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EDITORIAL

RADU GRIGOROVICI (1911-2008)
O VIATĂ PENTRU BUCOVINA*
'

ORTFRIED KOTZIAN

Radu Grigorovici (191 1-2008)- ein Lebe n fiir die Bukowina
(Zusammenfassung)

••

Im dem Akademiker Radu Grigorovici gewidmeten Artikel prăsentiert der
Verfasser Ortfried Kotzian Aspekte aus dem Leben dieser Personlichkeit, die fiir das
Kenntnis der Geschichte der Bukowina bedeutungsvoll waren. Ausser den
biographischen Daten unterstreicht der Artikel auch das politische Denken des
Akademikers

Radu Grigorovici,

der

einerseits

als

iiberzeugter Bukowiner

und

rumănischer Patriot und andererseits als Europăer mit hohem ethischen Anspruch und
Garant grenziiberschreitender wissenschaftlicher Zusammenarbeit der Bukowina
Institute dargestellt wird. Der Artikel endet mit einem Exkurs iiber die Bukowiner
Spezifika und iiber die historischen, politischen, sozialen und kulturellen Aspekte, die
zur Entstehung des Bukowiner Regionalbewusstseins gefiihrt haben.
Schliisselworter und -ausdriicke:

Radu Grigorovici, Biografie, politisches

Denken, grenziiberschreitende wissenschaftliche Zusammenarbeit, Bukowiner Spezifika,
Bukowiner Regionalbewusstsein.

Considera ţii prelimi nare
La 20 noiembrie 20 1 1 praf. dr. Radu Grigorovici ar fi împlinit 1 00 de ani 1•
Acest om de ştiinţă important, membru al Academiei Române, membru fondator,
colaborator devotat şi reprezentant al Institutului "Bucovina" al Academiei
Române din Rădăuţi, ne constrânge, prin biografia2 sa şi prin analiza istoriei legate
·Comunicare susţinută în cadrul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale "Bucovina şi bucovinenii
în secolul al XIX-lea. Tradiţionalism şi modernitate", manifestare închinată centenarului naşterii
academicianului Radu Grigorovici, Rădăuţi,
••

1 O-I I noiembrie 20 Il.

Text tradus şi îngrijit de: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.

1 Pentru furnizarea datelor personale ale lui Radu Grigorovici şi pentru numeroasele surse
bibliografice îi mulţumesc în mod deosebit domnului Luzian Geier, cercetător ştiinţific la Institutul

"Bukowina" din Augsburg.
2

Ce ne va aduce viitorol nouă, bucovinenilor? În locul unei evocări, publicăm
Bucovina între milenii (ediţie bilingvă),
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, în: "Der Siidostdeutsche", nr. 12 (59) din 20. 1 2.2008, p. 6.
Prefaţa

D. Vatamaniuc,

din ultimul volum apărut al prof. dr. Radu Grigorovici,

Analele Bucovinei, XIX, 1 (38),
p. 5-1 7, Bucureşti,
20 1 2
http://cimec.ro
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2

de Bucovina, la o meditaţie intensivă privind această regiune europeană, pe care o
numea patria sa.
În primul trimestru al anului 20 1 1 , când eu, german fiind, am primit onoranta
misiune de a-1 omagia pe Radu Grigorovici cu un articol pentru reputata revistă a
Institutului "Bucovina" din Rădăuţi, "Analele Bucovinei"3, s-au petrecut câteva
evenimente care m-au apropiat din nou, pe mine, ca persoană, de tema "Bucovina".
Ca o completare, trebuie să menţionez că, din 1 990 şi până în 2002, Bucovina a stat
în centrul vieţii mele profesionale şi al interesului meu ştiinţific în calitate de
director şi manager al Institutului "Bucovina" din Augsburg 4. Din 2002, odată cu
venirea mea la Casa Germanilor de Răsărit5 din Munchen, instituţie subordonată
Ministerului Bavarez de Stat pentru Muncă, Ordine Socială şi Familie, Bucovina a
rămas undeva la periferia activităţii mele profesionale. Deşi există în cadrul Casei
Germanilor de Răsărit (HDO) din Munchen un resort pentru Institutul "Bukowina"
din Augsburg, reprezentat prin persoana mea, apropierea concretă de Bucovina este
semnificativ mai redusă.
Prin urmare, a fost o mare bucurie pentru mine când Forumul Cultural German
6
pentru Europa de Est din Postdam a iniţiat organizarea unei ,,Zile a Bucovinei" în
cadrul reprezentanţei Landului Federal Bavaria din Berlin şi a solicitat colaborarea
Casei Gemanilor de Răsărit din Miinchen şi a Institutului "Bukowina" din Augsburg.
,,Forumul Cultural se angajează într-o abordare critică şi orientată spre viitor a
istoriei acelor regiuni din Europa de Est, în care au trăit mai demult sau mai trăiesc şi
astăzi germani. În dialogul şi colaborarea cu parteneri din Europa Centrală şi de Est,
Forumul Cultural doreşte să descopere istoria acestor regiuni ca moştenire-liant a
germanilor şi a vecinilor lor din est şi să o transmită fără echivoc publicului larg"7.
Sub titlul ,,Regiuni uitate. Bucovina. Un peisaj cultural european"8 şi moderată de
dr. Harald Roth din partea Forumului Cultural, de către mine, de dr. Kurt Scharr de la
Universitatea din Innsbruck, praf. dr. Ştefan-Mihai Ceauşu de la Universitatea
3 Analele Bucovinei " , Rădăuţi-Bucureşti, Editura Academiei Române, revistă bianuală,
"
ajunsă în 20 I l la anul XVI I I de la apariţie.
4 Despre istoricul Institutului "Bukowina" din Augsburg vezi: Johannes Hampel, Ortfried
Kotzian, Das Bukowina-Jnstitut in Augsburg. Schriftenreihe des Bukowina-lnstituts Augsburg e. V.,
voi. 1 , (ediţia 1) Augsburg, 1 990, 1 1 4 p., (ediţia a II-a) 1 994, 1 32 p.
5 Despre Casa Germanilor de Răsărit vezi: Brigitte Steinert, Vierzig Jahre Haus des Deutschen
Ostens in Munchen. Ruckblick und Ausblick, în "HDO-Joumal", nr. 8-9/20 1 0, p. 1 0-1 5 sau Ortfried
Kotzian, 40 Jahre Haus des Deutschen Ostens in Munchen. Eine bayerische lnstitution in ihrer Zeit,
în Europăische Kulturzeitschrift Sudetenland, Bi:ihmen - Măhren - Schlesien, Vierteljahresschrift flir
"
Kunst, Literatur, Volkskultur und Wissenschaft", anul 52, caiet 4, octombrie-decembrie 20 1 O,
p. 473-485.
6 Deutsches Kulturforum i:istliches Europa [Forumul Cultural German pentru Europa de Est],
Am Neuen Markt 1 , D-1 4467 Potsdam, www.kulturforum.info. (Prospect)
7 Ibidem.
8 Conferinţa Regiuni uitate. Bucovina. Un peisaj cultural european ", vineri, 1 5.04.20 Il , orele
"
1 5- 1 8, Reprezentanţa Bavariei din Berlin, Behrenstr. 2 1 -22, 1 0 1 1 7 Berlin (invitaţie-pliant).
Referenţii sunt menţionaţi în ordinea
comunicărilor.
http://cimec.ro
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,,Al. 1. Cuza" din Iaşi, Kateryna Stetsevych de la Universitatea Europeană "Viadrina"
din Frankfurt/Oder şi Carola Neidhart de la Institutul "Bukowina" din Augsburg,
manifestarea a oferit posibilitatea de a prezenta şi discuta despre Bucovina. În cazul
temei mele, Există o conştiinţă regională bucovineană?, mi-am amintit - şi acesta a
fost al doilea eveniment - că am mai prezentat un subiect asemănător în cadrul unei
conferinţe a Centrului de Studii "Bucovina" din Rădăuţi9 . Referatul meu de atunci
s-a intitulat "Între federalism şi centralism: evoluţia şi semnificaţia conştiinţei
regionale în Bucovina" 1 0 . Cu un an înainte îl cunoscusem pe prof. dr. Radu
Grigorovici la cea de-a 7-a sesiune de studii şi comunicări 1 1 a Institutului
,,Bukowina" din Augsburg. Tema conferinţei de atunci era ,,Realitate şi idee în
Europa Centrală, 1 945-1 995: război, refugiu, integrare, întoarcere către Europa" . În
1 996, la conferinţa de la Rădăuţi, praf. dr. Radu Grigorovici a prezentat un
Comentariu privind "Descrierea Bucovinei" a Generalului Gabriel von Spleny 12 ,
acea lucrare pe care a tradus-o în limba română şi a publicat-o în anul 2002,
împreună cu alte descrieri mai vechi ale Bucovinei, în ediţie bilingvă 1 3 .
Recitind cele prezentate de mine atunci, am constatat că, de fapt, am făcut
doar câteva afirmaţii privind apariţia conştiinţei regionale bucovinene şi n-am
răspuns la întrebarea în ce măsură s-a conservat o astfel de conştiinţă regională
până în prezent şi ce rol joacă ea astăzi. Prin urmare, cu prilejul împlinirii a 1 00 de
ani de la naşterea academicianului Radu Grigorovici, doresc să răspund şi să încerc
să descriu motivele care au determinat consolidarea conştiinţei regionale
bucovinene şi obstacolele din calea evoluţiei acesteia.

