpetue pofte teritoriale străine. Vecinii din jur îi râvneau nu numai plaiurile, cu
iarba crudă şi dulce, ci şi bogăţiile ascunse în măruntaiele pământului. Ca să-şi
menţină zestrea stăpânită de la străbunii străbunilor, oamenii acestor meleaguri au
21
" Indiferent de canoanele genului, memorialistica ţine de o reconstrucţie selectivă:
memorialistul nu este, precum istoricul, un judecător care caută martori garanţi, ci un judecător care
este el însuşi martor participativ" . Vezi Ruxandra Cesereanu, Gulagul în conştiinţa românească.
Memorialistica şi literatura închisorilor şi lagărelor comuniste. Eseu de mentalitate, Ediţia a II-a
revăzută şi adăugită, laşi, Editura Polirom, Colecţia "Plural M", 2005, p. 1 2; Paul Ricceur, Temps et
n!cit, 1-III, Paris, Seuil, 1 983, 1 984, 1 985.
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făcut corp comun pe întinsul ţării, împotrivindu-se cu dârzenie intenţiilor nesăbuite
ale hrăpăreţilor. De aceea, când patria era în primejdie, pe culmile dealurilor
apropiate se aprindeau, la vedere, focuri în vâlvătaie, iar buciumele de Ia stâni
sunau alarma în munţi. Oamenii din cuibarele satelor îşi părăseau atunci casa şi
avutul şi, luându-şi numai ghioaga şi toporul, mergeau să taie trufia invadatorilor.
Vitejia plăieşilor noştri a trecut nu numai în cronicele naţionale, ci si în cele de
dincolo de hotar.
După ele, partea de ţară care a înfruntat cele mai multe vijelii străine a fost
Bucovina. Strajă de nădejde la marginea fruntariilor, ea a stăvilit furia puhoaielor
duşmane cu jertfa celor mai destoinici plăieşi pe care i-a crescut. Faptul s-a
întâmplat nu o dată, pentru că atât polonii, ungurii, cât şi ruşii au avut ocârmuitori
cu tendinţe expansioniste. Pe aceştia nu-i interesau nevoile poporului propriu,
starea lui mizeră, în care abia îşi trăgea sufletul, dăj diile ce i se cereau continuu, ci
numai satisfacţia îngâmfării personale. Deşi românii le-au potolit nu o dată avântul
de-a ajunge la Ţarigrad, ei n-au înţeles învăţăturile istoriei, ci au continuat să bată
la porţile ţării, în speranţa că vor găsi momentul potrivit ca să poată intra biruitori.
Din cauza aceasta, unii din cârmuitorii neamului nostru au luat toate măsurile
de precauţie, încât, la primul semnal de alarmă, ţara să fie sub steag. În scopul dat,
în timpurile moderne, fiecare cetăţean a primit câte o mică foaie albastră, pe care
era trecut numele, pronumele şi unitatea militară căreia îi aparţinea. Foile erau
marcate cu diverse însemne. Ale mele erau: M. Z. L. Dimineaţa, la ora 7, la radio
se anunţau buletinele celor care trebuiau să plece la regiment.
Concentrările erau lungi şi multe.
Când, într-o dimineaţă, am auzit la radio şi însemnele militare de pe foaia
mea albastră, mi-am luat lădiţa de campanie, rămasă de la tata din Primul Război
Mondial, şi-am plecat la Regimentul 4 Vânători Lipcani. Acolo era freamăt mare,
ca la bâlci. Cei veniţi în urma apelului radio difuzat, nu ştiau cui să se prezinte, ca
să-şi facă datoria. Cei repartizaţi erau în derută, pentru că nu toate indicaţiile date
de nişte caprari infatuaţi erau corecte şi lămuritoare. Când mi-a venit şi mie rândul
să întind foaia albastră de concentrare, plotonierul major de la masa de lucru s-a
zborşit la mine, de credeam că mă înghite cu tot cu lada de campanie. "- Acum îmi
vii, soldat T. R. ? " T. R. însemna soldatul cu termenul militar redus la un singur an.
Ca semn distinctiv, avea pe umăr o cordeluţă, bandă galbenă, îngustă, zigzagată cu
fir roşu. Aceasta însemna că tânărul avea cel puţin bacalaureatul. Pentru că n-am
răspuns fulger la întrebare, domnul plotonier Furdui găsi de cuviinţă să o mai
repete o dată: "- Acum îmi vii, soldat T.R.? " "- Acum, domnule plotonier! "
"
"
"- Unde ai fost până acum? "- În curtea cazărmii, unde să fiu? i-am spus apăsat.
Supărat foc pe mine pentru necuviinţă faţă de superior, încerca să-mi găsească nod
în papură. "- Şi zici c-ai fost în curtea cazărmii? " "- În curtea cazărmii, domnule
plotonier major! " "- Sigur?" "- Sigur! Absolut sigur! " "- Şi de ce n-ai venit Ia
mine?" "- Pentru că nu ştiam că aveţi nevoie de subsemnatul ! " "- Cum, nu ştiai
când ai căpătat ordin de chemare?" "- Da, e adevărat, am primit ordin de chemare,
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dar pe e l nu spunea să mă prezint l a dumneavoastră, ci l a regiment" . "- Mă, nu face
pe nebunul, căci cu mine n-o să-ţi meargă! Ai auzit?" "- Am auzit, domnule
plotonier major, dar n-am priceput" .
Cei din jur au început să râdă. Şi căpitanul a dat să facă la fel. Când şi-a dat
seama că plotonierul Furdui îi zice înainte pe glasul său şi că e gata să-şi iasă din
pepeni, căpitanul i-a ordonat să mă încadreze rapid, ca să scape de mine. "- N-am
cum să-I încadrez" , i-a raportat el, cu călcâile lipite regulamentar, "pentru că
regimentul lui iese chiar acum pe poarta cazărmii " . "- Dacă n-ai cum, fă-i o foaie
de întoarcere acasă, să se ducă învârtindu-se ca ciocârlia" . Mie atât mi-a trebuit!
Asta am vrut: să mă duc acasă. Dar nu cum mi-au dorit domnul căpitan şi domnul
plotonier Furdui, învârtindu-mă ca ciocârlia, ci în pas de vânător de munte, ca să
ajung cât mai repede şi să-i văd pe ai mei. Era 27 iunie 1 940.
Acasă, la părinţii Tatianei, unde o lăsasem cu copilul, era linişte şi pace.
Mama soacră robotea în bucătărie, pe lângă nişte oale de tuei, să-i iasă ciorba bună.
Tata socru întinsese în mij locul curţii câteva prelate verzui şi acum scutura pe ele,
ajutat de doi vecini, o piramidă de măciulii de mac, să-I lase să se usuce la soare.
Era frumos şi curat, scânteind în razele toride ale amiezii gri-albastru. Se cerea la
export. Aveau nevoie de el nemţii, pentru utilizări farmaceutice.
Seara, ca de obicei, am ascultat radioul. Aveam unul la baterii, căci în
comuna în care tatăl Tatianei era preot paroh nu exista reţea electrică. Ştirile pe
care le transmitea aparatul atunci erau neimportante, fade. Se vorbea despre
recoltarea grâului şi despre " strălucitele răspunsuri " pe care le-a dat la examenul de
bacalaureat principele Mihai, ajuns mai târziu rege al României.
Schimbând postul nostru de emisie cu unele străine, am rămas înmărmurit
[de] ce comunicau acestea. Nu-mi venea să cred urechilor că Maj estatea Sa, regele
românilor, a cedat ruşilor nordul Bucovinei şi Basarabia, fără să spună un cuvânt
nimănui. Cum zona în care locuiau părinţii Tatianei aparţinea B asarabiei, însemna
că peste noi se va revărsa curând puhoiul rusesc. Comunicatul dat cerea ca lumea
să nu se impacienteze şi să-şi vadă liniştită de treburi, ca înainte. Nu ştiu cum au
avut neobrăzarea cei ce I-au formulat să mai adauge asemenea inepţie. Fiecare îşi
putea da seama că ne aşteaptă urgia şi prăpădul .
După ce a m stins aparatul d e radio, [mult timp] n u puteam crede că
Majestatea Sa Regală a avut bunătatea să ne vândă ca pe nişte animale de jug, de
care nu mai avea nevoie. Ce facem acum? Unde ne ducem? Acasă, în Basarabia, la
părinţii Tatianei, nu puteam rămâne în ruptul capului. Ruşii ne-ar fi prins, ca într-un
cuibar de pitulici, pe toţi odată. La Cernăuţi iar nu aveam ce căuta, pentru că nici
acolo nu e sigur că vom scăpa de "prietenii ruşi" . Singura soluţie era sa plecăm
unde vom vedea cu ochii, numai să fie în România, la noi în ţară, să nu ne pierdem
printre străini. Cum plecarea noastră era legată de actele personale, pe care le
aveam acasă, la Cernăuţi, trebuia să trecem întâi prin oraşul de pe Prut cu aspect
occidental şi să le luăm de acolo, din sertarul biroului meu. Pentru aceasta însă era
necesar să-i convingem pe părinţii Tatianei să plece şi ei. Părinţii n-au vrut să audă
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de asemenea plecare pentru nimic în lume. "- Unde să ne ducem? Cine ne
primeşte? Din ce vom trăi?'' se văitau ei printre lacrimi. "- Nu plângeţi, căci nu e
cazul. Mai bine să chibzuim cum trebuie să procedăm, ca să ieşim cu bine" . "- După
părerea mea", mi-am expus eu planul, "după ce luăm actele şi obiectele de preţ din
casă, plecăm la sora şi părinţii mei, la Suceava, aflată în afara zonei de ocupaţie
rusească" . Părinţii Tatianei urmau să înhame imediat caii şi să treacă Prutul la
Rădăuţi, prima localitate din Moldova rămasă în afara ameninţărilor. Nu era vorba
de Rădăuţul Bucovinei, ci de cel moldovenesc, uitat pe harta ţării. De acasă, din
comuna Zelena şi până la Lipcani, unde se trecea Prutul, spre Rădăuţi, cu caii
noştri făceam o oră şi j umătate. Deci părinţii Tatianei, dacă plecau imediat, puteau
uşor fi puşi la adăpost. Î n consecinţă, am înhămat la repezeală bidiviii, am pus în
căruţă câteva boarfe şi orz pentru cai şi l-am rugat pe un vecin să ne ducă la
Medvej a, la gară, la circa 4 km, ca de acolo părinţii să plece la Rădăuţi, cum am
convenit, iar noi să ne continuăm drumul, spre Cernăuţi, acasă.
Ajungând la gară Medveja, nu mică ne-a fost surpriza să-I întâlnim pe
învăţătorul Ion Pârlea cu un grup de şcolari cu steaguri şi steguleţe roşii. M-a
copleşit atunci o cumplită revoltă la adresa acestui trădător de ţară şi împotriva
tuturor acelora care făceau parte din tagma lui. "Uite, mi-am zis în sine-mi, cui am
încredinţat noi educaţia patriotică! Pe cine am lăsat să vorbească tinerelor generaţii
despre Ştefan-Vodă şi Mihai Viteazul ! " Dacă eram mai forte, i-aş fi dat un brânci,
de să nu se scoale de jos trei zile în şir. A trebuit însă să stau molcom, la locul meu,
şi să asist la derularea evenimentelor.
Când ne-a văzut în gară, cu bagajele de drum, Ion Pârlea nu s-a putut reţine
să nu ne atingă cu şfichiui vorbei . "- Plecaţi acasă la Cernăuţi sau vă continuaţi
drumul?" "- Ba, ni-l continuăm" . "- Şi unde vă duceţi?" "- Unde vom vedea cu
ochii " . "- Cu ochii nu prea aveţi unde să vă uitaţi, căci România a devenit mică, de
mărimea unui cuibar de găină" . "- Nouă atât ne ajunge! " am zis, gata să-I
binecuvântez cu [câteva] vorbe urâte. N-am putut însă să-I feştelesc cum se cuvine,
căci în gară şi-a făcut intrarea, grăbită, trenul plecat de cu noapte din Chişinău.
Instalat pe bancheta din apropierea geamului, mă uitam, ca de obicei, cum
trec prin faţa noastră cantoane de cale ferată, bariere vopsite alb-negru şi armăturile
de fier ale podurilor. De astă dată şoselele ce veneau spre tren nu mai erau adormite
în soare, ci forfoteau de lume multă, care dinspre Nistru se retrăgea cu grănicerii de
la pichetele de pază de pe frontieră. Aceştia erau însoţiţi de câte un pâlc de civili
care-şi duceau pe umeri resturile unor gospodării lăsate întâmplărilor şi paraginei,
rău abătuţi, gata de lacrimi.
Ajunşi la Cernăuţi, ne-am grăbit să ajungem pe Strada Gheorghe Lazăr, unde
ne aveam apartamentul, nu departe de Uzina Electrică aflată în coasta Grădinii
Publice. În consecinţă, ne-am îndreptat spre staţia de tramvai din faţa gării.
Tramvaiul ne-ar fi dus foarte aproape de casă, dar n-a fost să fie, pentru că, venind
de peste Prut şi îndreptându-se spre centrul oraşului, treceau escadroane de cazaci
călări, echipaţi şi având lăncii lungi, în vârful cărora fluturau steguleţe roşii.
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Apoi, mai târziu, s-a auzit un zgomot puternic de motoare, combinat cu
scrâşnetul şenilelor de tanc pe pavajul de piatră cubică.
Desigur, această demonstraţie de forţă ne-a pus pe gânduri, comparând-o cu
dotarea armatei române, cu căruţe, ca şi în 1 877, şi cu eşecul înzestrării ei cu
�chipament modem, datorat camarilei regale îmbogăţite prin faimoasa " afacere
Skoda". Desigur, comparaţia este prea simplistă. Mai târziu, în linişte, s-au mai
adăugat şi alte exemple din istorie, care spuneau altceva. Astfel, bătălia de Ia
Mărăşeşti a fost câştigată de armata română, mai prost dotată, dar foarte motivată.
Poporul finlandez, numai de circa cinci milioane, a ţinut piept cu bărbăţie aceleiaşi
armate sovietice. Mai mult, cam peste un an, aceeaşi armată română a eliberat
� asarabia de sub ruşi, prin forţa armelor şi cu un sprijin redus al armatei germane.
In fine, Chişinăul a fost eliberat de [o] divizie de blindate a armatei române. Este
[apoi] de crezut că laşitatea sau trădarea a provenit de la cele mai înalte nivele de
conducere a României.
În lipsa tramvaielor, îngrijoraţi şi grăbiţi, am luat o birjă din cele care
staţionau în faţa gării. Mergând acasă, după acte, ne întrebam dacă nu cumva găsim
apartamentul ocupat şi casa răvăşită. Ce ne facem atunci? Unde ne aciuăm, până
luăm o hotărâre judicioasă. Întâmplarea a vrut însă ca acasă totul să fie în ordine.
După ce-am dormit, în noaptea aceea, în paturile noastre, ne-am sculat
dimineaţa, să mergem la gară şi să urcăm în primul tren, care să ne ducă în
România. Gara era pustie. O singură garnitură se vedea staţionând undeva, pe la
macazuri. Am urcat, fericiţi că am găsit trei locuri libere şi ne-am aşezat pe ele. Nu
peste mult, trenul s-a pus în mişcare. A trecut prin faţa gării în plină viteză.
"
Credeam c-am scăpat de "raiul bolşevic . După câteva sute de metri însă garnitura
"
şi-a încetinit viteza, apoi s-a oprit. "- De ce stă trenul? au întrebat câteva capete
"
"
curioase. "- Face manevră! a spus un ceferist. "- Nu pleacă nicăieri? "- Nu,
"
domnule! Nu pleacă nicăieri !
N-am crezut. Probabil că minţea. În eventualitatea aceasta, am stat locului, să
vedem dacă într-adevăr nu pleacă. Şi n-a plecat. Câteva ore mai târziu, au urcat în
tren câţiva cazaci cu armele pe umăr şi ne-au cerut să coborâm. Când ne-am dat
jos, pe peron, ne-am întâlnit cu o verişoară de a Tatianei. Ducea de mână un băieţel
de vreo cinci ani. Era urmată de un tânăr cu bagaje, care era vărul Boris Ostap.
"
"- Unde te duci, Vivi? a întrebat-o Tatiana. "- La Bacău, la Vasile. E concentrat
"
acolo . Apoi, după o mică pauză, a continuat. "- Acum eu ce mă fac? Dacă ne-au
dat jos din tren, în fapt de seară, unde îmi petrec noaptea? Nu mi-i de mine, dar
"
unde-I culc pe Mircea? Tatiana s-a uitat cu milă la grupul celor trei rude şi apoi i-a
spus verişoarei: "- Dacă nu aveţi unde sta noaptea aceasta, poftiţi la mine, tu, Vivi,
"
băiatul şi verişorul . Boris, care s-a dus a doua zi dimineaţa la gară, să vadă ce
trenuri sunt pentru Suceava-Bucureşti, n-a găsit niciunul. Toate erau suspendate. Şi
aşa a rămas.
În situaţia aceasta, Tatiana le-a prelungit şederea celor trei musafiri la noi
până când lucrurile se vor normaliza. Minunea aceasta însă nu s-a întâmplat, încât a
trebuit să pătimim multe şi mărunte în continuare.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

15

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

589

Musafirii au intrat în subzistenţa noastră cu tot ce mai aveam atunci în
cămară. Lucrul n-a fost uşor, pentru că vedeam cum se topesc rezervele şi altele nu
mai puteam pune în cămară. Rămas fără salar[iu] şi alte venituri adiacente, eram ca
o frunză în voia vântului. Ca să ne putem întreţine de azi pe mâine, am început să
vindem din casă obiectele mai puţin necesare. Primul lucru a fost să ne dispensăm
de dublura lenj eriei de pat, cumpărată nu de mult, apoi au urmat rochiile Tatianei
şi, Ia urmă, un costum de al meu, la care ţineam mult. Obiectele de îmbrăcăminte
feminină s-au vândut cât ai clipi din ochi, cumpărate de rusoaicele care doreau să
se civilizeze cat mai repede şi să intre în rând cu lumea. Până atunci, purtaseră
rubăşti şi cizme cu urechea scoasă din tureatcă. Aşa se prezentau invadatorii ruşi,
care se autointitulau, probabil bine îndoctrinaţi "eliberatorii României de sub
dictatura regală şi asupritorii şi exploatatorii burghezo-moşiereşti" .
Unii dintre invadatorii- " eliberatori ruşi " veniseră cu soţiile. Le cunoşteam că
sunt de dincolo după costumaţia nenorocită pe care o purtau. Trezindu-se în altă
lume, căutau să se adapteze cât mai repede noilor condiţii. Frumosul şi calitatea
atrag întotdeauna. Nici ele n-au putut să li se sustragă. În consecinţă, au încercat să
se îmbrace după moda timpului, pe care au găsit-o la noi. Cum pe atunci încă nu
puteau distinge o cămaşă de noapte de o rochie, apăreau pe stradă de parcă atunci
s-ar fi sculat de sub plapomă. Nu ştiau, se vede, că noaptea se doarme în îmbrăcări
specifice, altele decât cele de zi. Poate chiar sărăcia "raiului comunist" i-a obligat
[pe oameni] la alte obişnuinţe.
Sub dominaţia sovieticilor, am dus-o cât se poate de prost. Întâi, pentru că nu
puteam suporta asuprirea străină ca o realitate care ne ştirbea demnitatea naţională.
Al doilea, pentru faptul că ruşii, aceste păsări de pradă îmbrăcate în rubăşti cachii şi
pantaloni bufanţi, ne confiscau tot avutul, trimiţându-1 la flămânzii de dincolo de
hotar. Mulţi din ei cunoşteau realitatea şi, când vorbeau despre trenuri, declarau
deschis că cele care mergeau spre Rusia se mişcau încet, pentru că erau doldora de
bunuri vestimentare şi alimente rechiziţionate (furate), pe câtă vreme cele ce se
reîntorceau din pustiurile siberiene alunecau uşor, pentru că nu aduceau decât
"
" spicichi şi tabac (chibrituri şi tutun). Despre precaritatea, care domnea Ia
sovietici, vorbeau nu numai asemenea termeni economici, ci şi [unele] formulări
verbale versificate, care se refereau fie la lipsa de alimente, fie Ia cea de
îmbrăcăminte. Sloganul care circula atunci, în legătură cu dispariţia alimentelor, a
obiectelor de uz personal şi a vestimentaţiei era: " Rău era cu «der, die, das», 1 Da-i
mai rău cu «davai ceas». 1 De la Nistru pân' la Don 1 Davai ceas, davai palton, 1
Davai ceas, davai moşie, 1 Haraşo tovărăşie! " . Cupletul a fost folosit şi de
cunoscutul Constantin Tănase, marele nostru actor satiric al epocii respective.
Cozile noastre de topor I-au pârât guvernanţilor, pentru îndrăzneala de a-şi bate joc
de ruşi, încât aceştia i-au închis gura patriotului de captivantă inspiraţie, de n-a mai
scos, mai târziu, nicio vorbă.
Dominaţia sovieticilor am suportat-o de la Sf. [Apostoli] Petru şi Pavel, din
vară şi până în iarnă. Am fi rămas şi mai departe în aceleaşi condiţii de umilinţă
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dezonorantă dacă, între timp, nu se ajungea între nemţi ş i ruşi I a o convenţie, în
urma căreia circa 94 600 de persoane din Bucovina, nemţi, români ş. a. au putut
trece în Germania. Pregătirile lor de plecare ne răscoleau sufletul şi ne înnegurau
speranţele în viitor, căci pentru noi nu se întrezărea nimic bun. Nimic care să ne
întreţină moralul. Şi totuşi acest " bun " a venit, în sensul că, în vederea plecării în
Germania a cetăţenilor nemţi, s-a constituit o comisie, care tria oamenii care doreau
să se ducă în depărtări teutone. La comisie se putea prezenta oricine era etnic
german. Era formată dintr-un enkavedist rus şi un ofiţer german din trupele S. S.
La comisia aceasta s-a adăugat şi o evreică din Cernăuţi, care cunoştea multă lume
din oraş, pentru că deţinuse, ani la rând, o prăvălie cu parfumuri. La ea venea
spuma oamenilor din cetate.
Fiind născut la Pătrăuţi pe Suceavă, aflat în spaţiul Austro-Ungariei, actele
[mele] de naştere erau în limba germană. Când mă zbăteam de moarte [dacă] să mă
duc sau nu la comisia aceasta, m-am întâlnit întâmplător cu EIWin Klein, profesor
de limba germană la acelaşi Liceu "Aran Pumnul ", unde funcţionam şi eu, şi fost
coleg de facultate [cu mine]. "- Ce faci aici? " m-a întrebat Erwin Klein. "- Aştept
deportarea! " i-am spus cu gura amară. Colegul mi-a prins repede vorbele şi m-a
întrebat, uitându-se în jur, să nu ne audă cineva ce vorbim, dacă n-am perspective
de evadare. "- Nu am, pentru că ruşii au luat măsuri de precauţie. N-ai citit ce-a
făcut profesorul N. Tcaciuc-Aibu? A şters-o în partea liberă a ţării şi acolo, la Vatra
Domei, a povestit într-un ziar local peripeţiile prin care a trecut, ca să ajungă în
siguranţă" . "- Şi tu nu poţi face la fel?" a întrebat EIWin Klein.
EIWin Klein a înţeles hazardul la care ne expunem şi-a început a zâmbi.
Lasă
că te scot eu din încurcătură! " m-a asigurat el. Poimâine prezentaţi-vă, fără
"
copil, Ia Comisia de Repatriere Germana-Rusă şi cereţi să fiţi şi voi trecuţi pe o
listă de plecare. Nu-mi venea a crede că s-ar putea termina coşmarul care mă
chinuia, de luni, fără sfârşit. A fost o bucurie nebună pentru mine! M-am potolit
însă repede, pentru că cei ce nu erau admişi de comisie, erau aşteptaţi la uşă de
santinele ruseşti, să-i ducă în zonele arctice ale Siberiei, ca să le treacă febra
emancipării naţionaliste. Erau socotiţi "duşmani ai poporului" . În condiţiile acestea
întunecate, care îmi dădeau impresia că-mi crapă capul de întrebări şi teamă, ne-am
dus la comisie. N-aveam altă soluţie. În hol ne aştepta EIWin Klein. Surpriză mare,
plăcută. Venise să ne fie de ajutor, la nevoie. Cu el am deschis uşa infernului. Î n
faţa noastră ne-a întâmpinat de pe peretii scoroj iţi ai încăperii portretul Fiihrerului
german şi cel cu musteţi pleoştite al lui Stalin. Tremuram ca varga. Î n loc să
vorbim noi şi să ne spunem păsul, cum era cazul, în discuţie s-a angajat doar EIWin
Klein cu ofiţerul german. Au vorbit în legătură cu pregătirile făcute în privinţa
primului transport de refugiaţi. În timp ce puneau la cale ultimele amănunte,
ofiţerul german ne-a întocmit paşapoartele necesare, o cartotecă cu şnur, şi ne-a dat
să semnăm o hârtie, de primirea lor. Era afabil, zâmbăreţ.
Când am ieşit din camera de tortură, ne făcea impresia că l-am prins pe
Dumnezeu de picior. Acasă, nu ştiam cum să-i mulţumim lui EIWin Klein că ne-a
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salvat viaţa. l-am pregătit un cadou pe cinste şi i l-am prezentat, drept dar, pentru
naşterea primului său copil, Winfried.
Până la 1 5 noiembrie, am fost liberi. La data respectivă, a avut loc
îmbarcarea. S-a făcut nu din Gara Centrală, ci din Gara "Grădina Publică" , de la
celălalt capăt al oraşului. Când ne-am văzut în tren, ne-a venit să chiuim ca barbarii
la nuntă. Î n sfârşit, se termina cu starea noastră de tensiune epuizantă. Eram acum
liberi !
Trecând râul San, la Sanok, care despărţea atunci Polonia ocupată de ruşi de
cea ocupată de germani, călătorii nu mai puteau de bucurie. Unii se îmbrăţişau, alţii
plângeau, iar a treia parte stătea năucită, nevenindu-i să creadă că trăieşte o
realitate aşteptată cu sufletul la gură. Ajunşi în partea germană, am fost invitaţi să
trecem să ne spălăm, iar apoi să luăm Joc la mesele din barăcile mirosind proaspăt a
răşină de brad. A fost prima dată când am mâncat Smirwurst, o pastă de cârnat
foarte gustoasă. Acasă n-aş fi dat pe ea nici doi bani. Banchetul s-a terminat cu un
pahar de ceai din plante indigene, închinat prietenilor din jur.
După o altă bucată de drum, am ajuns la Gleiwitz. La dormit, am fost
conduşi în nişte camere spaţioase ale unei mănăstiri de călugări, care aparţineau nu
ştiu cărui ordin bisericesc. Pe duşumea era răsturnat un strat gros de paie şi două
pături. Una servea ca cearceaf, a doua ca învelitoare.
Trezindu-ne a doua zi dimineaţa, am constat, cu surprindere, că afară
ninsese. Totul era alb, ca în ţinuturile polare. Lumina aceasta imaculată ne-a
înviorat. Apoi am trecut la o comisie de repatriere în Germania. Aici am declarat
că, dacă se poate, am vrea să ne întoarcem în România, să ne ducem necazurile şi
bucuriile alături de ai noştri. "- Să sperăm că dorinţa dumneavoastră se va
împlini " , a zis neamţul dolofan.
Abia ieşit de la comisie, lumea cunoscută m-a întrebat curioasă: "- Ce i-ai
spus neamţului, când te-a întrebat dacă vrei să rămâi în Germania?" ,.- Ce puteam
să-i răspund? Dacă se poate, m-aş întoarce acasă". "- Rău ai făcut, dacă ai spus
aşa!" şi-au dat [cu] părerea nişte femei speriate. "Acum cine ştie ce necazuri te
pasc" . "- O să vedem! Nu mi-i teamă. Am trecut prin situaţii şi mai grele decât asta
şi-am scăpat cu bine. N-oi scăpa si acum? " Grozăvindu-mă cu asemenea declaraţii,
mă întrebam în interiorul meu ce se întâmplă cu mine dacă am greşit, răţoindu-mă
fără control . "- Să-ţi ajute Dumnezeu să învingi stavilele Ia rând! " m-a
binecuvântat o pravoslavnică. "- Mulţam frumos! "
După trierea pe etnii, noi, românii, am fost repartizaţi în trei lagăre, apropiate
unul de celălalt. Familia mea şi cu mine am ajuns, în primăvară, la Mittelsteine, o
localitate muntoasă a Germaniei, la circa 80 km sud de Breslau. Acolo am dus-o
acceptabil. Deşi nemţii aveau acută nevoie de mână de lucru, pentru că bărbaţii
erau aproape toţi mobilizaţi, nici unul din noi n-a fost silit să fie angajat în muncă.
Aşa s-a făcut că mulţi români, neputând suporta inactivitatea, s-au angajat [ei]
înşişi să fie vatmani la tramvaie, muncitori necalificaţi în diverse întreprinderi,
oameni de pază. La începutul sosirii noastre în lagăr, ieşirea pe poartă se făcea
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

592

Vasile 1. Schipor

18

numai cu bilet de voie. Pe urmă, convingându-se nemţii cine suntem, au desfiinţat
plantoanele şi ne-au dat voie să ne ducem unde vrem. Cu ocazia aceasta, am
cunoscut împrejurimile Gleiwitzului, viaţa cetăţenilor, conduita lor în diverse
împrejurări. Pe lângă munca obositoare, pe care o efectuau necontenit, într-o zonă
carboniferă, unde cămăşile trebuiau schimbate de la o zi la alta, din cauza fumului
înăbuşitor, ştiau să petreacă şi să se cultive.
Î n jurul Gleiwitzului erau mici orăşele satelit, ca Beuthen, Hindenbung, care
întreţineau o viaţă culturală de toată cinstea. Acolo am văzut întâi Walkiria,
Gotterdămmerung, Haffast, Faust şi o serie de operete care te cucereau prin
drăgălăşenia conţinutului lor dramatic, prin buna dispoziţie a actorilor, prin fantezia
luxuriantă a decorurilor.
Deşi în Germania n-am dus-o rău, ne mânca, în schimb, urât, dorul de casă.
Zilnic nu ne doream decât întoarcerea în ţară. Cât mai repede şi cât mai neîndoios.
Ori repede le nostru s-a prelungit aproape un an. După jalbe şi intervenţii din partea
românilor din lagăre şi a rudelor de acasă, sub influenţa opiniei publice, norii
aşteptării de deasupra noastră au început să se distrame. La un moment dat, a sosit
la Gleiwitz un colonel român, pensionar, care avea delegaţia să ne repatrieze.
Pentru că nu se pricepea la ceea ce trebuia făcut practic, G. Cârstean, secretarul
Universităţii din Cernăuţi şi cu mine ne-am angajat să-i facem noi toate formele
necesare pentru întoarcerea în ţară a refugiaţilor. Când hârtiile au fost gata, românii
din lagărele germane au urcat, uşuraţi sufleteşte, scările vagoanelor, cu destinaţia
România, pe Dunăre, prin Viena. A fost o bucurie nebună, de durată.
Pentru că ne-am pierdut răbdarea să ajungem odată acasă, drumul de la
Mittelsteine până la Viena ni s-a părut o veşnicie. În capitala Austriei ne aştepta, în
port, un vas dunărean, ca să ne ducă în ţară. Legănaţi de valurile marelui fluviu,
aveam impresia că plutim în ireal, că momentele pe care le trăim aparţin unor
visuri întreţinute de mine, de când am plecat de acasă. Şi cum era în plină vară,
locurile pe unde treceam mi se păreau nişte cărţi poştale ilustrate de toată
frumuseţea. Cine şi-a putut imagina că aparţin vieţii noastre zbuciumate, pe care ni
le-a oferit istoria? ! Era o dovadă în plus că realitatea depăşeşte, nu o dată,
imaginaţia, apelând la ea ori de câte ori faptele ies din comun.
ACASĂ
Reîntorcându-ne după un an acasă, prima dorinţă pe care am manifestat-o a
fost să ne revedem vechile cunoştinţe. Cu unele ne-am întâlnit repede, pe stradă sau
în magazine. Cu altele însă nu. Dispăruseră în fundul Siberiei, pentru că sovieticii
aveau nevoie de mână de lucru. Războiul, în care s-au angaj at, le-a cerut multe
j ertfe umane. Golurile se cereau completate. Aşa se face că până şi femeile noastre
au fost deportate în frigurile siberiene. Cazul Aniţei Nandriş, sora profesorului
universitar de la Cernăuţi, care s-a întors după 20 de ani de detenţie în frigurile
Siberiei, e arhicunoscut. La fel e cel al Melexinei Bădăluţă sau [cel] al Paraschiţei a
lui Diba.
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Cutreierând, Ia întâmplare, străzile întortocheate ale Cernăuţului, să-mi
amintesc de trecut, m-am întâlnit, pe Bulevardul Iancu Flondor, înţesat întotdeauna
de lume, cu Mariuţa Loghin şi cu Sevastiţa Vasilescu. Ultima s-a făcut că nu mă
vede. De ce? Nu mă ştiam cu nimic vinovat. Dimpotrivă. M-am purtat cu ea
întotdeauna cavalereşte. Am ajutat-o de multe ori în mici nimicuri. Pentru asta nu
vroiam recompense. Doream doar să ştiu cum de-a ajuns la amnezia aceasta
ciudată, de nu mai recunoaşte oamenii. Întrucât conduita aceasta s-a repetat de mai
multe ori, într-o zi, am fugit după ea şi am prins-o de braţ. "- Unde te grăbeşti? De
când alerg după tine! " "- Am auzit că la Hală au venit preparate de carne şi vreau
să mă înfrupt cu ceva bun " . "- Genială idee! " am spus. "Facem drumul împreună?"
"
"- Facem, dacă vrei ! a zis fata, fără entuziasm. După câţiva paşi, porniţi alăturea,
am întrebat-o nerăbdător: "- Cum se face că pe Bujorel, logodnicul tău, nu-l văd
deloc? Era cazul să se ducă el după cumpărături, nu tu! Nu se pricepe?" "- S-ar fi
priceput, sărmanul, dacă trăia. Dar sufletul lui e acum în ceruri " . "- A murit
Bujorel?" am întrebat trăsnit de realitatea anunţată. "- N-ai ştiut?" "- Nu! " "- Nu
ţi-a spus nimeni nimic?" "- Nu! " "- Sunt acum câteva săptămâni, de când s-a dus
dintre noi " . "- Cum se poate una ca asta?'' am întrebat-o, cu sufletul strivit de
durere. "- Se spune c-ar fi fost spion român" . "- Dacă era aşa, cum se spune,
înseamnă că numai cineva, care i-a cunoscut activitatea subterană, l-a divulgat.
Cine putea fi atât de hain? O rudă, un prieten, o femeie? În afară de tine, el a mai
avut pe cineva, la care a ţinut?" "- Î i mai dădea târcoale o fetişcană cu gene lungi şi
părul galben, dar el nu se uita la dânsa. Spunea că-i o fâţă" . "- De mult? " "- Acum
de curând ! Din cauza fetei aceleia ne-am certat nu o dată. El susţinea că n-are
nimic cu dânsa, că-i o simplă cunoştinţă din comuna [sa] de origine. Se întâlnea cu
ea din întâmplare. Eu nu l-am crezut şi nu-l cred nici acum" . "- L-ai prins mergând
cu ea sau la ea?" "- Asta nu! " "- Atunci?" "- Şi totuşi mie îmi spunea inima că
Bujorel nu-i al meu. Probe pentru supoziţia aceasta am căutat multă vreme, dar
n-am găsit. Să mă fi înşelat în presupunerea mea alarmată. Se poate" .
Il) ÎNTOARCEREA ÎN TIMP A FIULUI. CU UNELE COMPLETĂRI
LA " OCUPAREA BASARABIEI ŞI BUCOVINEI,
PRIMUL REFUGIU, DIN 1 940"
LORIN CANTEM IR

Ca martor nemij locit al ocupării prin ultimatum a Basarabiei, nordului
Bucovinei şi Ţinutului Herţa de către "eliberatoarea" Armată Roşie şi instaurarea
unei "noi" orânduiri himerice, proclamată drept "democraţie muncitorească",
evenimentele trăite de mine, alături de părinţi, s-au înregistrat puternic în memoria
copilului, proaspăt absolvent de grădiniţă şi nerăbdător viitor şcolar în clasa 1
primară a Şcolii "Gheorghe Tofan" din Cernăuţi, aflată la intersecţia străzilor
Mărăşeşti şi Ştefan cel Mare.
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Eram într-o vacanţă-vizită de vară la bunicii mei după mamă, bunicul,
preotul paroh Zinovie Grimalschi şi bunica-casnică, Ana, fostă Ostap şi rusificată
Ostapov, care locuiau în comuna Zelena, fostul judeţ Hotin, astăzi în Ukraina, Ia
circa 1 2 km de târgui Lipcani, aflat pe malul stâng al Prutului, având pe malul
drept, ca într-o oglindă, localitatea Rădăuţi-Prut. Cele două localităţi erau legate
printr-un pod rutier, distrus în 1 944 şi lăsat aşa după al Doilea Război Mondial,
până după anul 2000, când, treptat-treptat, a fost reconstruit de România, cu
acordul Republicii Moldova. Iată un exemplu, din o multitudine, de politică
sovietică de izolare şi încercare de a fabrica o nouă etnie, cea "moldovenească",
prin separarea şi izolarea fraţilor de fraţi, de contrafacere a naturii şi istoriei, în
scopul dominării şi manipulării mai simple a viitorului "om nou ", "superior", omul
sovietic, cel mai "om" dintre oameni !
Ajunşi deci la Zelena, bunica Ana ne-a povestit, chiar de mai multe ori, că în
ultima vreme, de nenumărate ori, sus, în înaltul cerului, se vedea "ceva" sclipind,
iar acel "ceva" zumzăia. Ne-am dat atunci cu părerea că erau avioane ruseşti.
Astăzi sunt mai mult decât sigur. Nu numai că erau ruseşti, dar erau şi avioane
spion. Acum se ştie precis că ruşii îşi construiseră o mulţime de aerodromuri
militare în stânga Nistrului şi se pregăteau metodic de invazie. O dată cu trecerea
timpului, încet-încet, se află o mulţime de fapte trecute sub tăcere în momentele
cruciale şi de cumpănă ale istoriei, alături de care apar şi o mulţime de întrebări.
I ată una dintre ele. Dacă bunica mea, o casnică, fără cunoştinţe de specialitate, a
văzut şi a înţeles că sunt avioane ruseşti, cum se face că serviciile de informaţii
române şi grănicerii nu au reacţionat? Mi se pare dubioasă şi condamnabilă
indiferenţa faţă de asemenea semne prevestitoare, cu atât mai mult cu cât în
Cernăuţi, în surdină şi în cercurile evreieşti, în special, se vorbea de această
ocupare a Basarabiei şi Bucovinei. Chiar se ameninţa cu formula: "Las-că vin ei, să
şti i � O să vedeţi voi, românii! " Alături şi de alte acţiuni şi comportamente, care, cu
îngăduinţă, pot fi caracterizate ca bizare şi contrare stării de pericol pentru ţară şi
care se traduceau printr-o liniştire nefirească a populaţiei şi a celor care încercau să
se pregătească pentru o asemenea eventuală posibilitate. Tonul unor dispoziţii,
contrare stării de fapt a situaţiei, provenea de la cercurile conducătoare ale statului,
de la cele mai înalte nivele. I nventariind cu atenţie toate aceste indicaţii, să le
numim "antirealiste şi total neînţelepte", se ajunge la concluzia unui condamnabil
infantilism politica-strategic ori, mai rău, la o trădare şi vânzare laşă a Basarabiei şi
a Bucovinei. Pare mai repede că aranjamentele mizerabile care s-au făcut trebuiau
să ofere ruşilor pe tavă cele două provincii româneşti. Desigur, nu se vor găsi
niciodată documente sigure pentru această supoziţie.
Tot ce afirmăm aici se bazează pe aşa-zisele "probe indirecte" .
Pentru a încheia această pagină ruşinoasă din istoria României, să mai
spunem că, după preluarea puterii de către generalul Ion Antonescu şi plecarea din
tară a regelui Carol al I I-lea, Stalin 1-a contactat şi pe rege şi i-a oferit sprij inul
entru întoarcerea lui în ţară. Mie mi se pare acest gest foarte edificator. În rest,

p

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

21

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

595

vom strânge şi alte dovezi. În fine, în acelaşi timp, în România se acredita ideea că
armata română, prost dotată, era incapabilă să se opună unei agresiuni, mai ales din
partea armatei ruseşti. La o analiză mai atentă, ideea era doar parţial adevărată.
Documentele arată că, în pofida aranjamentelor veroase şi condamnabile legate de
afacerea " S koda" şi de camarila regală, armata a fost dotată cu un minim de
muniţie şi armament militar modern sau modernizat, cum ar fi: puşti, puşti
mitralieră, mitraliere, diverse piese de artilerie şi chiar blindate. Dar nu numai atât.
Î n anul 1 925 s-a încheiat cu Franţa un contract pentru construirea Uzinei de
Avioane I.A.R. Braşov, construindu-se Fabrica de Celule şi Fabrica de Motoare de
Avion. Astfel, în perioada 1 930- 1 939, au fost proiectate şi construite 1 6 tipuri de
avioane româneşti, dintre care, în mod special, menţionez avioanele l.A.R. 80 şi
l.A.R. 8 1 , a căror performanţe erau de nivel mondial, pentru care au fost denumite
"
"copiii teribil i ai Braşovului . Mai este de menţionat că s-au construit 480 de
exemplare din aceste tipuri performante. Cel puţin l.A.R. 80, un avion de
vânătoare, atingea viteza de 5 1 O km/h şi un plafon de zbor de 1 O 500 m, depăşind,
la ştiinţa mea, toate avioanele ruseşti şi chiar pe unele germane. Ca atare, acest
avion n-ar fi avut probleme să intercepteze avioanele ruseşti-spion. Să mai spunem
aici că piloţii români reprezentau o elită recunoscută, admirată şi invidiată, fiind
consideraţi un fel de supermani .
Dar să n e întoarcem l a ultima z i a României Mari, 27 iunie 1 940. Eram deci
cu mama la bunici şi ne bucuram de o zi aparent liniştită şi însorită. Ne relaxam în
spaţiul bine gândit şi amenajat al gospodăriei înfloritoare a bunicilor, cu numeroase
şi variate orătănii, cu multe acareturi, hambare şi coşare, rodul grijii şi activităţii
neobosite a bunicului, cu o casă de cărămidă, cu I l camere, înconjurată de o
grădină de flori, dar şi de legume, cu un beci adânc, de piatră, în care găseam
gheaţă înconjurată de straturi groase de paie, din care bunicul, la ocazii, făcea o
îngheţată excelentă, o grădină în care, pentru dragul de nepot, era şi un mic gorgan
de nisip, adus de departe, pe scurt, micul regat al nepotului numit Loric, care,
întovărăşit permanent de cei doi mari câini-lup, Moţu şi Cuţu, patrula permanent,
ca să se convingă de realitatea lucrurilor, printre care, numeroasele construcţii
ridicate în nisipul adus de bunicul. Tata fusese chemat la regimentul din Lipcani,
de care depindea şi nu aveam nici o idee de timpul cât va rămâne acolo. Ori, cum
nu credeam că va scăpa repede, pe neaşteptate deci, ne-am trezit cu el, în miezul
zilei. După o mică perioadă de acomodare, cum făcea de obicei, tata s-a dus la
straturile cu flori, dar, mai ales, la trandafirii de care avea grijă şi pe care îi iubea.
Când s-a întunecat, tata a luat locul în sufragerie, pe un scaun, lângă aparatul
de radio Telefunken, pentru a se conecta la lumea Capitalei şi a Europei cu ajutorul
unei antene de circa 20 de metri, ridicată sus pe nişte stâlpi, o instalaţie, probabil,
unică în zonă, care, de bine de rău, ne permitea să ştim şi să înţelegem cam tot ce
se petrecea în ţară şi străinătatea aflată în stare de îngrijorare şi încordare. La
început, tata a ascultat Bucureştiul, care, ca de obicei, difuza reclame cântate, de
tipul: "Bob, Bob, un săpun, 1 Bob, Bob, cel mai bun, 1 Bob, Bob, ideal, 1 Un săpun
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fenomenal " . Sau pe cei doi comici Stroe şi Vasilache, care cântau: "Toată ziua-n
ascensor 1 Tot mă urc şi mă cobor, 1 Sunt un fel de călător, 1 Sus, j os şi iar sus" .
Apoi s-a difuzat radiojurnalul, cu veşti banale, cea mai importantă fiind
pregătirea asiduă pentru bacalaureat a Principelui de Alba-Iulia, Mihai, ceea ce
vroia să ne asigure de viitorul liniştitor al României, prin pregătirea şi calităţile
viitorului rege. Lămurit şi liniştit de viitorul care ni se pregătea, tata a început să
plimbe acul de la scala radioului şi prin alte împărăţii lumeşti. Cum Germania era
în atenţia lumii şi cum liceul din Suceava fusese un liceu de limbă germană, tata, ca
fost elev aici, vorbea şi înţelegea bine limba lui Goethe şi Schiller. S-a oprit deci la
un post de limba germană, pe care a început să-I asculte cu multă atenţie. Eu eram
în mare admiraţie pentru acest lucru şi-mi doream să ştiu şi eu alte limbi. Eram în
apropierea tatei şi-i observam încordarea pe care o puneam pe seama efortului de
traducere şi a recepţiei cu fluctuaţii . După un timp, s-a ridicat şi a chemat-o pe
mama, iar ulterior pe bunici şi ne-a comunicat, cu o voce marcată de uluire şi
neîncredere, că Radio Berlin a anunţat hotărârea regelui Carol de a ceda fără luptă
Basarabia şi nordul Bucovinei. În acelaşi timp, radioul a indicat şi noua frontieră a
acestei cedări.
Î ncă nesigur de cele înţelese de noi toţi, uluiţi, speriaţi şi perplecşi, tata a căutat
din nou Bucureştiul, dar acesta se comporta ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat.
Continuând să caute, s-a oprit la postul Radio Roma, care a reprodus comunicatul
german. Era deci foarte clar: Româf!ia nu avea nevoie de o parte din populaţia ei şi
de teritoriul câştigat cu atâta trudă. Imi amintesc că marele Iorga a spus foarte clar:
"
"Independenţa nu se negociază, independenţa se apără , dar cine să-I audă?
N-am să pot uita niciodată atmosfera care se aşternuse în mijlocul familiei.
Era o stare complexă, de uluială, nedumerire, dezorientare, nehotărâre şi chiar de
un strop de frică şi panică. [ ... ]
Până una alta, familiile Grimalschi şi Cantemir trebuiau să se hotărască
pentru etapa următoare de viaţă sau pentru moartea siberiană. Bunicii, prea ataşaţi
de gospodărie, nu voiau s-o părăsească, sperând că ruşii vor fi altfel decât se ştia,
cu toate că aveau experienţa sfârşitului de Război Prim Mondial, când bandele de
huligani, deţinuţi eliberaţi şi dezertori din armata ţaristă, intitulate "Armata Roşie" ,
devastau şi omorau preoţii şi pe aşa-zişii "culaci ", adică, în româneşte, chiaburi, ca
să nu mai vorbim de boieri. Atunci l-am văzut pe tata, ca niciodată, lăsând la o
parte amabilitatea, politeţea şi grija de a nu supăra pe nimeni şi, foarte ferm, i-a
convins pe bunici să se urce în căruţa pe care o aveau şi să treacă Prutul, la Lipcani,
pentru a ajunge în zona rămasă României. Noi, dis de dimineaţă, trebuia să
ajungem la gara Medveja, pentru a lua trenul spre Cernăuţi, unde aveam actele şi
majoritatea lucrurilor, iar apoi trebuia să luăm trenul spre Suceava-Bucureşti.
Făcând circa 1 5 km, bunicii au ieşit din viitoarea zonă rusească, dar noi, până la
Cernăuţi, mai aveam cam 75 km de cale ferată, care, parcursă de un tren personal,
însemna 2-3 ore, timp care ne-a fost fatal. Totuşi trenul, plecat de cu noapte din
Chişinău-Bălţi-Larga, a ajuns şi la Medveja. Neştiutor încă în ale politicii, îşi vedea
de mersul lui, oprind la toate haltele şi staţiile.
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Ajunşi la Cernăuţi, spre marea mea bucurie şi mândrie, tata ne-a urcat într-un
"
"fiacru , adică o birjă cu cal, care, urcând dealul spre Piaţa Primăriei, ne-a lăsat
apoi în Strada Gheorghe Lazăr, unde stăteam într-un apartament închiriat, de trei
camere, la etajul 2. După ce ne-am luat actele şi strictul necesar, am încercat să
găsim un tren spre zona neocupată de ruşi, dar, în pofida celor trei zile, declarate
disponibile pentru plecare, nu a mai plecat nici un tren spre Suceava sau Bucureşti.
Apoi, treptat, administraţia Cernăuţiului a fost preluată de ruşii trimişi pentru
aceasta, în colaborare cu reprezentanţi ai "Coloanei a V-a", cei mai mulţi [dintre
cei] vizaţi pentru aceasta având nume evreieşti.
Lipsite de sursele tradiţionale de aprovizionare, magazinele oraşului, de obicei,
pline de o varietate bogată de produse, deveneau din ce în ce mai goale. Locul lor a
fost, într-o oarecare măsură, luat de pieţele tradiţionale, cum ar fi Piaţa Austria, care se
transformase şi într-un fel de bazar, în care localnicii vindeau iar rusoaicele cumpărau.
Între timp, principiile marxismului şi ale comunismului stalinist, referitoare la lupta de
clasă şi lichidarea claselor exploatatoare, se puneau în aplicare. Primii care au intrat în
atenţia N.K.V.D.-ului au fost înstăriţii şi intelectualii, cu predilecţie naţionaliştii
cunoscuţi. Treptat, au început descinderile şi ridicările din timpul nopţii, urmate de
deportări, probabil în Siberia, căpcăuna înfometată de oameni. Devenise foarte clar că
cercul se restrângea şi, probabil, urma rândul nostru. Fiecare dimineaţă, care ne
prindea împreună, era un motiv de bucurie. Acum am înţeles de ce părinţii mă luaseră
să dormi_!TI împreună. Bietul tata se frământa să găsească soluţii de a scăpa de acest
coşmar. In disperare de cauză, a contactat o călăuză care trecea oamenii ilegal peste
graniţă. A stabilit cu ea ziua când urma să vină, să ne ia, dar, cu o zi înainte, fusese
prins şi împuşcat. Zonele de trecere erau Herţa şi Tereblecea. Se închisese ultima
şansă de evada�e din "raiul" sovieto-comunist, dar viaţa îşi urma drumul ei posibil în
noile condiţii. In ce mă priveşte, acum, după atâtea momente trăite şi [după atâtea]
informaţii primite şi acumulate, sunt sigur că militarii şi funcţionarii sovietici care au
intrat în Cernăuţi au fost bine selectaţi, dintre cei mai bine pregătiţi şi îndoctrinaţi
tovarăşi, în stare să facă faţă provocărilor capitaliste, reprezentate de marea varietate
de produse atrăgătoare şi tentante, purtătoare ale nivelului de viaţă capitalist şi
rezultate din "exploatarea nemiloasă a clasei muncitoare" . Cu toate aceste pregătiri,
hainele, încălţările şi diverse produse alimentare, ca şi fructele exotice, au depăşit
barierele de reţinere proletară dintre reprezentanţii noii societăţi "ultraavansate" şi
cetăţenii fostei "Românii imperialiste, burghezo-moşiereşti". Mai ales ciocolata,
portocalele, lămâile, mandarinele şi bananele erau în topul preferintelor de moment
ale "educaţilor" oameni sovietici. Întrebate dacă în mare în U.R.S. S . sunt asemenea
fructe, vajnicele comsomoliste au dat un răspuns năucitor: ,.Avem fabrici şi pentru
acestea, ca şi pentru toate" , iar, întrebate [fiind] despre cultura şi civilizaţia statului
sovietic, au răspuns mirate: "Kakaia ţivilizaţia?" Aceştia erau reprezentanţii celor care
ne-au eliberat de bogăţie şi starea de mai bine. Din păcate şi astăzi mai există aşa-zişii
"
"
"nostalgici , care oftează după aceste "vremuri minunate , când egalitatea era [numai]
în sărăcie şi mizerie, este adevărat, fără grija zilei de mâine, care nu putea să fie mult
mai rea.
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O RECONSIDERARE NECESARĂ .
IN MEMORIAM PROFESORULUI CERN Ă UŢEAN
ERWIN KLEIN
O dată cu trecerea anilor, poate paradoxal, trecutul a început să mă intereseze
din ce în ce mai mult, iar întrebări de tipul "cum a fost?", "de ce aşa şi nu altfel?",
"
"
"cum a fost posibil? , "cum am gândit au început să nu-mi dea linişte. După
plecarea părinţilor pe cealaltă lume, nu mai era cine să-mi explice. Ştiam doar că
tata îşi aşternuse multe gânduri pe hârtie, dar ultimii lui ani de viaţă s-au scurs fără
a-mi vorbi şi arăta manuscrisele lui. Poate din superstiţie sau din dorinţa de a nu-l
supune unor momente dureroase, niciodată nu am abordat această problemă. Din ce
am găsit acum, relativ pregătit, am înţeles că tata se pregătise într-un fel pentru
neant. Î n aceste condiţii am găsit, când nu mă aşteptam, nişte pagini dactilografiate,
pe care am putut să le ordonez, dar o parte lipseau sau erau făcute notiţe disparate
şi aparent neordonate, pe câteva pagini. Cu ajutorul acestora, am reconstruit
întregul, care, după memoria mea, nu era complet, aşa că cele ce urmează
reprezintă materializarea memoriei din copilărie, parţial verificată de alte surse
bibliografice care mi-au stimulat neaşteptat memoria.
După îndelungi căutări, am dat peste volumul 1940-1941. Schiţe din taberele
de strămutare, avându-1 ca autor pe Partenie Masichievici şi lucrarea
academicianului Dimitrie Vatamaniuc, intitulată Lista românilor din lagărele din
Germania care urmau să fie repatriaţi în anul 1941, din "Analele Bucovinei ", anul
VIII, nr. 2 ( 1 7), 200 1 , p. 40 1 -4 1 9, şi anul IX, nr. 1 ( 1 8), 2002, p. 269-284, în care
se afirmă că, la Cernăuţi, făcea parte din comisia de repatriere conferenţiarul
Herbert Mayer de la Universitatea din Cernăuţi, care a cordat un sprijin deosebit
românilor pentru a se întoarce în România, prin Germania, dar, subliniez, nu se
spune nimic despre profesorul cernăuţean Erwin Klein pe care tata tot timpul îl
pomenea ca preşedinte al acestei comisii şi salvatorul familiei noastre. Tata spunea
că atât el cât şi Erwin Klein au fost colegi şi studenţi la Facultatea de Litere şi
Filosofie a Universităţii cernăuţene şi, ulterior, colegi, ca profesori suplinitori, la
Liceul "Aron Pumnul ", Erwin ca profesor de limba germană.
Erwin era căsătorit cu o româncă, căreia i se spunea Tucuţa, probabil un
diminutiv şi care, în 1 940, aştepta un copil, care s-a şi născut la Cernăuţi, în timpul
ocupaţiei ruseşti. Reîntâlnirea tatei cu Erwin a fost providenţială şi salvatoare
pentru familia noastră. Erwin a fost acela care a insistat şi l-a convins pe tata să se
prezinte la Comisia de repatriere. Aşteptând la intrare sosirea mamei şi tatei, Erwin
i-a condus şi a preluat la comisie mersul discuţiilor. Până la acest moment, tata a
analizat de zeci de ori şansa de a fi admis de comisie pentru repatriere. În stilul lui
pesimist şi chiar prăpăstios, îşi imagina cele mai negre scenarii posibile.
Teoretic şansele lui de a fi admis, el singur, erau mari. Născut lângă Suceava,
actele lui de naştere, eliberate de administraţia austriacă, erau redactate în limba
germană, ca şi cele de absolvire a liceului . Vorbea bine această limbă teutonică şi
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doar un german-german I-ar fi putut recunoaşte de altă sorginte. Mai complicată
părea să fie situaţia mamei, născută lângă Hotin, în Rusia Ţaristă. Fără să ştie o
vorbă germană, părea o candidată sigură la un rezultat negativ şi [la] deportarea în
Siberia, eventual împreună cu mine. După multe consultări şi imaginarea a tot felul
de scenarii, a rămas stabilit ca eu să rămân acasă, iar la comisie să vorbească doar
tata, mama făcând-o pe muta. În ziua stabilită, tata şi mama au plecat foarte, foarte
îngrijoraţi şi emoţionaţi să prezinte actele şi să răspundă la întrebări.
Cum am mai spus, Erwin Klein s-a transformat la comisie în purtătorul de
cuvânt al familiei şi astfel această etapă s-a sfârşit cu bine. Întorşi acasă, tata şi
mama erau alţi oameni, cum de mult nu-i mai văzusem şi, mobilizaţi de spectrul
plecării spre libertate, au început să aleagă lucrurile care trebuiau şi puteau fi luate
pentru o perioadă nedeterminată. Indicaţiile erau sigure şi restrictive, se acceptau
numai bagaje de mână, în greutate de 50 kg de persoană. Î n cazul nostru era
inoperant. Cine putea să ducă 1 50 kg? Erau interzise obiectele de valoare şi
metalele nobile. În cazul manuscriselor şi al cărţilor rare, ele trebuiau predate cu
proces-verbal autorităţilor germane, pentru a fi trecute peste graniţă. Bogăţia
trebuia să rămână în "raiul sovietic" . Î n consecinţă, a început o triere a conţinutului
viitoarelor bagaje. Au fost scoase din dulapuri şi sertare toate obiectele, care au
început a fi evaluate, dacă sunt necesare şi dacă se pot lua. Era clar că trebuia să
lăsăm şi să ne despărţim de un mare număr de lucruri, unele cu valoare intrinsecă,
iar altele şi cu valoare afectivă, aduse din Italia sau Istria, de nenumărate fişe şi
manuscrise ale tatei, iar unele având ca autori pe străstrăbunicii noştri şi care
cuprindeau preţioase informaţii genealogice, care s-au pierdut. Părinţii s-au hotărât
să fie mai catolici decât papa şi să evite orice obiect care ar fi putut genera
probleme de interpretare şi încadrare în prevederile şi indicaţiile de vamă.
Î n fine, a venit şi ziua plecării. Era o zi frumoasă de toamnă caldă şi lungă.
Din notiţele tatei reiese că era 1 5 noiembrie 1 940. Am coborât cu bagajele cele
două etaje şi, pentru ultima oară, am luat un fiacru cernăuţean, care ne-a dus la
Gara M ică a Cernăuţiului, denumită "Grădina Publică", aflată la intrarea în oraş, pe
linia Suceava - Iţcani - Dorneşti - Adâncata - Dumbrava Roşie - Cuciurul Mare Codrii Cosminului - Grădina Publică - Cernăuţi. Gara "Grădina Publică" era o
gară mai mult de mărfuri . Într-un anume fel, ea era ceva similar pentru Cernăuţi cu
ceea ce era Chitila pentru Bucureşti. Pe linia de cale ferată, distanţa dintre Grădina
Publică şi Gara Mare sau Gara Centrală a Cernăuţiului era de cea 7 km.
Ajungând la gară, ne-am prezentat la Comisia de repatriere, care, după alte
verificări, ne-a indicat vagonul unde trebuia să urcăm. Era un vagon al marelui
U. R. S. S., ţara cu "cea mai avansată ştiinţă şi tehnică din lume" . Era în majoritate
din lemn, cu ferestre înguste, de închisoare şi cu bănci de lemn scurte şi incomode.
Pe scurt, părea să fie un vagon de marfă, oarecum amenajat, bun pentru cetăţeanul
sovietic, o fiinţă ceva mai evaluată decât necuvântătoarele şi supus unor principii
de tratare şi considerare aproape similare în societatea sovietică, un fel de "turmă
vorbitoare", în care nu poţi avea încredere, incapabilă să înţeleagă valorile şi
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