Radu Grigorovici - biograf al secolului al XX-lea. Un portret
Radu Grigorovici avea o statură impresionantă, era înalt, mai degrabă
uscăţiv, un gentleman din ·cap până în picioare. Cine 1-a cunoscut, a rămas
9 Conferinţa internaţională "Bucovina între anii 1 775-1 862. Aspecte politice, sociale, economice,
culturale şi demografice", Rădăuţi, 3 1 mai-5 iunie 1 996.
10 Ortfii
ed Kotzian, Zwischen Făderalismus und Zentralismus. Die Entwicklung und Bedeutung
des Regionalbewusstseins in der Bukowina, în " Analele Bucovinei", Rădăuţi-Bucureşti, Editura
Academiei Române, anul IV, nr. 3/1 997, p. 633--642 (germ.), 643--646 (rom.), 647-650 (ucr.).
1 1 Ortfried Kotzian, Partnerschaft Schwaben-Bukowina sol/ Patenschaft ergănzen. Bukowina
Institut und Bezirkstagsprăsident Dr. Georg Simnacher Ehrenmitglieder der Stiftung " Bukowiner
Zweig ", în " Der Siidostdeutsche", anul 46, nr. 7 din 1 5 .07. 1 995; Ortfried Kotzian, Wirklichkeit und
Idee Mitteleuropa 1945-1 995, comunicare susţinută în cadrul conferinţei internaţionale a Institutului
"
"Bukowina", Augsburg, în: "Die Briicke , nr. 7 din 1 5 .07. 1 995.
1 2 Comentariu la
Descrierea Bucovinei " a generalului Gabriel von Sph!ny, în Analele
"
"
Bucovinei", Rădăuţi-Bucureşti, Editura Academiei Române, anul IV, nr. 311 997, p. 557-560 (germ.),
549-556 (rom.), 561-565 (ucr.).
13 Bucovina în prima descriere fizico-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, membru dehttp://cimec.ro
onoare al Academiei
Române, Rădăuţi, Editura Septentrion", 2002.
/ http://institutulbucovina.ro
"
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impresionat de claritatea exprimării, nu doar în limba romana, ci ŞI m limba
germană, precum şi de abilităţile poliglote, pe care le folosea pentru a se face
înţeles de cei din j ur şi pentru a-şi spune părerea. Toate aceste capacităţi
intelectuale erau completate de un suflet mare, de o avansată cunoaştere a
fenomenelor planetei noastre, de curiozitatea constantă faţă de opiniile celorlalţi, de
dorinţa de a dobândi şi oferi încredere şi de a cere acelaşi răspuns şi de la prietenul
sau colaboratorul său. Radu Grigorovici a iubit oamenii şi felul lor de a fi. Era
conştient de slăbiciunile şi limitele celorlalţi, dar recunoştea performanţele,
punctele de vedere şi principiile acestora. Cine a fost acest om, Radu Grigorovici?
Praf. dr. Radu Grigorovici a văzut lumina zilei la 20 noiembrie 1 9 1 1 la
Cernăuţi, capitala ducatului austriac Bucovina, parte a monarhiei austro-ungare, ca
fiu al soţilor Gheorghe şi Tatiana Grigorovici. Viaţa sa a durat aproape un secol, a
fost martor al evoluţiilor europene, al diverselor modele statale şi naţionale, al
mişcărilor populare euforice şi al iluziilor ideologice, nu doar în patria sa,
România, ci şi în Europa şi în lume. Radu Grigorovici a trăit şi a suferit în timpul a
două războaie mondiale, a mai multor revoluţii şi lovituri de stat, schimbări de
cetăţenie, sisteme şi ordini sociale monarhice, fasciste, autoritare, comuniste şi
democratice, perioade de afirmare, criză şi renaştere naţională, ba chiar şi în timpul
aderării statului naţional român la Uniunea Europeană, această alianţă a statelor de
pe continentul nostru.
Despre copilăria şi tinereţea lui Radu Grigorovici ne-au rămas puţine
informaţii, dacă facem abstracţie de anecdota dezvăluirii "mitului lui Moş
Crăciun", potrivit căruia el "a descoperit pe sacul mare, plin de cadouri, ştampila
de inventar a spitalului slovac de război, unde locuiau părinţii săi, refugiaţi din
calea marşului armatei ruseşti" 14 • Primii ani ai copilăriei sale au fost marcaţi de
experienţele din timpul şi de după Primul Război Mondial, dar şi de retragerea din
calea armatei ruseşti, care a ocupat şi apoi a părăsit Bucovina în repetate rânduri.
Din viaţa tatălui şi cea a mamei, care, în calitate de persoane active politic în
cadrul vechii Austrii, au jucat un rol semnificativ şi în dezvoltarea politică a
Bucovinei, se pot desprinde evenimente şi trăiri ale fiului lor, Radu. Întrucât nu se
poate exclude influenţa biografiei părinţilor asupra gândirii politice a lui Radu
Grigorovici, ba chiar se poate spune că a fost foarte puternică, prezentăm în cele ce
urmează, pe scurt, destinul acestora.
Gheorghe (George) Grigorovici 15, născut la 4 mai 18 71 la Storoj ineţJ
Bucovina, a fost unul dintre cei mai cunoscuţi politicieni social-democraţi din
Bucovina, din monarhia cezaro-crăiască şi România Mare. După şcoala primară,
s-a înscris la Girnnaziul din Rădăuţi ( 1 885-1 892) şi apoi a studiat la Universitatea
14 D. Vatamaniuc, loc. cit.
15 Despre Gheorghe Grigorovici vezi: Otto-Friedrich Hallabrin, în colaborare cu Luzian Geier,
Ortfried Kotzian şi Stefanie Wintersohl, Parlarnents- und Parteiengeschichte der Bukowina. Ein
Forschungsbericht, Studienbuchreihe der Stiftung Ostdeutscher Kulturrat, voi. VIII, Augsburg:
Bukowina-Institut, 1 999, p. 532f. (manuscris nepublicat); http://ro.wikipedia.cxg/wiki/Gheorghe_Grigorovici,
accesare din 20.05.201 1 )
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