600

Vasile 1. Schipor

26

principiile umaniste. Ca atare această masă-turmă trebuia mânată, condusă, strunită
şi îngrijorată permanent ca să fie cuminte şi ascultătoare, mulţumită pentru că trăia
în condiţiile sovietice. La nivel teoretic, nedeclarat, exploatarea burghezo
moşierească era înlocuită prin exploatarea de către statul-partid, aflat în mâna unor
"
"geniali conducători, lipsiţi de orice scrupule şi sentiment uman, firesc şi normal
în secolul al XX-lea. După ce am mai fost verificaţi încă o dată, pe vagoane şi
locuri, uşile au fost încuiate, spre binele pasagerilor, iar garnitura a pornit - părea
incredibil ! - spre alte orizonturi.
După consemnările tatei era aceeaşi zi de 1 5 noiembrie 1 940.
Cred că puţin după orele amiezei am ajuns la Sanok, punctul de frontieră
aflat în Polonia ocupată de ruşi. Î n apropierea gării, pe care mi-o amintesc ca fiind
în stânga trenului nostru şi nu departe de o apă curgătoare, care era probabil râul
San, care era o parte din graniţa ce separa Polonia, ocupată de ruşi, de cea ocupată
de nemţi. Trenul s-a oprit, uşile au fost descuiate şi ni s-a indicat să coborâm cu
bagajele pentru controlul vamal, care a început cu întrebările standard: "ce aveţi de
declarat? ", "aveţi aur? " etc. La care am spus "nimic" şi "nu", după care a început
deschiderea şi desfacerea bagajelor. Dar, stupoare, dintre faldurile unei învelitori
s-a rostogolit o monedă aurie, care imediat a fost observată de vameş, care a
început cu ameninţările şi admonestările de tip sovietic, pentru care părinţii mei nu
aveau nici o vină. Vina era a mea. La împachetare, nici ai mei nu ştiau exact din ce
fel de metal era făcută mica monedă şi pentru a evita orice posibilă problemă nu o
luaseră, dar dracul din mine nu s-a putut împăca cu atâtea obiecte abandonate, mai
ales că mica monedă nu era nici voluminoasă şi nici grea şi, ca atare, într-o clipă de
neatenţie a părinţilor, am strecurat-o între nişte pliuri ale învelitorii unui
colet-bagaj . Î n mintea mea de copil nu înţelegeam aceste precauţii. Din fericire,
controlul vamal a continuat şi, cum era normal, nu a mai [fost] găsit nimic. La
final, ne-am luat neîncrezători bagajele şi ne-am îndreptat spre noul tren german.
Deodată, ne-am auzit strigaţi ! Am crezut că ne-a venit sfârşitul. De noi se apropia
vameşul vigilent, care, iarăşi stupoare, ne aducea mica medalie, confirmând faptul
că nu era din aur. Profund relaxaţi, chiar fără vlagă şi putere, după atâta încordare
şi grijă, ne-am urcat în trenul german, venit dintr-o altă lume, cu banchete
capitonate, cu geamuri normale care, culmea, se deschideau şi cu becuri electrice
care, datorită războiului şi a camuflajului, erau vopsite în negru, dar având o dungă
nevopsită prin care un fascicol de lumină făcea vizibilă podeaua.
După ce toată lumea s-a urcat, trenul cu vagoane şi pe linie normală a plecat
din mica gară-vamă Sanok, intrând imediat pe un pod metalic, probabil peste râul
San de la frontieră. Ca la un semn, toate geamurile s-au deschis şi zeci şi zeci de
steaguri şi steguleţe germane au început să fluture, spre bucuria şi fericirea
călătorilor, care agitau steguleţele sub nasul grănicerilor ruşi, apoi ne-am oprit în
partea germană, pentru o mică haltă de ajustare-relaxare, spălare şi o masă de seară,
în care ceaiul de plante a fost extraordinar de bine venit.
Reurcaţi în tren, ne-am continuat drumul pe teritoriul fostei Polonii. Era
seară, iar eu am adormit. Am fost trezit când trebuia să coborâm. Era Gleiwitz,
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actualmente Gliwice-Polonia. Am ajuns cu bine, în fapt de noapte, în clădirea unei
mănăstiri, denumită lagăr, dar şi tabără pentru strămutaţi, unde vom rămâne câteva
Juni bune, până în vara următoare. Pe contracoperta unui dicţionar, cumpărat de
tata la Gleiwitz, era scrisă adresa lagărului: Redemptoristenkloster, Nr. 2.
Clădirea era veche, avea un etaj şi era înconjurată de un gard zidit, prevăzut
cu o poartă masivă şi o portiţă, de obicei închisă şi încuiată, dar nepăzită, care se
deschidea de multe ori. Biserica mănăstirii era în afara incintei, probabil pentru a fi
accesibilă şi altor credincioşi. Construcţiile bisericeşti erau plasate la sfârşitul unei
străzi paralele cu râul Oder, strada în acel Joc, printr-o curbă, îşi schimba direcţia
cu 90 de grade spre stânga şi reprezinta o altă stradă, denumită astăzi Chorzowska,
la numărul 46 găsindu-se Parohia Rymsko-Katolika Swi�tej Rodziny sau, pe
româneşte, Parohia Romana-Catolică "Naşterea Domnului" . Gleiwitzul era un oraş
mare din zona minelor de cărbuni şi avea o intensă viaţă comercială şi culturală.
Punctul de atracţie îl constituia un magazin universal, cu mai multe etaje,
aflat în centrul oraşului, plin de tot felul de mărfuri atrăgătoare şi variate, care erau
expuse la vedere, pe rafturi, dar şi pe un fel de tejghele, de unde fiecare putea să se
servească şi să plătească la ieşire.
Produsele şi lipsa de supraveghere i-au tentat pe unii români, aşa că, după un
timp, în magazin erau afişate unele anunţuri care spuneau: "Atenţie la hoţii
români ! " Evenimentul neplăcut a generat în lagăr multă indignare, discuţii şi
bănuieli, dar nu s-au desfăşurat nici un fel de acţiuni pe această temă. Conducătorul
lagărului era un subofiţer din armata germană, cu grad de plutonier, un om matur,
calm şi înţelegător, cu care puteai să te înţelegi şi care nu s-a manifestat niciodată
dictatorial şi nici cu înclinaţii naziste. Era cooperant şi omenos. Personalul german
al lagărului era format din bucătărese, femei de serviciu, supranumite de noi
"
"
"tantchen şi "muttchen şi surori-infirmiere, drăguţe şi bine aranjate, vestimentar,
chiar atrăgătoare pentru unii strămutaţi mai tineri, cum ar fi Silviu Zavulovici,
ulterior prizonier la ruşi, pe Frontul de Est, iar, după reîntoarcerea acasă, dirijor la
Filarmonica din Focşani şi la Teatrul Muzical din Galaţi.
Viaţa din lagăr se desfăşura monoton, marcată de cele trei mese zilnice, în sala
de mese de la parter şi cu bifarea cartelelor de masă. Hrana nu era bogată, dar, în
limita necesităţii, pentru regimul de lagăr asigurându-ne caloriile minime necesare, în
care cartoful era alimentul de bază, iar pâinea era mult mai puţină decât cea cu care
erau obişnuiţi românii. Dimineaţă, obţineam chiar două felii unse cu marmeladă şi un
ceai din plante autohtone. Nici vorbă de cafea sau ceai chinezesc, ca să nu mai
vorbim de ceai rusesc. În magazine se găseau o mulţime de produse înlocuitoare ale
produselor tradiţionale, denumite surogate, cum ar fi: în Joc de unt, margarină din
soia, în loc de cafea naturală, cafea din cicoare sau năut, la care, peste ani şi ani, am
revenit, ca români trăitori într-o "republică socialistă", când cafeaua naturală era
înlocuită cu faimosul "nechezol" . Istoria, într-un fel, se repetă!
Cu toată aglomeraţia din dormitoarele lagărului, dormitoare dotate cu paturi
duble, suprapuse, probleme speciale de sănătate nu au fost. Problema cea mai
delicată era a celor bătrâni, care se mişcau cu greu şi aveau probleme de natură
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1g1emca. Din când în când mai apăreau şi păduchi, dar situaţia era, în general,
�
ţinută sub control. In general, starea de civilizaţie şi de tradiţie nu a fost neglijată.
Cu bilet de voie se putea ieşi în oraş, pentru plimbări şi vizitarea
magazinelor, care nu duceau lipsă de produse, dar erau afectate de regimul de
război şi de lipsa importurilor din Africa şi Asia. Astfel, în lipsa bumbacului şi a
lânii, s-a introdus celofibra, care avea la bază deşeurile din lemn. Celofibra, pe
bună dreptate, a fost precursoarea fibrelor chimice sintetice. Cum era şi tradiţional
pentru alimentaţia teutonică, pâinea nu era la mare căutare. Ea era restricţionată şi
se vindea pe cartelă, pe bonuri de 25 de grame, fiecare cetăţean primea lunar un
anumit număr de bonuri şi cumpăra după necesităţi şi posibilităţi. Toţi erau
convinşi de necesitatea raţionalizărilor şi de corectitudinea lor şi n-am auzit
niciodată cetăţeni care să fie nemulţumiţi sau să protesteze. Era preţuită ordinea şi
disciplina şi respectarea acestora în mod riguros şi egal pentru toţi. Oamenii nu se
simţeau păcăliţi, traşi pe sfoară. Nici nu le trecea prin cap o asemenea posibilitate.
Fiind de vârsta copilăriei, eu eram atras peste limite de produsele destinate copiilor.
Magazinele germane erau pline cu obiecte pentru copii. Mai toate cărţile
pentru copii aveau o grafică deosebită, pline de imagini foarte frumos colorate, aşa
încât, chiar dacă nu le citeai, îţi făcea plăcere să le răsfoieşti, toate cărţile te
atrăgeau să le cumperi, să le ai. Erau cărţi de poveşti, ca acelea ale fraţilor Grimm,
descrieri ale unor realităţi, de aventuri etc.
Alături de acestea era o varietate impresionantă de creioane şi crete colorate,
cu care puteai desena pe hârtie sau, mai simplu şi economic, pe tăbliţe de sticlă
mată, prelucrată prin fluorizare, de pe care puteai şterge desenul cu simplitate şi
uşurinţă. Mai mult, sub sticlă puteai pune diferite desene, pe care, prin copiere,
căpătai deprinderi de desenare. Dar cele mai atractive şi ademenitoare obiecte erau
jucăriile pentru băieţi. Epoca soldaţilor de plumb era dej a depăşită. Locul lor fusese
luat de soldaţii de ghips colorat, care imitau mai bine realitatea. Costând foarte
ieftin, ei reproduceau, cu foarte mare fidelitate, toate tipurile de unităţi ale armatei
germane, inclusiv muzica militară, răniţii, transmisioniştii, mitraliorii şi celelalte
unităţi. Cu uşurinţă, puteai avea în miniatură un regiment complet, cu toate armele
şi unităţile, inclusiv bucătăria de campanie, spitalul, doctorii, infirmierele,
comandanţii. Puteai să te dotezi cu o [întreagă] lume de ghips, din care să nu
lipsească conducătorii Germaniei naziste.
La fel de atrăgătoare erau jucăriile metalice, în majoritate copii ale
echipamentului militar german. Mai toate erau prevăzute cu un mecanism cu arc,
care se încorda cu cheiţe tubulare pătrate, jucării care se deplasau singure, dintre
care aş aminti faimoasele "unterseeboot" ale Kriegsmarine sau, mai pe româneşte,
faimoasele submarine germane din seria "U" ale Marinei de Război, jucărie care
plutea la suprafaţă şi se deplasa cu ajutorul unei eli ci imerse ! Avioane de
bombardament sau vânătoare de tip Fiesellstorck sau Heinckel, tancuri Tiger, cu
turelă rotativă cu mitraliere şi tunuri care trăgeau făcând scântei, diverse tunuri de
câmp sau cu tragere lungă, la care unghiul de înclinare al ţevii se putea regla şi care
trăgeau cu capse şi se puteau roti pe afet. Toate aceste jucării, prin grija pe care o
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aveam pentru ele, prin ordinea cu care le aranjam şi mă jucam cu ele, imitând
realitatea, sigur că într-un anumit fel, mi-au dezvoltat nişte deprinderi, dar în nici
un caz cele războinico-militare. În ceea ce priveşte viaţa din lagăr, trebuie să
subliniez clar că nimeni nu ne-a obligat la nimic, la nici un fel de activitate sau
muncă. În acelaşi timp, o viaţă fără activitate nu este de suportat. Cât de cât ceva
trebuia făcut, mai ales pentru cei care erau obişnuiţi cu munca şi cu unele
preocupări.
Stând aproape un an în lagărul-tabără, sărbătorile de iarnă şi cele pascale ne-au
prins în această localitate. Ele nu au trecut neobservate şi, cât au permis condiţiile,
s-au făcut pregătirile de Crăciun, cu brad şi ornamentaţie specifică. Copiii au primit
un supliment de mâncare şi ceva dulciuri, iar de Sfintele Paşti au avut chiar o masă
specială. În ambele cazuri s-a resimţit profund atmosfera de sărbătoare, apropiată
de cea de acasă.
Î n ceea ce priveşte activitatea de întreţinere şi asigurarea vieţii cotidiene, în
lagăr, în pofida tuturor aparenţelor, ea presupunea o serie de activităţi
administrativ-birocratice şi de activitate organizatorică legate de primirea,
depozitarea şi utilizarea alimentelor. Au fost cazuri când conducerea lagărului a
apelat la voluntari, de ajutor. Printre aceştia s-a aflat şi tata, care, ştiind limba
germană, a ajutat la o serie de activităţi birocratice, dar nici mama nu s-a lăsat mai
prejos, ajutând bucătăresele. Drept recompensă, copilul, Lorin, a primit nişte
suplimente alimentare foarte bine venite.
Un moment de încordare a fost şi acela în care refugiaţii au trebuit să declare
dacă doresc să se întoarcă în România sau preferă să opteze pentru Germania.
Majoritatea a preferat să se întoarcă acasă, dar au fost şi din aceia care au preferat
să rămână. Se pare că aceştia din urmă aveau unele probleme acasă. Astfel,
G. Cârstean, de orientare legionară, a preferat să rămână, în timp ce soţia lui şi cu
cei doi fii s-au întors în România, cu toate că soţia era de etnie germană. Unul din
fii a intrat, după război, ca student la Facultatea de Electrotehnică din Iaşi. Într-o
vacanţă de vară, fiind la mare, s-a înecat misterios şi inexplicabil, foarte aproape de
mal, până la balize . . . !
Erwin Klein cu soţia au rămas în Reich şi, din câte ştiu, Erwin s-a înrolat ca
voluntar în armată, iar la sfârşitul războiului a fost luat prizonier de armata
americană. Au fost momente grele pentru Tucuţa, care, fiind casnică, nu avea
mijloace de trai. Cu toate că era absolventă de facultate, s-a încadrat la popota unei
unităţi militare americane, ca aj utor de bucătăreasă. Situaţia s-a îmbunătăţit atunci
când Erwin, după verificări, a fost găsit "curat" şi eliberat. Întors în civilie, a
redevenit profesor la Haltem, un orăşel la cea 40 km de Stuttgardt şi a cumpărat o
casă spaţioasă, dar modestă. Inima sa se pare că nu 1-a uitat pe tata. Aşa se face
că, după ce Republica Socialistă România a stabilit relaţii diplomatice cu
R. F. Germania, a făcut tot posibilul să-I găsească pe tata, ceea ce s-a întâmplat în
1 975, când Erwin a venit cu Tucuţa la Bucureşti, unde s-au întâlnit cu tata. La
plecare, 1-a invitat în Germania, în care scop i-a lăsat banii necesari de a fi
prezentaţi autorităţilor române la solicitarea vizei de ieşire pentru ţările din Vest.
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Tata a amânat efectuarea formelor pentru obţinerea vizelor, iar eu nici astăzi nu
ştiu motivul, pare ceva curios, pentru că tatei îi plăcea să călătorească. Fapt este că
înainte de 1 980 EJWin a decedat din cauza unui cancer, iar tata a renunţat să mai
plece. Dar, mai mult, m-a îndemnat să plec în locul lui. Cu acordul Tucuţei, mi-am
tăcut formele pentru viză şi în vacanţa de iarnă, din 1 982, am luat avionul TAROM
spre Berlin. De acolo, cu trenul, am ajuns la Haltem. Tucuţa trăia singură, cu toate că
fiul ei, născut la Cernăuţi, trăia, dar separat şi în altă localitate. În discuţiile pe care
le-am avut cu Tucuţa mi-a mărturisit că inima ei de mamă îi spunea că Winfried, fiul
ei, nu este adevăratul ei fiu, care, după cum credea ea, i-a fost schimbat, din
neatenţie, la naştere, în spitalul din Cernăuţi. Tucuţa era profund preocupată de
această impresie instinctuală. Î mi spunea că acest fiu al ei nu are nimic comun cu nici
unul din soţii Klein, dar îşi ducea cu demnitate şi înţelepciune crucea dramei, pe care
şi eu o intuiesc [ca fiind] adevărată. În puţinele zile pe care le-am [petrecut] la
Haltern, m-am străduit să-i umplu singurătatea, de care nu se plângea, dar [care] o
apăsa. Suferea tolerabil de stomac, dar tratamentele prescrise nu prea aveau efectul
scontat. Eu am folosit prilejul sosirii la Haltern pentru a vizita centrele universitare
apropiate şi a-mi cunoaşte personal colegii de preocupări, ştiuţi doar din lucrările lor
ştiinţifice. Toţi au fost atenţi şi amabili cu mine, faţă de un coleg care vine dintr-un
Răsărit dubios. Un moment special a fost vizita, între două trenuri, a oraşului
Wuppertal, dezvoltat în lungul văii înguste a râului Wuppert, pe o lungime de circa
40 km. Era ceva similar cu situaţia Reşiţei şi a Bârzavei, dar într-un spaţiu mult mai
îngust şi mult mai lung. Din lipsă de spaţiu, tramvaiul-tren a fost construit pe o
structură de tip portal, peste râu, pe care se montaseră şinele vehicolului. Era primul
tren aerian din lume, construit în 1 9 1 4 şi care, cu unele îmbunătăţiri, funcţiona şi în
1 982 cu bune rezultate. Tramvaiul-tren era atârnat de şine şi nu incomoda pe nimeni.
Singura lui deficienţă era că toată structura construcţiei, fiind metalică, era suficient
de zgomotoasă atunci când tramvaiul circula, dar prea deranjant nu era.
M-am intors acasă îmbogăţit cu o complexă experienţă, utilă, pe care, în
măsura posibilului, am încercat s-o aplic. Din păcate, cel mai trist a fost faptul că
simptomele Tucuţei s-au dovedit a fi un cancer necruţător, ca şi al lui EJWin, care,
cine ştie, probabil a chemat-o. Astfel s-a sfârşit şi acest fir care ne mai lega de
Cernăuţi şi refugiu. Dar istoria rămâne istorie, ea nu se rupe niciodată. Se pot
termina doar ramuri ale ei. Sunt nişte reguli, legate de istorie, reguli pe care le ştim,
dar [pe care, din păcate,] le ignorăm. Sensul şi traseele colaterale ale istoriei
reprezintă aspectele cele mai puţin evidente ale civilizaţiei. Dar, mai mult, ceea ce
cunoaştem în cele mai multe cazuri este la "primă vedere", de primă cunoaştere,
determinată de sursele de informaţie, de onestitatea, corectitudinea şi neutralitatea
lor. Cine este cât de cât interesat de istorie, poate constata cel mult paradoxuri sau
evoluţii contradictorii. Astfel, pe de o parte, asistăm la o îmbătrânire, depreciere a
informaţiilor, o "uitare" a lor, o neglijare sau chiar desconsiderare, iar, pe de altă
parte, din spaţii şi cuvinte nebănuite ies la suprafaţă fapte şi lucruri necunoscute.
Datoria tuturor este să le facă cunoscute, astfel încât să poată fi adăugate la
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moştenirea trecutului, pentru a fi mai bine înţeleasă, în spiritul adevărului pur,
nepărtinitor.
Şi astăzi mă gândesc, de multe ori, la familia lui Erwin Klein, la Tucuţa şi la
neîmplinirea ei maternă! Pare curios. Parcă [o soartă nemiloasă] îi loveşte mai mult
pe oamenii de bună credinţă şi oneşti decât pe răii şi pe creaturile detestabile. Poate
lumea noastră a fost greşit gândită [chiar] de la început!
În ceea ce mă priveşte, am relatat ceea ce am ştiut. Astfel, părinţii mei I-au
prezentat pe Erwin Klein ca preşedinte al Comisiei de repatriere a etnicilor germani
din oraşul Cernăuţi. Dacă a fost aşa sau altfel, din punct de vedere oficial, nu pot să
spun, dar cert este că acest om era cunoscut şi ascultat de membrii comisiei, de cei
care stăteau pe scaune. Eu nu am auzit niciodată vorbindu-se în familie sau în
grupul refugiaţilor din Cernăuţi, din lagăr sau, ulterior, despre Herbert Mayer, cel
pe care îl pomeneşte academicianul Vatamaniuc. Bănuiesc că această informaţie a
obtinut-o
de la cineva. Tot ce am relatat eu este [însă] de la "prima mână" .
'
În memoria mea, Erwin, salvatorul [nostru], era un [bărbat] prezentabil,
simpatic, amabil, de bună credinţă, gata să te ajute şi să-ţi întindă o mână
salvatoare. Cel puţin în problema refugiului şi a strămutării prin Germania,
consider că memoria copilăriei nu m-a păcălit. De altfel, am verificat-o, după cum
voi relata în continuare. Astfel, ceea ce mi-a mai rămas în memorie despre Gleiwitz
se referă la "Magazinul universal " . O clădire mare, cu mai multe etaje, aflată în
centrul oraşului. Prin faţa ei trecea o linie de tramvai, care cobora până la o apă
curgătoare, mare, pe care o trecea pe un pod, după care făcea o curbă spre dreapta,
după care urmărea malul unui râu. Ulterior am aflat că era Oderul, astăzi Odra.
Linia mergea aşa pe o distanţă probabil de I l 0-200 de metri, după care făcea o
nouă curbă, de data aceasta spre stânga. Din acest loc începea o nouă stradă, care
cred că astăzi, după unele investigaţii, se chiamă Chorzowska, iar la începutul ei,
pe dreapta, se află Biserica Romana-Catolică, urmată de clădirea mănăstirii. Eram
sigur că prin faţa lor trecea tramvaiul. Î n anul 1 976, vara, fiind la Cracovia, cedând
unui impuls care venea din adâncuri, m-am hotărât să vizitez localitatea Gleiwitz,
astăzi Gliwice şi să încerc singur să recunosc locaţiile şi zona fostei tabere-lagăr.
Desigur, timpul şi războiul puteau să schimbe mult datele problemei. Am ajuns la
faţa locului, am reperat mai întâi clădirea fostului Magazin Universal, care mai era
în picioare. Mai exista şi linia de tramvai, aşa cum mi-o aminteam, drept pentru
care am folosit-o ca ghid. Am luat-o pe jos, încet, pentru a-mi stimula şi verifica
memoria. Din fericire, oraşul nu părea să fi suferit prea mult din cauza războiului.
Am coborât, am traversat Odra şi m-am văzut ajuns în zona căutată. După câteva
ezitări şi treceri succesive prin faţa locaţiei căutate, am recunoscut-o. Am intrat în
clădire, care era în reparaţii . Am urcat la etajul 1, la fostul nostru dormitor, unde am
găsit muncitori constructori, cu care am schimbat câteva cuvinte, spunându-le
despre rolul pe care 1-a avut mănăstirea pentru refugiaţii români.
Cu sentimentul regretului şi al nostalgiei după timpul trecut, dar cu bucuria
unei dorinţe realizate şi a verificării unei memorii fără distorsiuni majore, am
părăsit pentru a doua oară Gleiwitz-ul. Prima dată a fost după Sărbătorile de Paşti,
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petrecute în sala de mese a taberei-lagăr din Gleiwitz, când, pentru copii, [în 1 94 1 ]
a venit "iepuraşul pascal ".
Între timp, lucrurile din ţară au început să se mişte, cu toată indiferenţa
guvernanţilor. Se pare că la români este o boală cronică. La 1 martie 1 94 1 , Cercul
Bucovinenilor din Bucureşti înfiinţează un birou al refugiaţilor din Germania, care
începe să lucreze pentru a demara pregătirile pentru aducerea din Germania a
strămutaţi lor. La 1 4 mai 1 94 1 , se formează o comisie, din care fac parte Gheorghe
Vântu, Constantin Zoppa şi Aurel Morariu, comisie care a început să facă
demersuri oficiale pentru repatriere. S-au luat în discuţie două tabele nominale de
persoane, care urmau să fie repatriate în prima etapă. Tabelele conţineau 70 l şi
800, în total 1 501 de persoane. După toate probabilităţile, cele două tabele-liste au
fost la baza primelor două transporturi de refugiaţi care au avut loc în luna iunie
1 94 1 , prin folosirea unor motonave germane, de tip fluvial, pe traseul Viena
Budapesta-Belgrad-Calafat - primul transport şi cu punctul terminus la Giurgiu, la
al doilea transport. După toate probabilităţile, aceste prime două transporturi au
avut loc până la atacarea U.R.S.S., la 22 iunie 1 94 1 .
Ulterior, ceilalţi români, care nu fuseseră transportaţi oficial, au revenit acasă
cu mij loace proprii. Statisticile oficiale spun că până în 1 943 s-au întors din
Germania 8 2 1 7 de persoane. Plecarea primelor două transporturi a fost precedată
de o regrupare a refugiaţilor. Astfel, refugiaţii din Gleiwitz au fost mutaţi în locaţia
Mittelsteine, aflată la circa 1 80 km mai la vest şi la circa 80 km sud de Breslau,
astăzi Wroclaw. La Mittelesteine am stat într-o clădire mare, în afara localităţii şi
care se pare că fusese anterior un conac sau sediul unei mari proprietăţi. Î n spate,
era un mare iaz, iar prin apropiere curgea o apă. Astăzi localitatea se numeşte
Scinawka Srednia şi se află în mij locul unei zone deluros-montane şi împădurite.
Localnicii din satul aflat la câţiva kilometri de locaţia noastră erau mari
meşteri ai utilizării lemnului sub diverse forme. Astfel, eu mai păstrez o sticluţă
pentru şnaps, o băutură tare, sticluţă introdusă într-un corp de lemn care reprezenta
un localnic cu nasul roşu şi burduhănos, ca un adevărat băutor de bere.
După o perioadă relativ scurtă, am fost urcaţi în tren, cu care am parcurs cea
400 km până la gara fluvială a Vienei, unde ne-am urcat pe o motonavă, cam
înghesuiţi, dar fericiţi că vom ajunge acasă. Era o zi caldă şi frumoasă. După o
oprire scurtă la Budapesta, ne-am continuat drumul pe Dunăre, în jos, spre Belgrad.
Ajunşi aici, în rada portului, se mai vedeau ieşind din apă coşuri de fum, catarge şi
chiar, parţial, corpuri de nave distruse în timpul luptelor de ocupare a Iugoslaviei,
care avuseseră loc în luna aprilie. La 1 7 aprilie 1 94 1 , armata iugoslavă capitulase.
Următoarea oprire şi ultima a fost la Calafat, când am coborât pe pământul
României. Odată cu debarcarea, au răsuflat uşuraţi şi marinarii germani. Vasul
fusese încărcat la maximum. Dunărea încă nu era foarte sigură, iar pasagerii
români, mai gălăgioşi şi dezordonaţi, nu prea înţelegeau de disciplină şi ordine.
După unele formalităţi de frontieră, ne-am urcat într-un tren cu destinaţia
Bucureşti, unde am poposit câteva zile la familia Iordăchescu, părinţii soţiei
fratelui mamei, Eugen Cernăteanu, fost Grimalschi. Apoi, după ce tata a umblat pe
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la o serie de comisii şi autorităţi, ne-am urcat într-un tren de Suceava, unde, la
Burdujeni, ne aşteptau bunicii de pe tată, Natalia şi Eudoxiu Cantemir şi fiica lor,
sora tatei, Viorica-Vi ca, căsătorită Dracinschi, soţia doctorului Wenczeslau, care,
în calitate de director de spital, la Burdujeni, locuia într-o spaţioasă locuinţă de
serviciu şi ne putea găzdui cu uşurinţă.
Între timp, începuse războiul sfânt, de eliberare a pământului românesc
abandonat cu laşitate şi [prin] trădare de personajul de operetă Carol al I I-lea. După
22 iunie 1 94 1 , dând dovadă de multă motivaţie, abnegaţie, hotărâre şi mobilitate
surprinzătoare şi neaşteptată, care au surprins inamicul, unităţi ale armatei române,
în zilele de 3 şi 4 iulie, se găseau de o parte şi alta a Cemăuţiului, în partea lui de
sud, astfel că, în ziua de 5 iulie 1 94 1 , brigăzile 1 şi 4 Vânători intră în oraş,
eliberându-1. Manevrele de mişcare rapidă şi neaşteptată ale Armatei Române au
surprins atât Armata Roşie cât şi pe locuitorii venetici, care au părăsit în grabă
oraşul. Semne ale acestei părăsiri grăbite le-am găsit atât în apartamentul nostru de
pe Strada Gheorghe Lazăr, cât şi în apartamentul bunicilor, de pe o stradă
apropiată, Strada l sopescu, nr. 1 O.
După eliberare, Cemăuţiul a revenit la o viaţă normală într-un timp foarte
scurt. Astfel, la 1 4 iulie 1 94 1 , apare primul număr al ziarului "Bucovina", cu
sublinierea că era "ziar de afirmare românească" . El a apărut cu regularitate, într-un
mare număr de exemplare, circa 70 000, până în martie 1 944, când s-a primit ordinul
de evacuare. Din redacţia ziarului menţionez pe directorul Ion Munteanu, pe primul
redactor Ilie Mandiuc şi pe redactorii Dragoş Vitencu şi Traian Cantemir. În
această calitate, tata avea o legitimaţie de liberă intrare la toate cinematografele, pe
care subsemnatul a folosit-o intens. Î n toamnă, şcolile s-au redeschis normal, iar eu
am devenit elev în clasa 1 a Şcolii primare "Gheorghe Tofan" , unde, până în martie
1 944, am absolvit primele trei clase primare.
Nu pot încheia fără a consemna două aspecte particulare ale perioadei
petrecute la Gleiwitz. Ducându-se într-o zi într-o plimbare la Katovittz, aflat tot pe
malul Odrei şi mergând agale pe mal, părinţii, împreună cu alţi refugiaţi care ne
întovărăşeau, vorbeau suficient de tare în limba română. Trecând pe lângă un grup
de localnici, aceştia ne-au admonestat, spunându-ne că în marele Reich se vorbeşte
limba germană şi nu poloneza. Tata a replicat şi le-a spus că este limba română, iar,
ca urmare, nemţii şi-au cerut scuze şi au plecat mai departe.
Prezenţa refugiaţilor în Gleiwitz nu a trecut neobservată de localnici. Cum
repatrieri s-au făcut şi dintre locuitorii Basarabiei, acest ţinut nu era nici prea bine
ştiut şi nici prea bine localizat, aşa încât, printre localnici , se vorbea despre
refugiaţi ca despre nişte "Ost-Araben" sau chiar "West-Araben" , dar acest lucru nu
a fost de natură să ne prejudicieze şederea în Gleiwitz.
Schimbarea raportului de forţe de pe Frontul de Est, cu deplasarea continuă a
liniei frontului, într-o retragere aşa-zis strategică, până pe linia Iaşi-Chişinău, a
pregătit şi favorizat armistiţiu! de la 23 august 1 944, prin trădarea regelui Mihai.
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În faţa clădirii Mănăstirii-lagăr din Gleiwitz, împreună cu un grup de refugiafi
din Bucovina şi două surori-infirmiere nemţoaice.

Traian şi Tatiana Cantemir împreună cu surorile-infirmiere nemţoaice de la Gleiwitz.
În fată, Lorin Cantemir, 1 94 1 .
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Sărbătorirea Crăciunului la cantina lagărului din Gleiwitz, 25 decembrie 1 940.

lepuraşul, de Paşti 1 94 1 , la copiii din tabăra de strămutare din Gleiwitz.
Î n capul mesei, organizate la cantină, se află Gheorghe Cârsteanu.
Î n partea dreaptă, al cincilea, purtând guleraş alb, Lorin Cantemir.
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Refugiati din Bucovina, cu vaporul pe Dunăre,
în drum spre România, iunie 1 94 1 .

O familie româno-germană originară din Bucovina: Tucuţa ş i Erwin Klein.
Haltem, 28 octombrie 1 973.
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Profesorul bucovinean Erwin Klein, salvatorul familiei Cantemir din Cernăuţi,
la 2 1 iulie 1 975.

Lorin Cantemir în casa familiei Erwin Klein, ianuarie 1 982.
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Subsemnatul, c a participant direct l a etapa istorică mai sus amintită, recunosc
că am înţeles unele lucruri cu întârziere. 1 ) Libertatea şi independenţa nu se
negociază, ci se apără. 2) Trădarea este, oricum ai judeca, tot trădare. Din păcate,
această "metodă de conducere" este tot mai des folosită. 3) Justificările şi
explicaţiile nu ţin de cald. De bază se pare a [fi, la noi, mereu,] politica faptului
împlinit. O întrebare însă mă chinuie de mult timp, la care nu am putut răspunde,
[până acum], mulţumi tor. Dacă în iunie 1 940, am cedat fără luptă Basarabia şi
partea de nord a Bucovinei, justificând acest lucru prin incapacitatea Armatei
Române de a se opune aşa-zisei "teribile forţe ruseşti" , cum se face că, numai după
un an, aceeaşi armată, preponderent română, a eliberat, prin luptă cu Armata Roşie,
pământurile cedate pe tavă ruşilor. Nu numai atât, dar şi cel mai nevolnic strateg
ştie că este mult mai uşor să-ţi aperi propriul teren, pe care-I cunoşti, în avantajul
tău, decât să-I cucereşti, situaţie în care trupele atacatoare ar trebui să fie de cel
puţin trei ori mai numeroase, ca să fie sigure de victorie. Desigur toate acestea sunt
valabile, dacă nu intervin acţiunile subterane, trădătoare. Restul îl propun spre
analiză şi meditare. Cum se poate deci ca, după un an, aceeaşi armată, care nu se
putea schimba, esenţial, considerată incapabilă de apărare, devine eliberatoare,
victorioasă? Răspunsul meu este simplu. Este ceva necurat la mijloc şi totul [pare a
fi mai degrabă] vânzare-trădare de neam şi ţară.
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XV

Aus den Chroniken der romisch-katholischen und der rumanisch-orthodoxen
Pfarrkirche des Ortes, aus den im Landesarchiv in Czemowitz, im Archiv der Stadt
und bei Privaten befindlichen Schriften sowie auf Grund von miindlichen
Mitteilungen sind folgende weitere, fur die Stadt bedeutende Ereignisse zu
erwahnen:
Im Jahre 1 8 1 1 fuhr Kaiser Franz auf seine Besichtigungsreise durch die
Ortsgebiete, auch durch Gurahumora. Bald darauf wurden hier die romisch
katholische Kirche und das Schulhaus gebaut.
Im Jahre 1 826 verweilte Erzherzog Maximilian d ' Este eine Stunde in der
Stadt.
Im Jahre 1 830 waren wegen des polnischen Aufstandes sowohl in
Gurahumora als auch in den umliegenden Dorfern viele Truppen untergebracht.
Zur Sicherung der " Siebenbiirgerstrasse" wurden auf dem Gute "Pruncul " zu
beiden Seiten der genannten Strasse und im Jahre 1 833 auch in der Nahe des
heutigen Friedhofes Walle und Graben errichtet. Die letzteren sind noch heute als
Ueberbleibsel jener unruhigen Zeiten zu sehen.
Mehrfach wurde der Ort durch ansteckende Krankheiten heimgesucht, vor
allem durch die asiatische Cholera, die damals noch ein Schreckgespenst ftir
manche europaischen Lander war. Im Jahre 1 83 1 starb hier eine Person an dieser
Krankheit. Diese stammte aber nicht aus der Ortschaft selbst, sondern hatte sich
schon mit dem Krankheitskeim behaftet vor der Seuche hierher gefliichtet. Im
Jahre 1 848 fielen dieser Krankheit auch zahlreiche Bewohner des Ortes selbst zum
Opfer. Der katholische Pfarrer Bereznicki schreibt aus diesem Anlass: "cholera
morbus multos rapuit ad vitam aeternam, a quo horribili morbo etiam scriptor,
aegrotos providens et mortuos sepeliens, fuerat adfectus et nonnisi providentia
divina curaque parentum a periculo salvatus" ( "Die Krankheit raffte viele dahin.
•

Text îngrijit de Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.

Analele Bucovinei, XVIII, 2 (37), p. 6 1 5-63 1 , Bucureşti, 20 I l
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Auch der Schreiber wurde bei der Betreuung der Kranken und bei der Bestattung
der Toten von der Krankheit befallen und nur durch die gottliche Vorsehung und
durch die Filrsorge seiner Eltern vom Tode gerettet. ") die Zahl der damals durch
diese Krankheit Dahingerafften wird mit 32 angegeben.
Im Jahre 1 849 hatten Gurahumora und der ganze Si.iden der Bukowina unter
den Auswirkungen der ungarischen Revolution und dem Einfall des
Aufstăndischengenerals Bem zu leiden. Schon im Januar des genannten Jahres
waren aus Dorna und Câmpulung zahlreiche Fliichtlinge hier eingetroffen. Bem
rilckte damals bis Iakobeni vor. Vor der Armee des Generals Urban musste er sich
aher bald zurilckziehen, so dass die Fliichtlinge wieder zurilckkehren konnten. Fur
Gurahumora selbst aher kehrte die Ruhe nicht so bald wieder, da der Ort mehrere
Jahre hindurch militărische Einquartierungen hatte, die die Ruhe der Bevolkerung
empfindlich storten. Am 1 4. Juni des Jahres 1 849 zogen hier russische Hilfstruppen
durch, die an der Niederschlagung des ungarischen Aufstandes mithelfen sollen.
Nach der katholischen Pfarrchronik waren es 1 2 000 Mann: 2 Jăgerregimenten,
2 Ulanenregimenter, Kosaken und 1 6 Geschiitze. Diese Truppen zogen im
September desse1ben Jahres bei ihrer Riickkehr aus Ungarn wieder durch
Gurahumora.
Die Lage der Bevolkerung war aus den angefi.ihrten Gri.inden iiberaus
betri.iblich. Im Orte selbst und in den Nachbargemeinden wurden zahlreiche
Krankenhăuser zur Bekămpfung der ansteckenden Krankheiten errichtet, die
zah1reiche Opfer forderten.
Um flir alle Moglichkeiten vorbereitet zu sein, insbesondere aher mit
Riicksicht auf den zwischen der Tiirkei und Russland ausgebrochenen Krimkrieg
war Oesterreich gezwungen, hier Truppen in Bereitschaft zu halten. Aus diesem
Grunde wurden die schon frilher begonnenen Befestigungsarbeiten fortgesetzt.
"Eodem anno, cum bellum inter Rossiam et Turciam exarsit, Gurahomora vallis est
circumdata" ( "In dem Jahre, als der Krieg zwischen Russland und der Tiirkei
ausbrach, wurde Gurahumora mit Wăllen umgeben "). Die Bevolkerung hatte
hierbei reichliche Verdienstmoglichkeiten. Es wird erzăhlt, dass das viele Geld, das
unter die Bevolkerung kam, viele hochmiltig machte. Einige ziindeten, wie erzăhlt
wird, im Uebermut ihre Zigaretten mit "Gudenscheinen" an. Der schon mehrfach
erwăhnte Pfarrer Bereznicki beklagt sich liber die Beschwerden der Einquartierung,
von der auch er nicht verschont blieb: "a dicto anno ( 1 849) usque ad annum 1 855,
scriptor per indesinentem collocationem apud se militarem . . . turbabatur" . ("Vom
angegebenen Jahre an ( 1 849) bis zum Jahre 1 855 wurde der Verfasser durch die
ununterbrochenen Mi1ităreinquartierungen ... gest6rt"). Diese ununterbrochenen
storenden Einquartierungen dauerten also bis zum Jahre 1 855.
XVI

Die erwahnten Vorsichtsmassnahmen gerade an diesem Orte finden ihre
Erklărung durch die strategisch ausserordentlich wichtige Lage des Ortes. Nach
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dem romischen Historiker Ammianus Marceliinus soli sich der Gotenfurst
Athanarich am Eingang in die Karpathen im Greuthungental dem Ansturm der
Hunnen entgegengestellt haben. Das erwahnte Tai soli hier zu suchen sein
(Catargi-Fischer, Die Bukowina, S. 252). Es besteht aber auch ein Bericht aus der
ersten Zeit der osterreichischen Besetzung der Bukowina vom Major Friedrich von
Mieg aus dem Jahre 1 775/76 ( "Jahrbuch des Bukowiner Landesmuseums V "
1 897, S . 30 f.), in dem es heisst, dass in Anbetracht einer Vetrteidigung es von
grossem Vorteil ware, wenn die Regierung sich die Zuneigung dieser
"
"Gebirgsleute gewinnen konnte, die ein besserer Menschenschlag seien als die der
Ebene. Unter ihnen befanden sich zahlreiche gute Schiitzen. Mit den Soldaten
vermengt konnen sie diese Berge vortrefflich verteidigen. Sie konnten aber auch
als Verrater gefahrlich werden, da sie die verborgensten Pfade des Gebirges
kennen. Capu-Codrului bilde das Einfalistor in das Gebirge, durch welches die
grosse Heeresstrasse von Roman und Suceava ftihrt. Dieser Engpass miisste
befestigt werden, und zwar etwas weiter oben, bei Gurahumora, wo sich das Tai
der Moldova stark verengt. Diese Stelie sei auch von Seiner Exzelienz, dem
General der Artillerie Freiherrn von Elrichshausen zur Verteidigung ausgewahlt
worden. Hier habe er auch drei Befestigungsanlagen errichten lassen. Mieg hat auf
der linken Anhohe, dem sogenannten "Runcul Cetăţii " (cetate rum. Festung) eine
Wache aufgestelit. Diese Befestigungsanlage, die heute verschwunden ist, fuhrt
noch heute die Bezeichnung "Nummer 3 " , da die aufgeftihrten Befestigungs
anlagen nummeriert wurden. Mieg spricht in seinem Bericht auch von der
Moglichkeit, eine Verteidigung nach alter moldauischer Art, namlich durch Fallen
von Baumen, einzurichten. Ein Rest der Befestigungsanlagen aus jener Zeit diirfte
auch noch ein auf dem "Piciorul Î nalt", der hochsten AnhOhe auf dem linken Ufer
der Moldau nordostlich der Stadt Gurahumora, zuriickgebliebener Keller sein.
Solcher Keller gibt es auf dem Pfade, der auf dem Kamme der Berge von
Gurahomora nach dem Salzbergwerke Cacica fuhrt, mehrere. Es wird erzahlt, dass
hier Messer, alte Gewehre, aber auch Eisenpfeile gefunden wurden. Noch jetzt
kommt es ofter vor, dass von Neugierigen hier Grabungen vorgenommen werden,
in der Hoffnung, einen verborgenen Schatz zu finden.
Im Jahre 1 848 waren Gurahumora und die Nachbargemeinden im
osterreichischen Parlament durch den rumanischen Abgeordneten Miron
Ciupercovici, einem ausserst riihrigen Manne, vertreten. Unter den damaligen
sieben Abgeordneten der Bukowina war er einer der eifrigsten. Seine zahlreichen
und energischen Eingaben und Antrage im Parlament beweisen sein liebevolles
aber auch kraftvolles Eintreten fur die Belange insbesondere seines rumanischen
Volkes. So forderte er im Namen der Gemeinden Gurahumora, I lişeştie und Braşca
die Lostrennung der Bukowina von Galizien. Zusammen mit einem anderen
Abgeordneten, namens Bodnar, verlangte er, dass vor der Erledigung neuer
Kolonisationsantrage zunachst Massnahmen getroffen wiirden, um der traurigen
Lage der einheimischen Bevolkerung ein Ende zu bereiten. Ebenso kraftvoll ist er
-