5

Radu Grigorovici ( 1 9 1 1 -2008) - o viaţă pentru Bucovina

9

din Viena (1 892- 1 90 1 ). Acolo s-a apropiat de mişcarea socialistă şi a intrat în
Partidul Social Democrat al Austriei, ai cărui exponenţi la acea vreme erau Karl
Renner 1 6, Otto Bauer1 7 şi Viktor Adler1 8. Ca om de încredere al partidului în
Bucovina, el a reprezentat social-democraţii în diverse organizaţii, precum asociaţia
"
"
"Vorwărts din Cernăuti, şi în presă, de exemplu, ziarul partidului, "Lupta sau ziarul
de limbă germană "Volkspresse" . În 1 907 şi 1 9 1 1 a fost ales reprezentant al social
democraţilor români, în circumscripţia Cernăuţi 2 (urban), pentru Camera
Deputaţilor austrieci a Parlamentului de la Viena. De asemenea, a fost primul
preşedinte al "Partidului Social Democrat din Bucovina", înfiinţat în iunie 1 906.
După unirea Bucovinei cu România Mare, în urma tratatului de la St. Germain,
Gheorghe Grigorovici şi-a continuat activitatea în statul nou format. În 1 920 şi 1 93 1
a fost ales deputat în Parlamentul de la Bucureşti; în 1 921 a preluat conducerea
Comitetului executiv al Uniunii Partidelor Socialiste din România, iar din 1 936 până
în 1 938 pe cea a Comitetului Central al Partidului Social Democrat din România. În
timpul dictaturii regale a lui Carol al II-lea, în 1 938, Gheorghe Grigorovici a acceptat
o colaborare cu Frontul Renaşterii Naţionale şi a devenit, în 1 939, senator şi
subsecretar de stat la Ministerul Muncii, post pe care l-a ocupat în timpul mai multor
guverne, până la 23 august 1 944, în ziua renunţării la alianţa cu puterile Axei
(Germania, Italia) şi la câteva zile după alianţa cu URSS, SUA şi Marea Britanie.
Gheorghe Grigorovici, care, printre altele, referindu-se la situaţia de atunci, spunea:
"1 9
"Sub stăpânire străină nu se poate face politică , s-a opus şi unirii Partidului
Comunist Român şi a Partidului Social Democrat Român cu Partidul Muncitoresc
Român. La 1 3 iunie 1 949 a fost arestat ca "trădător al clasei muncitoare" şi a murit,
fără să fi fost judecat, la 1 8 iulie 1 950, în închisoarea Văcăreşti.
Mama lui Radu Grigorovici, Tatiana Grigorovici, născută Pisterman20, nu era
originară din Bucovina, ci dintr-o familie de evrei din Kamenetz-Podolsky, din
regiunea Podoliei, de la graniţa cu Ucraina. S-a născut acolo, la 3 1 martie 1 877, şi
a primit - fapt neobişnui� pentru fetele din acea vreme - o educaţie academică, prin
studii la Viena şi Berna. In 1 903 s-a căsătorit, la Viena, cu George Grigorovici. Din
cauza căsătoriei cu un creştin ortodox, ea a fost renegată de propria familie. Astfel, a
devenit, pentru toată viaţa, prietena, sfătuitoarea şi partenera de nedespărţit a soţului
ei. Tatiana Grigorovici a fost şi o marxistă convinsă. În 1 906 a obţinut titlul de doctor
cu magna cum laude la Berna, cu tema Teoria valorilor la Marx şi Lassalle. Şi-a
urmat soţul în Bucovina pentru a activa acolo în sprij inul social-democraţiei.
Pentru contemporani, ea trecea drept "cea mai instruită femeie din mişcarea
16
Pentru Karl Renner vezi: Osterreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950, Wien,
Osterreichische Akademie der Wissenschaften, voi. IX, RAZ-SAV, p. 80f.
17 Pentru Otto Bauer vezi: ibidem, voi. 1. A-GLĂ , p. 56.
18
Pentru Viktor Adler vezi: ibidem, p. 7.
19
Citat original: ,.. . . sub ocupaţie străină nu se poate face politică". Vezi: Petru Rusşindilar,
George Grigorovici şi social-democraţia în Bucovina, Bucureşti, Fundaţia Constantin Titei
"
Petrescu", 1 998, p. 1 68.
20
Grigorovici, accesare din 20.05.20 1 1 .
Date de pe: http://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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socialistă din Austria"2 1 • Tatiana nu a fost doar soţie şi mamă, a fost, mai ales,
partenerul politic al soţului ei, pe care, după arestarea lui, în 1 949, 1-a sprijinit şi a
încercat să-1 reabiliteze.
Praf. dr. Radu Grigorovici a trăit într-o familie ancorată în politică. Poate că
acesta a fost motivul pentru care, după absolvirea liceului "Aran Pumnul" din
Cernăuţi, s-a înscris la Facultatea de Ştiinţele Naturii a Universităţii din Cernăuţi,
pentru a studia chimie şi fizică22• În anul 1 938 şi-a susţinut teza de doctorat cu tema
Potenţialul disruptiv în vapori de mercul3•
Timp de două decenii, până la primirea unei catedre la Universitatea din
Bucureşti, el a scris o multitudine de articole de specialitate despre optică, analiza
spectrală şi semnificaţia descărcărilor de gaze în fizică. În urma avertismentelor că
ar fi "suspectat politic", a trebuit să se întoarcă, în 1 960, ca cercetător la Institutul
de Fizică al Academiei Române. Acolo s-a dedicat cercetării semiconductorilor.
Praf. Dimitrie Vatamaniuc i-a descris în câteva cuvinte, cu precizie, cariera
profesională: "Cei care au cunoscut numeroasele şi variatele faze ale existenţei
sale, au văzut în succesele obţinute de el în industrie, în învăţământul superior, mai
ales în cercetarea fundamentală pe plan internaţional, calităţile înnăscute şi cele
însuşite în mediul familiei [ . . . ] Ca urmare, Radu Grigorovici şi-a ales o atitudine
24
strict «neconforrnistă)) [ . . . ] cu care a reuşit să supravieţuiască" .
Spre sfărşitul carierei sale profesionale, prof. dr. Radu Grigorovici s-a dedicat
cercetării Bucovinei. Până la sfărşitul vieţii sale el a cercetat, analizat, publicat şi
tradus texte despre istoria Bucovinei. A murit la 2 august 2008 la Bucureşti.

Radu Grigorovici - un bucovinean convins şi un patriot român.
Gândirea sa politică
Deşi Radu Grigorovici nu era la origine un bucovinean adevărat, a crescut
într-o familie multietnică, era multilingv prin educaţie şi experienţă culturală,
pentru noi, germanii, el a reprezentat întotdeauna imaginea unui patriot român
convins. Părinţii, amândoi social-democraţi în spiritul lui Marx şi Engels, dar şi al
austro-marxismului, ar fi trebuit să transmită fiului lor convingeri mai degrabă
internaţionaliste. Cu toate acestea, Radu Grigorovici a considerat realizarea statului
român naţional, România Mare, unirea tuturor românilor într-un stat comun, drept
elementul central al întregii sale vieţi. Acest lucru se datorează diverselor
fundamente ale raporturilor ideologice privind concepţia despre stat actuală. De la
monarhia austro-ungară, în care trăiau numeroşi români, până la România care s-a
21
Petru Rusşindilar, op. cit., p. 29.
22 Mălina Aniţoae, Societatea pentrn Cultură şi Literatură Română în Bucovina a mai pierdut
un membrn marcant, în "Crai nou", anul XIX, 6 august 2008, p. 1 .
23 O . Vatamaniuc, loc. cit.
24 Ibidem.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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angajat pe drumul spre Uniunea Europeană, Radu Grigorovici a trăit şi a vrut să se
adapteze ca patriot român în cadrul fiecărei forme statale. Aceste puncte de vedere
ies în evidenţă mai ales în analiza şi evaluarea evenimentelor, fenomenelor şi
direcţiilor de dezvoltare istorica-politice.
Astfel, într-o prelegere, el şi-a exprimat cu convingere scepticismul faţă de
" Ausgleich-ului bucovinean din 1 909/ 1 9 1 O, din Ducatul Bucovinei, fată de
teoria
"
2
acele modele pe care autorul acestui referat le-a prezentat în diverse lucrări 5 �e
aceeaşi temă. În mod interesant, el şi-a denumit prelegerea Viitornl unei iluzii 6•
Discuţia dintre autorul acestui referat şi Radu Grigorovici s-a finalizat cu propunerea
de a analiza mai profund "ideile de bază" ale politicii austriece de compromis.
Prima idee de bază a Ausgleich-ului bucovinean a fost, după părerea mea,
aceea de a crea "o ordine politică pe baza egalităţii în drepturi a tuturor
naţiunilor"27 • A doua idee de bază era principiul autoadrninistrării naţionale sau al
autonomiei naţionale. Fiecare grup etnic sau lingvistic trebuia să aibă dreptul să
decidă în chestiunile politice şi să le aplice, rară să fie dominat prin voturi de alt
grup. Cel de-al treilea principiu stabilea ca autonomia să nu vizeze un teritoriu,
adică domiciliul, ci individul ca persoană juridică. În teoria politică acest concept
este denumit "autonomie personală" . El înseamnă că fiecare grup etnic poate
rezolva probleme de natură culturală şi naţională indiferent de locul unde se află şi
de numărul membrilor săi. Al patrulea principiu era cel al "cadastrului naţional" .
Era vorba despre o formă a principiului recunoaşterii în cadrul determinării
identităţii naţionale a alegătorului. A cincea idee de bază se referea la "sistemul
curiilor" în Parlament şi însemna că pentru fiecare clasă de alegători se formau
curii sau camere diferite, care alcătuiau parlamentul. Cel de-al şaselea principiu al
Ausgleich-ului bucovinean era cel al "concordanţei" . Termenul "concordanţă" vine
din latinescul concordantia şi înseamnă "acord" . El însemna că nici o majoritate
etnică nu putea să învingă prin voturi o minoritate. Mai mult decât atât, legea
trebuia să fie formulată în aşa fel, încât în fiecare curie (naţională) să existe şansa
de a se putea obţine o majoritate.
Dacă aici Ausgleich-ul bucovinean este interpretat din perspectiva istoriei
ideilor politice, Radu Grigorovici a aşezat în centrul analizei sale rezultatul
istoric şi puterea de acţiune a istoriei contemporane. Acest procedeu aminteşte
foarte mult de metodica ştiinţelor naturii, aplicată fenomenelor istorice, o acţiune
legitimă, de altfel. "Noţiunea al cărei viitor vrem să-I cercetăm aici se numeşte
Ausgleich. Cuvântul înseamnă la propriu nivelare (de exemplu nivelarea
creditului şi a debitului unui cont). Prin asimilare a luat naştere înţelesul de
25
Ortfried Kotzian, Der Bukowina-Ausgleich 1910: Beispie/ einer Losung ethnisch-re/igioser
Konjlikte, în «Kaindi-Archiv», Zeitschrift des Bukowina-Instituts fur den Kulturaustausch mit den
"
Volkem Mittel- und Osteuropas" , caiet ·9 (serie nouă), i anuarie-martie 1 992, p. 1 1 - 1 9.
26
Radu Grigorovici, Die Zukunft einer Illusion, în «Kaindi-Archiv». Zeitschrift des
"
Bukowina-Jnstituts fur den Kulturaustausch mit den Volkem Mittel- und Osteuropas", caiet 49-50
(serie nouă), ianuarie-iunie 2002, p. 3-1 O.
27
Horst Glassl, Der Miihrische
Ausgleich,
Munchen, 1 967, p. 10.
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28
mediere sau acord ", formulează Radu Grigorovici, şi spune mai departe: "Aşa
se întâmpla atunci în Austria la auzul cuvântului magic Ausgleich. Deşi Austria şi
Ungaria fuseseră nevoite să se mulţumească, din cauza numeroaselor dificultăţi
de ordin pur tehnic, doar cu o soluţie de compromis, aproape toată lumea era de
părere că se putea ajunge uşor în toate Land-urile Austriei la diverse Ausgleich-uri.
Dar, în calea realizării acestei opinii optimiste stăteau multe greutăţi.'.29 Grigorovici
numeşte aici chestiunea limbii, legile electorale, raporturile interetnice etc.
El este de părere că: "Se postula şi se mai postulează şi astăzi că Ausgleich-urile,
de orice fel ar fi, ar contribui hotărâtor la stabilizarea unui mare imperiu multietnic.
Analiza şi realitatea arată mai degrabă contrariul. Tensiunile dinlăuntrul unei ţări se
descarcă cel mai adeseori prin conflicte, separate în spaţiu şi timp, între un număr
limitat de membri a două grupări diferite"30.
În cazul Ausgleich-ului bucovinean, Grigorovici evidenţiază, desigur, rolul
personajului cel mai important în cadrul tratativelor pentru adoptarea acestuia, pe
,juristul şi economistul român, înalt calificat, credincios sută la sută Austriei, Aurel
Onciul"31• "Cartea românească" este jucată de Radu Grigorovici şi în evaluarea
istorică din finalul prelegerii. El rămâne, în mare măsură, rezervat faţă de o
schimbare de perspectivă, faţă de discuţia despre poziţia celorlalte naţionalităţi:
"[ ... ] în octombrie 1 9 1 8, când Monarhia bicefală se rarâmiţa, Ausgleich-u1
bucovinean ar fi dus, la o analiză mai atentă, oricât de paradoxal ar părea, mai
degrabă la o scindare a Bucovinei. Datorită separării politice dintre români şi
ruteni, introdusă de Ausgleich, simţul de comunitate fusese apreciabil slăbit.
Fiecare grupare etnică urmă drumul său propriu, deosebit. Românii, prea slabi
pentru a-şi impune singuri voinţa şi judecând bine situaţia, se adresară aliatului lor
firesc, România, acum învingătoare, singura care dispunea în regiune de o armată
bine înarmată, disciplinată şi călită în luptă"32•

Radu Grigorovici: european de înaltă ţinută etică şi garant
al colaborării ştiinţifice transfrontaliere dintre Institutele "Bucovina"
În finalul prelegerii sale din anul 2000, susţinută în cadrul conferinţei
internaţionale de la Rădăuţi a celor trei Institute ,,Bucovina" din Germania, Ucraina
şi România, cofondatorul şi preşedintele de onoare al Centrului de Studii "Bucovina"
a constatat: ,,Pentru toţi românii şi, probabil, pentru o mare parte din ucraineni,
cuvintele magice Uniunea Europeană vor fi acelea care ne vor elibera deodată de
28 Radu Grigorovici, Die Zukunfi einer 11/usion, în "«Kaindi-Archiw. Zeitschrift des
Bukowina-Instituts fi.ir den Kulturaustausch mit den Volkern Mittel- und Osteuropas", caiet 49-50
(serie nouă), ianuarie-iunie 2002, p. 3.
29 Ibidem, p. 4.
30 Ibidem, p. 5.
31 Ibidem, p. 6.
32 Ibidem, p. 7.
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toate dificultăţile şi de toate grijile"33. Mai departe, el afmnă: "Dacă şi noi,
bucovinenii, vrem să fim europeni veritabili, trebuie să comutăm, nu numai oficial şi
superficial, predispoziţia în fond paşnică a populaţiei autohtone şi imigrate de la
34
xenofobie şi ură, la înţelegere şi conlucrare, rară a renunţa la sentimentul naţional .
În concluzie, el doreşte "generaţiilor viitoare să poată trăi paşnic, îndestulaţi şi în
bună intelegere, cum se povesteşte că ar fi fost cândva în toată Bucovina"35.
fu anul 1 992, preocuparea principală a cofondatorului Centrului de Studii
" al Academiei Române, praf. dr. Radu Grigorovici, având în vedere
Bucovina
"
existenţa celor două Institute "Bukowina" din Augsburg şi Cernăuţi, era aceea de a
restabili echilibrul european şi, prin înfiinţarea unui al treilea institut în
Rădăuţi!România, de a asigura accesul ştiinţei şi cercetării dincolo de graniţele
statale şi lingvistice. Colaborarea dintre cele trei institute a început cu o conferinţă
internaţională în 1 993 la Cernăuţi/Ucraina şi a fost continuată cu conferinţe
asemănătoare la Augsburg, Rădăuţi şi Cernăuţi până în anul 2002. Directorul
Centrului de Studii "Bucovina" al Academiei Române, praf. dr. Dimitrie
Vatamaniuc, a afirmat, cu prilejul aniversării a 1 O ani de existenţă a Institutului
"
"Bukowina din Augsburg, următoarele: "Centrul de Studii <<Bucovina)) a stabilit
de la început cele mai fructuoase legături de colaborare cu Bukowina-Institut din
Augsburg, care între timp, datorită activităţilor comune pe tărâm ştiinţific, au
devenit o tradiţie. Cercetători ai Centrului nostru de Studii au fost invitaţi în
repetate rânduri de către institutul de cercetare de la Augsburg, după cum şi
cercetători ştiinţifici din Augsburg au venit de mai multe ori în Bucovina"36.
Cele trei Institute ,,Bucovina", la ale căror conferinţe, praf. dr. Radu Grigoravici,
în ciuda vârstei înaintate, participa cu referate ştiinţifice, au fost iniţiatoarele mai
multor proiecte, care pot fi rezumate în sintagma-cheie "triunghiul european
Schwaben- Bucovina de Nord - Bucovina de Sud". Astfel, pe tărâm ştiinţific a
început un dialog transfrontalier care a însemnat întâlniri între tineri şi cercetători
experimentaţi, schimb cultural şi colaborare politică. Parteneriatul regional semnat la
2 mai 1 997 între Schwaben, Cernăuţi şi Suceava a fost, la acea vreme, unic în
Europa. Baza acestui parteneriat a constituit-o un proiect ce a implicat câte 12 tineri
din fiecare regiune, din 1 995 până în 1 997, cu titlul "Triunghiul european". "Timp de
trei ani, ei au trebuit să studieze, să descrie, să analizeze şi să compare diverse
aspecte ale regiunilor Schwaben, Cernăuţi şi Suceava. În cadrul acestei activităţi,
participanţii din cele trei regiuni trebuiau să fie, pe cât posibil, identici, aşa încât
procesul înţelegerii şi al colaborării să fie menţinut pe toată durata praiectului"37• La
33