=
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auch fur die Belange der benachbarten Bevolkerung des Câmpulunger Kreises
eingetreten. Dieses selbstbewusste und energische Auftreten und der Eifer dieses
Mannes waren in jener noch absolutistischen Zeit der Regierung oder zum
mindesten gewissen Kreisen keineswegs besonders angenehm. Es braucht deshalb
gar nicht Wunder zu nehmen, wenn einige Bewohner sogar aus dem Kreise
Gurahumora, wahrscheinlich auf Anstiftung seitens der Regierung und besonders
seitens der interessierten polnischen Kreise ein Gesuch einreichten, in dem sie die
weitere Belassung der Bukowina als angeschlossener Kreis bei Galizien forderten.
In der Chronik der Stadt Gurahumora nehmen ein grosses Kapitel die
hăufigen Ueberschwemmungen ein. Der Moldovafluss nimmt bei stărkeren
Regengiissen in kiirzester Zeit das Wasser der Sturzbăche der ziemlich steilen
Hănge in sich auf und fuhrt sie talabwărts. Da das Tai bei Gurahumora, wie bereits
erwăhnt wurde, sich sehr verengt, tritt die Moldova hăufig liber ihre Ufer und
iiberschwemmt den Ort und ausgedehnte Kulturflăchen. Ueberdies miindet hier
auch der Homorbach, der seinerseits in Regenzeiten viei Wasser mit sich fuhrt und
durch Verschotterung seiner Miindung grosse Stauungen verursacht. Das grosste
Hochwasser, dessen sich die Bevolkerung nach den Berichten ihrer Eltem und
Grosseltem erinnert, wird aus dem Jahre 1 854 gemeldet. Im August des genannten
Jahres regnete es mehrere Tage hindurch ununterbrochen. Die kleinen Bergbăche
wurden zu wilden Sturzbăchen. Die Moldova fuhrte damals Băume, Hăuserteile,
Briicken mit sich und verwiistete hunderte Hektare bebauten Feldes. Nach dem
Abzug des Wassers blieb dann schwer zu beseitigender Schotter auf den Feldern
zuriick. Die Fluten der Moldova erreichten sogar die Schwelle der katholischen
Kirche. Von einem ăhnlichen Hochwasser wird aus dem Jahre 1 888 berichtet. Der
Damm der damals kaum fertiggestellten Eisenbahnlinie Hatna ( das heutige
Dărmăneşti) - Vatra Domei wurde an vielen Stellen von den hochgehenden Fluten
durchbrochen und teilweise weggespiilt, so dass die Schwellen und Schienen in der
Luft hingen. Der Verkehr musste damals ftir drei Monate eingestellt werden.
Weitere Ueberschwemmungen fanden in den Jahren 1 894 und 1 897 statt. Die
6sterreichische Regierung entschloss sich daher, in Gurahumora ein Amt fur die
Wildbachverbauung und die Regulierung der Moldau zu errichten. Dieses Amt, das
hier bis zum Ausbruch des ersten Weltkrieges tătig war, hat zunăchst mit der
Verbauung der Wildbăche als der Hauptursache der Ueberschwemmungen,
begonnen, da friiher durch ihre Schottenanfuhr in erster Linie das Flussbett der
Moldova und der Humormiindung gehoben wurden. Die Ufer der Moldova wurden
sodann mit starken Quadersteindămmen versehen. Damit war die Gefahr allerdings
nicht ganz gebannt, aher immerhin stark gemindert, da der rasche Abfluss des
Wassers ermoglicht war. Die Erhaltung, Ausbesserung und Fortfiihrung der
Arbeiten waren iiberaus wichtige Fragen. Wăhrend des ersten Weltkrieges musste
die Tatigkeit des Moldovaregulierungsamtes eingestellt werden. Nach dem
Anschluss der Bukowina an Rumănien wurde dann das Amt aufgelost bzw. nach
Radautz verlegt, ohne dass jedoch fur die begonnene Moldovaregulierung etwas
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unternommen worden wlire. Dadurch erlitt die Bevolkerung wieder empfindlichen
Schaden, denn die Dămme waren im Laufe der Zeit schadhaft geworden. An
manchen Stellen entstanden Liicken, durch die bei grosserem Wasserstand die
Fluten immer wieder durchbrachen und sich liber die Felder ergossen. Im grossen
Regulierungsplan, den sich die jetzige Regierung zum Ziele gesteckt hat, wird auch
die vollstăndige Regulierung der Moldova einen der wichtigsten Programmpunkte
in dieser Beziehung bilden miissen.
XVII

Das grosste Ungliick aber traf die Stadt im Jahre 1 899. Am I l . Mai dieses
Jahres, auf den damals Christi Himmelfahrt fiei, war nach altem Brauch die
katholische Bevolkerung der Stadt zum Kirchweihfest nach dem benachbarten
Paltinosa gezogen. Um 1 1 .30 Vormittag brach im Hofe des Holzhăndlers Schăchter
auf dem grossen Getreidemarkt in der Năhe des Homorbaches ein Brand aus. Wie
nachtrăglich festgestel lt wurde, wusch an dem genannten Tage im Hofe des
erwahnten Holzhandlers eine gewisse Barbara Hofbauer die Wasche. Um Wasser
zu wlirmen hatte sie unter einem Kessel Feuer angeziindet. Infolge des heftigen
Sturms und der Unachtsarnkeit der Frau sprangen einige Funken in das nahe
Holzlager und in wenigen Augenblicken standen sowohl das Holzlager, als auch
das Wohnhaus des Hăndlers in hellen Flammen. Das Feuer breitete sich rasch aus.
Schon nach einer halben Stunde brannten drei weitere Hauser und der holzerne
Feuerwehrturm in der Năhe der armenischen Kirche. Bis zur Riickkehr der
Wahlfahrer aus Paltinosa und ins besondere der freiwilligen Feuerwehr, die auch
dorthin ausgeriickt war, hatte das Feuer eine solche Ausdehnung angenommen,
dass alle Bemiihungen, es wenigstens einzudammen, vergeblich blieben. Machtlos
musste die Bevolkerung zusehen, wie ihre Habe dem vernichtenden Element zum
Opfer fiei. Bis 9 Uhr Abend, als es den iibermenschlichen Anstrengungen der zur
Hilfe herbeigeeilten Feuerwehren aus Ilişeşti, Câmpulung, Vama und Suceava
gelangt, das Feuer einzudammen, verbrannten insgesamt 265 Wohnhăuser mit
allen dazugehorigen Nebengebăuden. Dem Brande fielen zum Opfer die Hauser
auf dem grossen Markt einschliesslich des Biirgermeisteramtes, die auf dem
kleinen Markt, auf der Hauptstrasse, auf der Herrengasse, auf der Aufsprunggasse,
auf der Judengasse bis zum Tempel, auf der Klosterhomorergasse bis zum Hause
des Biirgers Klug und die Hăusergruppe hinter der armenischen Kirche.
Eingeaschert wurden alle Offentlichen Gebaude mit den Archiven: die
Bezirkshauptmannschaft, das Gericht - wo es der Umsicht des damaligen
Gerichtsvorstehers Paul Meissler gelang, wenigstens das Grundbuch zu retten - die
Post, das Notariatsgebăude, die Apotheke, die Knaben- und die Mădchenschule,
alle Gemeindehăuser, die katholische Kirche, das orthodoxe und das katholische
Pfarrhaus, zwei Synagogen und ausserdem alle Geschaftslokale und Backereien.
Die orthodoxe Kirche blieb unversehrt. Das Feuer war so gewaltig, dass sogar die
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Glocken des katholischen Kirchturms schmolzen. Das holzeme Missionkreuz vor
der katholischen Kirche aber blieb wie ein Wunder verschont. Diese Tatsache, die
sich bald herumsprach, erftillte die niedergedriickte Bevolkerung bald wieder mit
neuen Mut und neuer Hoffnung. Tausende von Glăubigen auf der Stadt und den
umliegenden Dorfem pilgerten in den darauffolgenden Tagen zu diesem Kreuz.
Am 1 2. Mai friih traf aus Czemowitz ein Sonderzug mit ei ner Kompanie des
4 1 . Infanterieregimentes und zahlreichen hohen Wiirdentrăgem wie Hofrat
Wilhelm Pompe, Prăsident des Bukowiner Landttages Ioan Lupu, Finanzdirektor
Gustav SchOdl u.a., ein. Die umliegenden Ortschaften, vor allem Ilişeştie, hatten
der schwergepriiften Bevolkerung sofort mehrere Wagen mit Lebensmitteln
geschickt. Aus Czemowitz und Radautz trafen Kleidungsstiicke ein. Viele der
Ungliicklichen, die verst6rt vor den Triimmem ihrer Habe hockten, mussten mit
Gewalt zur Nahrungsnahme gezwungen werden.
Schon am 1 2. Mai wurde ein Hilfsausschuss eingesetzt. Ihm gehorten an der
katholische Pfarrer Clemens Swoboda, Gerichtvorsteher Paul Meissler, Forst
meister Ottokar Dollezal, die Bezirkskommissăre Teofil Gramatovici und Anton
Keschmann, der Bezirksrat Dr. Eugen Mandybur, der orthodoxe Pfarrer Dimitrie
Brăileanu, der Biirgermeister Karl Klostermann, Dr. Alfred Schaffer, Apotheker
Leo Harth, der Grundwirth Eustafie Paşcovici und L. 1. Schattner.
Zur Unterbringung der Bevolkerung und der Aemter wurden grosse
Notbaracken, ausserdem eine Feldbăckerei und fur die Kaufleute Holzbuden
errichtet. Von allen Seiten kamen Geld- und Sachspenden. Kaiser Franz Josef 1.
schenkte 10 000 Gulden, der Landesprăsident Frh. von Baumberg-Bourguignon
2 500 Gulden, der Bukowiner Landtag 500 Gulden, der Erzbischof von Lemberg
von Dobrowa-Morawski 200 Gulden usw. lnsgesamt flossen an Geldspenden
94 246 Gulden ein. Dieser Betrag wurde zum Ankauf von Baumaterialien
verwendet, die dann an die Bewohner verteilt wurden. Der Brandschaden bezifferte
sich auf 560 000 Gulden, wovon nur 300 000 Gulden durch Versicherung gedeckt
waren. Der Staat trug zum Wiederaufbau 1 00 000 Gulden bei, davon 25 000
Gulden ausdriicklich fur die Gemeindehăuser.
Der Wiederaufbau der Stadt setzte sofort nach einem von der Regierung
genehmigten Plan ein. Die Mauem durften nur aus Stein und Ziegel aufgefuhrt, die
Dăcher nur mit Blech gedeckt werden. Eines der ersten fertiggestellten Hăuser war
das katholische Pfarrhaus (3 1 . Juli 1 899). Die Stadt erhielt durch diesen
Wiederaufbau ein neues und viei schoneres Aussehen. Nun wurde auch das neue
Rathaus an der Hauptstrasse erbaut, wăhrend das alte unscheinbare ziemlich weit
von der Strasse entfemt in der Năhe des Bades gelegen war. Das neue Rathaus
wurde am 5. Januar 1 902 eingeweiht. Das Gerichtsgebăude und die Schulen
wurden neu aufgefuhrt und erhielten Stockwerke. Bis zur Vollendung der
katholischen Kirche wurde der Gottesdienst in einem Privathaus beim Biirger Peter
Haas abgehalten. So verging kaum ein Jahr, als die Stadt bereits zum grossten Teil
wiederaufgebaut war.
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Bis zur Mitte des 1 9. Jahrhunderts tibte der Bukowiner Religionsfonds als
Dominialherrschaft durch seine Mandatariate auch das Recht der Steuereinhebung
und die niedere Gerichtsbarkeit aus. Die hohere Gerichtsbarkeit war dem
Landesgericht in Czernowitz vorbehalten, dessen Wirkungsbereich sich auf das
sogenannte " Stadt- und Landrecht" erstreckte. Wie schon frtiher erwahnt wurde,
bestand auch in Gurahumora bereits seit dem Jahre 1 793 ein Mandatariat. Dieses
wurde zugleich mit allen anderen Bukowiner Mandatariaten im Jahre 1 853
aufgelOst. Der letzte Mandatar hiess Karl Uhlig. l m Jahre 1 853 umfasste das
Mandatariat Gurahumora folgende Gemeinden: Baiaşeşti, Berchişeşti, Corlata,
Dragoieşti, Lucaceşti, Ilişeşti, Capucodrului mit Paltinoasa und Capucâmpului,
Kloster Humora mit Poiana Mikuli und Plesch, Voroneţ, Bucşoaia, Frasin,
Stulpicani (mit Dorotea, Plotoniţa und Negrileasa-Schwarztal), Vama mit Eisenau
(Prisaca Domei), Frumosul, Vatra Moldoviţei, Ruspeboul mit Argel und Ciomarna
und schliesslich Gurahumora selbst. lm Jahre 1 853 wurden in der Bukowina
1 5 Steuerămter errichtet, darunter eines auch in Gurahumora. Zur Erledigung der
Verwaltungs- und Rechtsangelegenheiten erhielt schliesslich der Ort im Jahre 1 855
ein "Bezirksamt" und im Jahre 1 868 ein Bezirksgericht, wahrend er in
Verwaltungsangelegenheiten der Bezirkshauptmannschaft Suceava unterstellt
wurde.
Durch kaiserlichen Erlass vom 5. Juli 1 893 wurde Gurahumora Sitz einer
Bezirkshauptmannschaft, dessen Wirkungsbereich sich auf den Gerichtsbezirk
Gurahumora, der, wie gesagt, in politischen Fragen bis dahin der Bezirkshaupt
mannschaft Suceava unterstand, sowie auf den vom Bezirk Radautz abgezweigten
Gerichtsbezirk Solca erstreckte. Die Bezirkshauptmannschaft Gurahumora begann
ihre Tătigkeit am 1 . Oktober 1 893. Mit der Errichtung der Bezirkshauptmannschaft
begann fiir den Ort eine Zeit der Bltite und des Aufschwungs. Der erste Bezirks
hauptmann war Friedrich Roller. Diesen Posten bekleideten in der Folge, der
Reihenfolge nach Gustav Wagner von Wehrborn, Nicanor Macovei, Emanuel
Bonnert, Ioan Chodzokar, nach dem Anschluss der Bukowina an Grossrumanien
Vladimir Iliuţ, Dimitrie Cojocar und als letzter Constantin Leonties. Im Jahre 1 925
wurde die Bezirkshauptmannschaft (Prefektur) Gurahumora aufgelost. Im Orte
verblieb nur ein Pratorat (Bezirksamt), das der Prafektur Câmpulungul
Moldovenesc untergeordnet war, und dessen Leiter durch mehrere Jahre der
Deutsche Erwin Nossek war. Die Aufhebung der Bezirkshauptmannschaft
bedeutete fi.ir den Ort einen harten Schlag in wirtschaftlicher und kultureller
Hinsicht.
Nach dem grossen Brande vom Jahre 1 899 und nach dem Wiederaufbau der
Stadt entwickelte sich das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben der Stadt ohne
weitere Trtibungen und in stetig ansteigender Linie bis zum Jahre 1 9 1 4. Ende Juli
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dieses Jahres brach der Weltkrieg aus und sollte ungeahnte Ereignisse und
Umwălzungen fur diesen Ort bringen. Zunăchst glaubte man sich vor jeder Gefahr
sichem und rechnete mit einem Vordringen des Feindes nicht im geringsten. Doch
dieser Glaube wurde bitter enttăuscht. Die Verteidigung der Bukowina war un
begreiflicherweise nur einigen Landsturmkompanien und den wenigen Gendarmen
iiberlassen worden, die, unter der Fiihrung des Gendarmeriegenerals Eduard
Fischer, ohne Geschiitze und Maschinengewehre, nur mit einfachen alten
Gewăhren ausgeriistet, dennoch der erdriickenden Ueberlegenheit des Feindes
einige Wochen heldenhaften Widerstand leisten konnten. Zunăchst wurde die
Pruthlinie gehalten. Um aber Czemowitz nicht einer Bombardierung auszusetzen,
zog sich General Fischer mit seinen Abteilungen auf die Serethlinie zuriick und
erwăhlte Gurahumora zu seinem Hauptquartier, wo auch ein Munitionsdepot
errichtet wurde. Trotz aller heldenhafter Abwehr, wobei Offiziere und Mann
schaften oft Unglaubliches leisteten, musste aber auch die Serethlinie bald
aufgegeben werden. Die Abteilungen Fischers zogen sich bis zum Karpathenpass
Mesticaneşti zuriick, wo eine starke Verteidigungslinie ausgebaut wurde, von der
noch heute Spuren des gewaltigen Ringens zu sehen sind. Zuvor allerdings
machten sie noch einen vergeblichen Versuch, den Feind bei Gurahumora
aufzuhalten. Die Aemter hatten Gurahumora rechtzeitig verlassen und sich in Vatra
Domei eingerichtet. Auch viele Bewohner hatten die Stadt aus Furcht vor den
feindlichen Horden vielfach auf heimlichen Gebirgspfaden verlassen und sich nach
Vatra Domei oder nach Klausenburg und sogar in die westlichen Kronlăndem der
Monarchie zuriickgezogen. In Vatra Domei war auch die Bukowiner Landes
regierung untergebracht worden.
Im Morgengrauen des 4. Januar 1 9 1 5 erschienen die ersten feindlichen
Vorhuten in der Stadt. Ihnen folgten um 9 Uhr grosse Truppenmassen (etwa 6 000
Mann mit 40 Geschiitzen), die zumeist liber Plesch heranriickten. Die in der Stadt
zuriickgebliebene Bevolkerung war von Schrecken erfasst. Doch verhielten sich die
feindlichen Kolonnen gegeniiber der Bevolkerung diesmal vielleicht auch wegen
des eiligen Vormarsches anstăndig, sodass bald wieder Ruhe und Ordnung
eintraten. Die Hauptmacht der Feinde zog bis vor Mesticaneşti, wo dann schwere
Kămpfe stattfanden. lm Orte selbst blieb nur eine feindliche Munitionskolonie,
deren Komandant strenge Zucht und Ordnung hielt, sodass der Markt bald auch
von der Bevolkerung der umliegenden Ortschaften wieder beschickt wurde.
Anfang Februar 1 9 1 5 begann dann der feindliche Rlickzug, ohne dass auch diesmal
die Bevolkerung viei zu leiden hatte. Nur die Briicke liber die Moldova bei
Bucşoaia und die Bri.icke liber den Homorbach in der Mitte der Stadt wurden
gesprengt, um den Vormarsch der osterreichischen Truppen aufzuhalten. Im Mărz
desselben Jahres waren alle Aemter wieder zuriickgekehrt und die alte Tătigkeit
nahm wieder ihren gewohnten Lauf.
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Dieser Zustand dauerte bis zum Juni 1 9 1 6, a1s die osterreichischen Truppen
infolge ungliick1icher Kampfe am Dnjester um Pruth sich wieder zuriickziehen
mussten und die Russen zum zweiten Male die Bukowina bis zum Mesticănesti
Pass bei Iakobeni vorriickten. Diesmal zerstorten die osterreichischen Truppen
selbst auf ihren Riickziige die Eisenbahnbriicke iiber den Homorbach.
Diese zweite Besetzung hatte aber fur das Land und insbesondere fur die
Stadt Gurahumora ungleich schwerere Fo1gen als die erste. Da die osterreichischen
Truppen bei Paltinoasa ( etwa 4 km von Gurahumora) am 28. Juni 1 9 1 6 5 Stunden
lang zahen Widerstand entgegengesetzt und die Russen bei dieser Gelegenheit
grosse Verluste erlitten hatten - ( auf dem stadtischen Friedhof und im Kirchhof der
orthodoxen Kirche sind iiber 200 russische So1daten begraben) -, richtete sich die
ganze Wut der Feinde gegen die wehrlose Stadt, die iibrigens wahrend dieser
Kampfe durch Granateinschlage und Maschinengewehrfeuer einigen Bauschaden
davongetragen hatte. Der Kommandant der russischen Truppen, General Keller,
iibrigens ein Deutschbalte, forderte dem katholischen Pfarrer Morosiewicz auf,
dafl.ir zu sorgen, dass binnen 1 2 Stunden ftir die russischen Truppen Brot, Fleisch,
Hafer, Zucker usw. geliefert wiirden, andemfalls er ihn und andere Biirger der
Stadt nach Sibirien verschicken wiirde.
Es waren nicht mehr jene disziplinierten russischen Truppen zu Beginn des
Krieges, die sich auch als Gegner ehrenhaft und oft auch hilfsreich der leidenden
Bevolkerung gegeniiber verhielten. Diesmal waren es gierige raubsiichtige Horden,
die bereits vom jiidisch-marxistischen Gift veseucht waren. Nur mit Miihe konnten
die Offiziere noch halbwegs Ordnung aufrecht erhalten. Am 29. Juni, also einen
Tag nach dem Einzug der Feinde, begannen denn auch diese russische Horden die
Geschafte zu pliindem und ziindeten die Mitte der Stadt an. Sie gaben vor, dass sie
damit nur die Hăuser der Juden vemichten wollten. Merkwiirdigerweise
entschuldigte auch General Keller diese ruchlose Tat, indem er erklarte, die
Deutschen waren gleichermassen in den russischen Provinzen vorgegangen. So
brannten abermals 1 20 Hauser der Stadt ab. Das Zentrum der Stadt war ein
Triimmerhaufen. Es brannten nicht nur Hauser der Juden, sondem auch der
Christen nieder. Die Stadt erholte sich von diesem neuen Ung1iick erst spăt nach
dem Kriege. Noch viele Jahre nachdem Frieden schon eingezogen war, konnte man
noch Spuren des Brandes sehen.
Die Russen setzten den Gemeinderat ab und betrauten mit der Fiihrung der
Gemeindegeschafte zunachst den Deutschen Johann Gehl, dann den Rumanen
Emi1ian Danilevici und sch1iesslich den Gymnasialprofessor Leon Tokaryk, der auf
Grund seiner russischen Abstammung die Stadt vor weiterem Missgeschick
bewahren konnte. Die Offentlichen Gebăude der Stadt wurden in Kasemen und
Spita1er umgewandelt. Die Professoren und Schiiler des Gurahumorer
Realgymnasiums waren zum grossten Tei l nach Wien gefliichtet, wo der damalige
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Direktor der Anstalt Franz Olschewski behordlich genebmigte Kurse erricbtete.
Das Gebaude des Gymnasiums selbst wurde vollstandig ausgepliindert. Die
reicbbaltige Bibliotbek und die Sammlungen gingen verloren. Den grossten Verlust
aber fur die Stadt und den Bezirk bildete die Vernicbtung der Grundbiicber, die
scbon im Jabre 1 879 angelegt und wabrend des grossen Brandes vom Jabre 1 899
gerettet worden waren.
Wegen des russischen Terrors fliicbteten viele Bewobner aucb nacb dem
Einzug der Feinde auf gebeimen Wegen nacb Rumănien, das damals nocb nicbt
den Krieg an die Monarcbie erk1ărt batte. Von Rumănien aus konnten diese
Fliicbtlinge dann nacb Ungarn und in die westlicben Provinzen der osterreicbiscben
Monarchie gelangen.
Der von den Russen angericbtete Scbaden war ungebeuer. Aucb die Wălder
wurden riicksicbtslos verwiistet. Docb beteiligten sicb leider aucb offen oder
versteckt viele ortseingesessene Leute an den Pliinderungen. Andererseits batte
aucb das Wild der grossen Walder, die Gurabumora umsăumen, scbrecklicb zu
leiden. Die Gurabumorer Walder waren vor dem Krieg das wildreicbste Gebiet des
Kronlandes gewesen. Der griecbiscb-orientaliscbe Religionsfonds batte vier
Jagdbăuser erricbtet und zablreicbe Heger angestel lt. Nun wurde das Wild von den
russiscben Offizieren aber auch von der einbeimiscben Bevolkerung unbarmberzig
niedergeknallt. Ein einziger russiscben Offizier bat in der năcbsten Nabe des mitten
im Walde gelegenen Bahnbofs Iliscbestie, etwa 6 km von Gurabumora entfernt,
allein in einer ganz kurzen Zeit 48 Hirsche gescbossen. Von diesen grausamen
Morden bat sich das Wild dieser Gegend bis auf den beutigen Tag nicbt mehr
erbolen konnen. Aucb die beriibmten Bergforellen des Moldauflusses wurden
scbonungslos mit Dynamitbomben und Gift vernicbtet. Docb bald kam es zu der
bekannten Zersetzung unter den russiscben Truppen und nach dem Brest-Litowsker
Frieden zogen die Russen am 1 8. Mărz 1 9 1 8 ab, nicbt obne vorber nocb die
Bevolkerung eines grossen Teil ibres Viehbestandes zu berauben. Die Stadt wurde
zunăcbst von einer rumăniscben Abteilung des 1 6. rumaniscben Infanterie
regimentes aus Fălticeni unter dem Obersten Ioan besetzt. Einige Tage spater
kamen aucb die osterreichiscben Truppen in die Stadt.
Mit dem Abzug eines Feindes aber war ein anderer eingezogen: der Mangel.
Lebensmittel und andere Bedarfsgegenstănde fehlten vollkommen. Die Preise
stiegen aus diesem Grunde ins Unermesslicbe. Aber aucb die osterreicbischen
Soldaten fiibrten sicb mebr als Feinde denn als Freunde auf. Zăune wurden
niedergerissen, Mobel aus den W ohnungen herausgeschleppt und nicht nur im Orte
verwendet, sondern oft mit der Babn weiter befordert. Den Bewobnern, die von
ibrer Flucbt nocbt nicbt zuriickgekebrt waren, wurde dadurcb grosser Scbaden
angericbtet. Ende Oktober 1 9 1 8 brach die osterreichiscb-ungariscbe Monarcbie
zusammen.
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In den ersten Tagen nach dem Zusammenbruch der osterreichischen
Monarchie versuchten einige unlautere Elemente die Geschafte zu pliindern und
die Ruhe der Stadt storen. Mit den vom Kriege verbliebenen Waffen wurde an
allen Ecken herumgeknallt. Den energischen Einschreiten des rumanischen
Biirgers und Gemeinderates George a Precop Netea aber ist es zu danken, dass
diesen Ausschreitungen alsbald Einhalt geboten und die Ordnung wieder
hergestellt wurde. Es war ein erfrischender und beruhigender Anblick, diesen
einfachen, aber von einem unbeugsamen Ordnungs- und Gerechtigkeitswillen
erflillten rumanischen Bauer zu sehen, der mit seinem derben Stock durch die
Strassen der Stadt schritt und liberali nach dem Rechten sah.
Am 1 O. November 1 9 1 8 zogen die rumanischen Truppen des Genera1s
Neculcea in die Siidbukowina ein und auch die Stadt Gurahumora erhielt eine
militarische Besatzung. Die Militarverwaltung, die nun in der Stadt unter der
Leitung des Majors Constantin Climescu eingerichtet wurde, dauerte bis zum Juni
1 920. Es ist zu berichten, dass die Ordnung sofort auf allen Gebieten des
staatlichen und Wirtschaftslebens wieder zuriickkehrte. Die Aemter und Schulen
setzten ihre Tatigkeit ungestOrt fort. Es muss ferner hervorgehoben werden, dass
sich die Deutschen der Stadt, die iiber 40% der Bevolkerung ausmachten, sofort in
loyaler Weise der neuen Ordnung anpassten und bei allen Gelegenheieten ihre
Treue und Anhanglichkeit bewiesen, wie dies auch fur die ganze Bukowina in der
im Dezember 1 9 1 8 erfolgten Anschlusserklarung des Deutschen Volksrates fur die
Bukowina in Czernowitz zum Ausdruck kam.
Sofort nach der Errichtung der Militarverwaltung wurde der bestehende
Gemeinderat ausgelost und die Stadtverwaltung einem einstweiligen Ausschuss
unter der Leitung des erwahnten George a Precop Netea anvertraut. Bei dieser
Gelegenheit sei ein kleiner Ueberblick iiber die Gemeindeverwaltung seit der
Besetzung des Ortes durch die osterreichischen Truppen im Jahre 1 774 gestattet.
Bis zum Jahre 1 853 wurde die Gemeindeverwaltung des damaligen Dorfes und die
zivile Gerichtsbarkeit dem "Ortsrichter" (lat. judex - rum. vornic) und den vier
"
"
"Gemeindealtesten (rum. "bătrâni ) anvertraut. Der Ortsrichter schlichtete die
Streitigkeiten unter den Bewohnern des Ortes. In schwereren Fallen wurden die
Gemeindealtesten herangezogen. Konnte ein Vergleich nicht erzielt werden, dann
entschied der Ortsrichter. Besonders schwere Fălle und vornehmlich Verbrechen
wurden von den drei offentlichen Gerichten mit dem Sitz in Czernowitz, Sereth
und Suceava abgeurteilt. Nach der Aufhebung der Mandatariate wurden
Bezirksamter errichtet, denen Bezirksgerichte und Steueramter beigegeben wurden.
So erhielt auch Gurahumora im Jahre 1 855 ein Bezirksgericht und ein Steueramt.
Der Ortsrichter wurde bis dahin gewohnlich fur ein Jahr vom Domanenmandatar
emannt. Fiir seine Arbeit wurde er von einigen Abgaben befreit. Ausserdem hatte
er Anspruch auf ei ne Naturaldienstleistung von einem Tag seitens jedes Bewohners
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des Ortes. Es sind uns Namen einigen dieser Ortsrichter erhalten. So war im Jahre
1 8 1 5 ein gewisser Josef Opitz, dem Privatberuf nach "faber" , also Schmied
,Judex" ( Ortsrichter) im Jahre 1 8 1 6 Gottfried Schmied ,Judex humorensis", im
Jahre 1 8 1 8 Ioannes Ferster "Richter" und im Jahre 1 820 Johann Rump
"
"Ortsrichter . Aus dem Jahre 1 849 ist ein Kaufvertrag erhalten, den ausser dem
Mandatar Karl Uhlig auch zwei Ortsrichter zu gleicher Zeit bestătigen, und zwar
Josef Horwath - "Ortsrichter" und Dumitru Paşcovici - "vomic " . Der letztere setzt
seine eigenhăndige Unterschrift unter dem Kaufvertrag mit zyrillischen
Buchstaben. Die Tatsache, dass zwei Ortsrichter gleichzeitig den Kaufvertrag
fertigen, ist auf den ersten Blick iiberraschend. Doch lăsst sie sich auf fo1gende
Weise erklăren. Entweder der Kăufer legte besonderen Wert darauf, dass neben
dem bestehenden Ortsrichter auch der vom Vorj ahre den Vertrag fertigte.
Wahrscheinlich aher ist es, dass tătsăchlich zwei Ortsrichter gleichzeitig ihres
Amtes walteten und zwar einer fur die deutschen und einer fur die rumănische
Bevolkerung. Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass der deutsche Ortsrichter
Josef Horvath einen kreisrunden Gemeindesiegel verwendet, dessen Wappen einen
fliichtigen Hirsch darstellt und dass die Inschrift "Gurahomora - Deutsche
Gemeinde" trăgt, wăhrend der andere Ortsrichter ebenfalls einen kreisrunden
Gemeindesiegel fiihrt, dessen Wappen eine Aehrengarbe mit einem Siechel
darstellt und da seine Schrift mit zyrillischen Lettem "Satul Gurahomora" trăgt.
Nach der Aufhebung der Mandatariate im Jahre 1 853 wurde zum ersten Male
in dem Orte der Ortsrichter von den Biirgem gewăhlt. Der erste gewăhlte
Ortsrichter war der Schlossermeister Josef Kampani, der sein Amt bis zur
VerOffentlichung der neuer Gemeindewah1ordnung im Jahre 1 863 innehatte. In
diesem Jahre wurde zum Gemeindevorsteher der Hutmacher Heinrich Heck
gewăhlt, dem im Jahre 1 867 wieder Josef Kampani folgte, der diesmal sein Amt
bis zum Jahre 1 893 fiihrte. Wăhrend seiner langen Amtstătigkeit wurden zahlreiche
Verbesserungen und Neuerungen geschaffen. Zunăchst ist die Errichtung des
Gemeindewaldes zu erwăhnen, von dem schon die Rede war. Das Vermogen der
Gemeinde wurde festgestellt und inventarisiert. In der Zeit dieses Biirgermeisters
wurde der neue Friedhof, das Gemeindeamt, die neuen Volksschulen (die dann
spăter abbrannten), der Hengstenstall, die Gemeindeziegelei und das Gemeinde
wirtshaus errichtet.
=

XXI

Im Jahre 1 888 wurde die Eisenbahn Darmanesti - Campulung gebaut, die
spăter bis Vatra Domei und bis zur siebenbiirgischen Grenze verlăngert wurde. Erst
mit der Errichtung dieser Bahn begann der eigent1iche Aufschwung des Ortes, der
dann seiner vorziiglichen Lage zwischen der Ebene und der Gebirge nun zum
Umschlagsplatz fur diese beiden Gebiete wurde. Beim Bau der genannten Bahn
fanden auch zahlreiche italienische Arbeiter aus Siidtiro1 (Trient) Verwendung, von
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denen einige sich im Orte niederliessen und ausser mit der Landwirtschaft sich mit
Steinmetzarbeiten beschaftigten. So ist das Vorhandensein von Familien mit
italienischen Namen wie Gott, Scalzeri, Fassa, Bardelli, Carari zu erklaren. In
Zusammenleben mit der deutschen Bevolkerung und insbesondere wegen der
deutsch-katholischen Gottesdiensten nahmen sie die deutsche Sprache an. Die
Familien Kampani und Ziegelli sind aber schon viei friiher nach Gurahomora
gekommen. Sie sind Nachkommen der Soldaten der hier bis 1 866 stationierten
Kompanien.
Im Dezember 1 893 wurde der rumanische Landwirt und Bankdirektor Gavril
Paşcovici zum Biirgermeister gewahlt. Wahrend seiner Amtszeit wurde eine
besondere Fiirsorge dem Ausbau des Ortes als Kurort gewidmet. Zu diesem
Zwecke wurden die Strassen, insbesondere diejenigen, die zum Flusse fuhrten,
ausgebessert, Badekabinen am Moldovafluss errichtet und der "Arinisch"
(Erlenwald), ein herrliches Waldchen auf dem jensitigen Ufer der Moldova, fur
Spaziergange und zur Erholung hergerichtet. Unter Mitwirkung der ortlichen
Forstverwaltung wurden bequeme Gesteige bis zur Spitze der Magura, der
hochsten Erhebung in der Umgebung von Gurahumora, durch den herrlichen
Tannen- und Buchenwald, und bis zur Briicke bei Izvor angelegt. So wurde der Ruf
des Ortes als vorziiglicher Kurort begriindet und in der Folge kamen im Sommer
immer zahlreichere Erholungsbediirftige hierher. Auch die Errichtung der
Bezirkshauptmannschaft falit in seine Amtszeit. Paşcovici starb aber schon im
Jahre 1 895.
Sein Nachfolger war der aus dem Sudetengau stammende deutsche Landwirt
Karl Klostermann. Unter diesem Biirgermeister brach der grosse Brand aus.
Vomehmlich den Bemiihungen dieses Biirgermeisters ist es zu verdanken, dass die
Stadt nach dem Brand neu und schOner erstand. Die Strassen erhielten Gesteige.
Die stadtischen Hallen wurden errichtet und die Verbauung des Homorbaches
begonnen. Die letztere Arbeit war von besonderer Wichtigkeit, da der Homorbach
vielfach bei grosseren Regengiissen wildbachartigen Charakter annimmt und
besonders im nordwestlichen Teil der Stadt oft ungeheueren Schaden anrichtet.
Leider wurden diese so notwendigen Arbeiten durch den ersten Weltkrieg
unterbrochen und nachher nicht wiederaufgenommen. Nach seinem Riicktritt
( 1 900) war der alte ehrwiirdige deutsche Bauer Karl Klostermann immer mit seiner
reichen Erfahrung bereit, mit Rat und Tat zum Wohl der Gemeinde zu helfen.
Ihm folgte der Staatsnotar Valerian Halip. Wahrend seiner Amtszeit wurde
Gurahumorului durch kaiserlichen Erlass zur Stadt erhoben. Ober Valerian Halip
heisst es im Gedenkbuch der Stadt: Diesem energischen und klugen Mann gelang
es, das Ansehen der Stadt zu heben und ausserordentlich zu seiner Modemisierung
beizutragen. Seine bedeutendste Tat ist die Schaffung der stadtischen Sparkasse.
Durch eine ausgezeichnete Verwaltung ist dieses Institut das erste Kreidtinstitut der
siidlichen Bukowina geworden. Die Einlagen erreichten um das Jahr 1 930 trotz der
damaligen Krise die verhaltnismassig hohe Ziffer 20 Millionen Lei. Valerian Halip
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hat auch die rumanische Volksschule in Gurahumora begrilndet und s o der
rumanischen Bevolkerung die Moglichkeit geboten, ihren Kindem Unterricht in
ihrer Muttersprache zu geben.
Auf Halip folgte, vierrnal hintereinander gewahlt, von 1 905- 1 9 1 9 der
Bauuntemehmer Titus Winzinger. Das Vertrauen, das ihm die Bevolkerung der
Stadt einmtitig durch die vierrnalige Wiederwahl entgegenbrachte, hat diesen
ehrenhafte deutsche Maon, der in seinem Wesen einfach und bescheiden aber treu
wie Gold, und unerrniidlich tatig war, vollauf verdient. Unter ihm wurde ( 1 908) die
neue zweistockige Madchenschule gebaut, die aber den neu errichteten
Realgymnasium zur Verfiigung gestellt wurde. Fiir die Errichtung eines eigenen
Gebaudes fur das Realgymnasium waren alle Schritte untemommen worden. Der
Ausbruch des Krieges im Jahre 1 9 1 4 hat aber auch diesen schonen Plan nicht zur
Diirchfiihrung gelangen lassen. Nach dem Kriege wurde der Plan nicht
wiederaufgenommen. T. Winzinger hat durch den Ankauf der Miihle und des
Sagewerkes Gemenariu der Stadt reiche Einnahmen gesichert. Er liess die
offentlichen Platze pflastem, Kanalisierungsarbeiten vomehmen, das Schlachthaus
bauen. Wahrend seiner Amtszeit wurde auch die schmalspurige Waldbahn entlang
des Homorbaches von Gurahumorului nach Poiana Micului gebaut. Durch die
Erleichterung der Transportmoglichkeiten fur die ungeheueren Holzbestande des
Homortales trug diese Waldbahn zur wirtschaftlichen Hebung der Stadt
Gurahumorului und zum Ausbau der ortlichen Holzindustrie ausserordentlich bei.
Wahrend des Krieges ging Ieider das gesamte Bahnmaterial (Schienen, Wagen,
Lokomotiven usw.) verloren, da die Russe es nach einem anderen Gebiet
verschleppten. Nach dem Krieg wurde der Betrieb nicht wieder fortgesetzt. Die
errichteten Damme aber bildeten einen vorziiglichen Schutz gegen die haufigen
Oberschwemmungen des Homorbaches. Winzinger bemiihte sich auch um die
Schaffung einer stadtischen Feuerwehr, die unter ihrem langjahrigen
Kommandanten, dem Malerrneister Eugen Liebich, eine vorziigliche Ausbildung
und Organisation erhielt. Bedauerlich ist es, dass auch diese Einrichtung nach dem
Kriege vollstandig vemachlassigt wurde.
XXII

Wahrend des ersten Einbruchs der Russen verblieb Winzinger im Orte. Erst
vor dem zweiten erhielt er von der Landesregierung den Auftrag, zugleich mit den
iibrigen Ămter der Stadt sich zuriickzuziehen. Wahrend der Russenzeit wurden die
stădtischen Verwaltungsgeschăfte zunăchst vom deutschen Biirger Johann Gehl
(bis Oktober 1 9 1 6), dann vom Rumănen Emi lian Danilevici und schliesslich vom
Gymnasialprofessor Leon Tokaryk (bis zum Abzug der Russen) gefuhrt. Da der
letztere der russischen Sprache machtig war, hat er viei Unheil von der Stadt
femgehalten. Die Stadt war ihm denn auch dankbar hiefiir. Das Gedenkbuch der
Stadt erwahnt ihn mit sehr ehrenden Worten. Professor Tokaryk hatte fur seinen
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mutigen Einsatz fur die Interessen der Bevolkerung aber schwer zu leiden. Auf
Grund einer ungerechtfertigten Anzeige wurde er der Spionage verdăchtigt und
beim Abzug der Russen zugleich mit einigen Biirgem der Stadt nach Russland
verschleppt, wo er einige Monate in den russischen Gefangnissen verbringen
musste, um dann wieder freizukommen.
Nach dem Zusammenbruch der osterreichischen Monarchie trat
Biirgermeister Winzinger zuriick und iiberliess die Fiihrung der stădtischen
Geschăfte dem bereits erwăhnten George a Precop Netea, der durch sein
energisches Einschreiten oft mit Lebensgefahr die Stadt vor viei Ungemach
bewahrte. Netea flihrte die Amtsgeschăfte bis zum Mărz 1 920. Ihm folgte der
Offentliche Notar Dr. Aristarch Gribovschi, dann der rumănische Landwirt
Alexandru Netea und schliesslich der Schu1direktor und spăter wiederholte
Abgeordnete und Senator im rumănischen Parlament, Constantin Cosmiuc, der als
Spross einer a1ten rumănischen Priesterfamilie eine deutsche und rumănische
Erziehung genossen hatte und neben der Fiirsorge fur seine rumănischen
Volksgenossen auch oft in gerechter und 1oyaler Weise fur die Interessen der
deutschen Bev61kerung eintrat, und sich so deren Sympathien stets erfreute.
Cosmiuc ist auch der Verfasser des Gedenkbuches der Stadt Gurahumorului.
Am 1 . Februar 1 922 wurde ein einstweiliger Gemeinderat mit dem
Oberleutnant d. R. Constantin Ardeleanu an der Spitze eingesetzt. Am 7. Mărz
1 923 erfolgte noch nach dem osterreichischen Verwaltungsgesetz die Wah1 des
ersten Gemeinderats nach dem Kriege. Er bestand aus 9 Rumănen, 9 Deutschen
und 9 Juden. Biirgermeister wurde Constantin Ardeleanu, der dieses Amt mit
kleinen Unterbrechungen, die durch die politische Verhăltnisse bedingt waren und
wăhrend welcher einmal der Schuldirektor Aure1ian Larionescu und ein einderes
Mal Victor Gribovschi die Amtgeschăfte leiteten, bis zum Jahre 1 936 innehatte.
Am I l . Februar 1 926 fand eine neuerliche Gemeinderatswah1 statt, diesmal schon
nach dem rumănischen Verwaltungsgesetz. Der Gemeinderat erhielt diesma1 eine
Einschrănkung, in dem nur je 4 Vertreter der drei Nationen gewăhlt wurden.
Constantin Ardeleanu, ein ăusserst tatkrăftiger und von modemen
Aufsssungen geleiteten Mann, hat eine iiberaus rege Tătigkeit entfa1tet und sich
allseitig die Sympathien, insbesondere auch der Deutschen erworben, deren er ein
aufrichtiger Freund war. Zunăchst wurde der Marktbetrieb der Stadt, der eine
grosse Entfa1tung genommen hatte, geregelt und Marktplătze erweitert und
verschonert. Die stădtische Sparkasse erfuhr eine Neugesta1tung und bliihte auf.
Unter C. Arde1eanu wurde die Agrarreform durchfuhrt, wobei nicht nur Rumănen,
sondem auch zahlreiche deutsche Landwirte Grundstiicke erhielten. Aber auch
verdienstvolle Beamte ohne Unterschied der Nation bekamen Bauplătze
zugewiesen. Das Staatsbiirgerrecht wurde geregelt. Zahlreiche Strassen wurden mit
neuen Pflasterungen versehen. Durch die Errichtung eines Elektrizitătswerkes
bekam die Stadt eine moderne Beleuchtung. Orei Kronungsstipendien fur arme und
begabte Schiiler wurden geschaffen, fur die Armen- und Krankenpflege gesorgt.
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Der Stadtwald wurde nach modernen Grundsătzen eingerichtet und verwaltet. Die
Stadt erhielt ferner auch eine Webeschule.
In der Folge hat einige Zeit der Stadtarzt Dr. Chibici die stădtischen
Amtsgeschăfte geleitet, gegenwărtig ist Finanzinspektor Iacob Paicu Btirgermeister
der Stadt.
XXIII

Wohl hat die Stadt Gurahumorului durch die Aufhebung der
Bezirkshauptmannschaft und dann besonders durch die des Knabenlyzeums in
wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht manche Einbusse erlitten. Doch ist sie
infolge ihrer vorztiglichen Lage auch weiterhin noch ein wirtschaftlicher
Mittelpunkt der Stidbukowina geblieben. Die reizende Umgebung, der nahe Wald
und der ktihle klare Moldaufluss, die Hohenlage sowie die guten und billigen
Unterkunfts- und Verpflegsverhăltnisse machen die Stadt ferner zu einem der
gesuchtesten Luftkurorte des Landes. Dank den Bemtihungen des Gerichts
prăsidenten Dr. Vasile Grosariu, des Vorsitzenden der Kurkommission, sind denn
auch verschiedene Arbeiten durchgeftihrt worden, die es den Găsten erleichtert,
den Wald und den Fluss zu besuchen. Es wurden Badekabinen enichtet, eine
Gehbrticke liber den Fluss gebaut und in der letzten Zeit ein Sanatorium fur
Studenten mitten im Walde errichtet. Die Stadt eignet sich auch vorztiglich als
Winterluftkurort und zur Betătigung des Wintersportes, der noch nur Zeit des
Bestandes der Mittelschule eifrig betrieben wurde.
Es wurde schon frtiher gesagt, dass nach dem ersten Weltkrieg trotz der
verănderten politischen Lage das Verhăltnis zwischen den drei N ationen der Stadt
ein vorztigliches war. Die Deutschen der Stadt hatten die Moglichkeit, sich
kulturell und wirtschaftlich zu organisieren. Die deutsche Bevolkerung,
zahlenmăssig die stărkste Gruppe - sie bildete 42% der Gesamtbevolkerung - war
politisch in der Ortsgruppe des Bukowiner Deutschen Volksrates und kulturell in
der Ortsgruppe des ehemaligen christlich-deutschen und spăteren deutschen
Kulturvereins fur die Bukowina, sowie in den marianischen, mehr konfessionell
eingestellten Kongregationen zusammengefasst. Insbesondere die Ortsgruppe des
Kulturvereins entfaltete eine rege kulturelle und nationale Tătigkeit. Zahlreiche
offentliche Vortrăge und Konzerte wurden veranstaltet. Die j ăhrlichen
Sonnwendfeier bildeten den Gipfelpunkt des deutschen Erhaltungswillens auf
diesen vorgeschobenen Posten. Eine deutsche Liebhaberbtihne fiihrte zahlreiche
deutsche Stticke auf, mit denen die Ortsgruppe auch in die benachbarten Stădte, wo
ebenfalls eine zahlreiche deutsche Bevolkerung lebte, so nach Campulung, Radautz
und Suceava fuhr und so zur Erhaltung und Stărkung des Deutschtums beitrug. Die
regelmăssigen wochentlichen Zusammenktinfte mit Liedern, Vortrăgen und
geselligen Beisamensein waren fur den deutschen Bauer, den deutschen
Gewerbetreibenden und den deutschen Beamten eine Erholung und eine seelische
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Starkung. Von der Ortsgruppe wurden auch die deutschen Landgemeinden, die in
ihrer Isoiierung einen schweren Stand hatten, betreut. Von Zeit zu Zeit wurden
diese Gemeniden besucht, erhielten die meist aus dem Reich gespendeten Biicher
und Zeitschriften (durch Vermittiung des Vereines fur das Deutschtum in Ausiand)
und auch ftir den Unterricht der in ihrer Muttersprache vernachiassigten Jugend
wurde durch Errichtung von Seriaikursen unter tatkraftiger Mitwirkung einiger
opferfreudiger deutscher Studenten, Lehrer und Lehrerinnen gesorgt.
Schon im Jahre I 929 fand auch die neue Bewegung im Reich vornehmiich
zunachst seibstverstandiich bei der deutschen Jugend der Stadt begeisterte
Aufnahme. Mein Kampf wurde verschiungen und bei zahireichen Zusammen
kiinften eifrig besprochen und jubeind begriisst. Viei haben dazu die zahireichen
Besuche deutscher Studenten aus dem Reich beigetragen, die in den Sommer
monaten sehr oft Gaste der deutschen Bevoikerung der Stadt waren. Allmahiich
kam der deutsche Gewerbetreibende und Bauer dem Nationai-soziaiismus naher
und ais im Jahre I 940 der Ruf zur Umsiediung ins Reich erkiang, da biieb keiner
zuriick, heute hat Gurahumorului fast keine deutsche Bevoikerung mehr. Durch die
Umsiediung der deutschen Bevoikerung hat der Ort jedenfalls viei verloren.
Zunachst wird jedoch insbesondere das deutsche Gewerbe sehr vermisst. Die
Bedeutung des Ortes ist gebiieben. Ais Mitteipunkt der Hoizindustrie im Siiden der
Bukowina und ais ein ausgezeichneter Luftkurort wird er sich weiter behaupten.
Die steinerner Kreuze auf dem Friedhof werden noch einige Jarhzehnte an
die ehemais hier siedeinden Deutschen erinnern, bis auch sie einmai verschwinden
werden. Aber die deutsche Seele, die sich der Landschaft doch irgendwie
eingepragt hat, wird noch Iange Ieben. Der Wanderer nach hundert Jahren wird
unwillkiiriich fuhien: auch hier haben einmai Deutsche geiebt.
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Victor Prelicz, Geschichte der Stadt Sereth und ihre Alterthiimer. Istoria oraşului
Siret şi antichităţile sale, Ediţie îngrijită de Bogdan-Petru N iculică,
Traducere: Ioana Rostoş, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 20 1 1 , 1 3 2 p.
Muzeograful Bogdan-Petru Niculică, doctor în ştiinţe istorice al Universităţii "Alexandru Ioan
Cuza" laşi (din 2006), cu teza Epoca bronzului mijlociu şi târziu în Podişul Sucevei, expert în
patrimoniul cultural mobil (din 2008) şi arheolog expert (din 2009), este un nume care se afirmă în
viaţa ştiinţifică din Bucovina, mai ales, prin lucrările Din istoricul preocupărilor arheologice în
Bucovina. Societatea arheologică română, Suceava, Editura Universităţii Suceava, 2009, 206 p.;
Dionisie Olinescu. Scrieri istorice, voi. 1, Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Bogdan-Petru
Niculică, Cuvânt-înainte de lect. univ. dr. Sorin lgnătescu, Suceava, 20 1 0, 1 80 p.; Eternul
cucutenian . . . , Catalogul Expoziţiei Naţionale "Comunităţile cucuteniene din nord-estul României ",
Suceava, Editura Terra Design, 2004, 20 p. (în colaborare); Comorile Tracilor/Thracian Treasures,
Catalogul Expoziţiei Naţionale "Comorile Tracilor", Suceava, Editura Accent Print, 2007, 56 p.
Începând din anul 2000, Bogdan-Petru Niculică publică, singur sau în colaborare, peste patruzeci de
studii şi articole în presa ştiinţifică de specialitate din România şi în câteva volume colective, precum
şi un număr de peste şaptezeci de rapoarte de săpătură. Începând din 1 999, susţine peste şaptezeci de
comunicări la diverse manifestări ştiinţifice din ţară şi de peste hotare.
Studiul Geschichte der Stadt Sereth und ihre Alterthiimer publicat de către profesorul Victor
Prelicz, "un cvasianonim", timp de peste un secol, în Bucovina, este publicat, în limba germană, în
1 886, fiind cunoscut numai în cercuri restrânse şi ajungând "o adevărată raritate bibliofilă".
Editându-1 în traducerea unei germaniste, Ioana Rostoş, lector dr. la Catedra de Limbi
Germanice a Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea "Ştefan cel Mare" din
Suceava, Bogdan-Petru Niculică afirmă cu deplin temei: "Despre viaţa şi activitatea lui Victor Prelicz
nu s-a mai scris până acum; de aceea, a rămas, ca mulţi alţi intelectuali ai Bucovinei secolului al XIX-lea, în
uitare; nici siretenii de astăzi aproape că nu-şi mai amintesc de el - cu toate eforturile generoase ale
unor oameni de cultură locali care îi respectă şi perpetuează memoria -, astfel că schiţarea unei
biografii, oricât de modestă ar fi ea, este binevenită" (p. 7).
Potrivit izvoarelor cercetate de către editor, profesorul Victor Prelicz vede lumina zilei la
23 februarie 1 845 în localitatea Luisenthal (Fundu Moldovei). Urmează cursurile Gimnaziului
Greco-Ortodox din Suceava şi ale Facultăţii de Filosofie de la Universităţile din Lemberg şi Viena,
devenind profesor de istorie şi geografie. La I l noiembrie 1 872 devine profesor suplinitor la
Liceul din Kromeriz (Cehia), unde predă până la transferul în Cernăuţi, survenit în anul 1 876. La
Gimnaziul de Stat din Cernăuţi, Victor Prelicz predă istoria şi geografia în perioada 1 876-1 908,
devenind titular în anul 1 896. În noiembrie 1 887 Victor Prelicz este transferat la Şcoala Reală de
Stat din Siret, funcţionând aici în serviciul Gimnaziului de Stat din Cernăuţi. Profesorul se stinge
din viaţă la 26 mai 1 9 1 1 .
" Istoria oraşului Siret a lui V. Prelicz - scrie Bogdan-Petru Niculică în studiul introductiv cumulează, în doar 32 de pagini (în formatul original tipărit), un volum important de date, care nu
puteau fi sintetizate decât în urma unei munci de documentare de durată, completată de cunoştinţe
relativ solide (evident, la nivelul acelei epoci), din domeniul istoriei, numismaticii, epigrafiei,
arheologiei. Diversele tipuri de informaţii, de natură geografică, istorică şi arheologică, sunt
sistematizate şi organizate pe capitole, pornind de la un criteriu firesc, cronologic. Sunt aşezate,
pentru întâia dată, în formă scrisă, primele legende locale ale Siretului, de la întemeiere la oraşul
medieval, ulterior preluate de diverşi istorici care au parcurs sinteza lui Prelicz. Chiar dacă există
Analele Bucovinei, XVIII, 2 (37), p. 633-646, Bucureşti, 20 1 1
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