Ibidem, p. 9.
Ibidem.
35 Ibidem.
36 D. Vatamaniuc, Gute Zusammenarbeit - Grundlagefruchtbarer Beziehungen, în " «Kaindl
ArchiV». Zeitschrift des Bukowina-lnstituts fiir den Kulturaustausch mit den Volkem Mittel- und
Osteurofias", caiet 30 (serie nouă), aprilie-iunie 1 997, p. 1 89.
7 Ortfii ed Kotzian, Von der A ktion zur Deklaration - vom Projekt Eurodreieck zur Partnerschafl
Schwaben - Bukowina, în "<d<.aindl-Archi\1)>. Zeitschrift des Bukowina-lnsrituts fiir den Kulturaustausch
", caiet 35 (serie nouă), iulie-septembrie 1 998, p. 99.
mit den Volkem Mittel- und Osteuropas
http://cimec.ro
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fel ca în cazul sesitmilor de comtmicări ale celor trei Institute ,,Bucovina", în
proiectul "Triunghiul european" s-a simulat diversitatea lingvistică a Bucovinei,
evidenţiindu-se mai multe puncte de vedere europene. În toate săptămânile, la
seminarii s-a vorbit şi s-a scris în trei limbi: germană, română, ucraineană. Sarcina
traducerii a revenit tot mai mult participanţilor. Înainte de finalizarea proiectului
"
"Triunghiul european Schwaben-Bucovina de Nord-Bucovina de Sud , politicienii
marcanţi ai celor trei regitmi au semnat, în Sala de Aur a Primăriei din Augsburg, la 2
mai 1 997, un parteneriat regional, care continuă şi astăzi. La aniversarea a zece ani
de existenţă a Institutului ,,Bucovina" din Augsburg, în vara anului 1 998, preşedinţii
consiliilor judeţene ale celor trei regitmi s-au întâlnit pentru a discuta măsuri concrete
care fuseseră deja puse în practică prin proiectul "Triunghiul european"!
La mai mult de zece ani după această întâlnire, structura institutelor
" din cele trei ţări s-a schimbat, au apărut direcţii de activitate şi cerinţe
Bucovina
"
diferite în domeniul ştiinţific. Conferinţele comune nu au mai avut loc de multă
vreme. Între timp, România a devenit membru UE şi a putut verifica pe teritoriul ei
efectele cuvântului magic "Uniunea Europeană". Ucraina îşi caută în continuare
drumul între Europa şi o Rusie devenită mai puternică din punct de vedere politic,
este măcinată de conflicte interstatale şi este în pericolul de a fi părăsită de tot mai
mulţi cetăţeni prin emigrare. Şi în cadrul parteneriatului european dintre Bucovina
şi Schwaben, care a fost completat prin proiectul "Patru regiuni pentru Europa", cu
participarea Franţei (oraşul Mayenne), îşi spune cuvântul viaţa de zi cu zi. Valoarea
cercetării fundamentale ştiinţifice privind Bucovina este pusă sub semnul întrebării,
iar planificarea şi realizarea proiectelor editoriale comune şi schimbul de
experienţă la nivel oficial între institute abia dacă mai au loc. Spiritul unui prof. dr.
Radu Grigorovici şi dezvoltarea unor noi impulsuri sunt cerinţe imperative.
Ce rămâne este Bucovina, acea regiune ai cărei oameni caută şi trebuie să-şi
găsească locul lor în Europa. Bucovina are nevoie de susţinători, de europeni şi
patrioţi adevăraţi de talia lui Radu Grigorovici, care să cunoască şi să-şi asume
cunoaşterea acestei regiuni. De aceea, în final, se pune din nou problema existenţei
unei conştiinţe regionale bucovinene.

Particularităţi bucovinene sau
Ce caracteristici deosebite definesc conştiinţa regională bucovineană?
În istoria regiunii Bucovina există o serie de particularităţi, altfel spus
structuri, care au dus la o întărire a conştiinţei regionale bucovinene şi la
perpetuarea ei până în prezent. Aceste particularităţi vor fi prezentate, pe scurt, în
continuare, aşa cum am făcut-o la conferinţa din Berlin38.
1 . Odată cu ridicarea Bucovinei la rangul de Ducat, în 1 849, şi la cel de Ţară
de Coroană autonomă, a apărut ideea conştiinţei regionale în rândul populaţiei.
38 Conferinţa "Regiuni http://cimec.ro
uitate: Bucovina"
(vezi nota 8).
/ http://institutulbucovina.ro
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2 . Acest "amestec fantastic de etnii, religii şi limbi" a făcut posibilă identificarea
populaţiei cu regiunea într-un mod deosebit, atât timp cât ideea de stat austriac39 , în
sensul unui stat al naţionalităţilor, a pennis această identificare şi în plan politic.
3 . Ausgleich-ul austro-ungar din 1 86740, care anexa Ducatul Bucovinei, ca
Ţară de Coroană răsăriteană, jumătăţii austriece a monarhiei, a favorizat
identificarea cu regiunea Bucovina, cu atât mai mult cu cât în jumătatea ungară se
cultiva naţionalismul într-un stat unitar. De asemenea, reprezentanţa politică,
cultura politică în sistemul partidelor, era mult mai redusă în jumătatea ungară a
monarhiei bicefale, decât în cea austriacă.
4. Introducerea unui Parlament propriu al Bucovinei, în 1 86 1 , a facilitat nu
doar convieţuirea pozitivă a diverselor grupuri etnice din Bucovina, ci şi conştiinţa
regională bucovineană.
5 . Odată cu adoptarea Constituţiei pentru jumătatea austriacă a imperiului,
adică a unei noi Constituţii, în 1 86i1 , după divizarea monarhiei, în art. 1 9 se
prevedea că "toate naţiunile statului" erau "egale în drepturi şi fiecare naţiune" avea
naţionalităţii şi limbii sale", "o normă
"dreptul inviolabil la păstrarea şi conservarea
.42
de bază a dreptului naţionalităţilor' • Astfel autonomia Ţării Bucovinei a obţinut un
fundament juridic. Hugelmann denumea art. 1 9 "o lege a promisiunilor'.43. Ideea de
stat austriac devenise, fără îndoială, trans- sau multinatională.
'
44
6. Înfiinţarea şcolilor multietnice a dus la identificarea cu regiunea
Bucovina ca şi "categorie a vieţii cotidiene". Particularităţile acestor şcoli se pot
extrage din rapoartele anuale ale Consiliului Şcolar al Ţării Bucovinei.
7. Inaugurarea Universităţii "Alma Mater Francisco-Josephina'.45 la Cernăuţi
a însemnat pentru lumea academică ceea ce şcolile multietnice au însemnat pentru
întreaga populaţie a Bucovinei: mândria de a fi educat la o universitate proprie!
Dacă punem în balanţă renumele burgheziei cultivate din acea vreme se poate
observa câtă greutate avea, sub aspectul conştiinţei colective, apartenenţa la o
instituţie de învăţământ superior academic (universitate).
8 . După adoptarea Ausgleich-ului46 la 26.05. 1 9 1 0, Parlamentul Bucovinei
şi-a intensificat eforturile de a combate curentele naţionaliste din Bucovina, pentru
a asigura astfel reprezentanţa politică a diverselor naţiuni din Bucovina. În acel
39

nota 1 5).

Despre ideea de stat austriac, vezi: Otto-Friedrich Hallabrin, op. cit. , p. 454-463 (vezi

40 Ortfried Kotzian, Die Umsiedler. Die Deutschen aus West-Wolhynien, Galizien, der
Bukowina, Bessarabien, der Dobntdscha und in der Karpatenukraine. Studienbuchreihe der Stiftung
Ostdeutscher Kulturrat, voi. I l , Miinchen, 2005, p. 1 5 1 - 1 54.
41 Ibidem, p. 1 5 1 .
42 Karl Gottfried Hugelmann (ed.), Das Nationa/itătenrecht des a/ten Osterreich, WienLeipzig, 1 934, p. 8 1 .
4 3 Ibidem, p. 83.
44 Ortfried Kotzian, Umsiedler, p. 1 5 1 - 1 54.
45 Ibidem, p. 1 54- 1 55 .
46 Ibidem, p. 1 55-1 59. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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moment, conştiinţa regională bucovineană era şi expresia satisfacţiei că, în mijlocul
unui "conglomerat" etnic, s-a găsit o soluţie comună pentru conflictele politice.
9. O contribuţie semnificativă la formarea conştiinţei regionale bucovinene
au avut-o evreii47. După ce Bucovina a devenit ţară de coroană, ei s-au emancipat
în perioada istorică dintre 1 849 şi 1 9 1 8, denumită de ei "epoca de aur", cu ajutorul
limbii şi culturii germane.
1 O. Cu privire la convieţuirea dintre evrei şi germani în Bucovina,
dr. Wilhelm Kosch, profesor la Universitatea din Cernăuţi, făcea în revista "Neue
Jiidische Monatshefte", în anul 1 9 1 6, următoarea analiză: "Noi, bucovinenii,
indiferent de naţionalitate şi orientare politică, nu facem, în fond, deosebire între
antisemitism şi filosemitism, evrei asimilaţi şi «evrei liberali» ... Noi, bucovinenii,
cunoaştem doar evrei, germani ş.a.m.d. Acest lucru este suficient pentru
construirea şi aplicarea politicii noastre." Şi concluzionează: "Poate că marii
legiuitori învaţă din scurta istorie a micii Bucovine cum trebuie să guverneze
pentru a ajunge la convieţuire paşnică şi unitate, în loc de duşmănie şi dezbinare.'.-48
Aceasta este contribuţia deosebită a Bucovinei la cultura politică a Europei.
1 1 . Urmările Primului Război Mondial pentru Bucovina49 au schimbat şi
atitudinea populaţiei faţă de conştiinţa regională bucovineană. Cu toate că Bucovina
era regiunea cea mai dezvoltată care a fost anexată noului stat român după tratativele
de pace de la Paris, situaţia era complet nouă pentru locuitorii ei. Exista o naţiune,
românii, şi numeroase minorităţi în cadrul statului naţional România Mare.
Conştiinţa regională bucovineană a perioadei interbelice s-a limitat doar la lupta
pentru drepturile minorităţilor, a popoarelor şi grupurilor etnice neromâneşti.
12. Elementul de consolidare a identităţii în cadrul diversităţii etnice bucovinene,
în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, 1-a constituit experienţa comună a
50
aproape tuturor grupurilor etnice, trăită prin refugiu, strămutare, deportare şi exil .
1 3. Cei care şi-au păstrat conştiinţa regională bucovineană în timpul ideologiei
marxist-leniniste în Uniunea Sovietică şi România, după cel de-al Doilea Război
Mondial, au fost mai puţin locuitorii Bucovinei, de acum înainte divizată, şi mai mult
bucovinenii răspândiţi în lume: germanii bucovineni din Republica Federală
Germania şi Austria51, evreii bucovineni din Israel52, cu ziarul lor de limbă germană,
,,Die Stimme" [Vocea], bucovinenii din SUA, Canada sau Brazilia53, românii şi
47

Ibidem, p. 1 62-1 65 .
Wilhelm Kosch, Juden und Deutsche in der Bukowina, în "Neue Jiidische Monatshefte.
Zeitschrift fii r Politik, Wirtschaft und Literatur in Ost und West", anul 1 , caiet 6 din 25. 1 2. 1 9 1 6,
'
p. 1 50f.
49 Ortfried Kotzian, Umsiedler, p. 1 66ff.
50 Ibidem, p. 1 79- 1 8 1 .
5 1 Ibidem, p. 1 82-1 84.
52 Ibidem, p. 1 98-200.
53 Ibidem, p. 1 87- 1 9 1 ; pentru SUA şi Canada vezi : William Keel, Kurt Rein, (ed.}, German
Emigration from Bucovina to the Americas. Results of the investigations and a guide to further
research, Augsburg-Kansas, 1 996 (engl.) şi Ruth Yiaria Kotzian, The Emigration of Bucovina
Germans to the United States of America (1880-1914), Augsburg, 1 993 (engl.); pentru Brazilia:
Ayrton Gonfi:alves Celestino, Los
Bucovinos do
Brasil, Rio Negro-Parană, 2002 (portug.).
http://cimec.ro
/ http://institutulbucovina.ro
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ucrainenii bucovineni din exil. În URSS şi în România lui Ceauşescu bucovinenii
au tăcut. Până la revoluţie, la fel de tăcuţi au rămas şi bucovinenii stabiliţi în
Republica Democrată Germană, ca şi polonezii şi ungurii bucovineni strămutaţi.
14. După 1 989 şi până în 1 99 1 , de la Revoluţia din decembrie şi căderea lui
Ceauşescu şi până la destrămarea Uniunii Sovietice şi independenţa Ucrainei,
conştiinţa regională bucovineană a însemnat pentru populaţia şi politica, respectiv
politicienii din Bucovina de �ord şi de Sud, un punct de plecare în reluarea şi
animarea contactelor dintre bucovinenii de pretutindeni. Experienţele istorice
comune - pozitive şi negative - în şi împreWlă cu Bucovina au jucat W1 rol
deosebit în acest sens. "Noi SWltem totuşi bucovineni", "Noi ne CWloaştem", "Noi
ne înţelegem", "Cum am putea valorifica această conştiinţă în viitor, pentru
oamenii şi regiWlea Bucovinei, în România şi Ucraina?" - acestea au fost
afirmaţiile şi întrebările care s-au auzit.
1 5 . Evoluţia celor trei Institute "Bucovina" din Germania, România şi Ucraina,
toate înfiinţate într-Wl moment "de cotitură", vor arăta în viitor cum conştiinţa
regională bucovineană- la începutul procesului de transformare, după o fază a lipsei
de orientare în noul sistem social democratic (în partea românească a Bucovinei) şi
după euforia eliberării de sub ,jugul sovietic" (în partea ucraineană a Bucovinei)- va
deveni o conştiinţă regională europeană. Poate că această conştiinţă regională
bucovirteană se va dovedi suficient de rezistentă în faţa noilor tipuri de naţionalism
din România şi mai ales din Ucraina, pentru a supravieţui ca factor de identificare a
bucovinenilor. Acesta ar fi elementul care ar asigura existenţa şi viitorul durabil al
Institutelor ,,Bucovina" din Rădăuţi şi Cernăuţi în Europa.
1 6. În prezent, "descoperirea provinciei literare Bucovina", cu autorii Rose
Auslander, Paul Celan, Alfred Margul-Sperber, Gregor von Rezzori, Georg von
Drozdowski, Selma Meerbaum-Eisinger şi mulţi alţii, precum şi cercetarea şi
receptarea lor, mai ales în mediul de expresie germană din Europa Centrală, a dus
la un înalt grad de cunoaştere a Bucovinei în rândul opiniei publice europene. Presa
s-a arătat interesată de aceste lucruri la fel de mult ca şi de filmele documentare din
cele mai diferite colţuri ale lumii. Mass-media moderne sunt cele care au
împiedicat căderea în uitare a Wlor importante personalităţi bucovinene şi au dat
conştiinţei regionale bucovinene o şansă pentru viitor.
O personalitate bucovineană, a cărei viaţă şi ale cărei realizări merită
amintirea, nicidecum uitarea noastră, este prof. dr. Radu Grigorovici!

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

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

EVOCĂRI

TEMEIURI ALE MODERNITĂTII ROMÂNILOR
BUCOVINENI - 200 DE ANI DE LA NAŞTEREA LUI
EUDOXIU HURMUZACHI
'

MARIAN OLARU

Grundlagen der Modernităt der Bukowiner Rumănen - 200 Jahre
seit der Geburt von Eudoxiu Hurmuzachi
(Zusammenfassung)

•

Der vorliegende Text prăsentiert im Allgemeinen die Rolle, die Familie
Hurmuzaki und besonders Eudoxiu Hurmuzachi m der national-identităren
Selbstbehauptung der Bukowiner Rumănen in der zweiten Hălfte des 1 9. Jahrhunderts
spielte. Nach der Revolution zwischen den Jahren 1 849 und 1 849 waren Eudoxiu
Hurmuzaki und die anderen Familienmitglieder im Mittelkpunkt der Ereignisse, die zur
Modemisierung der Provinz durch Reformen und Massnahmen fur die Entstehung
modemer staatlichen I nstitutionen - Verwaltungsorgane des Herzogtums, Schulwesen,
Verhăltnisse zwischen Priestertum und Klerus innerhalb der Bukowiner orthodoxen
Kirche, Griindung der Bukowiner Metropolitankirche, Entstehung und Entwicklung des
rumănischen Pressewesens in der Provinz, Griindung der Gesellschaft fur rumănische
Kultur und Literatur in der Bukowina, Forderung des rumănischen Theaterwesens, der
rumănischen Belletristik und Wissenschaft usw. - gefuhrt haben. Als Landesprăsident
hat Eudoxiu Hurmuzachi die zur Funktion des Landtages und zur Modemisierung der
ostlichsten osterreichischen Provinz erforderlichen Massnahmen getroffen. lm
nachfolgenden Artikel wird Eudoxiu Hurmuzachis Tătigkeit als Historiker dargestellt,
der 5 998 Dokumente hauptsăchlich aus den Wiener Archiven gesammelt und unter
dem Einfluss des wissenschaftlichen Geistes der Epoche ei ne Synthese der rumănischen
Geschichte unter dem Titei Fragmente zur Geschichte der Rumănen zu verfassen
versuchen hat.
Schliisselworter und -ausdriicke: Bukowina, Revolution zwischen 1 848 und
1 849, revolutionăre Programme, nationale Wiedergeburt, Nationalismus, Familie
Hurmuzaki, Eudoxiu Hurmuzaki, Gesellschaft fur Rumănische Kultur und Literatur in
der Bukowina, lntelektuelle.