634

Cărţi. Reviste

2

suficiente aserţiuni, complet depăşite astăzi, «denaturări istorice» mai mici sau mai însemnate, ale
faptelor, evenimentelor, datelor, care, in mod evident, nu pot scăpa unui ochi critic, lucrarea conţine şi
părţi valoroase, cum sunt, spre exemplu, acele pagini consacrate «antichităţilor» descoperite pe
teritoriul Siretului, care pot fi oricând utile creionării unui repertoriu arheologic local exhaustiv.
Chiar dacă va fi fost inspirată din vreun manuscris aparţinând lui Josef von Gutter, care, din
motive necunoscute, nu a reuşit să desăvârşească cronica oraşului Siret şi să o publice in timpul vieţii,
aşa cum şi-ar fi dorit, Geschichte der Stadt Sereth und ihre Alterthiimer este lucrarea prin care
V. Prelicz rămâne in faţa posterităţii; ea constituie prin urmare singura şi cea mai documentată
cronică a oraşului Siret din secolul al XIX-lea. [ . . . ]
Tocmai aici trebuie căutat meritul lui Prelicz: autorul a reuşit să inchege nu doar un manual
şcolar de istorie locală, ci a recuperat şi publicat date inedite care, altminteri, s-ar fi pierdut pentru
totdeauna" (p. 1 4- 1 5).
Ediţia realizată de Bogdan-Pentru Niculică după exemplarul păstrat Ia Casa Memorială
Simion
Florea Marian" din Suceava are in cuprins: un studiu introductiv, Victor Prelicz şi prima
"
cronică istorică a oraşului Siret, p. 5-1 5; Bibliografie, p. 1 6- 1 9; A brevieri, p. 20; Geschichte der
Stadt Sereth und ihre Alterthiimer von Profesor Victor Prelicz, Sereth, 1 886, R. Eckhardt'sche
Buchdruckerei, Cyemowitz, p. 2 1 -78; Istoria oraşului Siret şi antichităţile sale de prof. Victor
Prelicz, Siret, 1 886, Tipografia R. Eckhardt, Cernăuţi, p. 79- 1 3 1 .
Prin editarea lucrării profesorului Victor Prelicz, Geschichte der Stadt Sereth und ihre
Alterthiimer, publicate in 1 886, Bogdan-Petru Niculică pune Ia dispoziţia celor interesaţi astăzi de
"
"scrierile mai vechi despre vechea capitală moldavă un instrument de lucru util, introducând in
circuitul istoriografic o lucrare "dificil de procurat" pentru o categorie mai largă de utilizatori.
Realizarea ediţiei se face in cadrul proiectului ştiinţific Ştiinţele socio-umane în contextul evoluţiei
globalizării - dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorale,
cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-20 1 3 .
Vasile 1. Schipor

M ihai Camilar, Cultură şi civilizaţie tradiţională în zona etnografică Humor,
Câmpulung Moldovenesc, [Fundaţia Culturală] Biblioteca "Mioriţa" , 20 1 1 ,
396 p. + o hartă etnografică.
După volumul Răboj şi pecete magică - un calendar popular bucovinean, Suceava, f. ed.,
2009, 370 p., Mihai Camilar, etnograf la Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina, din Gura
Humorului, publică lucrarea Cultură şi civilizaţie tradiţională în zona etnograjică Humor, o lucrare
aşteptată in viaţa ştiinţifică de la noi, pe care autorul o dedică "memoriei corifeilor muzeografiei
bucovinene, Octav Monoranu, Lucia Stroiescu, Emil-Ioan Emandi şi Ioan Cocuz".
Î n Introducere, p. 7-1 3 , Mihai Camilar îşi motivează opţiunea pentru individualizarea zonei
"
Humorului alături de celelalte zone etnografice, Suceava, Siret, Rădăuţi, Câmpulung, Doma,
Fălticeni", "arealul humorean fiind unul de reculegere sufletească, teritoriu de veche tradiţie, unde la
tot pasul se contopesc faptele cu înfăptuirile oamenilor, loc in care reverberaţiile trecutului se
manifestă prin ctitoriile voievodale" (p. 7). În opinia sa, zona etnografică a Humorului se
individualizează ca "zonă etnografică distinctă " prin "forme particulare de civilizaţie tradiţională,
făcând parte din marea entitate etnografică a Bucovinei alături de celelalte zone" : "De-a lungul
timpului, aici s-au conturat activităţi ocupaţionale specifice mediului local, cu caracter agro-pastoral,
forestier, minier, anumite capacităţi tehnice de muncă, adaptate mediului ambiant, un ansamblu unitar
de elemente de cultură şi civilizaţie, totul conturat în arhitectura locală, port, datini şi obiceiuri etc.
[ . . . ] Am considerat ţinutul humorean ca fiind o zonă etnografică distinctă dat fiind faptul că în acest
spaţiu etnocultural s-au definitivat unele particularităţi aparte faţă de alte părţi ale Bucovinei, acestea
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fiind vizibile în domenii precum: structura aşezărilor, structura antropologică a populaţiei, aici
manifestându-se şi un oarecare specific etnic, dat[ă] fiind conlocuirea localnicilor cu multe minorităţi
etnice, loc unde au funcţionat şi adevărate centre de colonişti străini (Gura Humorului, Ostra,
"
Stulpicani, Poiana Micului, Pleşa, l lişeşti, Negrileasa, Cacica, Soloneţul Nou etc.) (p. 7-8).
În expunerea sa, Mihai Camilar se referă la diverse aspecte ale problematicii acestui tip de
lucrări, promovat într-o serie distinctă înainte de 1 989: cadrul geografic al zonei/"diversitatea cadrului
"
natural , istoric, structura şi evoluţia aşezărilor, profilul moral şi spiritual al oamenilor din societatea
tradiţională de aici, datini şi obiceiuri, artă populară. Î ntemeindu-şi demersul pe cercetarea "bogatului
"
material etnografic cules din teren , de-a lungul timpului, autorul apelează totodată la impresiile
călătorilor străini şi la studii de specialitate, încercând să reconstituie "ceea ce a fost odată ţinutul
humorean, acest pământ sacru al Bucovinei, precum şi ceea ce este încă în actualitate spaţiul
etnocultural ce face trup cu «pământul nostru cel mai scump, obârşia Moldovei, şi pământul cel mai
"
infloritor unde a trăit odinioară poporul cel mai liber», după cum glăsuia marele nostru Eminescu
(p. 1 3).
Lucrarea Cultură şi civilizaţie tradiţională în zona etnografică Humor are în structura sa nouă
capitole, fiecare tratând o diversitate de probleme: 1. Cadrul geografic şi istoric al zonei etnografice
Humor, p. 1 4-82 (caracteristicile geografice ale zonei, o scurtă incursiune în istoria locală, toponimie
minoră, aşezări); II. Ocupaţiile tradiţionale, p. 83- 1 34 (ocupaţiile de bază: agricultura, creşterea
animalelor, pădurăritul; ocupaţiile secundare: mineritul, culesul din natură, vânătoarea, pescuitul,
albinăritul, cărbunăritul, dohotăritul); III. Meşteşugurile ţărăneşti, p. 1 35- 1 72 (industria textilă
casnică ţărănească: torsul şi ţesutul, cusutul; prelucrarea lemnului: dulgheritul, drăniţitul, tâmplăria,
rotăritul, dogăritul; prelucrarea pieilor: cojocăritul, opincăritul; prelucrarea fierului: fierăritul; alte
meşteşuguri tradiţionale: olăritul, funeritul, încondeiatul (împistrirea) ouălor); IV. Instalaţii tehnice
ţărăneşti, p. 1 73- 1 90 (morile, pivele, stezele, fierăstraiele); V. Arhitectura tradiţională, p. 1 9 1 -255
(gospodăria ţărănească, locuinţa ţărănească, omamentica în arhitectura populară, evoluţia şi tipologia
locuinţelor, arhitectura de interior, textile decorative de interior, obiceiuri la construcţia şi intrarea în
casă); VI. Monumente de arhitectură, p. 256-266 (casa tradiţională, biserici, mănăstiri); VII. Portul
popular, p. 267-295 (costumul femeiesc, costumul bărbătesc); VIII. Calendarul timpului şi al vieţii,
p. 296-364 (datini, obiceiuri şi credinţe: obiceiuri calendaristice din cadrul sărbătorilor de iarnă şi
obiceiuri referitoare la sărbătorile de peste an; obiceiuri din ciclul vieţii: obiceiuri la naştere, la nuntă
şi la înmormântare); IX. Creativitatea etnografico:folclorică contemporană, p. 365-370.
Un Glosar, p. 37 1-383, precum şi o Bibliografie, p. 3 85-395, întregesc sumarul lucrării.
Fiecare capitol este urmat de un bogat corp de note şi comentarii. Bogata iconografie (desene
ilustrative, planuri, fotografii, o hartă etnografică), expunerea coerentă, logica, armonia şi eleganţa
argumentaţiei, stilul plăcut şi ţinuta grafică îngrijită sporesc valoarea lucrării închinate acestui "ţinut
"
magic, plin de solemnitate şi de legendă din Bucovina. Câteva observaţii critice se impun însă a fi
făcute. Zona Fălticenilor n-a făcut parte niciodată din Bucovina istorică şi ţine, la fel ca celelalte
subspaţii culturale adăugate la jumătatea sudică a Bucovinei, sub presiunea evenimentelor de la
mijlocul veacului trecut şi după un model sovietic (părţi din fostele judeţe Dorohoi, Botoşani,
Suceava/Baia, Neamţ, Năsăud), de altă provincie istorică. În cazul glosarului, folositor specialiştilor,
dar, mai ales, utilizatorilor din generaţiile mai tinere, ar trebui să dăm, pe lângă totalitatea sensurilor
din graiul bucovinean, contexte în care aceste cuvinte sunt folosite, precum şi etimologia acestora.
Lucrarea etnografului bucovinean Mihai Camilar Cultură şi civilizaţie tradiţională în zona
etnograf/că Humor "se adresează deopotrivă cercetătorilor culturii populare tradiţionale cât şi marelui
"
public , invitându-i "să vină oricând şi pe oriunde pentru a trăi şi percepe din valorile trecutului,
păstrate cu dragoste şi cinste, şi să mai înţeleagă sensul realităţilor contemporane" (p. 1 3 ), umplând
astfel un gol în literatura de specialitate.
Vasile 1. Schipor
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Ludwig Adolf Staufe, Basme populare din Bucovina. O colecţie inedită, Bucureşti,
Editura Saeculum 1. 0., 20 1 0, 352 p.
Una dintre cele mai vechi culegeri de basme populare româneşti din Bucovina, alcătuită de
Ludwig Adolf Staufe-Simiginowicz la sfărşitul anului 1 852, a fost integral tradusă şi publicată, pentru
prima oară de la data alcătuirii ei, prin colaborarea cercetătoarelor Viorica N işcov şi Helga Stein.
Volumul Basme populare din Bucovina. O colecţie inedită, ediţie bilingvă "concepută ca
"
instrument de lucru , a apărut la Editura Saeculum 1. O. în 20 1 O. Pe pagina de gardă citim:
Transcrierea textelor in limba germană şi Introducere de Helga Stein; Traducere din limba germană,
Cuvânt introductiv şi note de Viorica Nişcov.
Cunoscută cercetătoare în domeniul baladei populare, plecată din România în 1 963 - moment
în care avea material adunat pentru ceea ce ar fi putut deveni o lucrare de doctorat despre cercetătorii
germani şi folclorul românesc la mijlocul secolului al XIX-lea -, Helga Stein a găsit în Colecţia de
manuscrise şi tipărituri vechi din Biblioteca Naţională Austriacă din Viena, sub cota 1 3 57 1 , fascicula
,,Basme populare româneşti. Culese de Ludwig Adolf Staufe", un manuscris de 67 de file infolio, ce
"
conţine patru file de prefaţă datate şi semnate "Cernăuţi, în decembrie 1 852. Ludwig Adolf Staufe ,
"
48 de naraţiuni populare româneşti în traducere germană, "într-o frumoasă grafie gotică , şi sumarul
acestora. Lipsesc datele despre informatori, despre loc şi despre timp.
Pentru a alcătui volumul bilingv la care ne referim, textele au fost traduse de Viorica Nişcov.
Reputată germanistă, cu importante contribuţii critice în domeniul basmologiei, Viorica N işcov
identifică în manuscrisul lui Staufe: patru basme animaliere (nr. 1 4, 32, 34, 47), paisprezece basme
fantastice (nr. 7, 8, 1 0, I l , 1 2, 20, 22, 25, 28, 30, 33, 36, 44, 48), trei basme-legendă (nr. 4, 1 8, 35),
două basme nuvelistice (nr. 1 5, 1 7), patru basme cu dracul cel prost (nr. 24, 26, 27, 39), două basme
cu minciuni (nr. 1 6, 1 9), şaptesprezece snoave (nr. 2, 3, 5, 6, 9, 1 3 , 2 1 , 23, 29, 3 1 , 37, 38, 40, 4 1 , 42,
43, 46), un basm cu formule (nr. 45) şi o poveste neterminată (nr. 1 ).
În Cuvânt introductiv, traducătoarea precizează că "tipurile din această colecţie se regăsesc în
mai toate culegerile importante care au urmat şi că, în genere, e v?rba, cu foarte puţine excepţii, de
"
naraţiuni din cele mai răspândite în folclorul românesc (p. 8). In ceea ce priveşte autenticitatea
naraţiunilor, V. Nişcov observă că "traducătorul-culegător nu a intervenit în subiectele ce i-au fost
"
transmise, ci s-a străduit să le noteze cât mai exact , dar şi că, repovestite de Staufe - care nu se
bucura de o bună cunoaştere a limbii şi a culturii populare româneşti şi nici de o "înzestrare literară"
"
deosebită -, basmele pierd din "prospeţimea şi pitorescul colocvialităţii fruste şi "structura fluidă a
"
expresiei are de suferit (p. 1 2). Apreciind importanţa colecţiei, V. Nişcov afirmă că "valoarea
"
colecţiei Staufe stă în varietatea materialului pe care îl conţine şi mai cu seamă în fiabilitatea lui
(p. 1 4).
Pe culegătorul Ludwig Adolf Staufe-Simiginowicz - "care a fost de-a lungul întregii sale vieţi
"
un mediator harnic şi înzestrat între îndepărtata Bucovină şi lumea occidentală (p. 54) , amintit în
dicţionare ca scriitor, traducător şi jurnalist, etnograf al Bucovinei la sfărşitul secolului al XIX-lea,
"
dar "încă insuficient cercetat ca folclorist, Helga Stein îl prezintă detaliat în introducerea Despre
colecţia Ludwig Adolf Staufe şi contextul ei istoric (p. 1 7-54). Născut în 28 mai 1 832 la Suceava,
Ludwig Adolf Simiginowicz, alias Staufe (rutean după tată, german după mamă), a crescut în mediul
poliglot al Bucovinei, unde relaţiile interetnice se bazau pe toleranţă. Încă din ultimii ani de gimnaziu
( 1 849- 1 850) el publică în reviste literare de pe teritoriul monarhiei habsburgice, iar în 1 852 publică la
Viena volumul Album neuester Dichtung. L. A. Staufe a cunoscut şi admirat culegerile de basme ale
fraţilor Grimm, a purtat corespondenţă cu fraţii Zingerle, culegători de folclor tirolez. Influenţa lor şi
a profesorului Th. Vernaleken a fost hotărâtoare pentru activitatea de culegător a lui Staufe. La
22 decembrie 1 852, el îi scrie lui 1 . V. Zingerle: "Cu basmele sunt gata, note de felul celor care se
găsesc în basmele lui Meier din Suabia, pentru a căror recomandare prietenească vă mulţumesc
călduros, n-am adăugat [ . . . ] Asemenea note pretind un studiu îndelungat al întregii literaturi de basme
şi deoarece am doar câteva lucrări de acest gen Ia dispoziţie, o aspiraţie atât de lăudabilă îmi este
"
serios frânată. Am selectat zdravăn . . . Le-am trimis Majestăţii sale pe 1 0 ale acestei luni (p. 30). Din
-
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cele 48 de naraţiuni cuprinse în manuscris, zece au apărut în publicaţia ,,Zeitschrift fur Deutsche
Mythologie und Sittenkunde", în voi. 1/ 1 853 şi voi. ll/1 855, sub titlul Basme româneşti din Bucovina.
Poveştile ce alcătuiesc manuscrisul din 1 852 au fost alese dintr-o colecţie mai mare, cuprinsă
în două volume, care, deşi de mai multe ori anunţate ca fiind pregătite pentru tipar, din diverse motive
- de conjunctură sau personale - n-au mai apărut deloc. Dar între 1 876 şi 1 897 (anul morţii sale),
Staufe a publicat în periodice bucovinene ("Czernowitzer Zeitung", "Bukowiner Hauskalender")
basme şi legende "prelucrate nuvelistic", motiv pentru care Helga Stein este de părere că: "Adunarea
şi evaluarea operei variate şi bogate a lui L. A. Staufe-Simiginowicz pretinde o cercetare mai întinsă
şi mai costisitoare în presa bucovineană de limbă germană din acei ani pentru a da într-adevăr seama
de munca lui de pionierat în domeniul etnografiei şi folclorului. " (p. 52). Revenit în Bucovina şi în
Cernăuţi în 1 876, ca profesor titular la Institutul pedagogic cezaro-crăiesc pentru învăţătoare, Staufe
Simiginowicz a mai publicat două volume. Î n 1 885 a apărut la Cernăuţi volumul Volkssagen aus der
Bukowina, care cuprinde 120 de legende, dintre care 4 1 sunt identificate de culegător ca "româneşti" .
Î n 1 888, Staufe publică Kleinrussische Volkslieder ( Cântece populare maloruse).
Prezentând concluziile cercetărilor sale asupra personalităţii, activităţii şi lucrărilor lui
L. A. Staufe, Helga Stein afirmă: "Cu basmele, legendele, cântecele populare şi descrierea grupurilor
etnice din Bucovina, el este pentru ţara sa natală un precursor al cercetărilor etnografice. Totodată,
pentru basmologia Bucovinei şi aceea a poporului român, el aparţine primilor intelectuali autohtoni
care şi-au dat seama de importanţa acelor forme «ale copilăriei» literaturii naţionale, s-au ocupat de
ele şi le-au valorificat pe cât le-a stat în putinţă" (p. 53).
Elena Pascaniuc

Un portret În filigran de suflet, coord. Nicolae Ciurea-Genuneni, Rârnnicu-Vâlcea,
Editura "Alrnarorn", 20 1 1 , 602 p.
Sub egida Forumului Cultural al Râmnicului şi a Asociaţiei Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi
Cultură - judeţul Vâlcea, a apărut volumul Un portret În filigran de suflet, în amintirea pedagogului,
filologului, folcloristului dialectologului, criticului, istoricului literar, romancierului şi publicistului
Traian Cantemir.
Î n loc de prefaţă, Gheorghe Dumitraşcu, secretarul general al Forumului Cultural al
Râmnicului, alege să răspundă la întrebarea De ce o carte cu un asemenea titlu?: "Profesorul Traian
Cantemir a avut un destin aparte şi, mai mult decât atât, şi-a impresionat contemporanii prin felul în
care s-a luptat cu destinul său, nu de puţine ori extrem de ostil, devenind până la finele unei vieţi
nonagenare, un puternic învingător. [. . . ] profesorul Traian Cantemir face parte din averea noastră
spirituală; prin slovele acestei cărţi s-a alcătuit un portret in filigran de suflet al cărturarului patriot",
cartea "fiind o încercare de a evalua complexa încărcătură spirituală a personalităţii sale şi evidenţiind
cu precădere trăsătura sa sufletească cea mai aleasă, dragostea pentru străvechimea neamului
românesc [ . . . ]. Gestul de a tipări prezenta ediţie, cu pagini pline de căldură sufletească, statuează
identitatea spirituală de vâlcean a unui cărturar bucovinean din Pătrăuţii Sucevei " (p. 1 2- 1 3).
Cartea reuneşte studii şi articole semnate de 20 de autori, sub coordonarea lui Nicolae Ciurea
Genuneni, fost elev şi discipol al profesorului Traian Cantemir la Vâlcea. Î ntr-un cuvânt al
coordonatorului, intitulat Înainte de a pune punct.. , acesta vorbeşte despre actualul volum omagia),
apărut la patru ani de la împlinirea centenarului naşterii lui Traian Cantemir, ca despre "o carte
metaforă, ea simbolizând un cald elogiu adus unui cărturar predestinat să rămână fără vârstă " (p. 1 5).
Volumul este structurat în patru capitole: I. Dâra de lumină (p. 1 7-233), cuprinzând 12
articole; II. Cununa vieţii (p. 237--435), cu două subcapitole: 1. Împletituri cu /auri "
15 studii;
"
2. ,. Un şirag de pietre rare " - conţinând întreaga bibliografie de autor a lui Traian Cantemir, referinţe
critice, extrase; III. Lumea spirituală a profesorului Traian Cantemir (p. 439--483), cu I l fotografii
ale personalităţilor din lumea universitară şi culturală cemăuţeană, a căror prezenţă în viaţa
.
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profesorului Traian Cantemir a marcat fapte şi situaţii deosebite; IV. Privire peste umerii timpului şi
ai vârstelor (p. 487-571 ).
Cărturarul bucovinean Traian Cantemir a fost obligat, în împrej urările dramatice ale anului
1 944 - cedarea Bucovinei URSS-ului - să ia din nou drumul pribegiei. La acea dată asistent
universitar la Catedra de literatură română modernă şi folclor a Facultăţii de Litere de la Universitatea
"
"Carol al Il-lea din Cernăuţi, după desfiinţarea Universităţii, Traian Cantemir şi profesorul
universitar Leca Morariu, decanul Facultăţii de Litere şi mentorul lui Cantemir, s-au stabilit la
Râmnicu-Vâlcea.
Timp de două decenii, Traian Cantemir a fost, pe rând, profesor de liceu, director la Liceul
Comercial şi preşedintele Consiliului lnterşcolar Vâlcea în perioada 1 949-1 953, iar între 1 955 şi
1 964, preşedinte al filialei din localitate a Societăţii de Ştiinţe Filologice. După modelul bucovinean,
Cantemir s-a implicat şi în viaţa culturală a zonei: a înfiinţat Cenaclul literar "Anton Pann " , a făcut
parte din Comisia de achiziţii a Muzeului Judeţean Vâlcea şi a fost membru în comitetul de direcţie al
Teatrului de amatori din Râmnicu-Vâlcea. Mai târziu, în 1 979, a alcătuit o antologie a folclorului
vâlcean, afirmând că zona Vâlcei se distinge "printr-o literatură populară de dimensiuni
impresionante", care a influenţat regiunile limitrofe.
Astfel "s-a statuat identitatea spirituală de vâlcean " a lui Traian Cantemir.
În cei douăzeci de ani petrecuţi la Vâlcea ca profesor, Traian Cantemir a contribuit la formarea
spirituală a multor generaţii de tineri. Unii dintre aceştia, care I-au considerat şi model pentru propria
lor carieră, îl elogiază, la centenarul naşterii sale, astfel: "profesorul de excepţie şi intelectualul
distins " (Ion Monafu); "cel mai original şi tânăr dintre toţi profesorii mei, în 1 953 ", pentru care
"
"păstrez o amintire de neuitat (criticul literar Nicolae Manolescu);" "format la şcoala normelor şi
valorilor autentice, profesorul devenise el însuşi un model exemplar (etnologul Gheoghe Deaconu);
"profesorul Traian Cantemir. .. avea grijă de mintea noastră ce trebuia cultivată, stimulată, ferită de
impostură" (Doina Pârşcoveanu); "Mulţumesc, Domnule Profesor Cantemir, pentru colţul împărăţiei
"
de vise şi cuvinte pe care mi le-aţi lăsat moştenire! (scriitorul Ion Soare); "Traian Cantemir face
parte din categoria acelor intelectuali care, în condiţii neprielnice şi nesigure, atât ca profesor, cât şi în
munca de cercetare, au reuşit să salveze prestigiul ştiinţelor filologice, reprezentând un model de
"
onestitate şi perseverenţă (Mircea Frânculescu); "Întregul drum al vieţii profesorului Traian
Cantemir este ca o dâră de lumină, în fasciculele căreia foştii elevi ai minunatului dascăl şi toţi cei
"
care I-au cunoscut vor descoperi multă pasiune, multă dăruire, multă muncă, multă omenie
(etnologul Nicolae Ciurea-Genuneni).
Corespondenţa purtată de Traian Cantemir cu Nicolae Ciurea-Genuneni, fostul său elev, de
care 1-a legat mai pe urmă o strânsă prietenie şi colaborare intelectuală, corespondenţă pe care acesta
din urmă o publică în paginile 1 23-233 ale volumului, îl arată pe profesor la fel de ataşat de Vâlcea şi
de cei cu care a lucrat acolo: "locuri pe care nu le voi uita niciodată, oameni de care m-am legat
"
sufleteşte pentru totdeauna {p. 205). Din alte scrisori, adresate între anii 1 984 şi 1 992 muzeografului
sucevean Nicolae Cârlan, îl descoperim pe Traian Cantemir, după retragerea sa din învăţământ,
implicat din nou în viaţa şi istoria culturală a Bucovinei, contribuind - "ca român bucovinean de cea
"
mai aleasă esenţă (p. 97) - prin studii, materiale şi recenzii de "factură academică, totdeauna
"
pertinente la (re)afirmarea lor în spaţiul cultural naţional.
Pe lângă împlinirea profesională - ca reprezentant al şcolii fi lologice şi folclorice din Cernăuţi
în prima j umătate a secolului al XX-lea, reper pentru şcoala, ştiinţa şi cultura românească -, Traian
Cantemir apare în această carte şi cu împlinirile sale în plan personal şi familial. Capitolul final al
volumului, Privire peste umerii timpului şi ai vârstelor, cuprinde şi surprinde, în circa o sută de
pagini de fotografii, "paşii vieţii " studentului junimist, ai tânărului îndrăgostit, ai bursierului
Universităţii din Cernăuţi la Accademia di Romania din Roma, ai tânărului familist, ai soldatului, ai
profesorului de limba română la licee din Cernăuţi şi Hotin, ai cercetătorului din echipa sociologică a
lui Dimitrie Gusti, ai universitarului-peregrin de nevoie în Germania şi Oltenia, apoi la Bacău, ai
pensionarului "plin de tinereţe" de la laşi, ai soţului, tatălui, bunicului şi străbunicului.
Volumul Un portret în filigran de suflet este o carte de suflet, scrisă de oameni care I-au
cunoscut nemijlocit, despre un om care a trăit aproape întreg secolul 20 primind dârz şi cu răbdare
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tot ce i-a adus el, bun sau rău, cu convingerea - exprimată nu o dată - că "nu toţi oamenii au şansa
să realizeze ceva deosebit, măreţ. Nu toţi pot deveni celebri. Dar există ceva ce putem face cu toţii:
să nu fi m reci, inerţi, sloiuri de gheaţă umblătoare. Să ne străduim să ardem pentru ceva, pentru o
idee, pentru un ideal, pentru orice. Să fim, cu alte cuvinte, o scânteie, oricât de mică, pentru că o
scânteie în mişcare e o rază, şi ce lucru mai important poate face un om, decât să aducă lumină în
el şi în jurul lui? ".
Elena Pascaniuc

Leca Morariu, Opere, Voi. 1, Istorie şi critică literară, Ediţie îngrijită, notă
editorială şi cuvânt-înainte de Liviu Papuc, Iaşi, Editura Tipo Moldova,
Colecţia "Opera omnia", 20 I l , 800 p.
Valorificând o ofertă generoasă a editorului ieşean Aurel Ştefanachi, Liviu Papuc purcede la o
"
"întreprindere de anvergură : editarea tuturor scrierilor lui Leca Morariu, pe care o motivează într-un
Cuvânt-inainte: "Leca Morariu ( 1 888-1 963}, care a ocupat pe parcursul vieţii mai multe poziţii
importante în viaţa culturală a Bucovinei interbelice (profesor universitar, director al Teatrului
Naţional, diriguitor de reviste, preşedinte al Societăţii «Armonia» ş.a., apare în atenţia publică într-un
moment în care Universitatea cemăuţeană, văduvită de numeroşii profesori străini plecaţi, după
războiul mondial, în străinătate, resimţea nevoia unor prezenţe noi, tinere, autohtone la catedrele de
specialitate. Leca Morariu vine să întărească şi să diversifice o facultate - de Litere - care trebuia, de
la catedra unică de limba şi literatura română, ilustrată înainte de război de Sextil Puşcariu, să acopere
o plajă largă şi complexă. Pe lângă cursuri de folclor şi despre Mihai Eminescu, proaspătul profesor
propune, urmându-şi înclinaţiile regionaliste, dar şi răspunzând unei solicitări sociale, nişte Pagini din
literatura Bucovinei. Producţiile literare apărute în cadrul geografic al Ţării Fagilor erau prea puţin
cunoscute, atât în provincie, cât şi în România, aşa încât o recuperare se impunea. [ . . . ] Profesorul nu
ia în discuţie decât creaţiile în limba română, ignorând manifestările altor naţionalităţi. Aşa încât
titulatura normală, care să acopere o realitate, ar fi trebuit să fie: Pagini din literatura românească a
Bucovinei.
În concepţia lui Leca Morariu, această literatură poate fi împărţită în trei epoci, dintre care
prima poate fi privită ca o continuare a vechilor tradiţii moldovene în Bucovina, a doua este epoca
literaturii propriu-zise, avându-1 ca vârf de lance pe Iraclie Porumbescu, iar a treia epocă este cea
reprezentată cel mai bine de T. Robeanu" (p. 7). Înţelegând faptul că "domeniul literaturii bucovinene
era mult prea redus şi, mai ales, îngust pentru o dezvoltare armonioasă şi complexă a tinerelor
generaţii ", profesorul Leca Moariu trece, însă, curând la "un curs care să înglobeze întreaga literatură
română" . "0 foarte interesantă şi utilă lucrare - afirmă Liviu Papuc - s-ar fi dovedit Enciclopedia
română completivă (a uitaţi/ar şi neglijaţilor), în alcătuirea căreia profesorul s-a angrenat după anul
1 940, adunând date până în preajma morţii, fără a reuşi să-şi finalizeze proiectul. Ar fi urmat să intre
în cadrele acestei enciclopedii mulţi dintre autorii minori de-abia astăzi pătrunşi între filele
?icţionarelor locale [ca] apărute urmare a strădaniilor bibliotecilor publice sau ale unor particulari [ ... ]
In ceea ce priveşte partea de critică literară, aceasta s-a manifestat preponderent prin intermediul
recenziilor (nici acestea foarte numeroase), Leca Morariu fiind un autor cu respiraţie scurtă, fără
capacitate de sinteză (decât, uneori, la modul aforistic). Clasicist-sămănătorist (mentor incontestabil al
Bucovinei, în perioada de formare a lui Leca Morariu, a fost Nicolae Iorga), n-a reuşit să perceapă
manifestările modemiste contemporane lui, de unde inapetenţa pentru Arghezi, Blaga etc., ceea ce
reiese cu claritate din textele care urmează. Preocupări constante, cu realizări notabile, i-au fost
Eminescu şi Creangă, fiecare dintre aceştia beneficiind de câte un volum post-mortem" (p. 8-9).
Restituirea tuturor scrierilor lui Leca Morariu este utilă, în credinţa editorului contemporan,
deoarece acestea "vin să contureze un personaj, să nuanţeze o epocă literară, uneori să fixeze nişte
jaloane" (p. 9): ,Jncepem periplul morărean printr-un volum de Istorie şi critică literară, care va fi
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urmat de unul de Beletristică, urmând apoi, într-o ordine aleatorie, contribuţiile profesorului în
domeniul folclorului, lingvisticii, Iraclie şi Ciprian Porumbescu, al diverselor (cronici şi critici de
muzică, artă plastică, viaţă socială ş.a.), jurnalul inedit (susţinut pe parcursul întregii vieţi creatoare:
1 909-1 943), intensa corespondenţă cu personalităţi din varii domenii " (Notă editorială, p. 5).
Volumul Istorie şi critică literară cuprinde cinci capitole: 1 . Eminescu, p. 1 1 - 1 7 1 ;
Il. Creangă, p. 1 73-258; III. Alţi scriitori, p . 259-567; IV. Recenzii, p. 569-706; V . Polemici.
Plivind. . . , p. 707-777. În Anexe, p. 779-793, editorul dă un număr de facsimile după coperta unor
scrieri diverse ale profesorului Leca Morariu.
Volumul 1, Istorie şi critică literară, al Operelor profesorului Leca Morariu, având înainte
reproducerea unui portret de Eugen Drăguţescu ( 1 9 1 4- 1 993), realizat în 1 969, în exil, şi dedicat lui
Petru Iroaie ( 1 906-1 989), reprezintă o restituire necesară unor diverse categorii de utilizatori, care au
la îndemână astfel multe scrieri valoroase pentru istoria literară şi istoria culturii contemporane, greu
accesibile altfel, risipite în periodicele vremii, aflate mai toate în colecţii incomplete în diverse locuri
din ţară: Bucureşti, Cernăuţi, Cluj-Napoca, laşi, Rădăuţi, Suceava.
Vasile /. Schipor

Leca Morariu, Opere, Voi. II, Beletristică, Ediţie îngrij ită, notă editorială şi prefaţă
de Liviu Papuc, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 20 1 1 , 772 p.
Editorul bucovinean Liviu Papuc continuă să tipărească seria de Opere ale lui Leca Morariu
( 1 888-1 963), cu un volum de Beletristică, în cadrul căruia include, "urmărind oarecum parcursul
vieţii autorului şi mai puţin al datelor de apariţie editorială", cum precizează în Notă editorială (p. 5),
scrieri diverse: însemnări de călătorie, note de jurnal, corespondenţă, cronici, evocări/povestiri,
traduceri, fabule, meditaţii.
În Prefaţă, p. 7-1 5, editorul întreprinde un excurs biobibliografic recuperator, în relaţie cu
epoca în care a trăit şi s-a afirmat profesorul bucovinean, "una dintre figurile de prim-plan ale vieţii
culturale interbelice" din Bucovina, "personalitate de o verticalitate exemplară" : " Leca Morariu, una
dintre figurile de prim-plan ale vieţii culturale interbelice bucovinene, cu reflexe şi în cea naţională, a
avut parte, ca şi atâţia alţii, de soarta punerii la index de către autorităţile comuniste şi, ca atare, de
condamnare la uitare. În anii '80 a început să se vorbească despre dânsul (mai ales cu ocazia
centenarului naşterii - în 1 988), au fost editate două dintre cărţile sale, iar după schimbarea regimului
opera sa a devenit una dintre preocupările de reconsiderare şi revalorificare ale cercetătorilor din
zonă" (p. 7).
În casa părintelui său, preotul Constantin Morariu ( 1 854-1 927), "sfântul de la Pătrăuţi [pe
Suceava"], "figură emblematică a sfârşitului de secol al XIX-lea, luptător cu pana pentru cultura şi
drepturile poporului român", Leca Morariu "a beneficiat de mic de contactul cu nişte spirite alese",
"
"elemente de elită ale Bucovinei : "În mediul acesta de artişti, scriitori cu toţii şi sensibili interpreţi la
diferite instrumente muzicale, nu se putea ca tânărul Leca să nu se dezvolte armonios, atât ca om de
cultură, cât şi ca naţionalist român. Pe de altă parte, atmosfera satului, îmbibat de basme, mituri,
eresuri, îi pătrunse adânc în suflet, îi inoculă «boala» relatărilor frumoase, artistice, cu miez. Aşa încât
nu este de mirare că primele sale manifestări publice în scris au fost chiar cele legate de culegerea (şi
prelucrarea) folclorului, iar prima carte, De la noi. Poveşti bucovinene, Suceava, 1 9 1 5), încununată de
un premiu al Academiei Române (în 1 920, la ediţia a III-a ), a fost o însumare de şase poveşti adunate
din zonă" (p. 7-8). Profesorul, format la Gimnaziul din Suceava ( 1 898-1 906), în mediul universitar
de la Cernăuţi ( 1 906- 1 9 1 0), cu doctoratul în litere la Universitatea din Cluj ( 1 92 1 ), cu o carieră
universitară în fosta capitala a Bucovinei ( 1 922-1 940, 1 94 1 - 1 944), director al Teatrului Naţional din
Cernăuţi ( 1 933-1 935), fondator al unor periodice: "Făt-Frumos" ( 1 926-1 944), "Buletinul «Mihai
Eminescu»" ( 1 930- 1 944), "Fond şi formă" ( 1 938-1 944), fondator şi director al Institutului de
Literatură, Filologie, Istorie şi Etnografie-Folclor ( 1 940), Leca Morariu a nutrit ambiţia "să rezolve
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decisiv problemele capitale ale literaturii române", fiind "un adevărat depozitar de informatii, cu
opinii ferme, bazate pe un sistem propriu de nezdruncinat", "un om care a răspuns comandamentelor
epocii, pe care le-a sesizat ca nimeni altul " (p. 9). "Poate din această cauză - scrie Liviu Papuc - el a
pus accent pe problema eminesciană, pe eternul Creangă, pe limbă, pe Ciprian Porumbescu, pe folclor
sau istroromânism. Poate că de asta a şi tratat cu superioritate propriile creaţii literare, crezându-se
menit în primul rând rolului de mentor cultural " (p. 9).
Volumul II, Beletristică, al Operelor lui Leca Morariu, cuprinde opt capitole: 1. Via{ă, p. 1 72 1 7; I l . Drumuri moldovene, p. 2 1 9-298; III. Drumuri cirebire, p. 299-387; IV. Drumuri oltene,
p. 389-446; V. Hoinar, p. 447-568; VI. Ce-a fost odată. Din trecutul Bucovinei, p. 569-607;
VII. Traduceri, p. 609-665; VIII. Fabule. Medita{ii, p. 667-673 . Acestea sunt urmate de un consistent
compartiment cuprinzând alte texte morărene identificate în presa vremii: Completări la voi. 1,
p. 675-75 1 . În Anexe, editorul dă Indice alfabetic al articolelor din voi. 1, p. 753-758 şi Indice
alfabetic al articolelor din voi. Il, p. 759-760. Un Album fotografic , p. 761 -768, reproduce fotografii
diverse şi facsimile.
"
"
"Prozator din sorgintea lui Hogaş , "depozitar de comori de limbă şi simţire românească ,
reveur
aflat
veşnic
în
căutarea
trecutului
de
mândrie
naţională,
pierdut
în
idealuri,
[
.
.
.
]
om
în
care
"
pulsează viaţa în plinătatea ei", "stilist virtuoz", în a cărui operă beletristică se produce "fuziunea
între graiul autentic popular, scrisul arhaic cronicăresc al lui Ureche-Costin-Neculce, sintaxa
literaturii religioase, îndesata şi aparent răvăşita frază a lui Iorga şi variatul neologism francez", Leca
Morariu ilustrează o inconfundabilă epocă de efervescenţă artistică din istoria Bucovinei şi o vârstă a
scrisului românesc de aici, oferind cititorului contemporan instruit bucurii rare la întâlnirea cu
scrierile sale, în spiritul celor observate de Alexe Procopovici, în 1 927: "un umor neaoş românesc,
sclipiri de stil, atmosferă de poezie eternă, fermecătoare îmlădieri ale unei limbi care parcă dă năvală,
în întreg volumul, în formele limbii, în omenia şi înţelepciunea satelor noastre, în ritmul traiului lor
liniştit şi cumpătat şi totuşi plin de mişcare şi de armonia culorilor celei mai încântătoare alesături "
(p. 1 5).
Tipărind volumul II, Beletristică, al Operelor lui Leca Morariu, Liviu Papuc realizează nu
doar o restituire literară necesară, ci pune totodată la îndemâna celor interesaţi un instrument de lucru
util. Până la enciclopedia generală şi sintezele spre care se grăbesc atâţia "uvrieri " ai zilei, de astfel de
ediţii ar trebui să dispunem, în primul rând, care să cuprindă scrierile tuturor naţionalităţilor din
Bucovina, nu doar ale românilor.
Vasile 1. Schipor

"
"«Ţara Fagilom. Almanah cultural-literar al românilor nord-bucovineni , XIX,
Cernăuţi-Târgu-Mureş, Societatea Culturală "Arboroasa"
Fundaţia
Culturală "Vasile Netea", 20 1 0, 332 p.
Alcătuit de Dumitru Covalciuc, almanahul "Ţara Fagilor", cel mai popular periodic al
românilor din regiunea Cernăuţi, îşi continuă apariţia, pătrându-şi formatul prin care s-a impus în
peisajul revuistic din Bucovina.
Într-un Cuvânt-înainte, intitulat Spiritul arborosean, p. 5-7, Dimitrie Poptămaş, preşedintele
Fundaţiei Culturale "Vasile Netea", se referă la Societatea Academică "Arboroasa" ( 1 875- 1 877), care
promova în Bucovina istorică "interese naţionale, literare şi culturale" : "Metodele erau cele
binecunoscute, întâlniri pe teme literare, conferinţe şi expuneri, cultivarea artei oratorice, organizarea
unei biblioteci cu un cabinet de lectură indispensabil cultivării spiritului şi, nu în ultimul rând,
organizarea plăcută a timpului liber prin petreceri, bineînţeles cu scop caritativ. Acestea erau armele
de menţinere a identităţii naţionale, de luptă împotriva tendintelor de germanizare ori slavizare a
românilor din acest ţinut" (p. 5).
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Evocând exemplul tinerilor intelectuali de la Cernăuţi ş i pe cel al românilor din Transilvania
din ultimele decenii ale secolului al X IX-lea, prefaţatorul acestui tom subliniază dăinuirea "spiritului
arborosean" in Bucovina până in contemporaneitate, creionând totodată un succint bilanţ al societăţii
reactivate aici după evenimentele din 1 989: "Nu ştim câţi membri are noua «Arboroasă», dacă are un
statut sau dacă este înscrisă in vreo formaţiune neguvernamentală, dar ştim că ea trăieşte. Este o
grupare din cadrul Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română in Bucovina. În jurul filialelor
acesteia, a şcolilor şi intelectualităţii rurale s-au grupat sub semnul generos al drepturilor şi libertăţilor
democratice numeroşi români [ ... ]. Grupurile acestor formaţii păstrează ceva din vechiul spirit
arborosean, păstrarea identităţii etnice a românilor şi buna înţelegere dintre ei. Prioritare rărnân
asumarea şi afirmarea culturii tradiţionale, apărarea limbii române şi a credinţei străbune, cunoaşterea
istoriei naţionale, apărarea memoriei trecutului, ridicarea de semne comunitare simbol, care să ne dea
sentimentul modelelor, a înţelegerii şi frăţietăţii între locuitorii unei Bucovine unitare. Bilanţul
«Arboroasei» este incurajator. Finalitatea rezidă in prezenţa sa in şcoli, biserici, case de cultură, prin
ridicări de troiţe şi monumente, editarea de cărţi şi reviste. Între acestea şi-a făcut loc, spre mândria
noastră, «Tara Fagilom, almanah cultural-literar ajuns la al XIX-lea volum" (p. 7).
Cuvântul-înainte semnat de Dimitrie Poptămaş este urmat de un text in versuri, În Ţara
Fagilor, preluat din creaţia literară a profesorului Clement Antonovici ( 1 930-2003) şi retipărit in
spiritul programului asumat de acest almanah, având un rost aparte pentru românii din partea
instrăinată a Bucovinei: "Stau de veghe fagii dulcei Bucovine. 1 Toţi arcaşii vremii sunt lângă crenel. 1
Vulturii dezmiardă zările senine. 1 Ţara de legendă a rămas la fel. // Albele palate ale vremii noastre 1
Cresc din aspra trudă lângă vechi cetăţi. i Munţii săgetează slăvile albastre. 1 Buciumele sună ca şi-n
alte dăţi. // Clopotele cântă o chemare lină 1 Lângă Mănăstirea Stăntului Ioan. 1 Călătorii lumii vin şi
se închină 1 La altarul Putnei Marelui Ştefan. // În seara înaltă cântă macii roşii, 1 Nouri de jăratic ard
in blând apus. 1 Din zidiri de piatră au ieşit strămoşii 1 Ca să reinvie vremea ce s-a dus . ." (p. 8).
Secţiunea Aniversări cuprinde un consistent articol de bilanţ, " Arboroasa " cernăuţeană
20 de ani de rodnică activitate, p. 9- 1 9, in care Dumitru Covalciuc oferă celor interesaţi de istoria
foarte recentă a Bucovinei bogate informaţii de istorie literară şi de istoria culturii.
În secţiunea Restituiri, almanahul "Ţara Fagilor" publică un valoros text inedit după
manuscrisul păstrat la Casa Memorială "Simion Florea Marian " din Suceava: Întrunirile academice
" Bucovina " şi " Moldova ", semnat de academicienii Dragoş Rusu şi Vladimir Trebici, p. 20-60.
Cu o denumire modificată, in limbajul documentelor, o altă secţiune reuneşte memorii, adrese,
declaraţii care "scot in vileag strădania Uniunii Societăţilor Româneşti din actuala regiune Cernăuţi
[ ... ] pentru obţinerea dreptului de a ridica monumentul viteazului şi înţeleptului domn moldav Ştefan
cel Mare in Codrii Cosminului", p. 63-83.
În secţiunea File de istorie, almanahul "Ţara Fagilor" publică două studii: Daniel Hrenciuc,
Bucovina şi problema minorităţilor naţionale în dezbaterea Conferinţei de Pace de la Paris (19191920), p. 84- 1 0 1 ; Laura B laj, Relaţii româna-ucrainene în perioada 1848-1919, p. 1 02-1 46.
O rubrică nouă in structura acestui almanah, Genealogie, găzduieşte articolul Spiţa boierească
şi nobiliară Wassilko, semnat de inginerul Alexandru Wassilko din Galaţi, p. 1 47-1 60.
Pe linia impusă prin tomurile precedente, Golgota neamului românesc, secţiune de rezistenţă
din sumarul almanahului "Ţara Fagilor", adună alte mărturii ale represiunii sovietice în Bucovina. Un
documentar amplu, Martirii şi eroii comunei Oprişeni, p. I 6 1 - 1 88, repertorizează aproape o sută de
nume, dintre care aproape patruzeci cu biografii, aspirând să devină o adevărată "carte a memoriei "
locului. Pe lângă cei deportaţi, aici sunt trecuţi şi "cei care nu s-au intors din Primul Război Mondial",
precum şi cei "căzuţi pentru neam şi pentru ţară" în cel de al Doilea Război Mondial. Tot aici, Leon
B irău semnează câteva texte în versuri, construite pe tema deportării, p. 1 89- 1 93 . I lustrative pentru
destinul bucovinenilor din veacul trecut sunt şi articolele semnate de Maria Toacă, Diversionişti,
spioni şi terorişti de la coarnele plugului, p. 1 94- 1 97; Pentelei Rotaru, Departat la vârsta de 12 ani,
p. 1 99-20 1 ; Mihai Ilie, Victime ale regimului stalinist din satul Horbova, fostul judeţ Dorohoi,
p. 201-202 (listă ce cuprinde numele a 5 1 de persoane din acest sat care au suferit prigoana bolşevică
în perioada 1 940-1 947); Ion Posteucă, Corvoadă la începutul războiului, p. 203-207; Nicolae Şapcă,
Acum 65 de ani, preşedintele " A rcaşilor " iordăneşteni a murit la Onega, p. 208-2 1 2.
.