•

Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.

Analele Bucovinei, XIX, 1 (38),http://cimec.ro
p. 1 9-27, Bucureşti,
20 1 2
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Aşa cum este cunoscut, după anul 1 804, anul întoarcerii lui Doxachi, numele
de Hurmuzaki este strâns legat de Bucovina1 • Rolul familiei Hurmuzaki, în
Bucovina, a fost acela de a stabili legături, prietenii durabile, schimburi de epistole
şi de idei cu mulţi dintre fruntaşii românilor din provinciile istorice locuite de
aceştia2 • Timp de aproape un secol activitatea membrilor familiei Hurmuzaki, în
cele mai diverse domenii ale afmnării spirituale a românilor din Bucovina, a făcut
posibilă salvarea caracterului românesc al acestei provincii. În acest fel au fost
ridicate şi pregătite elitele româneşti din provincie, care au declanşat evenimentele
din octombrie-noiembrie 1 9 1 8, în urma cărora Bucovina revenea la Patria Mamă.
Anul acesta, la 29 septembrie, se împlinesc 200 de ani de la naşterea lui
Eudoxiu Hurmuzaki (1 8 1 2- 1 874), reprezentant de seamă al unei nobile familii de
boieri români, din Bucovina, care, împreună cu fraţii săi, a înţeles să se pună în
slujba ideii renaşterii naţionale a semenilor săi. Acesta a trăit într-o vreme în care
cererile naţionale erau imperioase. Este îndeobşte cunoscut că identitatea naţională
e rezultatul unei "construcţii" intelectuale, prin care oamenii politici şi intelectualii
din secolul al XIX-lea, pornind de la tradiţii preexistente, surse scrise, legende şi
credinţe, folosite într-un mod inedit, au făurit unitatea politică sau autonomia3 •
Ideea naţională pe care o promovează este inspirată de naţionalismul romantic şi
structurată pe liberalism4. Naţionalismul este legat de apariţia societăţii moderne şi
"multiplicarea schimburilor şi prin 5migraţii- a contactului dintre lumi care, până în
acel moment, se ignorau reciproc" • Apărută ca urmare a democratizării accesului
la cultură, intelighenţia se opune "înaltei culturi" (de expresie germană) dând
culturii populare expresie sistematică şi valorizare superioară prin tradiţii, folclor,
limbă şi istorie. Această strategie duce la obţinerea sprijinului popular şi determină
concurenţa cu naţionalismele celorlalte etnii ale Austro-Ungariei (în cazul nostru
ale Bucovinei). Teoreticienii consideră că, în Europa Centrală şi de Est,
1 Familiile boiereşti române. Istoric şi genealogie (după isvoare autentice), Bucureşti, Editura
"Minerva" , 1 899, p. 277-278. Familia Hurrnuzaki se număra printre cele mai vechi familii ale
Principatului Moldova, fiind înrudită cu familiile Murguleţ şi Movilă, în secolul al XVH-Iea. Doxachi
(Eudoxiu) Hurrnuzaki s-a născut în 1 782, la Horodiştea, cu moşii în Moldova şi în Bucovina, de aceea
avea dublă cetăţenie, austriacă şi moldovenească. Doxachi s-a întors, în 1 804, în Bucovina. A obţinut
titlul de căminar, în 1 8 1 9, apoi pe cel de mare agă, în 1 827, şi de mare vomic, în 1 856. A decedat în
1 857 şi a fost îngropat la Cemauca, alături de soţia sa, Ileana M urguleţ, lângă biserica pe care au
ridicat-o acolo. Soţii Hurrnuzaki au avut două fete (Eufrosina, căsătorită cu boierul basarabean Petre
Petrino şi Elisa, căsătorită cu marele logofăt George S turdza) şi cinci fii: Constantin, Eudoxiu,
George, Alexandru (Alecu) şi Nicolae.
2 Mihai Iacobescu, Din istoria Bucovinei. De la administraţia militară la autonomia provincială,
voi. 1 ( 1 774-1 862), Bucureşti, Editura Academiei, 1 993, p. 357.
3 Patrick J. Gery, Mitul naţiunilor: originile medievale ale Europei, Traducere, studiu
introductiv şi note explicative de Alexandru Madgearu, Târgovişte, Editura ,.Cetatea de Scaun", 2007,
p. 44.
4 George Uscătescu, Comemorarea a o sută de ani de la Unire, în Destin", revistă de cultură
"
românească, Madrid, Caietul nr. I l , 1 959, p. 4.
5 Alain Dieckhoff, Naţiune şi raţiune de stat. Identităţile naţionale în mişcare, Traducere de
", 2003, p. 40-4 1 .
Curtea Veche
Marilena Andrei, Bucureşti, Editura
http://cimec.ro
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naţionalismul a evoluat în "trei stadii î n procesul de creare a comunităţilor
originale"6. Familia Hurmuzaki s-a aflat, cu certitudine, în etapele a doua şi a treia
ale acestui proces, ce îi cuprindea şi pe românii bucovineni, alături de celelalte etnii
ale Bucovinei care au dezvoltat naţionalismele lor şi proiecţiile statale proprii.
Eudoxiu Hurmuzaki a urmat cursurile liceale la Cernăuţi, între anii 1 824 şi
1 830, şi a fost apreciat de profesorii săi cu calificativele "primus inter eminentes"
în clasa întâi şi "prima praemio donatus", în clasa a IV-a7. Apoi, a urmat Facultatea
de Drept, la Universitatea din Viena, între anii 1 830 şi 1 835. În capitala austriacă,
tânărul Eudoxiu Hurmuzaki a cunoscut forţa extraordinară de atracţie pe care o
reprezentau ideile romantismului şi ale revoluţiei, care anunţau apropiatul eşec al
vechiului regim în Europa Centrală şi de Est. De aceea, după terminarea studiilor
universitare a rămas la Viena, pentru a se dedica cercetărilor în arhive. Pentru că
generaţia de la 1 848 a fost în sens larg o "generaţie intelectuală", iar spiritul ei s-a
format în Occident8, conştient de "planul ideologic, diplomatic şi politic"9 al
generaţiei sale, Eudoxiu Hurmuzaki a fost preocupat de căutarea adevărului istoric
în arhive. Cercetarea arhivelor şi studiul istoriei- mai ales a celei antice-, îşi avea
originea în fascinaţia pe care această disciplină o avea asupra elitelor cultivate ale
Europei şi, cu deosebire, asupra celor din Germania şi din Austria. Aşa 1-au
surprins evenimentele revoluţionare de la 1 848. Pentru o scurtă perioadă de timp, a
făcut parte din garda naţională din Viena, la care renunţă pentru a se întoarce în
capitala Bucovinei.
Fraţii Hurmuzaki au apreciat desfăşurarea evenimentelor revoluţionare, de la
1 848, ca un bun prilej pentru realizarea proiectului de a fi creat un stat, care să îi
cuprindă în hotarele sale pe toţi românii. De aceea, Alexandru şi Gheorghe
Hurmuzaki 1-au însărcinat pe Alecu Russo, aflat în drum spre Viena, să îi propună
împăratului Ferdinand 1 unirea tuturor românilor sub sceptrul habsburgic, într-un
stat daco-românesc10 • Apoi, i-au scris lui Eudoxiu Hurmuzaki "să intervină prin
intermediul unor persoane influente pe lângă împărat, ca acesta să nu refuze
1
coroana Principatelor Române, în cazul în care i se va propune" 1 • În aceste
condiţii, fraţii Hurmuzaki au încercat să editeze, în vara lui 1 848, o publicaţie ce ar
fi trebuit să se numească "Daca-România". De asemenea, încercând să realizeze
6 Patrick J. Gery, op. cit., p. 45, afirmă: Ele includ mai întâi, studierea de către un mic grup
"
de intelectuali «luminaţi» a limbii, culturii şi istoriei unui popor subjugat; în al doilea rând
transmiterea ideilor ştiinţifice de către un grup de «patrioţi», care le răspândeşte în societate; în final,
stadiul în care mişcarea naţională atinge apogeul de masă" .
7 Teodor Balan, Eudoxiu Hurrnuzachi. Discurs festiv rostit la 23 martie 1924, cu prilejul
serbării semicentenant!ui morţii sale, în sala Teatrnlui Naţional din Cernăuţi, Cernăuţi, Societatea
Tipografică Bucovinenană, 1 924, p. 4.
8 George Uscătescu, op. cit., p. 5 .
9 Ibidem, p . 7.
1 ° Constantin Ungureanu, Bucovina în perioada stăpânirii austriece (1 774-1 918): aspecte
etnodemografice şi confesionale, Chişinău, Editura Civitas, 2003, p. 1 23 .
10
Ibidem, p. 1 36.
11 Ibidem.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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dezideratul unirii tuturor românilor într-un singur stat, o delegaţie condusă de
Andrei Şaguna, formată din 1 2 persoane, între care se aflau Eudoxiu Hurmuzaki şi
Mihai Bodnar, au prezentat împăratului Memoriul naţiunii române din Marele
Principat al Ardealului, din Banat, din părţile vecine ale Ungariei şi din Bucovina,
la 1 3/25 februarie 1 849. Acesta cuprindea opt puncte prin care se cerea: unirea
tuturor românilor din imperiu sub sceptrul Austriei, administraţie naţională
autonomă în plan politic şi religios, introducerea limbii române în administraţie,
adunare generală anuală a tuturor românilor, reprezentare proporţională în
parlamentul austriac, ziar naţional şi împăratul Austriei ar fi trebuit să poarte titlul
de "mare duce al românilor"12. Ideea unirii tuturor românilor din imperiu într-o
singură entitate statală, autonomă, susţinută de fraţii Hurmuzaki, a fost întâmpinată
cu rezerve de unii dintre boierii bucovineni, dar şi de adversarii ideii pandacice,
recrutaţi dintre susţinătorii naţionalismelor aflate în concurenţă cu cel al românilor
bucovineni. De altfel, nici autorităţile austriece nu erau interesate să susţină acest
proiect românesc şi, ca urmare, la 1 O martie 1 849, au respins cererea constituirii
unui Ducat românesc. Prin Constituţia din 4 martie 1 849, Bucovina obţinea statutul
de ţară de coroană (Land), pentru aplicarea căruia a trebuit să treacă mai bine de un
deceniu.
Întors din capitala imperiului în provincia sa natală, Eudoxiu Hurmuzaki a
contribuit efectiv la redactarea Petiţiei Ţării (Zur Begrilndung der Bukowinaer
Landes-Petition, tipărită la Viena, în 1 848). Folosindu-se de cunoştinţele sale de
istorie, Eudoxiu Hurmuzaki a arătat în acest document că Bucovina nu făcuse
parte, niciodată, din Galiţia. De aceea, Bucovina trebuia să se bucure de statutul de
provincie autonomă, "să aibă reprezentanţa ei deosebită, biserica ei autocefală şi
dreptul de a cultiva nestingherită limba românească" 13. Faptul acesta a stâmit
importante reacţii adverse, mai ales din partea rutenilor - care doreau o Bucovină
alipită Galiţiei şi care taxau, cele scrise în Petiţia Ţării, drept "minciuni
moldoveneşti" 1 4• E. Hurmuzaki a fost unul dintre principalii susţinători ai
autonomiei Bucovinei şi a acţionat în acest sens, alături de deputaţii
M. Ciupercovici şi M. Bodnar, împotriva grupării progaliţiene (compusă din
V. Murgoci, 1. Dolenciuc, V. Cârste şi Gh. Timiş). La 20 ianuarie 1 849, la Olmiitz,
Eudoxiu Hurmuzaki a fost alături de Iordachi Vasilco, Alexandru Goian, Mihai
Zotta, Iacob Miculi, Cristof Petrovici, Ion Calinciuc, Constantin Popovici, Nicolae
Hacman, Mihai Bodnar, Anton Kral şi episcopul Eugen Hacman, în delegaţia care
i-a înmânat împăratului Promemoriul la Petiţia Ţării Bucovina din anul 1 848
(Promemoria zur Bukowiner Landespetition). Acesta fost înaintat şi comisiei
parlamentare pentru alcătuirea Constituţiei, la 9 februarie 1 849. În acesta erau
cuprinse date istorice mai precise despre începutul statului românesc de la răsărit
1 2 /bidem.
1 3 Teodor Balan, op. cit., p. 6.
14 Ibidem, p. 7; C. Loghin, Anul 1848 în cu/turn şi literatura Bucovinei, Cernăuţi, Tipografia