-
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Personalităţi bucovinene, altă secţiune de rezistenţă a almanahului "Ţara Fagilor", cu rost
aparte pentru românii din regiunea Cernăuţi, din perspectiva unei pedagogii a memoriei neamului,
reuneşte mai multe materiale, toate folositoare astăzi unor largi categorii de utilizatori: Veronica
Todoşciuc, Surorile Hurmuzachi, p. 2 1 3-2 1 7; Dumitru Covalciuc, Arboroseanul Oreste Popescu,
p. 2 1 8-224; Dumitru Oprişan, George Popovici, istoric al vechiului drept românesc, p. 225-229;
Dumitru Sireteanu, Ion Negură, p. 230--2 34.
Cadran liric, p. 235-245, difuzează versuri ale unor tineri autori contemporani: Gheorghe
Moiş, Lya Blaj .
Î n secţiunea Viaţa şcolii, almanahul "Ţara Fagilor" publică Statutul organizaţiei benevole
pentru copii ,.Arcaşul", p. 247-255, document însoţit de un redacţional, Să continuăm tradiţiile
neamului nostru, semnat de Vasile Tărâţeanu, p. 246-247. Publicând statutul elaborat la şcoala din
Mahala, autorul îşi exprimă credinţa că acesta "ar putea servi drept model pentru crearea unor
organizaţii de copii din şcolile noastre". Motivaţia merită a fi reţinută: "În mai toate ţările lumii
funcţionează organizaţii ale copiilor sau pentru copii de vârstă şcolară. În fosta Uniune Sovietică au
existat, în fiecare şcoală, organizaţii de octombrei, de pionieri, de comsomolişti.
Odată cu decăderea Imperiului Roşu s-au destrămat şi aceste organizaţii de îndoctrinare a
copiilor cu ideologia marxist-leninistă. În locul lor, însă, n-au fost create altele, care să se preocupe de
copii, de educaţia lor, de organizarea timpului lor liber, a odihnei lor.
În şcolile ucrainene au început să fie organizate detaşamcnte de căzăcei sau de căzăcuţi. Pe
alocuri se încearcă să fie introduse asemenea organizaţii şi-n şcolile noastre. Noi însă credem că ar fi
mai potrivite pentru noi organizaţiile de copii şi tineret "Arcaşii ", cu atât mai mult că prin satele
noastre au existat asemenea organizaţii încă pe la începutul secolului trecut. Acestea au activat
deosebit de eficient până la începerea celui de al Doilea Război Mondial. Ele stăteau de strajă la
apărarea limbii, tradiţiilor, portului românesc şi chiar a ordinii publice în satele noastre. Şi aceste
arcăşii s-au bucurat de mare trecere, indeplinind şi rolul de pompieri. La drept vorbind, rolul lor în
istoria Bucovinei a fost deosebit" (p. 246 ) .
Secţiunea Din creaţia cititorilor noştri difuzează câteva creaţii în versuri semnate de Maria
Şmerica-Puiu, profesoară pensionară, p. 256-259. Textul Limba maternă se înscrie în tradiţia bogată
a calendarelor româneşti, îndeplinind un rol formativ major pentru românii din ţinuturile înstrăinate,
în care limba română nu este limbă oficială: "În limba mamei murmură izvorul, 1 În limba mamei
mă-nţeleg cu glia, 1 În limba mamei îmi destăinui dorul, 1 În limba mamei cântă ciocârlia. 1 E limba
mamei cântecul de leagăn, 1 E limba mamei bocet la mormânt, 1 E limba mamei doină fără seamăn, 1
E limba mamei tot ce am mai sfânt. 1 În limba mamei încă din pruncie 1 Am ascultat poveştile cu
zmei; 1 În limba mamei întru veşnicie 1 M-oi adăpa de la izvorul ei " (p. 256) .
În secţiunea Din comoara folclorului bucovinean, p. 260--2 76, "Ţara Fagilor" grupează
cinsprezece texte culese de Dumitru Covalciuc din diverse sate bucovinene în perioada 1 969- 1 975:
Arbore, Crasna-Slatina, Oprişeni, Ţeţina, Voloca pe Derelui.
Filologie, secţiune nouă în structura acestui almanah, cuprinde un articol, Semnificaţia
verbului a trece in poeziile lui Mihai Eminescu, semnat de profesorul universitar cemăuţean tlie
Popescu, p. 277-28 1 .
Din creaţia membrilor .. A rboroasei " surori din Vatra Dornei, secţiune de asemenea nouă în
oferta acestui tom, cuprinde versuri semnate de Paraschiva Abutnăriţei, Aldona Patraş, Taţiana
Vlad-Guga, p. 282-287. Complementar, în secţiunea Voie bună la cei mici, alamanahul "Ţara
Fagilor" difuzează versuri pentru copii, semnate de poetul domean Gheorghe Vicol şi reunite sub
titlul Probleme in versuri, p. 288-29 1 .
Secţiunea Oameni şi locuri cuprinde trei articole: Dragoş Olaru, La graniţa de nord a
Bucovinei istorice, p. 292-3 1 0; Paraschiva şi Ioan Abutnăriţei, Periplu nord-bucovinean, p. 3 1 1-3 1 4
(ilustrat c u opt fotografii); Dorina Paicu, Întâlnire c u u n ţinut de poveste, p . 320--3 23.
Ultima secţiune a acestui tom al almanahului "Ţara Fagilor", In memoriam, cuprinde articolul
Mircea Matrici, semnat de Ciprian Bojescu, secretarul Societăţii Culturale "Golgota" , p. 324--3 27.
Cel de-al XIX-lea tom al almanahului "Ţara Fagilor" este ilustrat cu fotografii, unele dintre
acestea fiind adevărate documente de epocă: p. 1 98, 208, 225, 276, 3 1 5, 324. Pentru colaborarea cu
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românii din patria-istorică, trebuie menţionat "generosul sprijin financiar" acordat, l a tipărire, d e către
Societatea Culturală "Arboroasa" din Vatra Domei.
Vasile 1. Schipor

"
" «Ţara Fagilor». Almanah cultural-literar al români lor nord-bucovineni , XX,
"
Fundaţia
Cernăuţi-Târgu-Mureş, Societatea Culturală "Arboroasa
Culturală " Vasile Netea" , 201 1 , 258 p. + o tabelă genealogică
Almanahul "Ţara Fagilor", alcătuit la Cernăuţi de Dumitru Covalciuc, ajunge în acest an la a
douăzecea sa apariţie, înregistrând astfel un bogat bilanţ, la care se referă Dimitrie Poptămaş,
preşedintele Fundaţiei Culturale "Vasile Netea" din Târgu-Mureş, în al său cuvânt-înainte intitulat
Ţara Fagilor IT: "De douăzeci de ani almanahul literar-cultural al românilor nord-bucovineni
«Ţara Fagilom a adus lumină şi speranţe în căminele noastre. Această «carte de aum a Bucovinei,
rezultată din [sucombarea] unui regim arbitrar-dictatorial, a născut ideea şi sentimentul de libertate,
adevăr şi dreptate, într-un moment când eram înclinaţi să credem că istoria este ireversibilă. Că nu
este aşa ne-o dovedesc timpurile în care trăim. Au venit vremurile când fără ocoliş trebuie să
mărturisim adevărul. De unde venim, cine suntem şi încotro ne îndreptăm? Sunt întrebări cărora cu
greu le găsim răspunsul. Almanahul «Tara Fagilom a încercat să lămurească aceste mistere şi credem
că a avut importanţa sa în elucidarea lor. [ . . . ]
O întreagă istorie a biruinţei şi a înfrângerilor - de ce nu am spune-o - ne-a oferit această
publicaţie pe care trebuie să o recunoaştem ca [fiind) una dintre cele mai importante, din zilele
noastre, a regiunii Cernăuţi. <(Ţara Fagilom ne-a readus în conştiinţă istoria aşa cum s-a derulat ea în
existenţa şi identitatea bimilenară a acestui teritoriu. Prin această publicaţie anuală, am intrat în
adevărata istorie a acestui ţinut românesc, am adus cuvinte de laudă minunaţilor lui oameni, am
restituit frumuseţea limbii care ne-a însoţit şi alimentat idealurile noastre, am readus imaginaţia
oamenilor culţi de la care am moştenit atâtea opere literare zidite pe tradiţia populară şi obiceiurile
locului.
Nu am uitat şi nici nu vom uita niciodată durerile şi suferinţele nord-bucovinenilor, mulţi
dintre ei dispăruţi în deportările la muncă silnică din îndepărtata Siberie, dincolo de Cercul Polar ori
în minele Donbasului. [ ... )
Almanahul (<Ţara Fagilom a sădit în sufletele oamenilor încredere şi speranţă, conştientizarea
dreptului de libertate într-u spaţiu propriu formării lor ca naţiune [ . . . ], oferindu-le întâlnirea cu cei
dragi, de un neam, de o viţă, de aceeaşi cultură şi credinţă, rămaşi sau plecaţi de acasă. Aşa s-a ajuns
la relaţiile noastre, de înfrăţire a ţinuturilor mureşene cu cele cernăuţene. [ ...)
Tot ce s-a făcut pentru apropierea noastră rămâne rezultatul unei dorinţe colective. Nu putem
să trecem însă cu vederea ambiţia şi aportul cernăuţeanului Dumitru Covalciuc, scriitor şi gazetar,
alcătuitorul almanahului ((Ţara Fagilom, cel care a adunat pas cu pas nobleţea şi frumuseţea spiritului
cernăuţean, aşezându-le în pagini, pe suporul material al hârtiei, spre cunoaştere, formare şi nemurire.
[ ... ) Tot ce am realizat şi realizăm în conştientizarea apartenenţei noastre ca origini, neam, credinţă,
limbă, cultură, în aceste momente grele ale unei tranziţii prelungite datorăm neobositului său efort.
Nu ştim care va fi viitoarea evoluţie a publicaţiei, dar trăim cu conştiinţa că timp de douăzeci
de ani am alimentat speranţele şi cunoaşterea adevărului despre această veche provincie românească"
(p. 5-7).
Secţiunea File de istorie, una dintre secţiunile principale din formatul acestui almanah
bucovinean, reuneşte două studii: Daniel Hrenciuc, Iancu Flondor şi unirea Bucovinei cu Regatul
Român. Contribuţii, p. 9-3 1 ; Constantin Ungureanu, Populaţia localităţilor din partea românofonă a
regiunii Cernăuţi in 1930 şi 1 989, p. 32-63 (studiu ilustrat cu patru tabele statistice).
În secţiunea Micromonografii, almanahul "Ţara Fagilor" publică un singur material: Dumitru
Covalciuc, Date privind trecutul satului Cernauca, p. 64--90.
-
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Secţiunea Memorialistică difuzează, fără menţionarea sursei, câteva articole semnate de
Filimon Taniac ( 1 870-1 940): Acţiunea lui Iuliu Maniu la Viena, p. 9 1 -94; Primul regiment românesc
şi primul steag tricolor, p. 94-96; Foaia soldaţilor români la Viena, p. 96-98. Acestea sunt urmate de
un folositor profil biografic întocmit de realizatorul almanahului şi nesemnat, p. 99.
O secţiune învecinată, din punct de vedere tematic, cu precedenta este cea de Restituiri, în
cadrul căreia se publică materialul semnat de Claudiu Usatiuc, Amintiri din zilele Unirii, p. 1 00-1 1 O.
Şi acestea sunt urmate de un profil biografic ( "date despre autor", care lipsesc încă, din păcate, în
lucrările noastre biobibliografice), p. I I I .
Secţiunea Genealogie cuprinde un material amplu, semnat de Dimitrie Poptămaş, Familia
Daşchevici, p. 1 1 1 - 1 30, ilustrat, printre altele, cu o reproducere hors texte după Spiţa mazilului Ion
Daşchevici din Bani/a Moldovenească. Acesta reprezintă una dintre valoroasele contribuţii
genealogice consacrate astăzi istoriei familiilor din Bucovina, domeniu de cercetare ocolit încă, în
mod nejustificat, în opinia noastră, de cercetarea ştiinţifică sistematică din Bucovina.
În secţiunea Museum, p. 1 3 1 - 1 35, almanahul "Ţara Fagilor" publică un text inedit, scrisoarea
lui Sever Zotta ( 1 874- 1 943) către Iancu Flondor ( 1 865-1 924), din 6 noiembrie 1 9 1 8, cu o notă
redacţională, O scrisoare către Iancu Flondor, semnată de Dumitru Covalciuc, p. 1 3 1 - 1 32.
Golgora neamului românesc, secţiune de rezistenţă a almanahului de la Cernăuţi, cuprinde
materiale diverse, semnate de Dumitru Covalciuc, Triste aniversări ale martirajului bucovinean,
"
p. 1 36-- 1 3 8 (70 de ani de la "marea dramă a Bucovinei : invazia sovietică din 28 iunie 1 940,
consecinţă a Pactului Ribbentrop-Molotov şi a adiţionalelor secrete ale acestuia; 70 de ani de la
formarea regiunii Cernăuţi, eveniment sărbătorit oficial în fosta capitală a provinciei, la 7 august
20 1 0, pentru a ilustra faptul că "Bucovina a fost şi rămâne un exemplu de bună înţelegere şi toleranţă
interetnică" ; 70 de ani de la "primul mare masacru al românilor de pe Valea Prutului", petrecut în
noaptea de 6 spre 7 februarie 1 94 1 ; 70 de ani de Ia "masacrul oribil " de la Fântâna Albă, petrecut la
1 aprilie 1 94 1 ; 70 de ani de la deportarea a 1 3 000 de familii din Bucovina în Siberia, în Kazahstan şi
în regiunile arctice ale fostei U.R.S.S., eveniment petrecut în noaptea de 1 3 spre 14 iunie 1 941 !);
Nicolae Bilencu, Şase ani in iadul kazah, p. 1 39- 1 43; Maria Şmerica-Puiu, Mătuşa Macrina, p. 1 441 46; Maria Toacă, Soarta cu coroană de �pini sau Golgota din caietul Aurorei, p. 147-1 69; Petru
Grior, Candela memoriei, p. 1 69- 1 80 (în colaborare cu Ştefan Rotaru).
Secţiunea Orizonturi spirituale oferă cititorului două materiale: Dragoş Olaru, Contribuţii
documentare la biografia lui Mircea Streinul, p. 1 8 1 -1 97 ; Ion Grinceşin, Activitatea
compartimentului de manuale in limba română din Cernăuţi al Editurii " Svit ", În perioada / 9992009, p. 1 98-203 ; Ion Drăguşanul, Anatot Viere: Cercul timpului, p. 204-206.
Secţiunea Cadran liric, p. 207-236, difuzează versuri de Arcadie Opaiţ, George
L. N imigeanu, Paraschiva Abutnăriţei, Taţiana Vlad-Guga, Valeria Moroşan. Maria V. Puiu,
Gheorghe Moiş, Lya Blaj, Gheorghe Vicol. Poezia Rugăciune, semnată de George L. Nimigeanu,
originar din Tereblecea, refugiat în Banat şi departat apoi în Bărăgan, împreună cu întreaga familie, la
începutul anilor '50 din veacul trecut, este emblemetatică pentru destinul bucovinenilor şi
basarabenilor desţăraţi: "Câte-n Limba Mamei ard şi râd şi plâng, 1 sângeră în hamul unor legi străine 1
şi-n aceeaşi rană fără leac se strâng, 1 între deznădejde, ură şi suspine. li Stâlpii Casei Noastre, roşi de
nedreptăţi, 1 trag în năruire, după ei şi viaţa . . . 1 Vremea-n silnicie prin pustietăţi, 1 din Părinţi, spre
moarte, ne-a întors cu faţa. // Graiul Mamei, Doamne, tras ne e pe roţi. 1 Între vorbe, gândul nu-şi
găseşte locul. 1 Ziua ne e marfă într-un târg de hoţi, 1 lacrima din suflet ne-o usucă focul. // Pribegim
prin lume . . . , fii pierduţi din Grai; 1 bir păgân pe Limba Mamei greu apasă. 1 Ostenim cu viaţa între
iad şi Rai . . . 1 Raiul e în ceruri . . . . , iadul ne e casă! . . . // Neamul poartă-n coastă Rana Lui Hristos! 1
Ne-au zvârlit afară şi din rugăciune . . . 1 Câte-o răstignire-n fiecrae os 1 lumii de calvarul Limbii
Noastre spune! // Doamne,-n Grai lumina sângerând s-a rupt . . . 1 Sângerând stă gândul fratelui spre
frate . . . 1 Cer avem deasupra, alt cer dedesubt, 1 dăne-ne, Doamne, Semnul Tău de bunătate! // Precum
e în ceruri, fă şi pe pământ! 1 şi, când lângă pâine, pe-un ştergar cu ape, 1 rândui-vom sare, fă Tu
Semnul Sfănt 1 Şi pe toţi ai Casei adu-ni-i aproape! // Lângă fii, Părinţii s-or scula din morţi, 1 Datina
în lege s-o adeverească . . . 1 Legea să nu fie cumpănă de sorţi . . . 1 prunci i-n Limba Mamei liberi să se
nască // şi, cu primul ţipăt, lumii de-or vesti 1 că pe calea vieţii au pornit spre Tine, 1 întru veşnicirea
Sfăntului «a fi», 1 dă-ne, Doamne, Pâinea ce ni se cuvine! "
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Secţiunea Personalităţi bucovinene reuneşte două articole: Dumitru Covalciuc, Dr. Vasile
Gheorghiu, p. 237-244; Dumitru Oprişan, Savantul şi omul de cultură Ilie Popescu la vârsta
implinirilor, p. 245-249.
"
În cadrul secţiunii In memoriam, Ciprian Bojescu, secretarul Societăţii Culturale "Arboroasa ,
publică articolul Un ultim rămas bun . . . , p. 250-252, închinat lui Traian Straton, cunoscut artist şi
solist de muzică populară, "important ambasador în străinătate al cântecului popular bucovinean", un
mare prieten al românilor din regiunea Cernăuţi.
Semnalând, cu bucurie, apariţia tomului XX al almanahului "Ţara Fagilor", periodic ce
reînvie, la Cernăuţi, o glorioasă tradiţie în Bucovina, intim legată de emanciparea neamului românesc,
de continua lucrare pe terenul afirmării naţionale şi al consolidării unităţii sufleteşti şi culturale a
românilor de pretutindeni, nu putem trece cu vederea nevoia unor îngrijiri speciale pentru corectură,
în diferitele faze ale pregătirii textelor pentru tipar, nevoie izvorâtă imperios mai ales din aspectul
ultimelor tomuri ale acestui valoros şi folositor almanah.
Vasile /. Schipor
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BUCOVINA ŞI BASARABIA ÎN DEZBATERILE
ISTORICILOR ŞI ANALIŞTILOR STRĂINI
La iniţiativa Centrului de Tehnologii Politice "PolitKontakt" din Moscova (Rusia), Catedra de
istorie modernă şi contemporană din cadrul Facultăţii de Istorie, Politologie şi Relaţii Internaţionale a
Universităţii Naţionale " Yurii Fedkovych" din Cernăuţi (Ucraina) şi Fundaţia de Caritate "Resurse şi
Iniţiative Publice" din Cernăuţi (Ucraina) s-a organizat Seminarul intitulat " Bucovina şi Basarabia:
lecţiile istoriei, starea şi perspectivele securităţii regionale" (Cernăuţi, 21 septembrie 20 I l ).
Desfăşurată la universitatea cernăuţeană, această manifestare internaţională a fost inaugurată de prof.
univ. dr. Oleksandr Ushenko, prorector pentru probleme ştiinţifice al instituţiei gazdă, mesaje de salut
fiind adresate participanţilor de asemenea de prof. univ. dr. Oleksandr Dobrzhanskyi, decanul
Facultăţii de Istorie, Politologie şi Relaţii Internaţionale, dl Andrei Medvedev, expert şi director
executiv al Centrului de Tehnologii Politice "PolitKontakt", Serghei Hacman, vicepreşedinte al
Fundaţiei de Caritate "Resurse şi Iniţiative Publice".
Reunind istorici şi experţi din Ucraina, Rusia, România, Republica Moldova şi Ungaria,
seminarul a urmărit să scoată în evidenţă tiparele trecutului, situaţia actuală şi potenţialele evoluţii la
graniţele răsăritene dintre CSI şi UE. În acest context, prof. univ. dr. Oleksandr Dobrzhanskyi a
realizat o Analiză comparativă a dezvoltării socio-economice a Bucovinei şi a Basarabiei În a doua
jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, prezentând evoluţiile înregistrate în cele
două provincii istorice aflate sub administraţii diferite şi subliniind gradul superior de dezvoltare
economică şi politică a ţinutului bucovinean.
Vitaliy Zhuravliov, consilier principal al Comitetului Consiliului Federaţiei1 pentru problemele
CSI, a avut ca subiect al intervenţiei sale Aspecte de civilizaţie în cadrul securităţii regionale. Studiu de
caz: nordul Bucovinei. Referentul a abordat în special chestiunile legate de interesele Rusiei în spaţiul
ex-sovietic, vorbind despre aşa-zisa "lume rusă", în cadrul căreia a inclus şi partea de nord a Bucovinei,
şi exprimându-şi regretul legat de scăderea/absenţa influenţei Rusiei asupra Bucovinei. În cadrul
discuţiilor, participanţii au respins ideea cu privire la apartenenţa Bucovinei şi Basarabiei la aşa-zisa
"
"lume rusă , chiar dacă Rusia are interese geostrategice în spaţiul situat la vest de graniţele sale şi chiar
dacă în cele două provincii incă există un anumit procent de etnici ruşi.
Cercetătorul cemăuţean Serghei Hacman a discutat despre Schimbarea apartenenţei statale a
Basarabiei şi a Bucovinei în prima jumătate a secolului XX ca factor de sensibilitate În relaţiile
ucraineano-moldo-române, evidenţiind transferurile de autoritate asupra celor două provincii istorice
în perioada 1 9 1 7- 1 944 şi implicaţiile lor asupra populaţiei şi relaţiilor internaţionale. Lăsând impresia
unor mici confuzii conceptuale, istoricul Igor Piddubnyi (Cernăuţi) a supus atenţiei publicului
Mişcările politice naţionaliste ca factor de modificare a situaţiei În Bucovina şi Basarabia În
perioada interbelică, concentrându-se mai ales pe formaţiunile politice şi stările de spirit din
Bucovina în perioada 1 9 1 8-1 940.
O comunicare bine documentată şi echilibrată, având în vizor probleme dureroase din al
Doilea Război Mondial, a fost prezentată de cercetătorul Oleksandr Novosiolov (Ivano-Frankivsk,
Ucraina). În intervenţia Ion Antonescu: teoria şi practica făuririi .. României Mari ", istoricul a
analizat poziţia "conducătorului" statului român faţă de problemele Basarabiei, Bucovinei,
1 Camera superioară a Adunării Federale (Parlamentului) a Federaţiei Ruse.
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Transnistriei şi Transilvaniei în anii 1 940- 1 944, realizând conexiuni cu politica externă a Germaniei,
Ungariei, Marii Britanii, SUA şi U RSS din acea perioadă.
Profesorul universitar Alexandru Burian (Chişinău), specialist în drept internaţional, a meditat
asupra unui subiect incitant, intitulat Bucovina şi Basarabia: paralele istorice, direcţii de perspectivă
şi parametrii geopo/itici ai securităţii europene. Promotor al statalităţii moldoveneşti integrate
CSI-ului, referentul a fost blând în exprimări la adresa politicii externe a Rusiei contemporane şi
destul de acid la adresa SUA şi NATO, lăsând să se înţeleagă că Moscova trebuie să-şi refacă
influenţa în spaţiul post-sovietic şi chiar post-socialist.
Universitarul sucevean Florin Pintescu a propus spre analiză tema România şi cooperarea
economică regională la graniţa de est a VE, abordând problematica schimburilor comerciale,
investiţiilor şi cooperării economice între România şi Republica Moldova, România şi Ucraina într-un
context mai larg - al zonei extinse a Mării Negre şi al intereselor geostrategice şi economice ale Rusiei.
Politica estică a VE: implicaţii pentru Ucraina şi Republica Moldova a constituit tema
intervenţiei cercetătorului Ştefan Purici, care a schiţat principalele aspecte ale Politicii Europene de
Vecinătate şi ale Parteneriatului Estic, realizările şi dificultăţile înregistrate, instrumentele şi
perspectivele politicii estice a Uniunii Europene în raport cu interesele şi evoluţiile din Ucraina şi
Republica Moldova.
O comunicare extrem de controversată a fost cea susţinută J6zsa Bălint (Budapesta, Ungaria)
care, "pe baza propriei experienţe", a prezentat Situaţia minorităţilor etnice din România şi politica
naţională a conducerii româneşti. Îmbibată cu falsuri istorice, demografice, politice, culturale,
comunicarea s-ar fi dorit un fel de vot de blam" la adresa României, autorul încercând să convingă
"
auditoriu) că ungurii din această ţară nu au dreptul să studieze în limba maternă, nu au dreptul să
oficieze �erviciul religios în limba maghiară, sunt marginalizaţi şi supuşi unei deznaţionalizări
continui. In cadrul discuţiilor, inclusiv graţie prezenţei şi intervenţiilor cercetătorilor români, lucrurile
au fost clarificate, autorul încercând să-şi susţină alegaţiile prin argumentul: M-am întemeiat pe cei
"
trei ani de viaţă ai mei petrecuţi într-o comunitate de secui din România".
Consultantul politic Dmitriy Galkin ( Moscova), adept al perspectivei marxiste, a abordat
subiectul Moldova, România şi Ucraina În perioada declinu/ui economic global: problemele sociale
ca principala ameninţare la adresa securităţii regionale, realizând o trimitere la criza economică din
anii 1 936-1 937 şi subliniind implicaţiile negative ale crizei economice mondiale actuale asupra
populaţiei din cele trei ţări, precum şi fragilitatea instrumentelor de protecţie socială. Pe aceeaşi linie
s-au înscris comunicările elaborate de Oleg Vernik (Kiev) şi Serghei llchenko (Chişinău), primul
vorbind despre Retorica socială a naţionaliştilor ucraineni (formaţiuni şi mişcări politice radicale din
Ucraina), al doilea ocupându-se de Retorica socială a naţionaliştilor români (din Republica
Moldova). Oleg Vernik a concluzionat că populismul liderilor naţionalişti şi pseudo-naţionalişti
ucraineni este prezent pe scena politică, însă în spatele discursurilor şi lozincilor politice nu se află
programe coerente de rezolvare a crizelor sociale. Serghei llchenko a menţionat că prin sintagma
naţionalişti români" el înţelege atât persoanele şi formaţiunile care se pronunţă pentru unirea cu
"
România, cât şi pe susţinătorii înflăcăraţi ai statalităţii moldoveneşti actuale, arătând că din
perspectiva protecţiei sociale a populaţiei nu există diferenţe de opinii între cele două tabere.
Seminarul s-a încheiat cu prezentarea comunicării intitulate Provocări pentru securitatea
naţională a Ucrainei În domeniul umanitar (Studiu de caz: Regiunea Cernăuţi), întocmite de
universitara cernăuţeană Natalia Nechaeva-Yuriychuk. Autoarea s-a referit Ia potenţiale riscuri Ia
adresa securităţii Ucrainei, inclusiv în plan religios şi educaţional, evidenţiind câteva posibile
ameninţări din partea Rusiei şi României.
Nu putem exclude că, organizat în preajma vizitei în Regiunea Cernăuţi a Preafericitului
Părinte Kiril, Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii, seminarul s-a dorit un fel de testare a opiniei
intelectualităţii din Bucovina (Cernăuţi şi Suceava) pe marginea politicii de avansare a influenţei
ruseşti în zonă, inclusiv prin intermediul bisericii şi limbii sau prin crearea unor imagini negative la
adresa SUA, NATO, UE, României etc.
Ştefan Purici
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PROFESORUL ŞTEFAN CUCIUREANU 
OMUL ŞI OPERA

(1)
V ASI LE DIA CON

Professor Ştefan Cuciureanu - der Mann und das Werk (1)

(Zusammenfassung)

Die Studie wird dem 1 00 jăhrigen Jubilăum seit der Geburt des Bukowiner Professors
gewidmet. Aufgrund zahlreicher Archivdokumente schlăgt sein ehemaliger Student, Vasile Diacon
eine "kritische Auseinandersetzung" mit dem Werk seines Magisters vor, und zwar aus historischer
Perspektive, indem er die Etappen der intelektuellen Ausbildung (in Radautz, Czernowitz, Rom)
darstellt und viele Personlichkeiten im Rahmen der sozial-politischen Umstănden der Zeit (Giulio
Bertoni, 1 . E. Torouţiu, Al. Tzigara-Samurcaş, Al. Brătescu-Voineşti, Ion Agârbiceanu, G. Murnu und
viele andere mehr) nachruft. Ein ganzes Kapitel ist dem Werk des Professors Ştefan Cuciureanu
gewidmet. Hier werden einige Hauptbereiche seiner Tătigkeit prăsentiert: die kulturellen
Beziehungen zwischen Rumănien und ltalien, die Verbreitung der rumănischen Literatur in Italien,
die Rezeption von Mihai Eminescus Werk im Halbinsel. Ebenda werden weniger bekannte Aspekte
aus dem Leben des Bukowiner Professors, wie die Tătigkeit als Kritiker der bildenden Kunst
hervorgehoben. Die Tatsache, dass er auch Obersetzer und Verleger war, wird auch nicht iibersehen:
die letzte von den genannten Beschăftigungen kennzeichnen ihn als ein "Eiitenphilologe,
authentischer Dichter, unauffalliger, miihseliger Arbeiter in der Suche nach Vervollkommnung", mit
dem "Bewusstsein eines Goldschmieds" beschenkt. Ein andcres Kapitel der Studie bezieht sich auf
die Personlichkeit des Magisters Ştefan Cuciureanu, auf seine hervorragenden pădagogischen
Eigenschaften und auf seine reiche Erfahrung in der Betreuung mehrerer Studentengenerationen an
der ,,Al. 1 . Cuza"' - Universităt aus Jassy. Gleichzeitig hat er an der Jassyer Universităt und innerhalb
der Jassyer Filiale der Rumănischen Akademie die wissenschaftliche und pădagogischeTătigkeit
jiingerer Mitarbeiter koordiniert und eine wahre Romanistik- und ltalienistikschule gegriindet.
Interesant ist auch das Kapitel, wo der Professor Ştefan Cuciureanu als ,.authentischer Vertreter" der
Jassyer Boheme dargestellt wird. Den flinf Kapiteln der Studie ist eine reiche Briefsammlung
beigelegt. Ausser den geschickten und empfangenen, vor allem dokumentarisch wertvollen Briefen
werden auch andere Dokumente prăsentiert: eine Autobiographie und einige bisher unverOffentlichte
N otizen des rumănischen Sicherheitsdienstes.
Schliisselworter und -ausdriicke: exemplarische publizistische Tătigkeit, Jassyer Boheme,
philologische, wahrheitsgetreue Forschung, kulturelle Tagungen, Gelehrtsamkeit, Nachruf,
romanische Philologie, Italienistik, kritische Objektivităt, erinnerungswerte Vortrage, umstrittene
wissenschaftliche Fragen, rumănisch-italienische kulturelle Beziehungen, Rezeption von Mihai
Eminescus Werk in ltalien, anerkannter Romanist, die Jassyer Romanistik- und Italienistikschule, die
Rumănische Schule aus Rom.

Analele Bucovinei, XVIII, 2 (37), p. 649-688, Bucureşti, 201 1
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1 . UN " HIDALGO" AL VREMURILOR SALE

Personalitate remarcabilă a lumii universitare ieşene, începând cu vara anului
1 945 şi până în 1 986, romanist de excepţie, om admirat în egală măsură de către
intelectualitatea, dar şi de către boema ieşeană, Ştefan Cuciureanu s-a născut în
sudul Bucovinei istorice, în localitatea Hurjuieni, comuna Frătăuţii Vechi 1 , în
fostul district Rădăuţi, la data de 20 iunie 1 9 1 1 , într-o familie de oameni simpli şi
nevoiaşi, care număra 1 4 copii, dintre care doar cinci au supravieţuit bolilor
copilăriei şi urmărilor Primului Război Mondial. "Am îndurat foame şi privaţiuni şi
ne-am dezvoltat debili ", avea să noteze profesorul Ştefan Cuciureanu mai târziu.
Situaţia materială nu le-a permis accesul la şcoli înalte; părinţii săi, Domnica
şi Andrei Cuciureanu, posedau doar 0,87 ha teren; cu 25 de prăj ini fuseseră
împroprietăriţi după Primul Război Mondial şi tatăl său completa venitul familiei
ca pălimar la biserică şi gropar al satului.
Totuşi, zeiţa Fortuna a fost generoasă cu doi dintre copii, Gheorghe şi Ştefan,
care erau foarte bine dotaţi intelectual şi care au fost trimişi, mai departe, la studii,
de către învăţătorul satului. Din păcate, Gheorghe a murit de tuberculoză, în timp
ce era student eminent, în anul al II-lea, la Facultatea de Litere şi Filosofie a
Universităţii din Cernăuţi, în martie 1 930. Fusese membru al vestitei Societăţi
academice studenţeşti "Arboroasa" şi la înmormântarea sa a participat un număr
mare de studenţi arboroseni, cuvântarea de despărţire fiind susţinută de
preşedintele lor, studentul Teodosie Popescu. Î n timp ce corul intona "Iar pe
mormânt să-mi puneţi mândru! nostru tricolor" , vorbitorul a lăsat să cadă panglica
tricoloră peste sicriu2 .
Despre situaţia sa materială în copilărie şi tinereţe, Profesorul scria, într-una
din autobiografiile cerute periodic de către Serviciul de personal al Universităţii, că
unul dintre cei doi copii studenţi, fratele său mai mare, "a murit de tuberculoză, iar
eu am întreţinut cu meditaţii, apoi cu salariul, întreaga familie. Vacanţele, am lucrat
pentru făină la chiaburi şi la Fabrica de Postav Buhuşi. Tata a fost până şi gropar şi
eu am săpat zeci de gropi împreună cu el. Am crescut subalimentat şi şubred, dar
am învăţat uşor în şcoli, fiind premiant de la liceu până la doctoratul luat în Italia.
Am răzbit singur în viaţă, neajutat de nimeni. După ce am ajuns la salariu
( 1 934), mi-am purtat fraţii în şcoli, până ce i-am scos la pâine: sora, învăţătoare;
fratele, inginer agronom premiat pe ţară (cf. Congresul II al P.M.R.). l-am ridicat
1 În "Almanah «Convorbiri literare» '82 " , p. 78, este indicat, în mod eronat, ca loc de naştere,
Gălăneşti, Suceava, iar ca dată, 20. VIII. 1 9 1 1 . Precizăm că satul Hurjuieni a trecut în componenţa
comunei Gălăneşti în anul 1 939, iar până atunci a aparţinut de comuna Frătăuţii Vechi. Vezi Tezaurul
toponimie al României. Moldova, voi. 1 , partea 1, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1 992,
p. 557.
2 V ezi Pantelimon Socaciu, A rhoroasa. Filt> din cronica vieţii studenţeşti cernăuţene, Ediţie
îngrij i t li, studiu introductiv, note şi comcnlar ii de dr. Marian Olaru, Rădăuţi, Editura .,Scptentrion" ,
( 1 ), p. 234 seq.
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pe părinţi din starea de mizerie, apoi, în 1 94 7, m-am căsătorit cu o fată de ţărani,
modestă şi sfioasă, astăzi medic la Spitalul «Izolarea» Iaşi "3 .
După şcoala primară din satul Hurjuieni, viitorul profesor eminent a urmat,
între anii 1 922 şi 1 929, Liceul clasic "Eudoxiu Hurmuzachi " din Rădăuţi, în anul
al V-lea fiind primul în clasă, iar la examenul de bacalaureat, care s-a susţinut, în
iulie 1 929, la Suceava, simultan, de către absolvenţii a patru licee bucovinene, a
fost "abiturient" - cum se spunea în acele vremuri proaspătului elev care a
promovat examenul -, ocupând Jocul întâi din totalul celor 67 de candidaţi care au
reuşit (diploma nr. 23 09 1 / 1 929). În acelaşi an, s-a înscris la Facultatea de Litere şi
Filosofie a Universităţii din Cernăuţi, unde era student eminent fratele său
Gheorghe şi unde a studiat limbile clasice, limbile şi literaturile franceză şi italiană.
A avut ca profesori pe Leca Morariu la literatura română, Alexe Procopovici la
lingvistică generală, Dumitru Marmeliuc la indoeuropeană, Radu Sbierea la limba
latină, Ilie Bacinschi la franceza veche, iar la franceza modernă pe profesorul
Rousseau şi pe Edgardo Giorgi Alberti la limba şi literatura italiană. Au fost
oamenii care au pus fundamente solide pregătirii filologice a specialistului de mai
târziu.
A avut o aplecare deosebită către limbile străine. Fratele său Onesim
Cuciureanu afirmă: "Îi plăceau îndeosebi limbile străine (El spunea că 1-a moştenit
pe tata, care, hargat fiind vreo zece ani la nemţii din Frătăuţii Vechi, precum Korz,
cunoştea şi vorbea curent limba germană.). A avut norocul să studieze, în liceu,
limba latină cu profesorul Siegfried Weinstein, care ţinea la el ca la copilul lui (La
bătrâneţe, a plecat în Israel.). De la acest profesor a primit gustul pentru limba
latină, iar de la Em. Isopescu, directorul Liceului «Eudoxiu Hurmuzachi», gustul
pentru limba franceză. Un respect deosebit avea pentru profesorul Ilie Vişan, care
preda româna"4 . Profesorul Cuciureanu însuşi afirma, într-o scrisoare din 26 iulie
1 972, adresată Editurii Univers: "Întâmplarea face că am învăţat latina opt ani la un
liceu din Bucovina cu profesori austrieci, care ne-au inoculat-o în sânge pentru
toată viaţa. În ce mă priveşte au făcut bine, deoarece am avut o bază sigură pentru
limbile şi filologia romanică. Ulterior am continuat studiul ei la Universitatea din
Cernăuţi şi cu greu am schimbat-o pe romanistică" 5 .
Pe perioada studiilor s-a întreţinut singur. Încă din vacanţa dintre clasele a
IV -a şi a V -a a lucrat la Fabrica de Postav din Buhuşi, apoi, ca student, din bursă şi
meditaţii, a reuşit să-şi ajute părinţii.
Arborosean a fost şi Ştefan Cuciureanu, pe care îl găsim, în anul universitar
1 932- 1 933, ca făcând parte din Comitetul de conducere al Centrului studenţesc
"
"Arboroasa din Cernăuţi şi ţinând conferinţe pe teme culturale în aşezări din
Bucovina, precum Adâncata - Storojineţ, Vicovu de Sus, Oprişeni şi Volovăţ.
3 Universitatea "Al. 1. Cuza", laşi, Serviciul Resurse umane, dosar de personal Ştefan Cuciureanu,
nepaginat.
4 Onesim Cuciureanu, Amintiri, manuscris păstrat în arhiva personală, V. D., p. 1 3 .
5 Scrisoare în arhiva noastră, V . D . Vezi Anexa IX l a studiul nostru.
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În anul 1 933 obţinea diploma de licenţă, cu precizarea cu distincţie" şi
"
calificativul magna cum laude, în specialităţile filologia modernă, limba şi
literatura franceză, limba şi literatura italiană şi pedagogie, secundar (diploma
nr. 2 28 1 1 1 934) . Dizertaţia cu care şi-a susţinut licenţa a avut ca subiect Poemele
epice franceze medievale.
În acelaşi an a absolvit şi Seminarul Pedagogic din Cernăuţi, obţinând
certificatul nr. 552/30 iunie 1 934.
După terminarea stagiului militar, efectuat la Batalionul II lnfanterie uşoară,
din Rădăuţi, a funcţionat, între anii 1 934 şi 1 936, ca profesor suplinitor la Şcoala
Comercială Superioară de Băieţi din Satu-Mare, unde, cu entuziasmul tinereţii,
avea să scoată o revistă, în limba italiană, intitulată "L' Avviamento", având ca
subtitlu "Periodica instruttivo ad uso delle scuole commerciali " şi pe a cărei pagină
de titlu stau scrise următoarele cuvinte: "«L'Avviamento»", cum îi spune şi
numele, este o revistă didactică, a cărei ţintă este obişnuirea tineretului studios
român cu expresii şi termeni italieni utilizaţi în comerţ. Ea îşi propune să-I
călăuzească în studiul problemelor de mare interes ale economiei italiene. Dacă voi
face operă utilă tinerilor care îmbrăţişează studiul comerţului, voi putea zice că
ne-am atins scopul " . Apariţia publicaţei a fost semnalată în revista editată de către
Alexandru Marcu, "Studii italiene"6 .
Î n anul 1 936 participă la un concurs pentru o bursă în străinătate, ajungând,
astfel, întreţinut al statului la Şcoala Română din Roma ( 1 936- 1 93 8), unde a făcut
un doctorat (cu diploma nr. 8 968/ 1 8 iulie 1 93 8) sub conducerea profesorului
Giulio Bertoni, având ca temă Pier Emilio Bosi e la letteratura romena. Doctoratul
i-a fost echivalat de Ministerul Educaţiei Naţionale, Cultelor şi Artelor prin
Decretul-Lege nr. 3 7471 1 1 . XI. 1 940, iar în perioada comunistă i-a fost recunoscut
abia la data de 1 1 mai 1 970.
La Şcoala Română din Roma, lui Ştefan Cuciureanu i-au premers alţi doi
mari bucovineni: primul, Claudiu Isopescu, care a fost bursier în perioada 1 9231 925, şi care, începând cu anul 1 925, a lucrat ca lector la Facultatea de Litere a
Universităţii din Roma, unde ajunge la gradul de profesor în anul 1 936, şi al doilea,
Petru Iroaie, fost bursier între 1 934 şi 1 936, a ajuns profesor la Facultatea de Litere
a Universităţii din Palermo. Printre colegii săi de aici, s-au găsit şi viitoare
personalităţi ale lumii ştiinţifice şi artistice româneşti, precum G. Ivănescu,
D. Ciurea, Emil Condurachi, sculptorii Ion Grigore Popovici, discipolul lui
Paciurea, asasinat în Bucureşti, în noaptea de 2 spre 3 august 1 946, şi Zoe
Băicoianu, şi arhitectul Valentin Iorga (fiul lui Nicolae Iorga), şi alţii .
L a Universitatea din Roma a avut c a profesori, printre alţii, pe Giulio Bertoni
la gramatica istorică a limbilor romanice, pe Michael Simon la limba şi literatura
franceză, pe Mario Chini la limba provensală şi pe Broch y Llopp la limba
6 Vezi .,Studii italiene", Bucureşti, anul l l l , 1 936, p. 243.
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spaniolă. Despre îndrumătorul său de doctorat, profesorul şi marele filoromân
Giulio Bertoni, a publicat un studiu foarte interesant în "Convorbiri literare", cu
ocazia morţii acestuia, survenită la 28 mai 1 942: Un prieten al românismului:
Giulio Bertoni.
Cât a stat în Italia, a avut timp să ajungă în Libia şi, evident, să viziteze
Tripoli, în aprilie 1 937, apoi a fost primit în audienţă, în acelaşi an, de către
Benedetto Croce, în locuinţa sa din Napoli. Circulă şi astăzi legenda conform
căreia, în momentul în care s-au făcut prezentările, Croce i-ar fi spus că nu
cunoaşte decât un român, pe N. Iorga, iar Cuciureanu i-ar fi răspuns: "Acum îl
cunoaşteţi pe al doilea", fapt ce a plăcut amfitrionului, care i-a dăruit una dintre
cărţile sale cu autograf, la care profesorul nostru ţinea foarte mult. Discuţia a fost
destul de agreabilă, lui Benedetto Croce plăcându-i patosul cu care tânărul
Cuciureanu vorbea despre Pier Emilio Bosi, pe care celebrul critic îl considera un
"7
"ingenuo , şi despre viitoarea sa teză de doctorat.
Despre întrevederea cu Benedetto Croce a vorbit pe scurt într-un interviu8 şi
a scris, în 1 977, o evocare intitulată Neapole - audienţă la Benedetto Croce, din
care se mai păstrează doar un fragment şi în care notează: "Cunoşteam cu firească
aproximaţie, acum 4 1 de ani, Roma şi aşteptam excursia arheologică la Neapole şi
împrejurimi, organizată de conducerea Şcolii din Valle Giulia pentru istoricii şi
arheologii acelui institut, dar nu mai puţin artiştilor plastici şi filologilor, între care
mă prenumăram.
Ce puteam şti pe atunci despre Nea - Polis? Ceva mai mult decât se putea
citi în scrieri şi descrieri idealizante. Mai precis, atât cât îmi rămăsese din sumare
istorii - de fapte şi literare -, precum şi în urma iniţierii relative în limba italiană pe
care o deprinsesem la Universitate.
Î n afară de programul comun, obligatoriu pentru toţi membrii Şcolii din
Valle Giulia, în agenda autorului acestei evocări figurau două puncte: contactul viu
cu dialectul napolitan (ceea ce se făcea de la sine în timpul şederii în localităţile
respective) şi în mod special obţinerea unei audienţe, cu scop prestabilit, la marele
Croce. S-au împlinit amândouă . . "9
La numai un an de la sosirea la Roma, după ce a răscolit arhive, a prezentat
la XXV Congresso de! Reale Istituto per la Storia de! Risorgimento Italiano, Roma,
1 2- 1 5.X. l 937, comunicarea Giorgio Cantacuzino e l 'Agenzia diplomatica romena
di Roma (1873-1880), subiect care îl va preocupa şi îl va trata, publicând, după
întoarcerea în ţară, un interesant epistolar, Correspondance de Georges
G. Cantacuzene, ancien premier secretaire de l 'Agence diplomatique de Roumanie
.

7 Apud Şt. Cuciureanu, Eminescu in Italia, în volumul Mihai Eminescu in critica italiană,
Texte alese şi traduse de Radu Boureanu şi Titus Pârvulescu. Argument de Radu Boureanu. Prefaţă de
Ştefan Cuciureanu, laşi, Editura "Junimea", 1 977, p. I l .
� Interviu publicat în Zori noi ", Suceava, anul X LV, nr. I l 064/2 1 .04. 1 985, p. 3.
"
9
In colecţia noastră, V. O .
A
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a Rome , ocazie cu care avea să intre în contact cu Nicolae Iorga, întâmplare

povestită într-un scurt text inedit 1 1 •
Despre această uriaşă personalitate a culturii româneşti se pregătea să scrie
într-o secţiune a Amintirilor sale: Iorga la Roma, care a rămas, din păcate, la nivel
de proiect.
Î ntors în ţară, în perioada 1 93 8-1 945, a funcţionat ca profesor suplinitor,
predând limba italiană, în Bucureşti, la liceele "Gh. Şincai" ( 1 93 8- 1 940), "Ti tu
Maiorescu" ( 1 940- 1 942), "Matei Basarab" ( 1 942-1 944) şi, în 1 945, la liceele
"
"
" Regele M ihai şi "Petru Rareş , timp în care a luat şi două examene de capacitate
pentru limba franceză şi limba italiană.
Imediat după întoarcerea în ţară, în anul 1 938, debutează în "Cuget clar"
Noul
Sămănător") cu un articol, Vederi pascoliene, pus sub zodia cuvintelor lui
("
Mussolini: " Silenzio: ora si entra nella casa delia poesia" , rostite în mai 1 930, când
acesta a intrat în capela din Castelvecchio di Barga, unde odihneşte "învelit în
pacea de-a pururi încă un chinuit de neînţelesuri fără fund ale firii " , iar poezia lui
G. Pascoli fiind "încastrată în definiţia clasică, deci limpede şi adâncă, a ceea ce
mulţi au simţit şi puţini au priceput a fi acordurile subtile ale acestei lire cu coarde
vii: poezia pură"1 2 , scrie Ştefan Cuciureanu. Ceva mai târziu a publicat, în aceeaşi
revistă, traducerea poeziei Caleaferată, din Myricae-le lui G. Pascoli 13 •
Ulterior, mai vechiul său prieten, bucovineanul 1. E. Torouţiu, 1-a chemat în
redacţia revistei "Convorbiri literare" , unde, între l iunie 1 939 şi 1 944, a fost
corector şi redactor. Torouţiu preluase conducerea "Convorbirilor" la 20 februarie
1 939 şi a avut în colectivul de redacţie pe Alexandru Ionescu şi Teodor
Al. Munteanu 1 4 • Printre redactori, Cuciureanu apare înscris începând cu nr. 71 1 94 1
ş i până la ultima apariţie, nr. 2 din martie 1 944, când revista "s-a stins" în tumultul
învolburat al războiului.
Perioada "Convorbirilor literare" a fost relativ prodigioasă. Aici a publicat
primele studii referitoare la relaţiile culturale româno-italiene, la popularizarea
unor autori italieni în România: Primele traduceri italiene din Eminescu, Poezia lui
Giovanni Pascoli, Un prieten al românismului: Giulio Bertoni, Giovanni Pascoli şi
limba română, A(fredo Panzini (31 decembrie 1863 - 10 aprilie 1 939) şi
Benvenuto Celini autobiograf, dar şi un număr mare de recenzii, multe dintre ele
referitoare la lucrări ale unor autori italieni: Giulio Bertoni, Francesco A. Ugolini,
Giuseppe Zoppi, Giovanni Papini, Salvatore Sibilia, Paolo Soldati, Gino Lupi,
1 0 Publicat în Academia Română, "Bulletin de Ia section historique" , Bucureşti, Tome XXIII,
2, 1 943, p. 2 1 5-290.
1 1 Vezi în volumul III al ediţiei noastre, Ştefan Cuciureanu, Opere, voi. 1-IV, Ediţie îngrij ită,
Argument, Studiu introductiv şi N otă asupra ediţiei de Vasile Diacon, laşi, Editura "Tipo Moldova",
Colecţia "Opera omnia", 20 1 1 , 4 1 2 + 547 + 262 + 257 p.
"
"
1 2 Ştefan Cuciurcanu, Vederi pascoliene, în
"Cuget clar ("Noul Sămănător ), Bucureşti,
anul I I I, nr. 1 317 octombriL• l liJR, p. 1 95 .
11 G
. Pasw l i , Call:"a ./i?rată, î n ldcm, nr. 1 9/ I R noiembrie 1 93R, p. 30 1 .
14

Vezi l . E . Torouţiu, Srudii şi documt•nff' literare, vnl . I X, Bucureşti, 1 940, p. X X I I .
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Umberto Cianciolo, Antonia Pozzi, Maria Ruffini, Ramiro Ortiz, Rosetta del
Conte.
Pe aceeaşi linie, a ţinerii la curent a cititorilor români cu ceea ce se publica în
revistele italieneşti, a făcut multe sinteze din publicaţii care apăreau în Italia. Din
totalul de 55 de astfel de prezentări, revistele italiene deţin ponderea: "Nuova
Antologia" (Roma), "Il frontespizio" (Firenze), "La critica" (Napoli), "Termini"
(Fiume), "Rivista italiana del dramma" (Roma), "Rassegna nazionale" (Roma), "La
vita italiana" (Roma), "Letteratura" (Firenze), "Giomale storico delia letteratura
italiana", (Torino), "Romana" (Roma) şi, fără indicarea locului apariţiei,
următoarele: "La difesa delia razza" , "La lettura" , "L 'Europa Orientale", "Nuova
rivista storica", "Raccolta" , "Rivista intemazionale di filosofia del diritto" , "La
stirpe" , "La rassegna italo-romena", "Il libro italiana nel mondo", "IIlustrazione
italiana" , "Meridiano di Roma", "Rivista musicale italiana" .
Dintre revistele româneşti sunt prezentate "Ethos" (Focşani), " Studii literare"
(Sibiu), "Cuget moldovenesc" , "Universul literar", "Dacia" , "Studii italiene",
"
"
"Gazeta cărţilor , "Prietenie şi luptă - Buletinul Asociaţiei Româna-Germane
"
(Bucureşti), "Apostolul - Revista Asociaţiei învăţătorilor din judeţul Neamţ
(Piatra Neamţ), "Cetatea Neamţului" (Piatra Neamţ).
Cât a lucrat la "Convorbiri literare", a cunoscut multe personalităţi ale lumii
literare bucureştene: pe Al. Tzigara-Samurcaş, fostul director timp de 1 5 ani al
revistei, pe Al. Brătescu-Voineşti, despre care ne povestea că era tare gălăgios când
venea la redacţia aflată într-un mic birou al administraţiei Tipografiei "Bucovina" a
lui 1. E. Torouţiu, ale cărei rotative, situate alături, făceau un uruit domol şi ritmic:
"Şi totuşi, multă lume a vizitat acest birou: scriitori, cărturari, dintre cei iluştri, in
spe, tineri şi bătrâni" 1 5 •
Despre Al. Brătescu-Voineşti, Cuciureanu povesteşte: "În 20 februarie 1 942,
şi-a făcut apariţia în uşa acelei încăperi înguste, cu geamul spre Strada
Gr. Alexandrescu, un moşneguţ scheletic, răsărind totuşi cu vioiciune din blana
mătăsoasă de jder, şi a dat cu glasul slab bineţe. Ne-am ridicat în picioare: era
Brătescu-Voineşti. Poftit cu respectul cuvenit la mijlocul mesei, după termenii
protocolari în asemenea prezenţe, Maestrul a trecut la corectura de tipar a unei
scrieri proprii. S-a aşternut tăcere. O tăcere pioasă care-mi amintea versul lui
Ovidiu tânăr, inspirat de vederea lui Virgiliu şi Horaţiu, dacă nu mă înşel: quotque
aderant vates rebar adesse deos - "de câte ori erau de faţă poeţii iluştri, mă
credeam în prezenţa zeilor înşişi " . De la o vreme scriitorul a lăsat condeiul din
mâna-i cu degete subţiri, şi a trecut la urzirea de amintiri. Vorbea elegant,
susţinându-se în despletirea fină a ideii, cu mişcări adecvate de mână. Amintirile îl
incitaseră, dar tonul povestirii sale rămânea constant confesional. Ceea ce-i dădeau
15 Şt. Cuciureanu, . Convorbiri literare " in ultimii ani, în "Cronica" , Iaşi, anul II, nr. l I
(58)/ 1 8 martie 1 967, p. 7. Referitor la "Convorbiri literare" în ultimii ani, vezi şi Teodor
Al. Munteanu, A lte amintiri de la .. Convorbiri literare " din ultima perioadă bucureşteană, în
"
"«Convorbiri literare». Almanah '88 , Iaşi, p. 1 25 . Aici este publicată o fotografie-document a
colectivului de redacţie. cu 1. F.. Toroutiu, A l . Ionescu, Teodur A l . Munteanu şi �tefan Cuciureanu.
.
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farmec aparte erau nuanţările, verva, subtilitatea. Faptele rememorate nu prezentau,
prin ele, un interes deosebit, în afară de acela că, luate laolaltă, constituiau o critică
la adresa societăţii în care a trăit scriitorul, însă ele se ţeseau cu o asemenea
măiestrie, încât relatarea lor orală echivala cu slova menită tiparului. Rămăseserăm
cu toţii, director şi corectori, literalmente în suspensie de spirit.
Timpul se furişase binişor în neant, suflul scriitorului scăzuse. Atunci
1 . E. Torouţiu i-a comunicat cum s-a găsit manuscrisul piesei Lais, în traducerea lui
Eminescu, manuscris pe care, după ce 1-a studiat, 1-a încredinţat Academiei.
Brătescu-Voineşti a sentenţiat: «Reputaţia unui scriitor de mare valoare este o
avuţie publică». Mutând discuţia, directorul «Convorbirilor» 1-a întrebat
condescendent dacă a adus cumva schiţa promisă. Cu isteţimea ce-l caracteriza,
scriitorul a replicat: «Dragă Ilie, am uitat. Ştii că omul ţine minte totul în afară de
ceea ce uită. Am să-ţi aduc ceva.. >> Apoi, cu aceeaşi intimitate naturală, ne-a întins
mâna: văzuse şi ne citise fizionomiile, transformate de moment, a colegului
Munteanu şi a semnatarului acestor fugitive însemnări "1 6 •
Î n alte notaţii, şi-i aminteşte pe Ion Agârbiceanu, care a apărut înalt şi lent
"
în biroul redacţional ", pentru a discuta despre publicarea romanului Vâltoarea, şi
pe poetul sonetist G. Tutoveanu, despre care notează: "Parcă-) văd, blaj in, cu faţa
smeadă, iluminată de doi ochi calmi, albaştri. Publica frecvent în revistă poezii de o
egală tonalitate, sonete, specie în care, se ştie, rămâne un reprezentant. În strofa lui
se continua tradiţia, din care totuşi s-a detaşat cu o discretă notă personală. Sincer,
în echilibru constant, chiar poezia de răscolire asculta de aceeaşi pană muiată în
Albastru. Omul sugera oarecum dimensiunile poetului "1 7 •
Prozatorul N . Dunăreanu, amicul de la Iaşi al lui M . Sadoveanu, este reţinut
în memoria sa în următorii termeni : "Am avut impresia că, în dimensiunea
verticală, îşi depăşea prietenul . Sănătos, deşi în vârstă, scriitorul aparţinea tagmei
categoricilor, atât faţă de sine cât şi în privinţa altora: «Am clocit douăzeci de ani
nuvela Strigăt în noapte, am scris la vremea mea, dar eu abia acuma am învăţat să
scriu. Literatura este o floare. Ori o diseci, ori o miraşi. A fi literat înseamnă a fi
inteligent, şi cult, şi talentat! » Dunăreanu respingea vehement hermetismul poeziei
«aşa zise noi». «Vorbăria ei» ridica nuvelistului o «silhă», din care nu putea ieşi la
lumină: «Nu găsesc în ea vocabularul sufletesc cu care ne-a deprins Eminescu,
acest uriaş, nu numai al nostru, ci şi al literaturii lumii»"1 8 •
George Mumu, "clasicul traducător al lui Homer" , a fost păstrat în amintire
de către Ştefan Cuciureanu ca un deţinător al unui "tezaur de inedite, privitoare la
scriitori: întâmplări, rupturi de raporturi, scene grave şi hazlii, vorbe de spirit etc.
Când începea să ne povestească, greu ajungea la sfârşit.
De statură măruntă, expansiv, foarte mobil în idee şi dispoziţie, G. Mumu
aducea a meridional. Şederea lui în redacţie risipea orice umoare, însemnând un
.

l (,
17

IH

Ibidem.

lhidt:m .
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moment festiv pentru toţi: «Ştiţi de unde a pornit supărarea lui Iorga pe
Caragiale?» Şi ne povestea scena respectivă, la care au asistat Delavrancea şi alţii,
râzând cu hohot. «Dar de sentinţa dată de Goga poeziei noi, aţi auzit?» Şi
inimitabilul interpret al epicei homerice se desfăta, asemenea unui adolescent, la
vorbele de spirit ale poetului ardelean" 19 •
Motiv de satisfacţie pentru Profesor, aportul său la realizarea volumului care
cuprindea numerele 6-9 din anul 1 939 ale revistei şi care era omagiul adus de către
redacţie memoriei lui Eminescu, la împlinirea a 50 de ani de la retragerea sa în
lumea lui Hades, a fost important. Acum a publicat studiul Primele traduceri
italiene din Eminescu20, a realizat versiunea italiană a studiului lui 1 . E. Torouţiu şi
Alexandru Ionescu, Il va/ore dominante de! nostro secolo 2 1 şi a publicat traducerile
în limba italiană făcute de către Pier Emilio Bosi din creaţia eminesciană, şi anume:
Venere e madonna, Soneto (Veneţia), E se le rami . şi Solitudine.
În vremea studenţiei noastre se vorbea despre faptul că, în semn de admiraţie
pentru naţionalismul eminescian, ar fi ales culoarea verde pentru coperţile
volumului, care totaliza circa 1 000 de pagini, motiv pentru care, în ochii multora
dintre noi, dar şi ai unor istorici, precum Gh. Buzatu, gestul avea valoarea unui
simbol cu reverberaţii peste decenii.
În anul 1 940 i-au decedat ambii părinţi, Profesorul preluând acum în sarcina
sa întreţinerea în şcoli a doi dintre fraţii mai mici: a Valeriei, pe care a purtat-o în
Şcoala Normală, ajungând învăţătoare, şi a lui Onesim, care a devenit inginer
agronom, specialist foarte cunoscut, mai târziu, în judeţul Constanţa.
În timpul războiului, nu a participat efectiv pe front, ci a fost încorporat în
Batalionul III Auto Roman, unde, ca director de studii, a condus Şcoala tehnică
militară de ucenici mecanici auto. O perioadă de timp a lucrat şi la Cenzura Poştei
Centrale din Bucureşti. În 1 94 1 a absolvit Şcoala de ofiţeri de infanterie, din Ploieşti.
Ştefan Cuciureanu nu a făcut niciun fel de politică interesată sau şovină. Î n
vremea întloririi naţionalismului şovin, nu a militat în niciun fel în rândurile acestei
mişcări. În anul 1 935, la Satu-Mare, pentru câteva luni, a fost înscris în P.N.L.
"
"cu scopul de a răsturna un director de şcoală rău , demisionând ulterior, după cum
afirmă într-o notă autobiografică. Nici în perioada comunistă nu a fost înregimentat
politic.
Adaptându-se politicilor vremii, el a desfăşurat o relativ bogată activitate
sindicală, culturală şi socială. A activat în cadrul P.N.P. 22 , conducând întregul
. .

19 ibidem.

Vezi "Convorbiri literare", Bucureşti, anul LXXIII, nr. 6-7-8-9, iulie-septembrie 1939,
p. 1 085-1 103.
2 1 Idem, p. 1 607-1 6 1 8.
22 Partidul Naţional Popular este continuatorul Partidul Po porulu i care fusese intcrds în manie
20

..

191R În aug u s t 1 '>44 foşl i membri ai Portidului PuJ")orului au reînfiinţat formaţiunea sub titulatura

Part idul Nu!ional Popular, care a enndidat în alegerile parlamcn larc din 1 94(> pc l i stele Dlo.:ului
Nationul Demm.:ratic, alătun de P.C.R., P.S.D.R., P.N.L. -Tiitarăscu , P.N .Ţ.-1\Icx :mdrescu şi Frontu l
Plugari lor.
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resort cultural a l Apărării Patriotice din judeţul Iaşi, din 1 946 ş i până l a dizolvare.
Î n perioada 1 948- 1 950 a fost responsabil cu presa sindicatelor din învăţământul de
toate gradele din judeţul Iaşi, a ţinut conferinţe, inclusiv pe linia Societăţii Române
pentru Ştiinţă şi Cultură, scriind articole "conjuncturale" în "Moldova liberă" ; în
cadrul comitetului sindical din învăţământ a fost responsabil sportiv, practicând el
însuşi pescuitul cu undiţa. În anul 1 95 8 era preşedintele comitetului de sindicat al
Filialei ieşene a Academiei R.P.R. Î n acelaşi timp, a activat şi în cadrul Asociaţiei
Române pentru Strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică (A.R. L.U.S.).
S-a căsătorit, în anul 1 947, cu Georgeta Vartolomei, medic la Spitalul de
Boli Infecţioase din Iaşi şi nu a avut moştenitori.
În Iaşii postbelici, în chiar primul an, într-o atmosferă culturală văduvită prin
plecarea la Bucureşti a unora dintre corifeii săi de atunci, precum M. Sadoveanu,
I. Teodoreanu, M. Ralea, I. Botez, iar lorgu Iordan a plecat în august 1 945 ca
ambasador la Moscova, printre ruinele, poate, încă fumegânde care aminteau de
coşmarurile trăite în timpul bombardamentelor, străbătând foametea, care leza
adânc demnitatea intelectualilor, în condiţiile în care nu exista decât o singură
publicaţie, "Moldova liberă", devenită ulterior "Lupta Moldovei ", G. Călinescu,
M. Codreanu, Otilia Cazimir, Corneliu Baba, Al. Dima, Andrei Oţetea, cărora li se
adăugau matematicianul Octav Mayer, chimistul Radu Cemătescu şi alţi
universitari întreţineau o vie stare de spirit, care amintea, în parte, de inefabilul
vieţii spirituale citadine din "dulcele târg" de altădată; în această ambianţă a
poposit, în vara lui 1 945, Ştefan Cuciureanu, spre a fi încadrat pentru a preda limba
italiană la Facultatea de Filosofie şi Litere2 3 de la A/ma Mater /assiensis.
Fie că i-a găsit la Iaşi, fie că i s-au alăturat ulterior, nume ca Petru Caraman,
N. Cartojan, 1. M. Marinescu, Theofil Simensky, G. lvănescu, Const. Ciopraga,
Gavril Istrate, Gh. Agavriloaie, Haralambie Mihăescu, Cicerone Călinescu, Vasile
Harea, Alexandru Zacordoneţ, N. l. Popa, Octav Tcaciuc, N. A. Ursu, Leon Diculescu,
Jean Livescu, Alfred Jeanrenaud, Ştefan Giosu, Vasile Arvinte şi mulţi alţii au
alcătuit împreună colectivul care a asigurat continuitatea notorietăţii filologiei
teşene.
La 1 iulie 1 945, la recomandarea profesorului Vicenzo de Ruvo, de la
lectoratul italian, a fost încadrat asistent de limba italiană la Universitatea din laşi,
şi, în 1 946, prin concurs, cu media maximă 20, a obţinut postul de lector, suplinind
Catedra de filologie romanică, devenită vacantă în urma plecării la Bucureşti a
profesorului Iorgu Iordan şi ţinând un curs de istorie a limbilor romanice, unul de
franceză veche, precum şi un seminar de texte de latină veche şi din l imbile
romanice .

În t oamna acestui an, împreună cu Fratele său Oncsim, student la Agronomie,
a pu s în ordine biblioteca Liceului Naţional, car�.: fusese d evastată de

Profesorul

osta ş i i sovieti c i , ul căror coman dament se
"
Sub accastll. titulatură
Fucullotca de: Fi lologic.

a

afla

in curtea liceu lui, căpât<in d dreptul

riimas până in anul 1 948. la rcfonnă, când i s-a schimbat numele in
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de a dormi în subsolul clădirii, pe pat de ziare şi de cărţi, după cum ne povestea
adesea. Dormeau împreună cu C. Radinschi, studentul lui Corneliu Baba, care era
pedagog la acelaşi liceu.
Ca asistent ( 1 945-1 946) şi ca lector ( 1 946-1 952) de limba italiană, a predat:
limba italiană, istoria şi geografia Italiei, literatura italiană, suplinind, în lipsa lor
temporară, pe profesorii Ruggiero Palmieri, 1. Careri, Luigi Grillo, Vicenzo de
Ruvo, Francesco d' Alessandro. A ţinut examene, printre care şi examenul de istoria
literaturii spaniole (cursul profesorului Ruggiero Palmieri).
Ca suplinitor al Catedrei de filologie romanică ( 1 94 7-1 952) şi ca titular al
disciplinei ( 1 954- 1 965), a ţinut cursurile şi seminariile programate de minister,
predând pe cele de limbă latină populară, istoria comparată a limbilor romanice,
gramatica comparată a limbilor romanice. Î n cadrul Catedrei de limba şi literatura
franceză ( 1 949- 1 95 1 , până la desfiinţarea ei), a predat cursul de istoria limbii
franceze de la origini până în secolul al XVIII-lea, inclusiv.
La Universitatea ieşeană, studierea limbii italiene avea o veche tradiţie. La
Academia Mihăileană era învăţată încă din jurul anului 1 835 24 , dar abia în anul
1 926 a început studiul sistematic al l imbii şi literaturii italiene, odată cu aducerea,
ca suplinitor, la Catedra de limbi şi literaturi romanice, a lui Iorgu Iordan, care a
predat un curs de Gramatică a limbilor romanice, publicând şi o lucrare de
referinţă în domeniu: Introducere în studiul limbilor romanice2 5 . După Iorgu
Iordan, în perioada 1 929-1 93 1 , lectorul italian Augusta Garcia a predat un curs de
Istorie a literaturii italiene, acestuia urmându-i Ermenegildo Lambertenghi ( 1 93 1 1 93 8) şi, apoi, Giuseppe Petrino ( 1 93 8-1 943 ), care a invitat la Iaşi pentru
conferinţe pe Giacomo Devota, Matteo Bartoli, Giulio Bertoni, Carlo Tagliavini,
Giuliano Bonfante şi Umberto Ciancolo. Tot G. Petrino a iniţiat Lectura Dantis,
fiind cel care a cerut înfiinţarea unui lectorat onorific italian pe lângă Facultatea de
Filosofie şi Litere, iar în anul 1 942 a fondat, la Iaşi, revista "ltalica" , unde au
publicat importante studii Andrei Oţetea, Ilie Minea, Iorgu Iordan, Gheorghe
l vănescu, Petru Iroaie, Nicanor Russu, Dumitru Ciurea şi însuşi Giuseppe Petrino.
În munca sa, profesorul Petrino a fost ajutat de asistenţii Giuseppe Bacci şi
Liberale Netto, ultimul fiind autorul unui volum, Istoria literaturii italiene,
publicat la Casa Şcoalelor, în 1 943. În anul 1 944 îi găsim la Catedra de limbă şi
literatură italiană pe italienii Vincenzo De Ruvo, Ruggero Palmieri şi Francesco
D ' Alessandro.
Această tradiţie şi deosebitele realizări pe linia difuzării limbii şi literaturii, a
culturii italiene, în general, îi erau cunoscute lui Ştefan Cuciureanu, care se
angajează cu toată energia pe linia înaintaşilor săi. Colaboratoarea sa de mai târziu,
24 Vezi Eleonora Cărcăleanu, 80 anni d'insegnamento de/l 'italiano presso I 'Universita ,.Al. 1.
Cuza " di laşi, în 80 anni d'insegnamento de/1 'italiana presso 1 'Universita .. Al. 1. Cuza ". Atti de/
Simposio Internaţionale di laşi (12-1 3 maggio 2006), Iaşi, Editura Universităţii "Alexandru Ioan
Cuza", 2006, p. 9.
25 Universitatea din laşi. Dezvoltarea ştiinţei, Iaşi, I 986, p. 43.
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profesoara Eleonora Cărcăleanu, notează: "Pentru mai mult de 3 0 de ani, din 1 945
până în iunie 1 976, predarea limbii şi culturii italiene la Universitatea «Al. 1. Cuza))
este opera pasionată a profesorului Ştefan Cuciureanu. A fost cel care a ţinut
cursuri şi seminarii de limbă şi literatură italiană, informând şi formând mai multe
generaţii de studenţi şi viitori specialişti, care păstrează în amintire generozitatea şi
devoţiunea profesională a maestrului lor"26 .
Î n timpul profesoratului lui Ştefan Cuciureanu, după anul 1 960, numărul
studenţilor interesaţi de cunoaşterea limbii şi literaturii italiene a crescut
considerabil, cursul facultativ de limbă şi literatură italiană fiind urmat şi de către
studenţi de la Facultatea de Istorie.
Din anul 1 967, limba italiană putea fi studiată ca materie secundară de către
studenţii de la Facultatea de Litere, când a apărut Secţia română - italiană, Ştefan
Cuciureanu fiind îndrumător pentru un număr mare de lucrări de licenţă, unele
dintre acestea fiind publicate mai târziu 2 7 •
Una dintre marile realizări ale "epocii Cuciureanu" a fost reînfiinţarea, în
1 969, a Lectoratului de italiană, avându-i ca lectori pe Roberto Scagno şi Onofrio
Cerbone.
Din păcate, orientarea politică a învăţământului superior românesc, sub
îndrumarea consilierilor sovietici, a determinat desfiinţarea specialităţilor pe care le
preda Ştefan Cuciureanu, acesta fiind nevoit să plece din învăţământul superior şi
să-şi câştige existenţa ca profesor de matematică la o şcoală de ciclul II, din
comuna Prisecani, pe malul Prutului, în j udeţul Iaşi, unde a funcţionat începând cu
1 noiembrie 1 952 până la 3 1 ianuarie 1 95 3 . După câteva luni, la 1 aprilie 1 953, cu
concursul profesorului Gavril Istrate, a fost numit cercetător ştiinţific, în cadrul
colectivului de filologie de la Filiala din Iaşi a Academiei R.P.R.
Î n anul 1 954, fiind reînfiinţată filologia romanică la Universitatea ieşeană, a
fost însărcinat cu predarea cursului de romanistică, iar din anul 1 957 a predat şi
cursul practic de limbă italiană. Din 1 956 a obţinut, p�in concurs, postul de
cercetător ştiinţific principal la filiala ieşeană a Academiei. In anul 1 964 a trecut pe
post de conferenţiar titular provizoriu, iar d : la 1 ianuarie 1 965 a trecut cu baza la
Universitate, la Catedra de limba română. Incepând cu 1 octombrie 1 968, a fost
şeful Catedrei de romanistică şi limbi clasice, iar de la 1 octombrie 1 97 1 a ocupat,
prin concurs, un post de profesor titular la disciplinile de gramatică comparată,
literatură italiană, literatură spaniolă şi metodica predării l imbii italiene.
Sub conducerea sa, a fost refăcută Catedra de limbi clasice şi romanistică,
având la bază Catedra de limbi străine deja existentă şi înglobând, alături de
cunoscutul Th. Simensky, pe latinistul Cicerone Călinescu, având ca lectori la
limba şi literatura latină şi cea greacă pe N. Baran şi Gh. Cosoi, iar ca asistenţi pe
2 6 Eleonora Cărcăleanu, op. cit. , p. 1 3 .
2 7 În acest sens, vezi Vasile Diacon, Un moment din istoria limbii române literare: Eufrosin
Poteca, Ia�i. Editura "Tipo Moldova " , 2009. Lucrarea este închinată " memoriei ilustrului nostru
magtstt:r Ştefan Cuciurcanu".
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Traian Diaconescu, Ana Cojan, Niculina Todiraşcu şi Simina Noica, romanistica
fiind susţinută de către profesorul Ştefan Cuciureanu şi lectorii Luminiţa Fassel,
Richard Walter, cărora li se adaugă asistenţii Victoria Naum şi Eleonora Nicola
(Cărcăleanu), la limba şi literatura italiană, Aurica Brădeanu şi M ircea Brânză
pentru limba şi literatura spaniolă28 .
În baza Ordinului nr. 447/1962 al Ministerului Î nvătământului, la 28 mai
1 962, a luat fiinţă Societatea Română de Lingvistică Romanică, al cărei act
constitutiv a fost semnat, printre alţii şi de Ştefan Cuciureanu. Printre semnatari se
mai găsesc 1. Iordan, Al. Rosetti, Em. Petrovici, T. Vianu, Al. Graur, Al. Balaci,
J. Byck, B. Cazacu, G. Istrate, N. 1. Popa, D. Macrea, Gh. Mihailă29 •
Î n cadrul Societăţii, a avut o atitudine activă, susţinând conferinţe pe diferite
teme, aşa cum se întâmpla la 27 noiembrie 1 964, când a prezentat comunicarea
Petru Maior, precursor a/ lingvisticii romanice în ţara noastră30 .
Î n noiembrie 1 974, a făcut un stagiu de documentare la Universitatea din
Jena, iar în aprilie 1 975 a fost la Napoli, la Congresul Internaţional de Lingvistică
Romanică, ocazie cu care s-a reîntâlnit cu mulţi dintre lingviştii italieni pe care îi
cunoştea, printre care şi Bruno M igliorini.
Cu adresa 3 1 1 1 1 /28.04. 1 976 a Ministerului Educaţiei şi Î nvăţământului a
fost numit profesor consultant. S-a pensionat la 1 iulie 1 976.
Î ntr-o scrisoare neterminată, din 2.XI . 1 986, adresată fratelui său Onesim,
Profesorul scria, fără să se întrevadă vreo presimtire: "Avem o toamnă faină, cu o
ploiţă la timp, solicitată de boabele de grâu înţărânate. Împreună cu Vianor, am
lăsat baltă ieşirile cu vergile, mai exact lansetele, la Prut, preocupaţi de
aprovizionări. Stau cu toate bine ... "3 1 . Ulterior, a fost internat în secţia prietenului
său, prof. dr. G. Popa, la Spitalul "Sf. Spiridon" , unde a decedat, la 30 decembrie
1 986, fiind înhumat în Cimitirul "Eternitatea" din Iaşi.
Despre relaţiile omului Ştefan Cuciureanu, pe care le-a avut în lumea
ştiinţifică şi culturală, stau mărturie o serie de autografe pe care le-a primit, cu
precădere de la specialişti în domeniul filologiei, dar nu numai, ori le-a acordat el
însuşi unor personalităţi ale epocii sale, şi din corespondenţa3 2 pe care a purtat-o cu
Carlo Tagliavini, 1. E. Torouţiu, Maria Ruffini, Mariano Baffi şi alţii. Spre ilustrare,
reproducem, în anexă, autografele primite pe diferitele extrase din publicaţii de
specialitate, care s-au păstrat33 , renunţând la criteriul cronologic şi prezentându-le
2K

Universitatea din laşi. Dezvoltarea ştiinţei, Iaşi, 1 986, p. 53.
"
"Studii şi cercetări lingvistice , Bucureşti, anul XIV, nr. 1 1 1 963, p. 1 2 1 .
30 Vezi Anexa VIII.
3 1 Copie în arhiva noastră, V. Diacon.
32 Tot ce a fost important în corespondenţa profesorului Ştefan Cuciureanu a fost preluat de
către conf. dr. Dumitru Nica, după înhumare, şi "îngropat", până la această dată, în propria-i arhivă.
33 Respectivele extrase se află în Biblioteca Institutului " Bucovina" din Rădăuţi şi ne-au fost
puse la dispoziţie, prin bunăvoinţa domnului cercetător ştiinţific Vasile 1. Schipor. Î n 1 997, inginerul
Onisim Cuciureanu depune la Institutul din Rădăuţi mai multe documente rămase de la fratele său,
Profesorul Ştefan Cuciureanu, printre care şi 86 de extrase primite de la diverşi autori. Dintre acestea
numai trei sunt fără autograf.
29
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grupate, pe autori, în ordine alfabetică. Autografele primite, c u precădere, d e la
colegii filologi, atât din ţară, cât şi din străinătate, subliniază deosebita apreciere de
care se bucura în lumea ştiinţifică, dar şi relaţiile interumane stabilite cu diferite
personalităţi. Filosoful Constantin Noica îi atribuia mica însemnare ca "o caldă
amintire" ; cunoscutul matematician ieşean Adolf Haimovici, adresându-i-se cu
familiarul Fănică Cuciureanu, îi dăruieşte autograful "împreună cu cele mai
călduroase mulţumiri ", mai mult ca sigur, pentru traducerea în italiană a studiului
Su alcuni invarianti negli spazi tridimensionali a connessioni afjine. Cu mulţumiri
i se adresează şi matematicianul Gheorghe Gheorghiev: "omagiu cordial şi
recunoştinţă", pentru transpunerea în italiană a studiului Su prolungamenti normali
e su distribuzioni strutturali. Applicazioni a spazifibrati. Pentru un astfel de efort îi
este recunoscător şi universitarul ieşean Vasile Arvinte: "Cu cele mai alese
sentimente şi cu mii de mulţumiri pentru transpunerea în limba pe care o iubeşte
atât de mult a acestor pagini. Vasile Arvinte. Iaşi, 9 ianuarie 1 965 ". Autograful se
referă la traducerea în limba italiană de către Şt. Cuciureanu a lucrării Elemente
retoromanzi nella terminologiaforestale romena.
Relaţiile de admiraţie şi prietenie se pot uşor sesiza din lectura mai multor
autografe. Profesorul Th. Simensky i se adresează cu formula "colegului şi
prietenului meu" , pentru Al. Husar, Cuciureanu este "fin, ales intelectual şi distins
om de litere", căruia îi dădea autograful "în semn de adâncă, afectuoasă stimă şi cu
toată preţuirea" , iar Gavril Istrate îl semna pe al său "cu veche prietenie". Raporturi
deosebite, de statornică prietenie, se văd şi din autografele pe care le-a primit de la
profesorul Gheorghe lvănescu: "Bunului prieten Ştefan Cuciureanu" ( 1 946), " Lui
Ştefan Cuciureanu, semn al amiciţiei noastre spirituale" ( 1 950), "Lui Ştefan
Cuciureanu, slabă recompensă a necazurilor pe care i le-am produs" ( 1 946), "Lui
Ştefan Cuciureanu, cu prietenie" ( 1 972), "Prietenului Ştefan Cuciureanu" ( 1 970).
În aceeaşi tonalitate scrie şi profesorul italian Mariana Baffi : Al Prof. Ştefan
"
Cuciureanu, un segno di cordiale amicizia", pe când Mario Ruffini este mult mai
protocolar: "Al Prof. Şt. Cuciureanu ne! quadro dell'amicizia italo-romena". Dăruit
"
"întru prietenească amintire era şi autograful de la Werner Bahner: "zur
freundlichen Erinnerung herzlichst iiberacht" , pe când Eugen Cizek scrie textual :
"
"Exquisitissimo magistro Cuciureanu obseruantiae causa d. d. auctor . Istoricul
N. Grigoraş scrie şi el în aceeaşi tonalitate: "Prietenului Fănică Cuciureanu, care
m-a ajutat să lămuresc anumite aspecte confuze ale evenimentelor expuse în
această lucrare, cu toată preţuirea ce o merită". Î n semn de "prietenie şi
consideraţie" semnează C. Cihodaru; D. Ciurea iscăleşte cu "affettuoso ricordo",
iar Corneliu Istrate, "cu osăbită cinstire" .
Printre filologi ori oameni de litere, în general, care i-au dat autografe, ca
omagiu
respectuos", "în semn de sinceră simpatie, cu cele mai cordiale salutări ",
"
"
"cu deosebita preţuire a filologului şi a omului etc., se numără Ştefan Giosu,
Liviu Onu, N. A. Ursu, 1. Fischer, L. Galdi, L. Leonte, Despina Mladoveanu,
Al. Claudian, V. Breban, D. Miron, Eleonora Nicola, Vasile Adăscăliţei, Ilie Dan,
Petru Zugun, Maria Carpov, Simina Noica, D. Irimia, N. Toderaşcu, M. Lozbă,
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C. Dimitriu, Al Teodorescu, Viorica Florea, Luminiţa Fassel, P. Neiescu,
B. Cazacu, Mircea Tomescu, mulţi dintre aceştia fiindu-i colaboratori apropiaţi,
multora acordându-le dezinteresat sprijin, aşa cum reiese din cele consemnate de
către mai tânărul Mircea Doru Brânză: "Domnului profesor Ştefan Cuciureanu,
drept mulţumire pentru tot ajutorul şi înţelegerea pe care, permanent, mi le arată".
Autografele cele mai vechi pe care le-am găsit sunt de la Gh. Vinulescu: "Lui
Cuciureanu, cu prietenie. Roma" ( 1 93 7), D. Bodin: "O-lui Şt. Cuciureanu, cu alese
simţăminte colegiale" . ( 1 94 1 ), C. H. Niculescu: "Colegului Şt. Cuciureanu, cu
toată prietenia" ( 1 942), Leon Diculescu: "Domnului Cuciureanu, cu sentimente
alese şi sinceră prietenie" ( 1 942), N. N. Condeescu: "O-lui prof. Cuciureanu, cu
deosebită preţuire" ( 1 942).
Dintre autografele pe care le-a acordat profesorul Cuciureanu, am găsit în
Biblioteca Centrală Universitară din Iaşi, sub cota III. 1 78 069, extrasul lucrării
Indovinello veroneze: " se pareba boves , pe care stă scris: "Prietenului Gostar
Nicolae, mare istoric al antichităţii, umanist şi om de caracter în travertin. Iaşi,
1 4. VI. 1 976, Şt. Cuciureanu" ; sub cota III. 74 1 53 , cel al studiului Termini
romanici pentru gestul figa!, pe care consemnează: "O-Sale Domnului Profesor
univ. Gh. Agavriloaie, modest omagiu din partea lui Şt. Cuciureanu" , iar sub cota
III. 205 280, pe studiul Italienisme la 1. D. Negulici (1812-1851), fără a avea un
destinatar precizat, se poate citi: " 1 9.11 . 1 969. Tot cu italienismele ossequiosamente.
Şt. Cuciureanu" .
"

2. SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND OPERA

Aria preocupărilor ştiinţifice ale profesorului Ştefan Cuciureanu cuprinde
domenii din cele mai variate: pe primul se situează problematica legată de
romanistică şi de filologie românească, în general, apoi o serie de studii şi articole
privind raporturile culturale româna-italiene, contribuţia unor oameni de cultură
italieni la cunoaşterea literaturii româneşti în spaţiul italian sau chiar în cel
provensal.
S-a aplecat cu acribie asupra creaţiei eminesciene, a modului cum a fost ea
receptată în Italia. A început, în 1 939, prin a face, în Primele traduceri italiene din
Eminescu, o amănunţită analiză a prezenţei poetului nostru naţional în spaţiul
cultural italian, consemnând introducerea acestuia de către filoromânul Angelo De
Gubematis în al său Dictionnaire international des ecrivains du jour34, cu
precizarea că apariţia volumului de poezii 1-a pus pe Eminescu "au rang des
premiers poetes de son pays", continuând apoi cu discutarea primelor traduceri în
limba italiană. Cel dintâi italian care a tălmăcit din poezia poetului român a fost
Marca Antonio Canini, pe care Al. Marcu îl considera ca fiind " mai preocupat de
34

Florence, 1 888, p. 494.
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răspândirea cunoştinţelor despre români " 3 5 decât contemporanii sa1. Î ntr-o
antologie Il Libro dell 'amare. Poesie italiane raccolte e straniere raccolte e
tradotte da Mare 'A nton ia Canini, apărută la Veneţia, în patru volume, între 1 885 şi
1 890, sunt publicate, pe lângă traduceri din 1. Eliade Rădulescu, Gr. Alexandrescu,
V. Alecsandri şi alţii, trei din Eminescu - sonetele Sunt ani la mijloc, Când Însuşi
glasul şi Dorinţa "în general nereuşite traduceri", care au "ieşit schiloade" ; dar
meritul lui Canini este acela de a fi încercat aceste transpuneri : "Oricât de
insuficiente s-ar prezenta aceste traduceri, ele rămân totuşi primele, mărindu-şi
valoarea şi prin aceea că au izvorât dintr-un sentiment sincer" , afirmă Cuciureanu.
În acelaşi studiu este trecută în revistă activitatea unui alt filoromân, Pier
Emilio Bosi, care, la "Nuova rassegna di letterature moderne" (între 1 905 şi 1 907),
a desfăşurat o importantă activitate de popularizare a literaturii române, implicit a
creaţiei eminesciene, în Italia. Din Eminescu a tradus Şi dacă ramuri, Venere şi
Madonă, Singurătate şi sonetul Veneţia. Ca şi în cazul traducerilor lui Canini, şi
cele ale lui Bosi sunt analizate cu mare atenţie din punctul de vedere al valorilor
stilistice.
Istoria raporturilor culturale italo-române a reţinut şi contribuţia lui Romeo
Lovera cu Grammatica rumena ( 1 892) şi opusculul La Letteratura Rumena, con
breve crestomazia e dizionarietto esplicativo (Milano, 1 908).
Subiectul este reluat în studiul Eminescu În limba italiană36 , ocazie cu
care sunt discutate traducerile realizate de Ramiro Ortiz şi Enrico Perito, şi apoi de
către Ortiz singur. După ce Carlo Tagliavini a publicat, în 1 923, în revista
"
"Europa Orientale , studiul monografie Michele Eminescu (1. L 'uomo; I I . L 'opera;
Il. Bibliografia), care constituie prima contribuţie italiană ştiinţifică asupra operei
poetului nostru, a fost publicat, în 1 927, în traducerea lui Ramiro Ortiz, volumul
Mihail Eminescu, Poesie, prima versione italiana da/ testa rumeno, cu introducere,
bibliografie, note şi portretul lui Eminescu.
În acelaşi studiu sunt analizate şi versiunile realizate de către Francisco
Politi, Enzo Loreti şi Raffaele Amici.
În 1 94 1 , Umberto Cianciolo a oferit italienilor un al doilea volum Eminescu,
după cel al lui Ortiz: Poesie scelte di Mihai Eminescu, cu o Introducere bazată pe
"informaţie amplă, caracterizându-se prin acuitate analitică, şi consideraţii
întemeiate pe izvoare de prima mână", precum studiile lui G. Călinescu,
D. Caracostea, 1. E. Torouţiu, cele publicate în "Buletinul «Mihai Eminescu»",
ediţiile Perpessicius, D. Murăraşu, C. Botez şi altele, nelipsind informaţia italiană,
prin Ortiz, Tagliavini, Bertoni, la care se adaugă L. Gâldi, P. Iroaie şi alţii.
Î n A ntologia italiană a poeziei româneşti, de la începuturi şi până În
prezent, apărută în Italia, în 1 963, fiind prefaţată de poetul Salvatore Quasimodo,
autorii ei, Mario de Michcli şi Dragoş Vrânceanu traduc 1 2 poezii din Eminescu:
-

35

Apud Şt. Cuciureanu, Primele traduceri italiene din Eminescu, în "Convorbiri literare",
Bucureşti, anul LXXIII ( 1 939), nr. 6-7-8-9/iulie-septembrie 1 939, p. 1 085.
36 Publicat în Anuarul de filologie", laşi, tomul XV, 1 964, p. 1 43-1 53 .
"
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Împărat şi proletar, Rugăciunea unui dac, De câte ori, iubUo . . . , La steaua, De-aş
avea, Ce te legeni, Pe aceeaşi ulicioară, Luceafărul, Criticilor mei, De-oi adormi,
Sara pe deal, Trecut-au anii.
Mario Ruffini a publicat, în 1 964, un volum cu traduceri din Eminescu,
Poesie d 'amore, care cuprindea 92 de poezii şi despre care G. Călinescu scria în
O traducere italiană din M Eminescu, în "Contemporanul ", nr. 23, iunie 1 964:
"0 plăcere şi o surpriză este pentru mine versiunea în limba italiană a lui
Eminescu" datorată profesorului Mario Ruffini din Torino (Poesie d'amore). De la
traducerea regretatului meu profesor Ramiro Ortiz, care era o faptă de pură
dragoste pentru România, prof. Mario Ruffini face un salt considerabil. Şi, lucru
notabil, translatorul nu e poet, traduce literal, însă cu o intuiţie uimitoare a tonului
eminescian", care "trece inalterat în versiune", exemplificându-se în continuare
prin strofe "interpretate cu inteligentă nuditate şi fără contorsiuni prozodice" .
Şt. Cuciureanu aminteşte şi de versiunea Luceafărului, realizată de M ina
Boschi, de studiul semnat de Gino Lupi (din "Europa Orientale", 1 943) şi de cel,
monumental, realizat de Rosa Del Conte, Mihai Eminescu o dell ' Assoluto, căruia
îi va face o amplă recenzie, un an mai târziu 37 .
Î n amplul studiu Eminescu în Italia, el reia într-o viziune nouă, unitară,
întreaga problematică, analizând cronologic prezenţa poetului naţional în spaţiul
italian. De data aceasta se apleacă mai mult asupra celor scrise de Pier Emilio Bosi,
în 1 906, despre Eminescu, care, afirmă Bosi, "este astăzi poetul cel mai preţuit, cel
mai studiat de tinerimea atrasă întotdeauna de poeţii durerii, de poeţii care au lăsat
în versurile lor fărâme de suflet şi lacrimi nestinse [ . . . ].
Î mprejurările dureroase ale vieţii lui, foarte tristul sfârşit, mai ales, dau
marelui poet român un colorit romantic, o atracţie blândă care, dacă nu adaugă
nimic frumuseţii versurilor lui, nici nu se poate spune că le păgubeşte. Oricare
cititor, se ştie, poartă în sine sentimente triste şi acea tristeţe, dacă adesea îi place să
o simtă plângând dulce în versul altuia, îi place de asemeni să o ştie reală,
neminţită. Ori, ce altă probă mai evidentă a unei vieţi chinuite pentru melancolia
reală a versului?
Mihai Eminescu a fost deci trist, făr de noroc, a murit tânăr. Aceste trei
lucruri nu se pot uita niciodată, citindu-i versurile pline, adânc îngândurate, versuri
impecabile ce, şi din punct de vedere tehnic, sunt nişte minuni (meravigliosi)"38 •
Bosi, primul exeget străin care era la curent cu publicistica lui Eminescu,
scrie că acesta "a reuşit să ridice ziaristica românească la o înălţime şi o nobleţe de
formă înainte vreme n i c i măcar tentate", el fiind primul ituliun curc a pus în

pc:-imismul cmint:sl:ian, în paralt:l cu cel al lui Leopardi, indicând ca sursă
�i iJei le l ui Schopenhauer. Ş i Romeo Lovera îl apropie re Eminescu de LeoparJ i ,
a fi rrmînd eli poet ul român nu u m u i avut de sperat n i mic d e la vi aţă, "întocmai ca

d i scuţie

Lcop<�rdi", decât primirea senină a morţi i el iberatoare.

Vezi .,laşul l i Lcrar", la�i, anul X V I , 1 965, nr. ! O/octombrie 1 965, p. 8 1 !0.
V c:<:i ŞL. Cuciureanu, Eminescu în Italia, în volumul Mihai 1-."minP.\-ru in critica italianii. la�i.
F.dihm1 "Junimea", 1 977, p. I l .
37
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Aceeaşi problemă a pesimismului eminescian este abordată şi de Carlo
Tagliavini, care îl compara pe Eminescu cu Arturo Graf, în dezacord cu
precedenţii; mai târziu, Rosa del Conte scrie că pesimismul lui Eminescu este
"
" eroic în atitudine şi patetic în formă.
Din studiul lui Giulio Bertoni, La poesia di Michele Eminescu ( 1 940), ori
din cel al lui Gino Lupi, La poesia di Michele Eminescu ( 1 939), Cuciureanu reţine
dezacordul autorilor cu cei care compară pesimismul poetului nostru cu al lui
Leopardi (aceeaşi opinie cu a lui Tagliavini); Gino Lupi, ca de altfel şi alţii, găseşte
corespondenţe spirituale şi artistice "mai curând cu Petrarca şi Tasso" ,
motivându-şi sobru afirmaţia.
Pertinente analize sunt făcute studiilor Michele Eminescu, din 1 943, al lui
Gino Lupi, Introducere la poezia lui Eminescu, care însoţea traducerea lui Umberto
C ianciolo, monumentalei lucrări semnate de Rasa de! Conte, Mihai Eminescu o
dell 'Assoluto. Rosa de! Conte publicase, în 1 957, în revista "Belfagor" , studiul
Eminescu şi Pascoli, unde semnala corespondenţe între cei doi poeţi, şi, în 1 967,
sub direcţia sa, s-a tipărit Ia Roma, sub auspiciile Institutului de Filologie
Romanică şi ale Seminarului de limba şi literatura română " Mihai Eminescu" ,
revista " Eminescu" .
Contribuţia lui Mario Ruffini Ia cunoaşterea poetului fără pereche în Italia
este analizată nu numai prin prisma volumului de traduceri din Eminescu Poesie
d 'amore (Torino, 1 964), ci şi prin articolul Eminescu din Grande dizionario
enciclopedico UTET (VII, 1 968).
Cuciureanu nu uită nici pe Pietro Cerbore, care a publicat în 1 943, la
Bucureşti, volumaşul Eminescu, poeta di noi tutti (Eminescu, poet al nostru al
tuturora).
Pe linia influenţei danteşti asupra poeziei lui Eminescu, amintim pertinentele
analize din Reminiscenţă dantescă şi Reminiscenţă din Paradisul în postuma
Icoană şi privaz.

Vorbind despre Eminescu, trebuie să subliniem faptul că Ştefan Cuciureanu
nu a ezitat să se pronunţe şi în probleme controversate ale creaţiei sale. Versul
enigmă din finalul cunoscutei poeme Floare albastră a preocupat pe mulţi dintre
editori, profesori, lingvişti sau exegeţi ai operei eminesciene 39, care "au încins o

horă savantă în

j urul versul ui ultim al

slrofei fi nale, de fapt în jurul cuvântului cu

� au opri t a�upra .:: n ig mcl o r d i n Floare ulhastră �c numără: 1. Crcţu, Rectiflciiri
Floare albas!rii, in "Limh11 românii", Bucureşti, anul 1 X , nr. ::1 , 1 '.160,
p. 47--6 1 ; 1. C. [Ion Cotcanu 1. Structura lin�vistică a ver.wlui final din " Floare albastră ", în "Limba
română", Bucureşti, anul IX, nr. 3, 1 960, p. 62 ; Tmian Cosla, Versul 22 elin " Fiuar<! a/basini ", în
"Limba rumână", B ucur.,�li, anul X 1, nr. 5, 1 �62, p. 5�5-5��; lorgu I ordan, Din nou despre ultimul vers
din " Floare albastră ", în "Limba română", XI, nr. 6, 1 967., p. 6'\ 1 --657.; (Î. C. N icolcscu, rontrihuţii la
lămurirea " enigmaticei " Floare a/bas/rei, in "Limba română", anul XII, nr. 3, 1 963, p. 264 - 27:1;
V ladimir Strcinu, " Floare alhastâ " şi lirismul emin<.'sâan, in "Via)a romiincllsdi", Hucureş1 i , anul X V I I ,
nr. 4-5/aprilic 1 964, p . 246--259, ş i în volumul Poezie ş i poeţi români, Bucureşti, Editura M inerva, 1 9X3,
p. 1 24-1 2 5 ; M ihai Carp, O exp/icare gramaticală a W!l:wlui . . Totuşi este trist in lume . . . ", in "Viala
româneasc:r·. Bucureşti, anul XVII, nr. 4-5/uprili�.: 1 964.
"'

Printre cei care

la ediţiile poezii/ar lui Eminescu.
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care începe"40 şi care s-au împărţit în două tabere: una susţinând pe Totuşi este trist
în lume (aşa cum a apărut, la 1 aprilie 1 873, în "Convorbiri literare" , în ediţiile
Şaraga, din 1 894, Titu Maiorescu ori Ion Scurtu, până în 1 9 1 2), iar alta, adoptând
forma Totul este trist în lume (reprezentată de Garabet Ibrăileanu4 1 , Mihail
Dragomirescu şi, iarăşi, Ion Scurtu, după anul 1 9 1 2).
G. Călinescu, în ediţiile din 1 938 (Naţionala Ciomei) şi 1 943 (Naţionala Gh.
Mecu), oprindu-se la Totul, într-o notă precizează: Totuşi al poetului rămâne, ce-i
"
drept, nefiresc"42 , iar Perpessicius scria, în ediţia din 1 939, următoarele cuvinte:
" Despre tiparul plin de greşeli al «Convorbirilor» e inutil să se mai vorbească. Şi
totuşi, dacă e îngăduit a spune, cine ar putea afirma cu siguranţa de care singur
d-1 Mihail Dragomirescu nu se îndoieşte că bizarul vers, în forma din
«Convorbiri», e numaidecât o eroare de tipar? Totul este trist în lume e, de bună
seamă, şi simplu, şi firesc. Dar sfârşitul poeziei e poate cu mult mai profund. Poate
că în forma aceasta bizară, asemeni fântânilor adânci, versul ascunde un ochi de
lumină, ce trebuie dibuit şi desprins, cu atenţie, din întuneric" 43 .
Perpessicius, în ediţia critică a operei lui Eminescu, cu privire la
neclarificările din această poezie, inclusiv la versul Totuşi este trist în lume,
conchidea cu precauţie: "Dar şi acestea, ca şi versul-enigmă, cu care se încheie
poezia, rămân pe seama viitorului", ceea ce s-a şi întâmplat. Î n perioada 1 9601 964, s-au oprit asupra "enigmei" mai mulţi cercetători, problema părând a fi
definitiv tranşată în favoarea lui Totuşi este trist în lume.
O interpretare inedită a adus Iorgu Iordan. Neconvins de niciuna dintre
explicaţiile propuse pentru valoarea gramaticală a lui totuşi "toate dovedesc, cel
mult, ingeniozitate, o ingeniozitate impusă de situaţie şi, în special, cum vom
vedea, de punctul de plecare greşit al tuturor participanţilor la discuţie", - nu este
de acord cu interpretarea lui totuşi, în contextul dat, ca adverb corelativ al lui deşi.
Soluţia lui Iorgu Iordan, s-ar părea definitivă, este că totuşi, admis deci sub această
formă în textul poeziei, "e pronumele nedefinit tot cu valoare substantivală, adică
pronume propriu-zis, căruia i s-a adăugat -(u) şi, după modelul lui cevaşi, câtuşi
(cf. şi câteşi), cuvinte înrudite lexical şi morfologic" . O astfel de formă va fi existat
în limba veche, având un punct de sprijin în locuţiunea adverbială cu totu/uşi tot.
Eminescu, continuă Iordan, "n-a folosit forma totul, care satisfăcea şi ea cerinţele
ritmului, din cauză că vroia să evite un uz mai puţin românesc, şi a preferat să
recurgă la o creaţie întemeiată pe sistemul limbii sale materne" 44 .
Mihai Carp susţine că, lipsind propoziţia concesivă dinaintea principalei:
Totuşi este trist în lume, există, în schimb, "ideea concesivă" şi că "materialul
-

40

Vladimir Streinu, op. cit., p. 252.
G . Ibrăileanu, în "Viaţa românească ", laşi, anul XX, nr. 3/martie 1 928, p. 422.
42 Vezi M . Eminescu, Poezii, Bucureşti, Naţionala Ciomei, 1 938, şi ediţia a 11-a, Bucureşti,
Naţionala Gh. Mecu, 1 943.
43 Perpessicius, în M . Eminescu, Opere, voi. 1, Bucureşti, 1 939, p. 34 1 , nota.
44 l orgu Iordan, op. cit. , p. 65 1 .
41

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

668

Vasile Diacon

20

acestei idei concesive neexprimate se găseşte în cele 1 3 strofe ale poeziei înainte de
linia de puncte . . . "45 .
Ion Coteanu şi G. C. Nicolescu susţin şi ei pe Totuşi. Lor li se adaugă şi
Ştefan Cuciureanu, care publică două articole, primul, în 1 960, Versul-enigmă din
,,Floare albastră 'A6, şi, al doilea, în 1 964, Din problemele textelor eminesciene.
1. Floare a/bastră47 • Plecând de la o notiţă din ediţia fraţilor Şaraga, conform
căreia manuscrisul poeziei Floare albastră a stat la îndemâna editorilor atunci când
au tipărit volumul de " complete" al lui Eminescu, şi de la aserţiunea lui
A. D. Xenopol din prefaţă, conform căreia "ediţia de faţă este apoi mai completă
decât toate cele precedente, atât prin restituirea adevărată a textului după
manuscriptele originale pe care am fost destul de fericiţi a le afla" , combate,
argumentat, pe totul al lui Mihail Dragomirescu, considerând că acesta a căzut
"
"într-o eroare . Argumentaţia lui Cuciureanu se face şi pe baza logicii poetice a
textului poemei.
Cunoscător remarcabil al limbii provensale, Ştefan Cuciureanu s-a aplecat cu
mare atenţie asupra unui alt mare poet român prezent în aria neolatină: Vasile
Alecsandri. Amplu) studiu Traduceri provensale din A lecsandri48 rămâne de
referinţă în bibliografia românească despre bardul de la Mirceşti. Ca şi în cazul
tălmăcirilor din poezia eminesciană, şi acum el analizează contribuţia fiecărui
traducător în parte la redarea cât mai fidelă a poeziei lui Alecsandri.
Lucru arhicunoscut, legăturile lui Vasile Alecsandri cu mişcarea felibristă îl
determină să trimită la Montpellier, pentru concursul literar cu tema stabilită
anticipat, o poezie, Cântecul gintei latine, conform tematicii prestabilite de
organizatori. Ştefan Cuciureanu nu discută aspecte privind mişcarea felibristă şi
raporturile literare ale lui Alecsandri cu reprezentanţii ei, pentru că "entuziasmul
poetic care a însufleţit pe anacronicii trobairi provensali, de pe la jumătatea a doua
a veacului trecut, a murit împreună cu ideile lingvistice şi literare ale grupului,
după cum istoria a îngropat fără multă pompă ambiţiile în afară de timp ale
pan-latinismului felibrist, nerămânând din toată râvna aceasta pe plan literar, în
afară de poemul lui Mistral, decât doar puţine realizări poeti� e de seamă, iar pe cel
istoric, preocupări filologice asupra limbii provensale" . In schimb, se face o
judicioasă analiză a prezenţei poeziei lui Alecsandri în spaţiul cultural provensal.
Cânticul gintei latine, tradus de Frederic Mistral cu titlul La Cansoun d6u
latin (Cântecul latinului), apare în " Le Centenaire de Favre" , (Montpellier, 1 884),
tot aici se publică şi traducerea lui A. Langlade, în dialect languedocien, a aceleiaşi
poezii. Cuciureanu susţine că poezia este o "compunere de circumstanţă, un fel de
înjghebare poetică silită şi naivă în jurul unei idei anistorice, Cânticul lui
Alecsandri capătă în versiunile lui Mistral şi Langlade oarecare eficienţă. Ambii
traducători caută expresia vie, termenul concret. Ei devin, în genere, mai dinamici
45

M . Carp, op. cit.
Publicat în "Limba română" , Bucureşti, anul XV, nr. 5, 1 964, p. 54--6 1 .
"
47 Vezi Limba română , Bucureşti, anul lX, nr. 3 , 1 96 1 , p. 85-90.
"
"
48 Publicat în Studii şi cercetări ştiinţifice , laşi, anul VI ( 1 955), nr. 3-4, p. 209-227.
"
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şi în acelaşi timp mai plastici (îndeosebi Mistral). Retuşând pe alocuri originalul, ei
vor izbuti să-i acorde în cele din urmă un relativ credit poetic. Dar, cu toate
intervenţiile, defectele conceptuale nu se pot îndrepta fără abolirea poeziei în
întregime" .
Din Alecsandri au mai tradus Anfos Tavan: Lou Sergent (Sergentul), Pohod
na Sibir, căreia i se adaugă subtitlul explicativ La cadeno per la Siberia (Convoiul
pentru Siberia), La Legenda d6u Muguet (Legenda lăcrimioarei), W. C. Bonaparte
- Wyse, Per / 'A lbum d 'uno Chatouno parisenco (Pe albumul unei copiliţe
pariziene), iar traducerea poeziei Creanga de stejar a fost făcută de Berluc-Perussis
după versiunea franceză Le petit rameau. Pentru fiecare versiune, Cuciureanu face
amănunţite analize pe text.
Fără să fi avut posibilitatea de a le compara cu originalele, el menţionează şi
alte tălmăciri: Paul Barbe a tradus în versuri tuluzane Hora Unirii, Gabriel Azai"s,
Biondineta (în provensală, Bloundineto ou la Pourtairo d 'aiguo de Veniso), o altă
versiune a Cântecului gintei latine (în dialect languedocien) fiind realizată de
V. Lieutaud.
Problematica discutată în acest studiu se regăseşte şi în articolul Alecsandri
în limba provensală.
Prezenţa operei lui Alecsandri în Italia este urmărită în Alecsandri în " Nuova
rassegna di letterature moderne ", revista florentină în care sunt publicate traduceri
realizate de Ugo Ceccarelli (Fine dell 'autunno, Ieri e oggi şi Il cavallo del
cardinale Bathor) şi Pier Emilio Bosi (Peneş Curcanul - Peneş il dindo; Cântecul
gintei latine - Cantica delta gente latina; Mândruliţa de la munte - Pastorella de!
bel monte şi Mioriţa - Mioritza), acesta din urmă publicând şi trei articole despre
"
"bardul de la Mirceşti .
Nu puţine sunt portretele şi prezentările făcute unor mari creatori ai culturii
universale, precum Aristofan, Horaţiu, Dante Alighieri, Leonardo da Vinei, Miguel
de Cervantes y Saavedra ori Gabrielle D' Anunzzio, Alfredo Panzzini, Giovani
Papini, Benvenuto Celini, la care i-a adăugat pe cunoscutul traducător al Jliadei şi
Odiseei, George Mumu şi pe reputatul Teofil Simensky.
Indimenticabile au rămas, pentru cei care I-au ascultat, înregistrările
transmise în eter de către Radio Iaşi, unde se mai păstrează, în fonoteca de aur,
doar cinci : Literatura prerenaşterii. Dante Alighieri; Ovidiu, despre străvechiul
pământ românesc; Eminescu În conştiinţa latină, din nou despre Dante A lighieri şi,
ultima, Constelaţia firei. Pagini din poezia italiană contemporană, în tălmăcirea
lui, emisiune realizată împreună cu actriţa Domniţa Mărculescu.
O menţiune specială trebuie făcută cu privire la numărul foarte mare de
recenzii asupra unor cărţi semnate de autori italieni, dar şi români, demonstrând
prin aceasta că o recenzie bună valorează cât un studiu amplu, după cum afirma
A. Philippide. Iată, pe larg, convingerea lui Philippide:
"0 recensie este o istorie literară în mic; adică, în vreme ce istoria literară se
ocupă cu literatura unui popor, ori a unei perioade de timp, ori a unui gen literar,
recensia se ocupă cu opera ori cu operele unui scriitor. Istoria literară apare apoi în
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volum, recensia apare ca articol de revistă ori de ziar. Măcar că mică, dar e foarte
importantă recensia, căci ea ţine în curent pe învăţat cu noutăţile apărute în
domeniul acestuia. După recensiile publicate în reviste anume destinate acestei
meserii, învăţaţii se hotărăsc adeseori dacă trebuie ei însişi să citească cutare operă
ori ba. Ba sunt mulţi, mai ales la noi, care prin recensii se dispensează de osteneala
de a mai citi în general vreo carte. Specialistul român mai ales excelează în chipul
de a se cultiva astfel prin procurator şi este aşa de meşter, încât e în stare ca pe baza
unei recensii să facă el însuşi o recensie mai lungă decât acea a procuratorului.
Recensia trebuie să împlinească toate condiţiile unei istorii literare, astfel că
în ea cititorul să găsească reflexul fidel al operei însăşi. Recensentul trebuie să
cetească cu adevărat, apoi să priceapă, şi apoi să judece din punct de vedere al
genului literar căruia aparţine opera. Calităţile şi defectele trebuie constatate din
punctul de vedere al noţiunii acestui gen literar, noţiune pe care recensentul trebuie
numaidecât să o poseadă. În sfârşit, recensentul trebuie să ţină socoteală de
raporturile operei, de împrejurările adecă în care ea a apărut şi în care se găseşte"49 •
Indubitabil, Cuciureanu a ilustrat în mod exemplar acest domeniu. Este
suficient să amintim recenziile publicate în "Convorbiri literare", "Cuget clar" şi
"
"Vremea , în perioada 1 939- 1 943, destul de numeroase, mai ales asupra lucrărilor
unor autori italieni, dintre care amintim pe: Giulio Bertoni, Lingua e cultura
( 1 939); Giuseppe Zoppi : Antologia delia letteratura italiana ( 1 939); Mario Corsi,
Il teatro all 'aperto in Italia ( 1 939); Giovanni Papini, Italia mia ( 1 939); Salvatore
Sibilia: Schema per un corso di storia dell 'arte italiana ( 1 939); Umberto
Cianciolo: La carita dottrinale di Dante ( 1 94 1 ) şi Poesie scelte di Mihai Eminescu
( 1 94 1 ); Mario Ruffini, Antologia romena (testi moderni) ( 1 940); Paolo Soldati, La
poesia di Octavian Goga ( 1 939); Ramiro Ortiz, Per la storia delia cultura italiana
in Rumania ( 1 943) şi mulţi alţii, cărora li se adaugă o serie de autori români
precum Alexandru Marcu, cu Ugo Foscolo ( 1 940) şi Antologia criticii italiene de la
Giambatistta Vico până la Benedeto Croce ( 1 94 1 ), D. Bolintineanu, G. Şt. Cazacu,
M. Beniuc, Pericle Martinescu, Petre Stati, George Voevidca şi alţii, unii dintre
aceştia fiind traducători de excepţie, cum a fost inegalabilul G. Murnu.
Imaginea nu poate fi completă dacă nu vom menţiona şi câteva recenzii din
perioada ieşeană. Este vorba despre H. Mihăescu, Limba latină în provinciile
dunărene ale Imperiului Roman ( 1 960), Bruno Migliorini, Storia delia lingua
italiana ( 1 96 1 ) , Iorgu Iordan, Scrieri alese ( 1 968), Rosa Del Conte, Mihai Eminescu
o del/ 'A ssoluto ( 1 962), Al. Balaci, Storia delia letteratura italiana ( 1 962).
Atunci când Umberto Cianciolo a fost atacat pe nedrept de către Liviu Onu într
o recenzie asupra traducerilor în limba italiană din creaţia eminesciană, apărute în
Poesie scelte di Mihai Eminescu, în 1 94 1 , în Italia, Cuciureanu a intervenit prompt,
subliniind greşelile recenzentului, stabilind adevărul şi considerând că "Eminescu a
fost redat într-un adevărat limbaj poetic italian, de o minunată gamă de nuanţe: culoare,
49 A. Philippide, Specialistul român.

Contribuţie la istoriea culturii româneşti din secolul XIX,

laşi, Editura "Vieţii româneşti", 1 907, p. 3.
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sunet, annonie, contur şi aşa mai departe"50 . În ceea ce îl priveşte pe recenzent, sentinţa
aplicată este mai mult decât dură: "Tot aşa precum greşeala din versiunea textului
evanghelic «mai degrabă va trece cămila prin urechile acului ... » se cerea îndreptată
prin «mai degrabă va trece odgonul (funia, frânghia) prin urechile acului», fiindcă şi
aici traducătorul se oprise asupra primului înţeles grecesc al cuvântului. «Cămila» are
cu acul cam ceea ce are d-1 Onu cu limba italiană".
Şi atunci când profesorul Gavril Istrate a fost atacat pe nedrept de către
A. Dumitraşcu, pentru cele afirmate în studiul O nouă ediţie a Ţiganiadei, publicat în
revista "Limba română" (anul III, nr. 2), Cuciureanu intervine prompt: "Nu tot aşa de
satisfăcuţi de obiectivitatea critică a tov. A. Dumitraşcu, din respect pentru adevăr, ne
simţim obligaţi să-I restabilim"5 1 • Este subliniat faptul că recenzia semnată de
G. Istrate este un serios studiu filologic, în care sunt atinse numeroase aspecte ale
limbii lui Budai-Deleanu, precum chestiuni de vocabular specific, arhaisme, fapte
fonetice caracteristice graiurilor din Transilvania. Se discută apoi întrebuinţarea
formelor verbale nesufixate (amege, amurte) şi sufixate, aspectul latinist şi neologic
al limbii lui Budai-Deleanu, elementele proprii, "moldovenizarea" şi "literarizarea"
limbii lui de către Cardaş, tendinţe nesernnalate în nota ediţiei Byck, lectura mersă
preferată de acesta, deşi manuscrisul indică uneori lectura mearsă şi altele.
Cuciureanu demonstrează, pe bază de argumente lingvistice, reaua credinţă a
sernnatarului acelei Note52 •
O altă categorie de articole şi de studii vizează aspecte istorice: Hurmuzăcheştii,
Correspondance de Georges G. Cantacuzime, ancien premier secn!taire de l 'Agence
diplomatique de Roumanie a Rome, la care am putea adăuga unele articole
conjuncturale, precum Generale 1. Antonescu, capo delia stato e presidente de!
Consiglio dei Ministri: Per la realizzazione delia Romania legionaria. Proclamazioni,
discorsi, awiamenti şi Horia Sima, 1 rapporti romeno-ungherese.
A publicat, de asemenea, medalioane dedicate unor oameni pe care i-a
cunoscut (şi care au dispărut în anii războiului), precum Ion Ţurcan, Ion Chiriuc,
Ion Roşea şi Vasile Scurtu, autorul lucrării Termeni de Înrudire În limba română.
S-a aplecat cu mare atenţie asupra Divinei comedii, în versiunea lui George
Coşbuc, publicând două interesante materiale: George Coşbuc, exeget al lui Dante
şi G. Coşbuc, cunoscător a/ limbii italiene.
50 Ştefan Cuciureanu, Recenzia unei recenzii, în "Convorbiri literare" , Bucureşti, anul LXXVI
( 1 943), nr. ! /ianuarie 1 943, p. 74.
"
51 Ştefan Cuciureanu, O notă .. critică " din ., Gazeta literară ", în
"laşul nou , Iaşi, anul V,
1 954, nr. 3/decembrie 1 954, p. 299.
52 Rugându-1 pe profesorul Gavril l strate să ne dea unele explicaţii în legătură cu notiţa din
"
"Gazeta literară , am primit următorul răspuns, pe care a ţinut să ni-l prezinte în scris: "Am stat de
vorbă cu profesorul Byck, căruia i-am spus: «Nu-i aşa că A. Dumitraşcu este un nume fictiv? El nu
are buletin de identitate nici din Bucureşti, nici din altă localitate a ţării. Pe numele lui adevărat,
A. Dumitraşcu se numeşte J. Byck; am dedus aceasta din analiza textului. Ştiu că n-o să puteţi fi de
acord cu mine». Şi am mai adăugat cu oarecare maliţie: «Sunteţi sensibil mai în vârstă decât mine şi
aştept să restabilesc adevărul după moartea dumneavoastră. Omul a rămas mut, n-a mai rostit nici un
cuvânt». Această discuţie a avut loc în gara din Bicaz, în vara anului 1 954. laşi, 26 august 2008 G. Istrate".
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În întreaga sa activitate, Ştefan Cuciureanu a acordat o atenţie deosebită
raporturilor culturale dintre Italia şi România. Încă din perioada bucureşteană a
"
"Convorbirilor literare s-a manifestat plenar în acest domeniu, publicând articole
şi studii de referinţă, precum: Vederi pascoliene, Giovanni Papini şi arta modernă,
Poezia lui Giovanni Pascoli, Giovanni Pascoli şi limba română, Un prieten al
românismului: Giulio Bertoni, dedicat memoriei profesorului său de la Facultatea
de Litere din Roma, cel care i-a fost şi îndrumător în realizarea tezei de doctorat.
Unele aspecte de cultură italiană le-am putut urmări în Carnet italian sau în
Bibliotecile italiene, comori de cultură.
De menţionat faptul că, în Italia fiind, la studii, 1-a ajutat pe Raoul Lucidi în
realizarea unei gramatici a limbii române, publicată la Florenţa şi căreia autorul îi
mulţumeşte sincer pentru sprijin: "Mulţumim O-lui Prof. Ştefan Cuciureanu,
membru al Şcolii Române din Roma, pentru concurs"53 .
O activitate mai puţin cunoscută a profesorului Ştefan Cuciureanu a
constituit-o cea de critic de artă plastică. A publicat interesante cronici despre unele
expoziţii, încă din perioada "Convorbirilor literare" . Relaţiile sale cu lumea
pictorilor ieşeni se poate constata cu uşurinţă din cele scrise de către pictorul ieşean
Victor Mihăescu Craiu pe o invitaţie la un vemisaj care avea loc în sala "Victoria" ,
din Piaţa Unirii, în 20 "curent" , fără indicaţii cu privire la dată: "Amintire din
partea mea lui Cuciureanu, eminent profesor şi distins încurajator şi înţelegător al
artiştilor. V. Mihăiescu Craiu".
O discuţie separată comportă comunicările şi conferinţele pe care Profesorul
le-a susţinut în diferite instituţii şi cu diverse ocazii. Unele dintre acestea au fost
tipărite, fie în forma prezentată, fie cu ajustări ulterioare. Cele mai multe au rămas în
manuscris, adesea pierzându-se. În cazul unor titluri, Profesorul indică faptul că au
fost publicate, probabil fiind vorba de un lapsus memoriae. Chiar şi unii dintre cei
care I-au cunoscut şi au scris despre Ştefan Cuciureanu susţin că parte dintre lucrări
ar fi fost tipărite. Astfel, într-un memoriu de activitate, Profesorul trece în rândul
lucrărilor publicate studiul Manuscrisul gramaticii româneşti a lui Pier Emilio Bosi
ca fiind tipărit în revista "Limba română", nr. 4 din anul 1 957. Or, nu numai în
numărul cu pricina, ci în toată colecţia revistei nu există un astfel de studiu. Iar
Stelian Dumistrăcel indică studiul De la " rusteghi " la " bădăranii ", care fusese
prezentat sub formă de comunicare ştiinţifică, în anul 1 963. Cu privire la astfel de
lucrări, noi credem că acestea au fost audiate şi de către respectivii autori 54 .
53 Raoul Lucidi, Gramatica limbii române, Ediţia 1, Firenze, G. C. Sansoni-editore, 1 938, p. 3 .

54 Este necesar să precizăm c ă pentru identificarea scrierilor l u i Ştefan Cuciureanu a m utilizat
şi Buletinul bibliografic al Camerei Cărţii din R.P.R. Articole şi recenzii din ziare şi reviste, editat de
Comitetul pentru Aşezămintele Culturale de pe lângă Consiliul de Miniştri, începând cu anul 1 953,
Bucureşti. Din anul 1 954, editorul a fost Ministerul Culturii, Camera Cărţii din R.P.R, iar din anul
1 957, Biblioteca Centrală de Stat. Î ncepând cu nr. l 3/ 1 957, se va numi Bibliografia periodice/ar din
Republica Populară Română. De asemenea, am utilizat Bibliografia lucrărilor de lingvistică apărute
in ţara noastră după 23 august 1 944, publicată în nr. 4/1 959 al revistei "Limba română" , şi apoi
Bibliografia publicată, an de an, începând cu 1 960, în aceeaşi revistă.
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Un alt autor, scriind despre Eminescu În vrztunea lui Ştefan Cuciureanu,
enumeră studiile referitoare la acest subiect, indicându-le corect sursa bibliografică,
dar adaugă şi un studiu (inexistent, am spune noi), Mihai Eminescu - contribuţii
filologice, fără a-i indica vreo sursă55 , deşi, într-un alt loc, înşiruie acelaşi titlu
printre proiectele de perspectivă ale Profesorului 56 .
Comunicările susţinute în cadrul colectivului de lingvistică al Filialei laşi a
Academiei R.P.R., până în anul 1 966, dar neidentificate ca publicate, au fost: Pier
Emilio Bosi şi literatura română, Lexic regional (cam. Voitinel, raionul Rădăuţi),
Influenţa italiană asupra lui P. Maior ( 1 958)57, iar cele prezentate la Universitatea
din l aşi sunt, printre altele: Civilta neolatina, G. Brandt - La concurrence entre soi
et lui, eux, elle(s). Etude de syntaxe historiquefram;aise, care apăruse în 1 944, Din
lexicul răvaşului popular, toate susţinute în anul 1 949, apoi Limba lui Franca
Sacchetti, Idei progresiste in Renaşterea italiană, Un aspect al folclorului nostru:
Răvaşul versifica!, Probleme de limbă În " Cantor de Mio Cid " ( 1 959), Dante in
româneşte ( 1 959), Influenţe italieneşti În lucrările reprezentanţilor Şcolii Ardelene
( 1 958)5 8 , Proza lui Leonardo da Vinei ( 1 958), In.finitivul in principalele limbi
romanice ( 1 964), pe când în cadrul Filialei ieşene a Academiei R.P.R. a susţinut
Italienisme la Eminescu ( 1 955), Orientarea italienistă a lui I. Eliade Rădulescu, iar
la Societatea Română de Lingvistică Romanică, Petru Maior - precursor al
lingvisticii romanice in ţara noastră, prezentată în data de 27 noiembrie 1 9645 9 .
Cu ocazia unor simpozioane organizate de către Universitate, împreună cu alte
instituţii locale sau în cadrul Universităţii Populare din Iaşi, confonnându-se cerinţelor
epocii, a susţinut o serie de conferinţe comemorative despre Aristofan ( 1 954),
Cervantes ( 1 956), Leonardo da Vinei ( 1 958), Torquato Tasso ( 1 958), Car/o Goldoni
( 1 960), Ovidiu ( 1 963), Michelangelo ( 1 964), Dante Aligheri ( 1 965), Romantismul
italian ( 1 965), Renaşterea italiană ( 1 965), Arta Renaşterii italiene ( 1 965).
Unele dintre aceste manifestări au rămas antologice, fie prin calitatea de
excepţie a lectorilor, aşa cum s-a întâmplat la 1 9 decembrie 1 965, când
Universitatea, Societatea de Studii Clasice, filiala l aşi, şi Comitetul Regional de
Luptă pentru Pace au organizat Simpozionul "Quintus Horatius Flaccus", cu ocazia
aniversării a 2 000 de ani de la naşterea poetului, avându-i ca vorbitori pe
Th. Simensky, Şt. Cuciureanu, Cicerone Călinescu şi Traian Diaconescu.
Tot în anul 1 965, la solicitarea Comitetul Regional de Luptă pentru Pace,
care preciza că a "fost găsit ca unul din cei mai competenţi spre a ne ţine şi a ne
55 Vezi Petre Herţanu, Permanenţe culturale româneşti şi universale, laşi, Editura
"Princeps
Edit", 2006, p. 78.
56 Ibidem, p. 7 1 .
57 Vezi "Studii şi cercetări lingvistice" , Bucureşti, anul X, nr. 1 01 1 959, p . 1 2 1 .
58 ldem, p . 58. Prezentarea a avut loc în cadrul celei de a V-a Sesiuni ştiinţifice a Universităţii
"
"Al. 1. Cuza , din 20-22 iunie 1 958.
59 Faptul este atestat de două scrisori trimise de către A. Meţulescu (?) şi Al. N iculescu,
secretar şi, respectiv, secretar adjunct al Societăţii Române de Lingvistică Romanică, la data de
25 septembrie şi la 6 noiembrie 1 964 (Vezi A nexa VIII).

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

674

Vasile Diacon

26

scrie o conferinţă, de 7-9 pagini, privind figura cea mai tristă a literaturii
universale, anume Viaţa şi opera lui Dante A lighieri, cu ocazia a 700-a aniversare
a naşterii sale"60, Cuciureanu se achită admirabil de această sarcină.
Despre modul în care făcea prezentările vieţii şi operei marilor personalităţi
ale culturii, Stelian Dumistrăcel îşi aminteşte: "Dar lirica italiană era convocată
spre sensibilizarea inimilor chiar în neaşteptate ocazii publice. Ţin minte că, odată,
de un 8 Martie, la sărbătorirea «Zilei Femeii», Maestrul şi-a omagiat colegele
recitându-le şi versuri din Vita nuova a lui Dante Alighieri, de la «Tanto gentile e
tanto onesta pare 1 La donna mia quand'ella altrui saluta», până la «E par che de la
sua !abia si mova 1 Uno spirito soave vien d'amore 1 che va dicendo a ! 'anima:
sospira» (nu pot să nu consemnez faptul că, printre persoanele de calitate din
conducerea Filialei Iaşi a Academiei a făcut o asemenea impresie, încât a fost
propus şi ales ca preşedinte al Comitetului sindical de la Filială . . . "6 1
O listă manuscrisă, intitulată Eseuri de literatură universală, cuprinde, afară
de o serie de titluri dej a menţionate, şi următoarele: Poetul mării şi al pescarului
(înlocuieşte Poezia mării la Ovidiu, iar altădată apare cu titlul Ovidiu - poet al
vieţii marine), Stilul literar a/ lui Leonardo da Vinei, Critica socială a lui Goldoni,
G. Pascoli - cititor de literatură română, Pier Emilio Bosi - un pionier al culturii
noastre în Italia, " Infernul" în versiunea lui I. Ţundrea, Piesa franceză " Les trois
bonnets de la contesse " în traducere provensală, O scrisoare inedită a lui Mistral,
Cunoştinţele de italiană ale lui Coşbuc, Zorile poeziei portugheze, Originalitatea
poemei " Cantar de/ Mio Cid ".
Cu ocazia susţinerii acestor prelegeri, erau puse în evidenţă savoarea şi
densitatea intelectuală a rostirii, vasta cultură şi fenomenalul apetit pentru aceasta,
dovedind, pe lângă o pătrunzătoare inteligenţă, o deosebită sensibilitate a omului
de litere, dublată de un rafinament intelectual aparte.
Trebuie să menţionăm faptul că unele lucrări ale lui Cuciureanu au circulat
în manuscris. Spre exemplu, Stelian Dumistrăcel, în studiul Din istoricul folosirii
cuvântului maşină în limba română, citează la nota 3, manuscrisul Un adept a/ lui
Eliade: I. D. Negulici al lui Şt. Cuciureanu62 .
Nu lipsite de interes sunt referatele analitice făcute unor lucrări pregătite
pentru tipar, precum Gramatica limbii italiene. Morfologia a lui G. Lăzărescu,
Gramatica limbii italiene. Sintaxa de Despina Mladovean, ori pentru unele teze de
doctorat: Marius Sala, Limba spaniolă vorbită de evreii din Bucureşti ( 1 967),
Maria Iliescu, Graiurile italienilorfriu/ani din România ( 1 967) şi altele.
Au rămas în stadiul de proiect: Figuri din literatura universală. Studii, Din
poezia universală. Traduceri, Poezia italiană contemporană. Antologie, Răvaşul
60

61

Vezi Anexa VJJ.
Stelian Dumistrăcel, Ştefan Cuciureanu: Cultul ltaliei, în volumul 80 anni di italienistica

62

"
Vezi " Limba română , Bucureşti, anul XII, nr. 511 964, p. 455.

presso / 'Univers ira «Al. 1. Cuza» " laşi. Atti de/ Simposio lnternazionale di laşi (1 2-13 Maggio
2006), laşi, Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" , 2006, p. 1 84.
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popular în versuri, O mărturie literară despre " A cademia " de la Cotnari,
Reminescenze dantesche ne/l 'opera di M Eminescu, " Legenda ciocârliei " în
.
versiune provensa/a-63 .
Legat de această problemă, trebuie să spunem că profesorul Cuciureanu a
fost un "tip vocal ", cucerind, în expunere, prin cultură, rafinament, mod de
prezentare, conferinţele sale umplând sălile cu un select auditoriu. Din păcate, nu
întotdeauna s-a preocupat de publicarea textelor respective, acestea rămânând
manuscrise, a căror soartă nu o mai cunoaştem64 .
Exceptând studiul Termenii roman ici în gestul "figa ", care a fost retipărit
într-o revistă suceveană, "Bucovina literară", anul XVI, nr. 1 1 - 1 2 ( 1 89-1 90),
noiembrie-decembrie 2006, p. 40-43, niciun alt articol sau studiu nu a fost retipărit,
Cuciureanu nepublicând niciodată, în volum, lucrările sale.
Cauzele unei astfel de situaţii ar putea fi mai multe, fie legate de contextul
politic în care s-a manifestat ştiinţific, fie şi de viaţa personală, organic împletită cu
cea a boemei ieşene.
N iciodată el nu a încercat să adune între coperţile unei cărţi studiile şi
articolele sale publicate atât în Roma, în "Romana" ( Ordinamento del/ 'insegnamento
elementare e medio romeno) şi într-o multitudine de reviste literare ori publicaţii de
strictă specialitate, precum "Convorbiri literare", "Iaşul literar", "Ateneu" ,
"
"
"
"
"Cronica , "Cuget clar ( "Noul Semănător ), "Universul literar , "Revista
"
Societăţii Ştiinţifico-Literare «Tinerimea Română» , "Studii şi cercetări ştiinţifice"
(laşi), "Analele ştiinţifice ale Universităţii «Al. 1 . Cuza» din Iaşi " , " Limba
română", "Anuarul de filologie" (laşi) sau în volume omagiale ori prefeţe la
diferite cărţi.
Amintim aici şi creaţia originală, cristalizată în plachetele de versuri Poem
dacic şi Vouă şi mie duhovnicie ( 1 939), ambele semnalate prompt de către presa
bucureşteană, precum şi sonetele Ovidiu, Dante, apărute în antologia Poezia
ieşeană contemporană ( 1 968), realizată de Ion Popescu, creaţii ce vădesc elan
poetic şi vigoare expresivă.
Plachetele de versuri au fost semnalate ca fiind "două elegante volume de
versuri "65 , iar Vasile Damaschin consideră versurile ca fi ind "poezie de gândire"66 .
63 Este necesar să precizăm că împreună cu profesorul Cuciureanu, înaintea decesului său,
lucram la realizarea unui amplu studiu privind Curentul italienist în limba română. Parcursesem toată
bibliografia şi ne apropiam de finalul fişării autorilor care au utilizat italienismc în lucrările lor, fie
traduceri, fie originale. Din păcate, nu am început redactarea unui text anume.
64 Referitor la acest aspect, profesorul Gavril lstrate, într-o discuţie pe care am avut-o în vara
anului 20 1 0, afirma că Şt. Cuciureanu a moştenit spiritul Literelor cemăuţene, unde se acorda o
atenţie importantă prelecţiunii şi mai puţin textului scris, sălile pline până la refuz de către un avizat
auditoriu putând a fi comparate cu câte o veritabilă Agora.
65 Gazeta cărţilor" , Ploieşti, anul IX, nr. 1 3- 1 4/ 1 939, p. 1 .
"
"
66 Vasile Damaschin, Două plachete . . . , în
"Seara , Bucureşti, anul III, nr. 702/22 februarie
1 940, p. 2.
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O prezentare avizată asupra Poemului dacic face Octav Ungureanu, care
notează: ,,Am zăbovit ceasuri multe peste poemul d-lui Cuciureanu. La prima
citire, nu am putut să prind nimic din farmecul ascuns al versurilor atât de pline de
înţeles şi atât de măiestrit dăltuite. Când am dat însă de secretul lor, am avut clipe
de adâncă satisfacţie spirituală şi am rămas că mă aflu în faţa unui poet cu
nenumărate posibilităţi de a-şi face gândul cântec.
Poemul este o proslăvire a dacilor. Scurta lor istorie de înălţări şi poticniri
este prinsă în versurile d-lui Cuciureanu ca de un adevărat urmaş al lor, cum de
altfel se simte însuşi poetul: "În chipuri de zei 1 În mine 1 Dormiţi 1 Moşii mei " 67•
Recenzentul consideră versuri le plachetei ca fiind un poem de o frumuseţe
deosebită.
Şi "Universul literar" publica, la rubrica Literatură, artă, idei . . . , o scurtă
prezentare a Poemului dacic, cu promisiunea revenirii a s upra subiectului:
"Fructul poetic al meditaţiilor d-lui Cuciureanu asupra istoriei strămoşilor noştri
carpatici este acest poem, în care numeroase versuri au nevoie să fie explicate prin
citate din autorii greci şi Iatini " 68 .
D. Murăraşu, în Istoria literaturii române, nota: "Mai izolat de gruparea
celorlalţi este Şt. Cuciureanu, meditaţii şi frânt în avântul imaginaţiei din pricina
livrescului, interesant totuşi în Poem dacic ( 1 940)". Gruparea celorlalţi era
alcătuită din Traian Chelaru, George Drumur, Teofil Lianu, Vasile 1. Posteucă,
Nicolae Roşea, lulian Vesper, E. Ar. Zaharia, care şi-au "dat pe faţă posibilităţile
artistice în plachete de versuri apărute în anii din urmă"69 .
Asupra celor două plachete se pronunţă, peste vreme, Dragoş Cojocaru, care
afirmă: "Prima, intitulată Poem dacic, preia ca motto un fragment din canţona
Italia mia a lui Petrarca, unde autorul descoperă o mişcătoare definiţie a etnicului,
şi cuprinde I l compoziţii de recuperare a străvechilor obârşii sub zodia unei visări
mitologizante susţinute inclusiv prin recursul Ia istoriografie şi e dedicată «Ţie,
apurure dac!». Vom cita, spre exemplificare, finalul ultimei compoziţii : «De te-au
uitat ceilalţi, străbune, 1 Din tine strâmbă creştere, 1 În scormoniri. În peştere //
Acolo . .11 În pânzele vremii albite de soare . . ./ O potrivă cu voi, 1 În chipuri de zei,
1 În mine, 1 Dormiţi, 1 Moşii mei !» Cea de a doua, Vouă şi mie duhovnicie, e o
înflorată căutare a miezului ultim al cuvântului, între spiritualitate şi întrupare, cu
inflexiuni populare sublimate de pe poziţia unei «sărăcii» de esenţă divină, asumată
cu smerenie şi mărturisită ca renunţare la zorzoanele concrete ori abstracte ale
vieţuirii mundane: «Poezie, // De-aş putea să-ţi sorb nectarul, 1 Până-n finea
veacului, 1 Gălbenuţ săracului, 1 Zori, miji-i-ar darul. // Că de-a pururi vrăjitoare 1
.

6� Octav Ungureanu, Şt. Cuciureanu: "Poem dacic" , Bucureşti, Editura " Bucovina" ,
1. E. Torouţiu, 1 939. 65 p., în "Tinereţea", Bucureşti, anul IV, nr. 1 / 1 940, p. 4 1 --43 (n. ed.).
6� 1 . C. Popescu-Polyclet, Poem dacic, în Universul literar" , Bucureşti, anul XLIX, nr. 1 0/
"
2 manie 1 940, p. 8 .
69 D. Murăraşu, istoria literaturii române, Ediţia a IV-a, Bucureşti, Editura "Cartea românească",
1 946, p. 397.
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Tu-mi duci daruri călătoare 1 Şi nădejdile-mi din soare, // Poezie, 1 Sihăstrie, 1
Mană bună. 1 Pâine vie. // Suflet fără de albie» "70•
Interesant este faptul subliniat de către Dragoş Cojocaru, potrivit căruia, "în
Dicţionarul literaturii române, în curs de zorită elaborare, profesorul Cuciureanu
nu figurează cu rubrică, cele două volumaşe de versuri fiind ori insuficiente (pentru
integrarea într-o companie, la drept vorbind, când ilustră, când hilară), ori pur şi
simplu necunoscute"7 .
Acelaşi regret pentru nedreptatea care i s-a făcut îl încearcă şi profesorul
Gavril Istrate: "El nu figurează, de exemplu, nici în Dicţionarul scriitorilor români
(coordonatori Mircea Zaciu, Marian Papahagi şi Aurel Sasu), nici în cel al
ieşeanului Nicolae Busuioc, apărut în trei ediţii până acum.
L-am găsit menţionat doar în Dicţionar de literatură Bucovina, Suceava,
Biblioteca Bucovinei "1. G. Sbiera" , 1 993, p. 56, unde Emil Satco şi Ioan Pînzar îi
consacră un articol sumar, în care sunt menţionate doar o parte dintre studiile din
" 72
"Convorbiri literare •
Dotat cu evidente înclinaţii literare, cu o deosebită sensibilitate poetică,
profesorul Ştefan Cuciureanu a adăugat cercetării obiective o serie de realizări
literare, traducând admirabil, în aceeaşi măsură, hexametrii lui Ovidiu din
Haleuticele, ori din elegiile lui Horaţiu73 , Cântarea creaturi/ar de San Francesco
D' Assisi74, fragmente din scrisorile lui Leopardi: Lui Pietro Giardini (30. IV. 1 8 1 7) şi
Lui Giuseppe Melchiorri (5. III. 1 824), fabule şi sonete scrise la I l ani (Moartea
lui Hectar, Sonet pastora/)7 5 , apoi Elegia a zecea (Princepelui Despot. Despre
biblioteca şi şcoala Întemeiată) a lui Johannes Sommer Pimensis, rămasă
nepublicată până în prezene6, Calea ferată de G. Pascoli 77, Poezii pentru Alexi de
Claudiu Martelli 7 8 •
La cererea mai tânărului său amic, poetul tecucean Dionisie Duma, a
transpus în limba italiană poezia Partito, Ceausescu, Romania79 .
Poate una dintre realizările cele mai mari, în calitate de traducător şi editor, o
constituie transpunerea în limba română a lucrării Tractatus de computis et
70 Dragoş Cojocaru, Ştefan Cuciureanu, poet şi italienist, în Convorbiri literare" , laşi, anul
"
CXL, nr. 5 ( 1 25) , mai 2006, p. 1 42, şi în volumul colectiv: 80 anni di italianistica presso 1 'Universita
.. Al. 1. Cuza ", laşi. Atti de/ Simposio lnternazionale di laşi (1 2-1 3 maggio 2006), laşi, Editura
Universităţii "Al. 1. Cuza", 2006, p. 1 26.
7 1 Ibidem.
72 Gavril l strate, Profesorul Ştefan Cuciureanu, în "Cronica", laşi, anul XLIII,

nr. 1 2/decembrie
20 1 0, p. 3 .
7 3 Tipărite pentru prima dată î n voi. IV a l ediţiei noastre.
74 Apărut în Convorbiri literare" , Bucureşti, anul LXXV, nr. 8- 1 O/august-septembrie 1 94 1 ,
"
p . 1 097-1 098.
75 Publicate în "Convorbiri literare ", Iaşi, nr. 1 2 (36)/30 iunie 1 973, p. 1 2.
76 Vezi în voi. IV al ediţiei noastre.
77 În ..ruget clar" (Noul "Sămănător"), Bucureşti, anul l l l , nr. 1 9/ 1 8 noiembrie 1 938, p. 30 1 .

nr. 1

7� Arăima iii "Atciicii", Ilâcaii, aiiiil I l , iir. 4/ iirir;I;c 1 974, p. 1 5 .
79 Dionisie Ournn� Partidul. Ceuuşescu. RurnUnia, in uCuuvurUiri
( 1 1 5 7)/ ianuarie 1 1JH3, p. 1 6.
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scripturis, adică Tratatul de contabilitate în partidă dublă, al lui Luca Paciolo,
publicat la Veneţia, în anul 1 494 şi, într-o nouă ediţie, în 1 523, text de o dificultate
deosebită. Lucrarea a fost semnată împreună cu universitarul de la Facultatea de
Ştiinţe Economice, profesorul Dumitru Rusu, Ştefan Cuciureanu realizând în
exclusivitate traducerea, studiul introductiv şi notă asupra ediţiei, profesorul
Dumitru Rusu discutând aspectele ştiinţifice abordate de către Luca Paciolo.
A tradus, de asemenea, din Maria Rufini, Dante. Miscellanea80, Cântul XXI
din Purgatoriu8 1 , Învăţământul limbii române la Universitatea din Torino82 , dar şi
din română în italiană, aşa cum a făcut cu studiul lui Vasile Arvinte, Elementi
retoromanzi ne/la terminologiaforestale romena8 3 .
A dat o mână de ajutor, traducându-le textele în limba italiană, trupelor de
actori care prezentau spectacole în Italia. A colaborat cu Valentin Silvestru, pentru
care a tradus Ercole alia ricerca de/le mele d 'oro şi a făcut prezentarea în limba
italiană a operei lui Ion Creangă.
Există în însemnările sale bibliografice două menţiuni că a tradus capitolul
Giambattista Vico, semnat de Vicenzo De Ruvo, din Antologie filosofică. Filosofi
străini, Bucureşti, Casa Şcoalelor, 1 943, p. 345-368. Verificând, am constatat că
traducerea este semnată cu numele Marinela Coandă. Nu cunoaştem dacă este
vreun pseudonim, Profesorul precizând că a publicat şi sub diferite pseudonime,
fără a preciza care84 . Nu ne-am putut da seama dacă este o greşeală sau nu. Din
analiza filologică a textului, nu am reuşit să concluzionăm că textul ar putea
aparţine, stilistic, profesorului Ştefan Cuciureanu. Noi ne facem doar datoria să
semnalăm acest aspect8 5 .
Este de reţinut faptul că în anul 1 972, Editura Univers intenţiona să publice
un volum cu traducerile lui Horaţiu. Aceasta a cerut şi profesorului Cuciureanu o
probă de traducere. Profesorul s-a conformat şi, nu mult mai târziu, editura a
confirmat alegerea sa printre traducătorii operei lui Horaţiu.
Nu ştim cauzele pentru care Ştefan Cuciureanu nu a mai fost agreat printre
traducătorii lui Horaţiu, deşi era cunoscută minunata transpunere în română a
Halieuticii lui Ovidiu, care atesta pe deplin extraordinara abilitate a Profesorului în
tălmăcirile din latină. Profesorul a tradus mai multe ode, dar niciuna nu a fost
80 Traducere semnată împreună cu Victoria Grigorescu şi publicată în
"Analele ştiinţifice ale
Universităţii «AL 1. Cuza» din laşi ", Serie nouă, Secţiunea III, (Ştiinţe Sociale), c. Limbă şi literatură,
tomul XII, 1 966, fasc. 1 , p. 63-70.
81
Publicat în " laşul literar", laşi, anul XVI, nr. 5/mai 1 965, p. 69-78.
82
Articol apărut în "Analele ştiinţifice ale Universităţii «Al. 1. Cuz a» din l aş i , Serie nouă,

secţiu n ea iîî. St ii n te soclaie,

c. Limbă şi ilte ratură,

"

fasc. i . p. 57-6 i .
l'ublicat în "Revue roumaine de linguistique", Uucureşti, tom u l I X , nr. 4/ I <J64, p. 46 1 --461<.
�4 Vezi Universitatea "Al. 1. Cu7.a", laşi, Serviciul resurse umane, dosar de personnl Şt•;fim
Crl(·mreanu, n<'pagin" l .
�� Este pos i b i l cn Şt. Cuciurennu s ll fi evitat sli. semneze cu numele sllu aecnsli'i tmcluccrc din
motive de securitate personală, ştiind că Vinccnzo De Ruvo era ţinut sub observaţie de către serviciile
secrete ro mâ ne .
"'

tomui xiî. i 966,
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publicată, rămânând în manuscris. Pe acelea pe care le-am putut recupera, le-am
publicat noi 86 : Lui Augustus (1, 2), Lui Vergiliu (Navei lui Virgiliu în drum spre
Atena; 1, 3), Zeiţei Fortuna (1, 35), Unui arbore (Il, 1 3) şi Coruptului veac (III, 6).
Poate că o explicaţie a acestui fapt se poate citi, printre rânduri, pe o însemnare
făcută pe verso-ul manuscrisului traducerii odei Navei lui Virgilius, şi anume:
"
"M-a pârât Editurii Univers. Mi-au cerut probe , fără a indica vreo persoană.
Mâhnirea magistrului a fost evidentă şi traducerile trimise ca probă nu au mai fost
finisate, deşi ar fi putut să le publice oricând în revistele literare ieşene.
Asupra măiestriei sale ca traducător s-au pronunţat mai tinerii săi
colaboratori Eleonora Cărcăleanu şi Traian Diaconescu. Vorbind despre traducerile
din Leopardi, Eleonora Cărcăleanu scrie: "Cele două sonete traduse de
Şt. Cuciureanu, într-o limbă elegantă şi viguroasă totodată, sunt un model de ceea
ce se poate numi o tălmăcire clasică. Îndeletnicindu-se mai multă vreme cu versul
(a tradus din Horaţiu, Ovidiu ş.a.), profesorul ieşean, el însuşi poet distins,
realizează două tălmăciri care ţin în echilibru perfect atât ideea, cât şi fluiditatea
versurilor tinereşti leopardiene. De altfel, traducerea lui nu este o juxtă poetică, nici
prelucrare. Este o interpretare. Acolo unde s-ar părea că a ieşit sau chiar s-a abătut
de la text, a făcut-o tot pentru a rămâne legat de lanţul de aur al sonetului, pe care
s-a străduit să nu- l rupă, ci, dimpotrivă, să- I facă să răsune în româneşte cât mai în
cadenţa originalului, precum în Moartea lui Hector:
Original :
Fermati, duce, non ti basta? ah mira
Come a te s'avvicina Achille il forte,
Che gran furore, e insiem vendetta spira,
E inferocito anela alla tua morte.
Ettor non m'ode, e alla battaglia aspira;
Ah che quivi l 'attende iniqua sorte !
Ei vibra il ferro: quegli si raggira,
E schiva i l colpo colle braccia accorte.
Drizza poi I 'asta sfolgorante luce;
Fermano il corso per mestizia i fiumi;
Gia voia il crudo acciar. .. fermati, o truce.
Torcon lo sguardo innorridito i Numi;
Il colpo arrivo gia; cadde il gran duce,
Cadde I' Eroe di Troja, e chiuse i lumi.
Traducere:
Curmă-ţi avântul, falnice Hector, priveşte:
Ca viforul vine viteazul Ahile!
H6

Vezi voi. IV al ediţiei noastre.
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Nimica nu cată, răzbunare voieşte,
Sterp să te lase de scumpele-ţi zile.
Ci Hector nu mă aude. El lupta râvneşte.
Vai ! Cum îl aşteaptă amarnic destinul !
Lancea înalţă. Ea zboară, dar o fereşte
Îndată, cu pavăza-i tare, hainul.
Iată! acum braţul ridică, Ahile
Fulgeră-n aer scânteietoare o undă.
Apele stau, cuprinse de jale profundă.
Înşişi Nemuritorii izbirea cea cruntă
Nu vor să vadă. Prăvale-se Hector:
Noapte i se aşterne-n privire, afundă.
Aflâdu-ne în faţa unei interpretări perfecte, contribuţia traducătorului devine
un remarcabil act de creaţie"87 .
Analizând tălmăcirile lui Cuciureanu din opera lui Horaţiu, Traian Diaconescu
remarcă faptul că în literatura română sunt traduceri reproductive, care cultivă
iluzia identităţii semantice şi formale cu originalul, şi traduceri interpretative, care
propun echivalenţe funcţionale ale substanţei şi ale expresiei poetice a textului
tradus. "Magistrul Ştefan Cuciureanu, afirmă Traian Diaconescu, era un cumulard
- filolog de elită, poet autentic, truditor discret întru desăvârşire. În clipe
providenţiale, un făurar cu fruntea aburită de har şi de munca de finisare. Putea,
desigur, să echivaleze textul horaţian prin forme poetice moderne - strofe, rime,
asonanţe -, cum făcuseră alţi traducători, ca D. C. Olănescu, N. 1. Herescu, Petru
Stati, sau să propună versiuni în metru original, cum traduseseră M. Eminescu sau
C. 1. Niculescu. Nu adoptă însă nici formele clasice româneşti şi nici formele
metrice antice, întrucât şi unele şi altele I-ar fi obligat să se depărteze de original
sau de receptor. Rima modernă, inexistentă în originalul latin, I-ar fi silit la
redundanţe artificiale, iar metrul antic - safic, alcaic, asclepiad - era străin şi
necunoscut cititorului român. Traducătorul Şt. Cuciureanu propune versiuni
interpretative, nu reproductive, care poartă pecete novatoare, năzuind să înalţe
traducerea «iuxtă» în văzduh poetic. Virtuţile acestor traduceri fruste şi muzicale
cresc dintr-un ritm poetic nou, altul decât cel horaţian, din expresivitatea lexicală,
din topica artistică, din şocul combinării arhaismelor cu neologisme, toate
iluminate de un condei inconfundabil.
Era firesc să fie aşa, căci magistrul era poet autentic, publicase în tinereţe
două plachete de versuri, cutezătoare prin gândirea şi dicţia l or modernă. Magistrul
Ri

Eleonora Cărcăleanu, Leopardi in România, Bucureşti, Editura "Minerva", 1 983, p. 37-39.
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Şt. Cuciureanu nu era un imitator al unor forme revolute şi niciun improvizator
detaşat de originalul latin, ci un restaurator cu harul şi conştiinţa unui orfevrier.
Versiunile sale, fidele mesajului horaţian, au propus, în schimbul claviaturii
originalului latin, imposibil de reprodus, echivalări compensatorii bazate pe un ritm
şi o măsură adecvate receptorului modem. Căci ritmul este, în ultimă instanţă,
coloana vertebrală a poeziei mari de totdeauna" 88 .
Trebuie totuşi spus că traducerea Elegiei a zecea (Princepelui Despot.
Despre biblioteca şi şcoala întemeiată) a lui Sommer, este realizată în hexametri.
Revenind la zona romanisticii, este de remarcat studiul Termeni romanici
pentru gestul "figa "89, publicat în 1 947 şi care constituie un veritabil model în ceea
ce priveşte acribia cercetării unui subiect de această natură.
Plecând de la Divina commedia a lui Dante, unde unul dintre osândiţii pentru
tâlhărie, pistoiezul Vanni Fucci, înfruntă pe Creator cu un gest de sfidare, îi arătă
"
"
"figa , strigându-i : "Togli, Dio, ch'a te le squadro ! , Ştefan Cuciureanu urmăreşte
semnificaţia gestului şi originea cuvântului figa prin cultura europeană, ajungând în
spaţiul românesc şi făcând, în final, trimitere chiar la cel bucovinean, natal, unde
gestul şi semnificaţia sa sunt frecventate şi astăzi. Comparând mai multe ediţii ale
Divinei commedia, constată că, în explicarea gestului, acestea trimit la cronica lui
Giovanni Villani, în care se povesteşte că în citadela Carmignano, pierdută de
pistoiezi în lupta din 1 228 cu florentinii, "era un turn înalt de şaptezeci de coţi şi pe
el, două braţe de marmoră cari făceau cu pumnul întins fiche oraşului Florenţa" .
Termenul este verificat în multe lucrări lexicografice, dar şi în unele speciale, cum
este Il linguaggio de! gesto a lui G. Cocchiara. Termenul se regăseşte în limbile
italiană (în diferite dialecte), franceză, provensală, portugheză, spaniolă, catalană.
Discutând frecvenţa termenului în limba română, Cuciureanu consideră că acesta ar
trebui pus în legătură cu cigă, întâlnit de Iorgu Iordan, şi cu cexina şi măxina,
asupra cărora s-a pronunţat Al. Graur.
Stăpânirea la perfecţie a limbii latine i-a permis lămurirea a nu puţine
probleme controversate. Exemple edificatoare în acest sens sunt discutarea vestitei
cimilituri veroneze Boves se pareba 1 e alba versorio teneba 1 alba pratalia areba 1
e negro semen semineba, în articolul lndovinello veronesse " se pareba boves ,
căreia îi găseşte corespondent în paremiologia italiană: 11 campo bianco 1 Nera la
semente 1 Tre buoi lavorano 1 E due non .fanno niente, care aminteşte de
corespondentul românesc Câmpul alb, oile negre, 1 Cin-le vede nu le crede, 1 Cin-le
paşte le cunoaşte.
Dovada peremtorie a uşurinţei cu care foloseşte limba latină ca instrument de
lucru în lămurirea problemelor de limbă italiană medievală, frecvent Iatinizată, şi a
diferenţelor dialectale cuprinse în Summa de aritmetica, geometria, proportioni et
"

KK

Traian Diaconescu, Ştefan Cuciureanu - exeget şi traducător din limba latină, în
"
"Convorbiri literare , laşi, nr. 8 ( 1 88)/august 20 I l , p. 1 20.
89 Studiul a fost prezentat in cadrul şedinţei de lucru a Institutului de Filologie Română din
laşi, in data de 3 1 martie 1 949.
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proportionalita a lui Luca Paciolo, publicat în Veneţia, în 1 494 (care cuprinde şi
Tractatus de computis et scripturis), precum şi a descifrării textului scris în
vernacula, adică în graiul popular, este făcută cu ocazia realizării acestei dificile
traduceri. Î n studiul 90 dedicat acestei opere, Cuciureanu scrie: "A trata acest
material în mod corespunzător înseamnă a alcătui o lucrare în sine de filologie,
pentru care multele fapte de lexic, semantică, fonetică, morfologie şi sintaxă
(aceasta mai puţin) ar reclama consultarea unei întregi literaturi de specialitate,
inclusiv texte italiene ab origine până la Paciolo (şi chiar după). Aceasta ar
însemna să elaborăm, pe temeiul Tratatului de contabilitate al lui Fra Luca, o
istorie a limbii italiene până la începutul Cinquecentului, ceea ce, având în vedere
scopul acestor note, nu este cazul să se întreprindă" .
În aceeaşi tematică a romanisticii trebuie amintit articolul Construcţiile
ipotetice în dialectele italiene meridionale, în care, plecând de la interesul pe care
îl semnala G. Bertoni asupra diverselor construcţii ipotetice în dialectele italiene
din grupa centro-meridională, Cuciureanu face o trecere în revistă a realităţilor
dialectale observate în teren de Gerhard Rohlfs în Dizionario Dialettale de/le tre
Calabrie, con note etimologhice e un 'introduzione sulla storia dei dialetti
calabresi şi M . Filzi în Sintassi dei dialetti italiani, constatând o situaţie identică
şi în franceza veche, semnalată de F. Brunot în Precis de grammaire historique
de la languefram;:aise.
Un număr mare de articole şi studii se referă la penetrarea neologismului în
limba română, Cuciureanu aplecându-se, cu mare atenţie, asupra italienismului care
a marcat evoluţia limbii române în deceniile II I-V ale secolului al XIX-lea. Se ştie
că, în jurul anului 1 800, limba română se afla sub o serie de influenţe care se
exercitau diferit asupra ei. În Muntenia şi Moldova ea se afla sub influenţă
neogreacă şi rusă, pe când Transilvania sta sub influenţa limbilor latină, germană şi
maghiară. Prin filieră rusă, germană, maghiară şi mai puţin neogreacă, pătrund
acum în limba română şi unii termeni de origine latină şi romanică91 • Spre sfârşitul
veacului al XVIII-lea şi în prima jumătate a secolului al XIX-lea, în cultura română
se manifestă tot mai pregnant influenţa italiană: ,,Aproape concominent cu
influenţele menţionate mai sus (latină, neogreacă, rusă, germană şi maghiară), dar
în proporţii mult mai reduse asupra limbii române se exercită şi influenţa italiană.
În Transilvania ea se constată la unii cărturari ca Şincai, Maior, Budai-Deleanu,
S. Korosi (Crişan) şi alţii, dar nu se poate dezvolta din cauză că se pierde în
latinism. În Ţara Românească şi Moldova însă, după ce se manifestă sporadic la
Ienăchiţă Văcărescu, Amfilohie Hotiniul, Gh. Asachi şi alţii, influenţa italiană
cunoaşte o scurtă epocă de înflorire prin Eliade Rădulescu şi colaboratorii săi dintre
1 840 şi 1 860"92 .
90 Sudiul a fos publicat în Luca Paciolo, Tratat de contabilitate în partidă dublă, laşi, Editura
"Junimea", 1 98 1 , p. 6�73.
91 Vezi N. A. Ursu, Formarea terminologiei ştiin(ifice româneşti, Bucureşti, 1 962, p. 1 1 4.
9" Ibidem, p. 1 1 5.
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Sub denumirea de "curent italienist" , istoricii limbii şi literaturii române
recunosc o mişcare de scurtă durată, începută de I . Eliade Rădulescu la jumătatea
secolului al XIX-lea şi care, din punct de vedere lingvistic, tindea să renoveze
limba română literară, substituind cuvintele slave şi de alte origini decât latino
romanică prin cuvinte italieneşti. Cuciureanu afirmă că italienismul lui Eliade şi
Asachi reprezintă momentul culminant al orientării literaturii noastre şi nu numai al
acesteia, spre Italia, însă "curentul" , întrucât poate fi numit astfel, îşi are precursori :
"Fără îndoială, soluţia italienistă a lui Eliade trebuie considerată, înainte de orice
altă semnificaţie, ca o variantă, dezvoltată în Muntenia, a intenţiei şi practicii
latiniste a Şcolii Ardelene. Pornind chiar numai de la aceasta, lui Eliade i se
ofereau acele date pe care, ulterior, le va duce pe plan lingvistic, aşa cum a făcut,
până la exagerare"93 .
Pe linia cercetării italienismului, trebuie amintite aici titluri precum: Limba
traducerilor lui A. N. Pîcleanu, Un exemplar al " Lexiconului de la Buda " adnotat
de 1. C. Magni, ltalienisme la Petru Maior, ltalienisme la 1. D. Negulici, Analogii
cu italiana la T. Cipariu, Fonti teoretiche e practica italianizante di Petru Maior,
Observaţii asupra limbii şi stilului " Pravilei comerţiale " . În aceste minuţioase
analize aplicate la opere diverse apărute în epoca menţionată, Ştefan Cuciureanu
inventariază şi discută pe larg italienismele, dar şi neologismele de origine
romanică, o atenţie deosebită acordând şi calcurilor lingvistice.
Î n studiul Din istoricul terminologiei româneşti privitoare la pictură, el face
o analiză diacronică a evoluţiei lexicului utilizat în acest domeniu, plecând de la
Crestomaticul românesc al lui Teodor Racoce, insemnare a călătoriei mele (18241826) a lui Dinicu Golescu, Extract din jurnalul călătorului moldovan, publicat de
Gh. Asachi, Elemente de deseniu şi de arhitectură a lui Carol Valştain şi Repede
aruncătură de ochi asupra limbii şi începutului rumânilor a lui Eliade Rădulescu,
trecând şi prin scrieri ale lui Anton Pann, I. D. Negulici şi T. Stamate.
Un model a ceea ce reprezintă analiza lingvistică a unei lucrări este studiul
Gramatica latină a lui T. Cipariu. Mai întâi a fost discutată terminologia
gramaticală, sub aspectul ei latin, utilizată în lucrare, constatând că Cipariu a
abandonat soluţia "românizării " acesteia, tehnică pe care o utilizase Şincai în
Prima principia latinae grammaticae şi a pus în evidenţă substitutele româneşti,
influenţa limbii italiene, termenii şi expresiile de provenienţe diferite, dar şi aspecte
ale lexicului nespecific, mai ales latinismele.
Constatând lipsa unui instrument de lucru util în învăţarea limbii italiene, a
redactat şi publicat o interesantă gramatică a limbii italiene, pentru cursanţii
cuprinşi în programul Universităţii Populare " Solidaritatea" , de la Râmnicu Vâlcea,
unde a ţinut un curs de limba italiană pentru începători, la recomandarea
Institutului de Cultură Italiană din România. Gramatica limbii italiene a apărut în
"
93 Ştefan Cuciureanu, ltalienisme la Petrn Maior, în Studii şi cercetări ştiinţifice . Filologie,
"
laşi, anul X, fasc. 2, 1 959, p. 53.
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anul 1 94 1 , cu O lămurire, în care precizează că "nu este aceasta o gramatică
amănunţită a limbii italiene, ci o sinteză gramaticală, mai mult teoretică. Un
mănunchi de reguli, însoţite de exemple. Un compendiu. Deci o carte elementară
[ . . . ] Am urmărit prin acest lucru de proporţii modeste un singur scop: să prezint,
după mij loacele mele, un instrument mai mult pentru dobândirea acelei nepieritoare
comori de gând şi simţire care este măiastra limbă de/ bel paese la dove il si suona
(a frumoasei ţări acolo unde si (da) se aude) "94 .
Gramatica italiană a lui Cuciureanu era a doua semnată de un autor român,
după cea a lui Corneliu Th. Codrescu, apărută în 1 907, altele două fiind publicate,
în ordine cronologică, de către C. Perussi, în 1 938, şi E. Loretti, în 1 939, iar în
1 940, apăreau Primele elemente de limbă italiană a lui Oreste Marciapiedi. Asupra
gramaticii lui Cuciureanu s-a pronunţat Petre Ciureanu, în "Convorbiri literare"
(nr. 7/ 1 94 1 ).
Teza de doctorat, Pier Emilio Bosi e la letteratura romena, se găseşte într-un
singur exemplar la Biblioteca ,,Alexandrina" a Facultăţii de Litere a Universităţii
din Roma, sub cota Tesi 1 93 8/ 1 8. Exemplarul pe care 1-a avut profesorul în ţară i-a
fost furat, într-o iarnă, prin 1 957, odată cu o pereche de mănuşi îmblănite, pe care
le primise în dar de la fratele său Onesim, care se întorsese dintr-o vizită în
Bulgaria, mănuşi ce au făcut cu ochiul hoţului. Din păcate, acest exemplar al tezei
nu a mai fost recuperat niciodată95 .
Teza este structurată în 1 6 părţi: 1 . Introducere; 2. Viaţa şi opera lui Pier
Emilio Bosi; 3 . Pier Emilio Bosi - poet; 4. Apropo de .. Spade azzurre ", o vizită la
Giosue Carducci; 5 . Scrisori ale unor literaţi; 6. O importantă scrisoare a lui
Giovanni Pascoli; 7. Colaborarea sa la " Nuova rassegna di litterature moderne "
di Firenze (1905-1908) ; 8. Italia şi România (Conferinţa de la Bucureşti, 1 900) ;
9. Florile româneşti - Mici studii critice. Biografie. Traduceri în versuri ş i în
proză; l O. Proiectata gramatică românească; I l . Tentative de introducere a
invăţământului românesc la Institutul Oriental din Neapole; 1 2. Mărturii
contemporane referitoare la interesul pe care opera lui Bosi l-a trezit pentru
România in Italia; 1 3 . Corespondenţa sa cu românii; 1 4. Radu D. Rosetti; 1 5. Pier
Emilio Bosi, traducător din Mihai Eminescu; 1 6. Lista cărţilor româneşti
referitoare la România în posesia lui Bosi.
Lucrarea este bazată pe materiale publicate, în special, în revista fiorentină
Nuova
rassegna di letterature moderne" mai ales de către Pier Emilio Bosi, dar şi
"
9 4 Ştefan Cuciureanu, Gramatica limbii italiene, Bucureşti, Cugetarea-Georgescu Delafras,
1 94 1 , p. 7.
95 Despre teza de doctorat, scrie Dumitru Nica în Cea dintâi prezentare a lui Eminescu in
Italia, articol apărut în "Analele ştiinţifice ale Universităţii «Al. l. Cuza)) din laşi " (Serie nouă),
Secţiunea III, e. Lingvistică, tomul LI, 2005, Studia linguistica et philologica in honorem Constantin
Frâncu, p. 323-325; Ion Barbu, Eminescu şi Leopardi - mucenici ai neamurilor lor, în "Făclia" ,

ianuarie 2009, in "Dcstmc l i terare'", Revistă lunara de cultura editata de Asociatia
a Scri itori lor Români, anul I I , nr. 1 ( 3 ) , 2009, p. 24, articol introdus, cu acciaşt tllht, in
volumul /talia, pământul de aca.wl, Riimnicu-Vâlcco, Ed itura "Conphys", 20 1 0.
Cluj-Napoca, 2 1

ca na d iană
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pe unele date inedite referitoare la opera de ilustrare în Italia a literaturii române.
Trecând în revistă pe marii filoromâni italieni, pe Marca Antonio Canini, primul
traducător din Eminescu în italiană, pe care N. Iorga îl considera ca fiind "unul
dintre cei mai bizari reprezentanţi ai risorgimento-lui italian în străinătate" , pe
Giovenale Vegezzi Ruscalla96, traducătorul Horei Unirii a lui V. Alecsandri, cinci
strofe din aceasta fiind publicate, în 1 866, în revista "Familia" a lui Iosif Vulcan,
pe Angelo de Gubematis, cel care a fost primul care 1-a introdus pe Eminescu
într-un dicţionar, Dictionnaire international des ecrivains du jour (Florenţa, 1 888),
Ştefan Cuciureanu îl consideră pe Pier Emilio Bosi "unul dintre cei mai importanţi
admiratori pe care România i-a avut vreodată în afara graniţelor sale" .
Pier Emilio Bosi este romagnol, s-a născut la Faenza, în 1 864, şi a murit la
Salemo, în 1 934. A îmbrăţişat cariera militară, ajungând colonel de bersaglieri
(vânători de munte). A fost un om de o cultură vastă, vorbea curent limbile
spaniolă, portugheză, franceză, provensală, română, engleză, germană şi rusă.
În anul 1 90 1 , la 27 noiembrie, ţine la Ateneul din Bucureşti conferinţa Italia
e Romania, pe care a publicat-o, un an mai târziu, la Napoli (Enrico, 1 902). După
conferinţă a fost prezentat reginei Elisabeta, rămânând un sincer admirator al
acesteia.
Volumul său de versuri cel mai cunoscut este Spade azzurre, apărut la
Roma, în 1 897, despre care Giosue Carducci afirma că a găsit în el "lucruri
frumoase şi foarte nobile şi care mi-au dat mare plăcere" . Din versurile sale, au
tradus în limba română Nicolae Ţincu şi Smaranda Gheorghiu, poetă pe care
Veronica Micle a numit-o Maica Smara, fiind cunoscută sub numele de Smara.
Cuciureanu pune în evidenţă eforturile lui Pier Emilio Bosi în difuzarea
literaturii române în Italia, mai ales cât timp a fost redactor pentru secţiunea
română la "Nuova rassegna di letterature moderne" . Aici a publicat, începând cu
decembrie 1 905 şi până în 1 908, diverse studii şi articole referitoare la operele unor
scriitori români, scriind adesea şi despre alte personalităţi ale culturii noastre. Este
primul autor care face o prezentare asupra fenomenului literar românesc într-un
articol, Literatura română modernă, dovedind o "bună orientare ", fără a avea la
dispoziţie scrieri anterioare, în Italia.
Î n toţi anii cât a răspuns de partea română în amintita redacţie, Bosi s-a oprit
asupra unui număr mare de autori români. Pe lângă cele "trei nume care sunt stele" ,
Alecsandri, Eminescu, Bolintineanu, s-a aplecat cu atenţie asupra lui G. Tocilescu,
96 Giovenale Vegezzi-Ruscalla a fost primul străin care a ţinut un curs de limbă, literatură şi
istorie română la o instituţie de învăţământ superior din afara României, la Universitatea din Torino,
începând cu anul 1 863. Universitatea din Torino a fost prima universitate din lume la care s-a înfiinţat
o catedră de studiu sistematic al limbii române: "Facultatea de Litere se mândreşte, în domeniul
limbilor străine, cu o interesantă prioritate, aceea de a fi deschis, în 1 863, un curs de limbă, literatură
şi istorie română, primul care a depăşit graniţele nazionale. L-a ţinut G. Vegezzi-Ruscalla, pe care
contele Cavour 1-a însărcinat în relaţiile diplomatice cu România" . Vezi 1 due volti de/ .1·apere:
centocinquant 'anni de/le Faco/ta di Scienze e di Lettere a Torino, Torino, Universitâ degli Studi di
Torino - Museo Regionale di Scienze Naturali, 1 999, p. 84.
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A. D. Xenopol, T. Maiorescu, D. Sturza, C. Dobrogeanu-Gherea, dar şi asupra unor
literaţi în viaţă, precum Vlahuţă (pe care îl consideră continuatorul lui Eminescu şi
Maupassant), Macedonski, Coşbuc, Haralamb Lecca, apreciat atât ca poet cât şi ca
dramaturg, Radu Rosetti, "spirit bizar şi epigramatic" , Duiliu Zamfirescu,
"
"
"prozator puternic , Caragiale, un dramaturg "altissimo , Delavrancea, un
"
"om politic şi prozator de primă clasă , apoi asupra altor autori: Cincinat
Pavelescu, "un poet extrem de fin", Dimitrie Nanu, Şt. O. Iosif, Artur Stavri,
Lucrezzia Karr, Mărioara Ventura, Mircea Demetriadi, Nicolae Rădulescu-Niger,
G. Bengescu-Dabija, M. Sadoveanu, "autor de nuvele criticate în aceste zile din
punct de vedere moral ", B. Branisteanu, Emilio Fagure şi alţii. Nu sunt uitate Sofia
Nădejde, Smara, Elena Văcărescu şi Carmen Sylva.
Cititorii revistei au putut întâlni în paginile acesteia pe B. P. Hasdeu,
V. A. Urechia, Constantin Istrati, Nestor Urechia, G. G. Antonescu, C. Miile, O. Goga,
N . Mihăescu-Nigrim, N. Grigorescu şi alţii.
Bosi a făcut şi o serie de traduceri din Andrei Mureşanu, Haralambie Lecca,
Radu D. Rosetti, Cincinat Pavelescu, Petre Dulfu, Nicolae Iorga, Elena Văcărescu,
O. Carp (George Proca).
Merite deosebite are Bosi în popularizarea creaţiei eminesciene, din care a
tradus patru poezii: Venere şi Madonă, Singurătate, Veneţia, Şi dacă. . . Asupra
acestor traduceri s-a aplecat Cuciureanu cu deosebitu-i simţ poetic, analizându-le
cu o remarcabilă acribie filologică, alocând un întreg capitol din lucrare acestui
aspect.
Pier Emilio Bosi realizează şi o importantă prezentare a operei lui Eminescu
în Italia, care venea după puţinele date reţinute despre poetul nostru în dicţionarul
lui Gubematis. Pentru biograful italian, Eminescu este "astăzi poetul cel mai
preţuit, cel mai studiat de tinerimea atrasă totdeauna de poeţi i durerii, de poeţii care
au lăsat în versurile lor fărâme de suflet şi lacrimi nestinse" . Bosi reţine "efortul
uriaş al acestui poet" , pe care, cu multă afecţiune, îl numeşte "il povero Eminescu"
(bietul, săracul Eminescu), constatând că a reuşit "să înalţe ziaristica românească la
o înălţime şi la o nobleţe de formă nici măcar încercate mai înainte" .
Cuciureanu subliniază faptul că Bosi este tributar lui Titu Maiorescu, în
informaţie şi prezentare, şi pune în evidenţă paralela pe care o face acesta între
Eminescu şi Leopardi.
Iată şi convingerea lui Bosi cu privire la demersul său: "Puţină importanţă
are ordinea, când există doar dorinţa de a face cunoscut, prin câtevajlori suave ale
poeziei, nume mai de seamă ale unui popor, care, fără dubii, va continua
ascensiunea sa ideală în civilizaţia umană şi va găsi, şi în Italia, învăţaţi
recunoscuţi, ca în alte vremuri, şi cu mij loace disponibile, altele decât cele atât de
puţine, pe care le-a avut autorul acestei culegeri" .
Activitatea lui Bosi, în ceea ce priveşte limba şi cultura română,
înregi strează încă trei importante direcţii Reţinem, mai întâi, că a gândit un proiect
de înfiinţare a unei catedre pentru studiul limbii române, "bella lingua di Heliade e
.
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di Eminesco", Ia Institutul Oriental din Neapole, adresânsu-se, în acest scop,
Ministrului Instrucţiunii de la Roma.
Un al doilea proiect important a fost tipărirea unei gramatici româneşti
pentru italieni, ştiind că cea pe care o tipărise Romeo Lovera, în 1 892, nu satisfăcea
necesităţile momentului, plecând şi de la desele reforme ortografice care avuseseră
loc între timp în România. Cuciureanu analizează, pe larg, capitol cu capitol,
manuscrisul gramaticii lui Bosi. Dacă aceasta s-ar fi publicat, ar fi reprezentat
"un pas înainte pentru cunoaşterea limbii noastre în Italia, ar fi răspuns la multe
semne de întrebare rămase în gramatica lui Lovera, [ . . . ] şi ar fi fost un nou titlu de
merit al acestui mare fi loromân" .
Cea de-a treia intenţie, anunţată în nr. 7-81 1 907 al revistei fiorentine "Nuova
rassegna di letterature moderne" , cum că va publica o antologie biografico-literară
a literaturii române, a fost materializată în manuscrisul Fiori Rumeni, din care s-a
tipărit o parte (până la pagina 1 92) în 500 de exemplare, toate pierdute în timpul
războiului, mai puţin unul, care a ajuns în mâinile autorului. Celelalte pagini, de la
1 92 la 450, nu au mai putut fi găsite, iar Bosi nu a mai refăcut munca după război.
Este suficient pentru a ne da seama de efortul autorului doar din înşiruirea
capitolelor ce sunt cuprinse în aceste 1 92 de pagini : Edgar Quinet şi limba română,
Vasile Alecsandri, Mihail Eminescu, Dimitrie Bolintineanu, Constantin Istrati,
Grigore Toci/eseu, Andrei Mureşianu, Haralamb Gheorghe Lecca, Radu D. Rosetti,
Cincinal Pavelescu, Petre Du/fu, O scurtă scrisoare inedită a lui G. Carducci,
unde se face referire la români, Generalul A verescu, Nicolae Iorga, Carmen Sylva,
O glorie românească (Hasdeu) , Profiluri de regine (regina Margherita de Savoia şi
regina Elisabeta de Romania), Bucureşti - Elena Văcărescu şi literatura română,
Războiul, Ei trecură, Flautul verde, Vasile A. Urechia şi C. A. Rosetti. Aproape toţi
autorii aveau datele biografice şi traduceri din operele lor.
Dacă această carte ar fi fost publicată, ne-ar fi făcut un mare serviciu în
timpul în care " literatura noastră era aşa de rău cunoscută", apreciază Cuciureanu.
Activitatea lui Pier Emilio Bosi nu a fost întotdeauna înţeleasă la justa ei
valoare, fiind criticată, fără menajamente, aşa cum a făcut-o Gheorghe din
Moldova (Gheorghe Kernbach), care, sub pseudonimul Victor C. Rareş, a publicat
articolul Cum ne cunosc străinii. Metoda de observare cu ilustrări pe text în "Viaţa
românească", Bucureşti, anul 1, vol. II, nr. 5/(iulie) 1 906, p. 2 1 7-226, în care i se
imputa acestuia modul în care apreciase valoarea unor autori contemporani, în
speţă Constantin Miile, cu care "începe şi se sfârşeşte galeria «scriitorilor de
valoare mare şi nediscutabilă))" , Emil D. Fagure, Smara, Elena Văcărescu, Agata
Paleologu, H. Lecca, Constanţa Hodoş, Cincinat Pavelescu etc. Sunt criticate
traducerile din Radu Rosetti, Carmen Sylva, apoi "o fabulă fără sare, de Cornelio,
un foarte drăguţ scriitor de la «Universul))" , şi poezia lui Eminescu Şi dacă
ramuri . . . , ,,bine pricepută, dar redată cu umpluturi prea multe, aşa că numai pe
departe poate aminti preţiosul original " .
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La nedreptul atac, Pier Emilio Bosi răspunde printr-o scrisoare deschisă
publicată în "Nuova rassegna di letterature moderne", nr. 9- 1 0/ 1 906, Polemica
letteraria, sub forma unei scrisori, trimisă lui C. Miile şi apărută, în limba română,
în "Adevărul ", din 1 2 septembrie 1 906. Bosi demontează acuzaţiile injuste, "în
mod eficace cu mult bun simţ şi spirit", se afirmă în teză.
Opera lui Ştefan Cuciureanu, în totalitatea ei, trebuie considerată critic, în
perspectivă istorică, ţinând cont de stările de lucruri ale epocilor pe care le-a
străbătut şi când a scris şi tipărit unele articole. Fără a-1 putea apropia de o anumită
orientare politică, prezentările Generale Ion Antonescu, capo delia stato e
presidente de/ Consiglio dei Ministri: Per la rea/izzazione delia Romania
legionaria. Proc/amazioni, discorsi, avviamenti, şi Horia Sima, Comandante de/
Movimento Legionario e vicepresidente de/ Consiglio dei Ministri: 1 rapporti
romeno-ungheresi.

Il discorso pronunziato a/le 9 ottobre

1940 a Braşov,

sugerează un om ancorat în realităţile momentului istoric, după cum, mai târziu, în
ton cu "cerinţele" epocii proletcultiste, a scris articolul /. V. Stalin şi problemele
limbii. Nu acelaşi lucru se poate spune despre faptul că a recenzat volumul La
malul apei, care însumează 56 de povestiri pescăreşti, scrise de 36 de autori
sovietici, ştiut fiind faptul că era un pasionat al sportului cu undiţa.
Cu privire la scriitură, multe dintre textele semnate de Cuciureanu sunt
" cu un aer poetic aparte, aşa cum se poate constata în Cartea În vers a
îmbibate
"
poporului român şi multe altele. Dăruit cu har literar, el mânuieşte cu mare
uşurinţă cuvântul creator de atmosferă: "pripasul din urmă", "cu multă doxă
vieneză", "căile lepădării erorii " , "de o miteţă . . . poetică", "îl cuprinde neogoiuf',
dar şi ogoiul, au plinit, singurită "singulară", osebire "deosebire", a oblici,
protivnice, "soarta inimică" , "duhului nost" , desemn "desen" , origina "originea",
maştera Florenţă", abstruze, corciul, descrisul "descrierea" , mirosnă "mireasmă" ,
"
necum etc.
Foarte interesant este şi faptul că, dintr-o necesitate neologică, Ştefan
Cuciureanu face apel cu multă dezinvoltură la italienism, aşa cum făcuseră, cu un
secol înaintea sa, reprezentanţii curentului italienist, iniţiat de 1. Eliade Rădulescu,
şi asupra operelor cărora s-a aplecat cu acribie. La Cuciureanu, se întâlnesc
următorii termeni: atinente (it. attinente), agrestă (it. agreste), aquarela
(it. aquare/lo), pervade şi pervadenţă (it. pervadere), cipreşilor (it. cipreso),
disgregat (it. disgregare), valutare (it. valutare), inconcluziune (it. inconcluso) ,
idoneitatea (it. idoneita) , /eţios (it. lezioso ) , silenţia (it. silenzio) , seca/ii
(it. seca/o), deturpă (it. deturpare), verecundia (it. verecondia, lat. Verecundia, ae),
se ilude (it. il/udere), cronisti (it. cronista), odierne (it. odierno), mestiţia
(it. mestizia), iruent (it. irruente), imbele (it. imbelle), a tretia (it. tretiare), Omer
(it. Homer), la care vom putea adăuga pe novelistul (it. novelista) şi tradizionale.
Fără a fi supărătoare, aceste lexeme dau o culoare aparte textului.
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IN MEMORIAM

EMILIAN DREHUŢĂ (1931-2011)
Moto: "Cartea nu e făcută numai pentru cărturari.
Cartea e sprijinul fiecărui în nevoi, este înţelepciunea
tuturor pusă la îndemâna oricui. Cartea este doctorul în casă,
sfatu l celui mai bătrân, lumina ce alungă întunericul ".
Nicolae Iorga
(Zusammenfassung)

Der Verfasser priisentiert die Personlichkeit von Emilian Drehuţă ( 1 93 1 -20 1 1 ) : er
war ein beriihmter Finanzberater, Kulturforderer, Verfasser von verschiedenen Schriften
im Bereich des Finanzwesens, der Geschichte und Erinnerungsliteratur, Griinder des
"
"Agora -Verlags in Bacău. Er war auch Priisident der Filiale der Gesellschaft flir
Rumiinische Kultur und Literatur in der Bukowina aus Bacău und in dieser Eigenschaft
trug er zur Forderung der Werte der rumiinischen Kultur und Zivilisation in der
Bukowina bei.
Zu seinen wichtigen Schriften gehoren: Oameni sub vremi la Baineţ. Cronică,
1 490-2003 (2003), Anotimpurile mele (200 1 ), După 70 de ani. Constatări şi cugetări
(2008), Rădăcini, Fotografii din Bucovina (voi. I-II, 2009-20 1 0).
Schliisselwiirter:

Okonom, Finanzberater, Herausgeber, Bukowina, Memoirenschreiber,

Kultur.

Destinul a făcut ca pe data de 5 august
201 1 , pe neaşteptate, la Bacău, să treacă în
veşnicie Emilian Drehuţă, un mare iubitor de
carte, care a trăit convins de adevărul expus de
marele istoric. S-a pierdut astfel un finanţist de
prestigiu, un activist cultural, editor, autor de
literatură financiar-contabilă şi memorialistică,
preţuit preşedinte al Filialei Bacău a Societăţii
pentru Cultura şi Literatura Română în
Bucovina.
S-a născut la 2 martie 1 93 1 în comuna
Baineţ din fostul judeţ Rădăuţi, într-o familie de
ţărani - Ilie şi Eudochia - care a avut patru copii.
A făcut 7 clase primare în satul natal, 3 ani Ia
Şcoala Normală de Băieţi din Siret (ce se mutase din Cernăuţi în urma celei de-a
Analele Bucovinei, XVIII, 2 (37), p. 689-69 1 , Bucureşti, 201 1
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doua ocupaţii sovietice, cea din martie 1 944) şi 4 clase la Şcoala Tehnică de
Administraţie Economică din acelaşi oraş.
În anul 1 952 devine student al 1nstitutului de Ştiinţe Economice şi Planificare
"
Î
"V. 1 . Lenin din Bucureşti, Facultatea de Finanţe şi Credit. n acelaşi an şi la
aceeaşi facultate, au devenit studenţi şi alţi 1 O tineri din oraşele Rădăuţi şi Suceava
şi, fiind toţi bucovineni, a fost uşor să ne cunoaştem şi să ne apreciem reciproc.
Ca student, mi-I amintesc pe Emilian Drehuţă ca pe un tânăr chipeş, robust,
inteligent, comunicativ, omenos, client fidel al bibliotecilor şi sălilor de lectură.
Timpurile erau foarte grele, viaţa era plină de privaţiuni, ţara în sărăcie. Î nsă
tinereţea era frumoasă ca toate tinereţile, iar facultatea avea profesori universitari
deosebiţi, care au ştiut să ne înveţe tainele meseriei de economist: Aurel Vijoli,
1ulian Văcărel, Alexandru Gheorghiu, M ilan Popovici, Marcu Onescu, Valerian
Stan.
În anul 1 956, după terminarea studiilor, Emilian Drehuţă a fost repartizat la
Bacău, iar noi, ceilalţi bucovineni, la Suceava. Î n acelaşi an, alături de alţi colegi, a
participat, în comuna mea natală, Horodnic de Jos, la nunta colegului şi prietenului
comun Filip Lungoci. Cu acest prilej mi-a vizitat şi casa părintească. După ani, la
1 4 iulie 1 993, a participat şi la ceremonia de înmormântare din Cimitirul Pacea de
la Suceava a celui care a fost Filip Lungoci, fost director al BNR Suceava, membru
în conducerea Băncii Române de Comerţ Exterior, vicepreşedinte la Banca
Internaţională de Colaborare Economică de la Moscova, director general la Banca
Anglo-Română din Londra şi membru al conducerii Băncii Naţionale a României,
colegul nostru extraordinar.
În anul 200 1 , la solicitarea lui Emilian Drehuţă, 62 de colegi, printre care şi
subsemnatul, şi-au redactat amintiri cu aspecte din viaţa de student, de salariat şi de
familist, ajutând să apără cartea Promoţia 1 956 - după 45 de ani, îngrijită cu multă
pricepere de colegul nostru băcăuan.
Potrivit lucrărilor în care-şi prezintă propria-i viaţă, Emilian Drehuţă a fost,
în perioada 1 956- 1 959, stagiar la raionul Buhuşi şi la Secţiunea Financiară a
regiunii Bacău, în perioada 1 959- 1 968, şef al Corpului de Control Financiar al
regiunii Bacău, iar din 1 968, timp de 23 de ani, a muncit ca director al
Administraţiei Financiare a judeţului Bacău. A fost căsătorit, a avut un singur băiat,
specialist în aeronave, actualmente stabilit în Canada.
Chiar din 1 990, cu sprij inul şi colaborarea altor bucovineni, a înfiinţat Filiala
Bacău a Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, fiind nelipsit
de la toate evenimentele importante din ultimele două decenii de viaţă ale acestei
vechi organizaţii a bucovinenilor. În anul următor, a fondat Editura "Agora" care a
desfăşurat o activitate notabilă. Aici s-a reeditat importanta lucrarea a istoricului
Ion 1. Nistor, Problema ucraineană În lumina istoriei şi tot aici Emilian Drehuţă a
publicat, singur sau în colaborare, lucrări pe teme legate de contabilitate şi finanţe
- foarte actuale în împrejurările create după 1 990 - şi de istoria Bucovinei, între
care trebuie să amintim monografia Oameni sub vremi la Baineţ. Cronică, 1 490 http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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2003, Bacău, Editura "Agora" , 2003 . Dar nu trebuie să uităm de impunătoarea
lucrare coordonată de Emilian Drehuţă, Enciclopedia judeţului Bacău, care dej a a
cunoscut două ediţii.
Pentru Bucovina, de care s-a simţit legat prin toate fibrele fiinţei sale, a
iniţiat editarea celor două albume de fotografii, intitulate Rădăcini. Fotografii din
Bucovina, voi. 1-11, Bacău, Tipografia Europrint, 2009-20 1 0. A colectat, de la
diverşi colegi şi cunoscuţi, un adevărat depozit socio-etnografic care, prin tipărire,
a fost oferit gratuit bibliotecilor din judeţul Suceava şi a făcut obiectul unei
expoziţii itinerante de mare impact la public.
Î n domeniul memorialistic a publicat lucrările Anotimpurile mele, Bacău,
Editura "Agora", 200 1 şi După 70 de ani. Constatări şi cugetări, Bacău, Editura
"
"Agora , 2008, în care se găsesc comori de experienţă umană şi înţelepciune.
Pentru activitatea şi meritele sale a fost decorat cu ordine şi medalii, a fost
declarat cetăţean de onoare al comunei Muşeniţa, i s-au închinat articole
comemorative.
Odată cu el s-a stins un patriarh al finanţelor băcăuane şi un ostaş al cauzei
Bucovinei româneşti, dar îi vor rămâne creaţiile aşa cum însuşi Emilian Drehuţă a
constatat: "Cine şi-a scris gândurile nu moare de tot" . Fie ca mulţi din generaţiile
care urmează să aibă puterea de a-i îmbrăţişa modelul şi de a-i depăşi faptele !
Mircea Prelipcean
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NOTES ON CONTRIBUTORS
D. Vatamaniuc - critic and literature historian. Honorary member of the Romanian Academy
(since 61h June 200 1 ). Founding member of the "Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei " of
the Romanian Academy. Post-graduale courses: degree submission at professor D. Popovici, with the
thesis Ioan S/avici and the wor/d he crossed through (September 1 947), thesis was not presented,
because of the education reform ( 1 948). The Degree at the Institute of Literary H istory and Folklore,
under the guidance of George Călinescu, with the thesis Ioan Popovici Bănăţeam1 and the wor/d of'
artisans ( 1 957), work printed in 1 959, second edition in 2005. He was a Romanian Literature
professor at the "Andrei Mureşanu" High School in Dej, editor of "Aimanahul literar" in Cluj,
researcher at The Institute of Literary History and Folklore, of the Romanian Academy, lecturer at the
University of Bucureşti, librarian at the Central University Library of Bucureşti, chief-editor of
section at the Center of lnformation and Documentation of the Social and Politica! Sciencc,
researcher at the Museum of Romanian Literature, Director of the "Bukovina" Study Centre of the
Romanian Academy, laşi Branch ( 1 992-2007), chief-editor of the scientific journal "Analele
Bucovinei ", director of the "Septentrion" magazine, the press branch of the Society for Romanian
Culture and Literature in Bukovina and member in the editorial board of "Bucovina literară"
(Suceava) and "Glasul Bucovinei" (Cernăuţi). Member of the Writer's Union of Romania, president
of the "Mihai Eminescu " International Academy (India), member of the Carpatica Academy, of the
"Mihai Eminescu " International Centre in Chişinău and of other societies (Oradea Mare, Sibiu,

Suceava, Târgu-Jiu, Craiova). He is the author of 12 monographs, 4 biographies and publisher of the
work of George Călinescu, Ioan Slavici, Mihai Eminescu, Teodor Balan, Titu Maiorescu, Dimitrie
Onciul. He signed the following work: Bucovina intre Occident şi Orient. Studii şi documente,
prologue by acad. Ştefan Ştefănescu, Bucureşti, Publishing House of the Romanian Academy,
Collection "Bukovina's Encyclopedia in Studies and Monographs " (20), 2006, 688 p. He finished the
edition of Mihai Eminescu's work, founded by Perspessicius in 1 939 and interrupted in 1 963, at the
sixth volume, by printing the VII through XVI volumes. He initiated and organized the first major
international scientific conferences regarding Bukovina, in collaboration with the Bukowina-lnstitute
in Augsburg (Germany) and the Bukovinean Centre of Scientific research of the State University in
Cernăuţi (Ukraine). For his researcher and publisher activity he was given the title "Man of the Year"
and was awarded with the "Diploma of Honour" from the American Biographical Institute ( 1 999 and
2000). Doctor honoris causa of the "Lucian Blaga" University in Sibiu. The Excellence Award of the
Bukovinean Cultural Foundation (2002), doctor honoris causa of the "Ştefan cel Mare" University,
Suceava (2008).
Vasile 1. Schipor
scientific researcher III, Ph.D. candidate, editorial secretary at the
scientific journal "Analele Bucovinei " since its foundation in 1 994. He was also scientific secretary at
the "Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei " of the Romanian Academy (from 2007).
Author of the volume Bucovina istorică. Studii şi documente, Bucureşti, The Publishing House of the
Romanian Academy, 2007, and some studies and articles published in various scientific, literary and
cultural journals: "Analele Bucovinei " (Rădăuţi-Bucureşti), "Revista de istorie socială " (laşi),
"
"
"
"
"Codrul Cosminului , "Bucovina literară , "Convorbiri didactice , "Scriptum (Suceava), "Buletinul
Centrului, Muzeului şi Arhivei istorice a evreilor din România " (Bucureşti), "«Apă vie». Almanahul
tuturor românilor" (Timişoara), "Anuarul Muzeului Literaturii Române", "Dacia literară", "Revista
-
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română" (laşi), "Viaţa Românească" (Bucureşti), "Septentrion" (Rădăuţi), "Biblioteca" (Bucureşti),
"The New America" (Cieveland). Contributions as editor of volumes, which are important to the
scientific research about Bukovina: - Vasile Adăscăliţei, Românitatea de Sus. Repere etnologice,
revised edition, preface by Vasile 1. Schipor, afterword by Victor Iosif, Rădăuţi, "Septentrion"
Publishing House, 2004; Mihai Horodnic, 1zvornl primăverii, revised edition, preface by Luca
Bejenaru, note over the edition, critica! approaches, chronology, biography and addenda by Vasile 1 .
Schi por, index o f names b y Elena Cristuş-Pascaniuc, Rădăuţi, "Septentrion'' Publishing House, 2004;
Ilie Dugan-Opaiţ, Date pentrn monografia comunei Cireş-Opaiţeni, revised edition, introductory
study, note over the edition, comments and glossary by Vasile 1 . Schipor, index of names by Rodica
laţencu, Rădăuţi, "Septentrion" Publishing House, 2008; Filimon Rusu, Amintiri. Oameni şi locuri
din Ţara Fagilor, preface by D. Vatamaniuc, honorary member of the Romanian Academy, revised
edition, introductory study, notes, comments and chronological overwiev by Vasile 1. Schipor, index
of names by Rodica laţencu, Bucureşti, The Publishing House of The Romanian Academy, the
Collection "Bukovina's Encyclopedia in Studies and Monographs" (26), 2009; Ilie Dugan-Opaiţ,
Familia Dugan din Cireş-Opaiţeni, revised edition, introductory study, note over the edition,
comments and glossary, afterword, addenda and album by Vasile 1. Schipor, index of names by
Rodica laţencu, Rădăuţi, "Septentrion" Publishing House, the Collection "Bukovina's Encyclopedia
in Studies and Monographs " (30), 2009. About his studies: Related Families in Bukovina:
Tomaschek, Ci/ievici and Totoescu. Genealogical memory and consciousness, in "Revista de istorie
socială", laşi, IV-VII, 1 999-2002, Romanian Institute for Strategic Studies, 2004, p. 1 28-1 49;
Historical Bukovina, Bukovina 's elite and the Romanian A cademy, in "Analele Bucovinei ",
Bucureşti, XII, no. 1 (24) , [January-June] 2005, p. 33-49; Doina-Margareta Onica, renowned
scientist, memoirist and worldwide messenger of Bukovina, in "Analele Bucovinei ", Bucureşti, XII,
no. 1 (24 ), [January-June] 2005, p. 261-277; People in Bucovina within the concentra/ion camp of
the communis! regime, in "Analele Bucovinei " , XIII, no. 2 (27 ) , [July-December] 2006, p. 4 1 3-4 1 6,
535-608; Bukovinians and their imprisonment during the communis! regime. Martyrs, witnesses and
testimonies, in the volume Bucovineni impotriva comunismului: fraţii Vasile şi George Motrescu,
revised edition, notes and comments by Marian Olaru, preface by D. Vatamaniuc, honorary member
of Romanian Academy, afterword by Vasile 1. Schipor, index of names by Rodica laţencu, Suceava,
The Publishing House of the University, Collection "Bukovina ' s Encyclopedia in Studies and
Monographs " ( 1 7 ) , 2006, p. 249-320; The A ustrian scientist Franz Herbich (1821-1887) and his
contributions to the acknowledgement of the Bukovinian flora, in "Analele Bucovinei " , Bucureşti,
XIV, no. 2 (29 ), [July-December] 2007, p. 427-434; The destiny of a disputed genre. Bukovinian
memoir-writing concerning the imprisonment during the communis! regime, in "Analele Bucovinei ",
Rădăuţi-Bucureşti, XIV, no. 2 (29 ), [July-December] 2007, p. 5 1 7-546; The e/ites of traditional
churches in Bukovina, 1 940-1989, in "Analele Bucovinei ", Rădăuţi-Bucureşti, XV, no. 2 (3 1 ) , [July
December] 2008, p. 5 1 3-564; Rădăuţi, 1872-1938. The Library in the lţfe of the modern city in
Bucovina, in "Anuarul Muzeului Literaturii Române", 1, laşi, "Alfa" Publishing House, 2008, p. 1 65-1 85;
Franz Xaver Knapp (1809-1883) and "[His} illustrated Bukovina ". 200 years from the birth of the
Bukovinean painter, in "Analele Bucovinei ", Rădăuţi-Bucureşti, XVI, no. 1 ( 32 ) , [January-Juny]
2009, p. 1 1 -30; The valorification of the borderless cultural heritage from Bukovina. Freedom,
opportunities and constraints, in "Analele Bucovinei ", Rădăuţi-Bucureşti, XVII, no. 1 (34) , [January
June] 20 1 0, p. 223-259; Radu Popescu - an unknown Bukovinean memoirist at his birth centenary,
published in the volume Relacje polsko-rnmw1skie w historii i kulturze. Polish-Romanian
relationships regarding history and cu/ture, Suceava, Zwia.z,ek Polak6w w Rumunii. Polish Union of
Romania, 20 1 0, p. 82-92; History, politics and destiny. Contributions /o a sorrowful history of
Bukovina, in the volume Mihai-Bogdan Atanasiu, Mircea-Cristian Ghenghea, Pro Bucovina. Repere
istorice şi naţionale, Bucureşti, "Mitropolit Iacov Putneanul " Publishing House, 20 1 0, p. 208-323.
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Domains of interest: the history of literature, of the press and the institutions in Bukovina;
personalities, families and communities in Bukovina, in connection with phenomena and crucial
events (refuge, resettlement, politica] opression, deportation, exile) of the history of Bukovina in the
XX 1h century. Critica! approaches (cronologically and selectively): Emil Vasilescu, Bibliographic
itinerary, in "Biblioteca" . Revistă de bibliologie şi ştiinţa infonnării, new edition, Bucureşti, X, no. 3 ,
1 999, p. 9 3 ; Emil Satco, Bucovina. Contribuţii cultural-ştiinţifice. Dicţionar, voi. I X , Suceava,
Bucovina's Library "1. G. Sbiera" , 2000, p. 359-362; Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, voi. Il,
Iaşi-Suceava, ''Princeps" Publishing House - Bucovina's Library "1. G . Sbiera ", 2004, p. 364.
Rodica laţencu

- scientific researcher III at the "Bukovina" Institute of the Romanian

Academy. She eamed the Doctor degree in History in 2004 at the Craiova University, with the thesis
The lntegration ofBukovina in the Romanian Space (1918-1944). A cultural perspective. Domains of
interes!: Romanian history (interwar period), cultural history of Bukovina, the history of the
communis! regime in Romania. She took in charge (Scientific Secretary, Book editor, Name Index)
1 O volumes dedicated to the history of Bukovina and 1 1 numbers of the scientific joumal of the
"Bukovina" Institute - "Analele Bucovinei " . She took part at the Grant CNCSIS no. 1 290/2005,
Romanians from outside the country in the context of Euro-Atlantic and European integration of
Romania. The case of Romanian communities in Ukraine (1945-2007), approved by M .E.C., no. 1
298/2005; theme: Considerations on the evolution of cultural l!fe of the Romanian community from
Ukraine, 1990-2007. Representative studies: Considerations on the development of pre-graduate
education in Bukovina in the interwar period, in "Suceava" . Anuarul Complexului Muzeal Bucovina,
XXIX-XXX, voi. Il, 2002-2003; Anticommunist student organizations and movements (1 945-1959).
Case study: Bucovineans in the Royalist Youth Movement (1), in AB, XII, no. 2, 2005; XIII, no. 1 ,
2006; The "wooden " language and the symbol ofpower (1 945- 1956). Case study, in AB, XIV, no. 1 ,
2007; Considerations on the evolution of cultural-scientific life of the Romanian community from the
Cernăuţi Region (1 990-2007), in AB, XVI, no. 1 , 20 1 0; Considerations on the sociologica! research
from Bukovina in the interwar period, in AB, XVII, no. 2, 20 1 0. Participation to scientific events:

"Aima Mater Sucevensis", the Days of the "Ştefan cel Mare" University, Modem and Contemporary
History Section, the X 1h Edition, Suceava, March 6, 20 1 O, essay Models ofcultural action in the .1pace
of the Bukovinean village - the case of Royal Cultural Foundations (1938-1944); The Scientific
Colloquy "Family, society, patrimony", "Bukovina" Institute, Rădăuţi, March 3 1 , 20 1 0, essay
Cultural Societies from the Bukovinean village in the interwar period; The Scientific Colloquy
"Bukovina in the interwar period. Cuiture and society" , "Bukovina" Institute, Rădăuţi, June 24, 20 1 O,
essay Bukovina and the first reinstafements. Cultural aspects; The Scientific Colloquy "Bukovina.
ldentity, traditions, values", "Bukovina" Institute, Rădăuţi, September 2 1 , 20 1 0, essay Bukovina in
the period of 1941-1944. Cultural and scientific life; The National Scientific Conference "Bukovina
in the individual and collective imaginary. Young people from the historical Bukovina and the world
they used to live in" , the 1 81h Annual Session of Essays and Scientific Communications of the
"Bukovina " Institute, Rădăuţi, November 1 8- 1 9, 20 1 0, essay Young people .from the interwar
Bukovina and their cultural mission. The role of student societies; The Symposium "Bukovina "
pages of history , Museum of Bukovina and the "Ştefan cel Mare" University - Faculty of History
and Geography and the Local Directorate for Culture, Cults and National Cultural Patrimony,
Suceava, November 27, 20 1 0, essay The journal .. Analele Bucovinei " and its contribution to
promoting cultural values and civilization in Bukovina; The Historical Scientific Session "Alma
Mater Sucevensis" , the Days of the "Ştefan cel Mare" University, The Modem and Contemporary
History Section ( 1 1 1h Edition), Suceava, March 4, 20 1 1 , essay Iosif Berman (1892-1 941) - an artist
ofthe photographical image.
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Ilie Luceac - Ph.D., university professor at the Joumalism and Translation Department o f the
Ortodoxe Theological Institute in Cernăuţi. It is the chief-editor of "Glasul Bucovinei" (Cemăuţi
Bucharest) and of the "Alexandru cel Bun " Publishing House (Cernăuţi), also a member of the
Writers' Union from Republic of Moldova. Research area: history of Romanian culture and
civilisation in Bukovina. Published volumes: Familia Hurmuzaki: intre ideal şi realizare, Cernăuţi,
"Alexandru cel Bun " Publishing House - Timişoara, "Augusta" Publishing House, 2000; Discursurile
lui Eudoxiu Hurmuzaki în Dieta Bucovinei, Bucureşti, Publishing House of the Romanian Cultural
I nstitute, 2007. Awarded with the "Eudoxiu Hurmuzaki" Prize ofthe Romanian Academy in 2000. He
attended various national and international scientific conferences in: Romania (Bucureşti, laşi, Cluj
Napoca, Suceava, Constanţa, Braşov, Rădăuţi), Germany (Sankelmark), Republic of Moldova
(Chişinău) and Ukraine (Cernăuţi).
Marian Olaru
scientific researcher at the "Bukovina " Institute of the Romanian Academy.
Doctor in the field of History since 2000. Fields of interest: modem and contemporary history, oral
history, microhistory and history of mentalities. He published various studies and articles related to
the history of Bukovina, regarding the evolution of the politica) system in this region during the
Austrian occupation, the role of personalities, cultural and politica) elite from this region in
advocating the identity at the end of the XIX 'h century and beginning of the XXLh century. He also
showed a particular interes! in studying the context (phenomena) that resulted in the extinction of the
multicultural and multiethnic Bukovina at the end ofthe Second World War, a process emphasized by
the establishment of communis! rule in the Central and Eastem Europe. Papers representative for his
scientific research: Mişcarea na{ională a românilor din Bucovina la sfârşitul secolului al XIX-lea şi
începutul secolului al XX-lea, foreword by acad. Gh. Platon, Rădăuţi, "Septentrion" Publishing
House, 200 1 ; Bucovineni împotriva comunismului: fraţii Vasile şi George Motrescu, foreword by
D. Vatamaniuc, honorary member of the Romanian Academy, afterword by Vasile 1. Schipor,
Suceava, University Publishing House, 2006. He is member of the editorial board of "Analele
Bucovinei ", scientific joumal of the "Bukovina" Institute of the Romanian Academy, published since
1 992, and of the editorial board of "Archiva Moldaviae", published by the National Archives of
Romania, laşi Branch. He contributed with various papers at scientific conferences in Romania and
abroad. The most recent is the International Scientific Conference "Cultures and religions in the
historical Bukovina. Retrospective and perspectives of development", organised by the "Friedrich
Ebert" Foundation, Romania; the Faculty of History and Geography of the "Yurii Fedkovici"
-

National University, Cernăuţi, Ukraine; the Faculty of History, Politica) Science and I nternational
Relations of the "Ştefan cel Mare" University, Suceava, Romania; the Bukovenian Research Centre
of the "Yurii Fedkovici " University, Cernăuţi, Ukraine; the "Bukovina" Institute of the Romanian
Academy; the Evangelical Academy Sibiu, Romania; the Evangelical Church Braunschweig,
Germany, October 4-6, 20 1 O, Cernăuţi-Suceava, essay On the extinction of a model of cu/ture and
civilization: Bukovina (the southern part), 1 944-1947.
Elena Firea
Ph.D. candidate at the Department of Medieval History and Historiography,
"Babeş-Bolyai " University, Cluj-Napoca. Editorial assistant at "Colloquia. Joumal of Central
European History", edited by "Babeş-Bolyai" University and the Institute of Central European
Studies. Research interests: Moldavian medieval history; ecclesiastical history; representation of
power in the Middle Ages; religious art; Byzantine and post-Byzantine culture and spirituality. Most
recent publications: Dynastic Construct in Petru Rareş ' Votive lmages, in "Ars Transsilvaniae",
XIII-XIV (2004--2 005); Art and Liturgy: An Unconventional Eucharistic lmage from Probota
-
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Monaslery, in "Ars Transsilvaniae", XVIII (2008); Church and Society Reflected in Moldavian
Manuscripts (/51h-16'h Centuries) (1), in "Analele Bucovinei ", XVII, no. 2, 20 1 0. Conference

participations: The International Conference "ldentity and Alterity in the Making and Practice of
Cults", organized by Croatian Hagiography Society Hagiotheca, Split, Croaţia, May 28-3 1 , 2008,
essay lnventing a Patron Saint of the Principality: St. John the New of Suceava and His Cult in the
Late Middle Ages; "Colocviile Putnei ", Putna, July 1 4- 1 7, 20 1 0, essay Stephan the Great and the
Cult of Local Saints; The Annual Presentations Session of Ph.D. Candidates in History, 6'h Edition,
"Babeş-Bolyai " University Cluj-Napoca, May 20, 20 I l , essay St. John the New - A local Saint? The
Cult ofSt. John the New in 15'h Century Moldavia.

graduate of the History-Philosophy Faculty of the "Al. 1 . Cuza " University of
laşi. He is the author of over 1 60 articles, portraits, presentations in: "Studii şi articole" (Bucureşti),
"Analele Universităţii «Ştefan cel Mare))" (Suceava), "Codrul Cosminului " (Suceava), "Ţara Fagilor"
(Suceava), "Revista română" (laşi), "Crai nou" (Suceava). Published books: 600 de ani de istorie ai
satului Vama - Studii şi schiţe monografice, laşi, PIM Publishing House, 2002 (Elena Lazarovici
coauthor); Momente din istoria României Orientale, laşi, PIM Publishing House, 2003; Cu lorgu
G. Toma despre naţionalism şi verticalitate, laşi, PIM Publishing House, 2004; Milocul Dragomirnei,
satul de lângă "Cordun " - carte monografică, Botoşani, AXA Publishing House, 2006 (Elena
Lazarovici coauthor); Dorna Candrenilor, satul de la poalele Ouşorului (pagini de monografie), Iaşi,
PIM Publishing House, 2008; Pe valea Dunavăţului. Lunea, sat al bejenarilor bucovineni, laşi, PIM
Publishing House, 2009 (Elena Lazarovici coauthor); Nedumeriri postdecembriste, Iaşi, PIM
Publishing House, 20 I l .
Ion Cernat

-

Simina-Octavia Stan
inspector at the Regional Service of the National Archives Suceava.
Fields of activity: organizing and supervising the Archival Fund. She graduated from the "Al. 1 .
Cuza" Police Academy, i s licensed i n history and archivistics, has a master degree i n Management of
Public Administration in the EU countries and is also a Ph.D. candidate. Complementary fields of
interest: study of German language and paleography. She also writes and presents articles and
exhibitions concerning the history of Bukovina (architecture, institutions), history of the Orthodox
Church in Bukovina, modem and contemporary history of Romania.
-

Carmen-Rodica Chelba teacher of French at the "Ioan Yicoveanu " Gymnasium of Vicovu
de Jos. Graduate of the Romanian-French Faculty of the University "Ştefan cel Mare" of Suceava.
Licentiate in Romanian and French Language and Literature.
-

Mihai-Aurelian Căruntu - graduate of the Faculty ofHistory and Geography at the Institute for
Superior Leaming Suceava. Curator 1 A at the "Bukovina" Museum Complex, expert in archaeological
and historic-documentary values (contemporary period). Doctor in the field of History with the thesis
Bukovina during the second world war at the University of Craiova in 1 999. Author of the volume
Bucovina În timpul celui de al Doilea Război Mondial, laşi, "Junimea" Publishing House, 2004.
Mihai Camilar
graduate of the Faculty of History and Philosophy at the University of
Bucharest ( 1 980), he worked as a curator at the Regional Museum in Suceava ( 1 980-1 988) and at the
Traditional Customs Museum of Bukovina in Gura Humorului (since 1 988). His field of interest
includes the traditional architecture, local customs, holidays and spiritual life of the rural community
in Bukovina. Together with well-known ethnographers like Tancred Bănăţeanu, Paul Petrescu and
Nicolae Dunăre, he attended various regional and national scientific conferrences. Mihai Camilar
publishes in scientific magazines many studies and articles, which are ment to promote the true values
-
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of the Bukovinian culture and civilisation: Bukovinian Weddings ( 1 994), Traditions, Beliefs and
Preparations for the New Agricultura/ Year ( 1 997), Ornamentation Styles of the Traditional
Architecture in Bukovina ( 1 998), Traditional technica/ water-powered devices from the ethnographic
region Humor ( 1 999), Traditional architecture from Bukovina (2000), The Traditional Bukovinian
House. Evolution, planimetry and constructive systems (200 1 ), Sacred Symbols of the Domestic
Universe ofthe Bukovinian Traditional House (200 1 ) etc. He also wrote: Răboj şi pecete magică - un
calendar popular bucovinean, Suceava, 2009, 370 p.; Cultură şi civilizaţie tradiţională în zona
etnograf/că Humor, Câmpulung Moldovenesc, "Mioriţa"- Library, 20 1 1 , 396 p.
" Institute of
Romanian Academy. He obtained the academic title of Doctor in the field of Geology in 2006 at the
"Al. 1. Cuza " University of laşi, with the thesis Palynostratigraphical Study of the Metamorphic
Formarionsfrom Putna Basin (Bistriţa Mountains). Fields of interest: geology, the exploatation ofthe
mineral resources, the environmental protection. Representative studies: The evolution of the
Ovidiu Bâtă

- engineer geologist, scientific researcher l i l at the "Bukovina

geological research in the crystalline-Mesosoic area of the North-Eastern Carpathians assumptions, concepts, models, in "Analele Bucovinei" (AB), VII, no. 2, 2000; 0/d spas in Bukovina,
in the nineteenth and twentieth centuries, in AB, XII, no. 1 , 2, 2005, Xll l , no. 1 , 2006; Geology of the
upper basin of the Putna river (Bistriţa Mountains), in AB, Xll l , no. 2, 2006; XIV, no. 1 , 2, 2007;

XV, no. 2, 2008; XVI, no. 1 , 2009. Participation at scientific conferences: "Alma Mater Sucevensis",
the Days of "Ştefan cel Mare " University, Suceava, the 7 'h Edition, March 1 4, 2008, essay G/ass
factories of Bukovina - Furstenthal- Voievodeasa (1 803-1 889) ; The International Scientific
Conference "ldentity and multiculturalism in historical Bukovina. Cultural convergences",
"Bukovina " Institute, Rădăuţi, October 1 -3, 2009, essay Hunting and hunting rights in Bukovina
(1 786-1900); The National Symposium "Bukovina - pages of history" Section, the I O 'h Edition,
organised by "Bukovina" Museum Complex, Faculty of History and Geography of "Ştefan cel Mare"
University, the Districtual Direction for Culture, Cults and National Cultural Patrimony of Suceava,
November 27-29, 2008, essay Fares//}' laws in Bukovina (1 776-1852); "Aima Mater Sucevensis",
Suceava, the l l 'h Edition, March 4, 201 1 , essay Mining in Bukovina - chronology.
Ion Filipciuc - writer, graduale of the Philology Faculty , "Al. 1 . Cuza" University, laşi. He
obtained the Ph.D. in 1 999, with the thesis Stylistic constant and archaic significance in Mioriţa. He
contributed to several l iterary publications with prose, lyrics, articles, essays, studies about Eminescu,
about the popular creation "Mioriţa". Editor of "Bucovina literară " ( 1 990-2000). Among the
published books: Înspre alt Eminescu ( 1 999), Drumul împărătesc al poetului ( 1 999), Mioriţa străbate
lumea sau 123 de traduceri ale colindei şi baladei, semnate de. . . (2001 ), Mioriţa şi alte semne poetice
(2002), Simptomuri politice în boala lui Eminescu (2007), second edition, 2009; Semne şi minuni în
tradiţia românească (2009). Editions: G. Coşbuc. Elementele literaturii populare ( 1 986); Vasile
Posteucă, Catapeteasmă bucovineană (2000); Folclor Stăneştean. În memoria lui Vasile Posteucă
(with Ion Creţu and Ion Posteucă, 2003).
Anghel Popa - teacher of history in Câmpulung Moldovenesc. Doctor degree in History
obtained at the "Al. 1 . Cuza" University of laşi. Scientific fields of interes!: the culture of Bukovina,
cultural societies, personalities of Bukovina. He is the author of numerous books: Renaşterea armatei
pământene în Moldova, /829-1859, Câmpulung Moldovenesc, Municipal Library, 1 996; Societatea
Academică "Junimea " din Cernăuţi, 1878-1938, Câmpulung Moldovenesc, "Alexandru Bogza "
Cultural Foundation, 1 997; Între fronturi. Bucovineni în România Primului Război Mondial,
Câmpulung Moldovenesc, "Alexandru Bogza" Cultural Foundation, 1 998; Aromânii din Bucovina,
Câmpulung Moldovenesc, "Alexandru Bogza" Cultural Foundation, 2000; Serbările naţionale de la
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