Mi tropolitul Silvestru, 1 926, p. 1 4 - 1 5 .
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de Carpaţi. Ca urmare a acestor eforturi, deşi Eudoxiu Hurmuzaki nu era deputat în
Kremsier, în şedinţa din 28 februarie 1 849, comisia însărcinată cu alcătuirea unei
noi constituţii a hotărât acordarea statutului de provincie autonomă pentru
Bucovina. Această victorie se datora şi sprijinului pe care Eudoxiu Hurmuzaki 1-a
obţinut de la Anton Schmerling, ministru de stat, de la Alexandru Bach, ministru de
interne, şi de la alţi demnitari vienezi ai vremii1 5 .
Soarta acestei "ţărişoare", Bucovina, nu 1-a preocupat doar pe Eudoxiu
Hurrnuzaki. De aceea, membrii familiei Hurmuzaki - "Grachii românimii" 16, cum
îi numea Andrei Mureşanu -, au fost cei care s-au aflat în centrul evenimentelor
cultural-politice de la 1 848 şi până la revenirea Bucovinei în graniţele naţionale.
"Membrii acestei familii - scria Ioan 1. Nistor - au luptat în zile bune şi în zile rele,
cu stăruinţă, devotament şi sinceră dragoste pentru păstrarea naţionalităţii române,
pentru dezvoltarea şi afirmarea individualităţii politice a Bucovinei" 1 7•
În efortul susţinut de modelare a destinului colectiv al românilor bucovineni,
fiii lui Doxache Hurmuzaki - Eudoxiu, Alexandru, Gheorghe ("trifoliul") şi
Nicolae -, au avut un rol determinant; aceştia aveau o "instrucţie solidă" şi "inimi
generoase" . Ei au urmat exemplul părinţilor lor, care au cultivat virtuţile antice,
casa lor de la Cernauca18 era "adevărat model de viaţă familială moldovenească"19,
veritabilă "casă a lui Avraam"20• Aici au poposit mulţi dintre fruntaşii paşoptişti
care s-au refugiat la Cernăuţi. Îi amintim aici pe Vasile şi Iancu Alecsandri, Mihail
Kogălniceanu, C. Negri, G. Sion, A. Moruzzi, prinţul Gr. Cantacuzino, Al. I. Cuza,
Alecu Russo, fraţii Goleşti, fraţii Rosetti, episcopul Iustin de Edessa, Timotei
Cipariu, Iacob Bologa şi Grigori Mihale1 • Aici le-a cunoscut George Bariţiu pe
surorile Hurmuzaki - Eufrosina, căsătorită Petrino, şi Eliza, căsătorită Sturdza -, pe
care le caracteriza astfel: "Femei române, care în mijlocul unei reacţiuni generale
din toată Europa, în vederea baionetelor ruseşti şi turceşti, într-o epocă a
pesimismului universal, aveau tăria de suflet şi cutez a zice, divina presimţire şi
prevedere ca să poată scrie: «Daţi-mi voie să vă spun intima mea convingere: cauza
naţională va reuşi fără îndoială, în câtă vreme va avea aşa de demni şi curajoşi
15 Ilie Luceac, Familia Hurmuzaki, între ideal şi realizare (O istorie a culturii româneşti din
Bucovina în cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea), Cernăuţi, Editura "Alexandru cel Bun",
2000, p. 1 4 1 .
1 6 Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Ediţie şi studiu bio-bibliografic de Stelian Neagoe, Bucureşti,
Editura Humanitas, 1 99 1 , p. 57.
1 7 Ibidem.
18 C. Loghin, în Scriitori bucovineni. Antologie, Bucureşti, Tipografia " Reforma socială" ,
1 924, p. 1 O, afirmă: "Cernauca devine simbolul unităţii noastre naţionale. După un scurt popas tinerii
aceştia se duc spre vest, dar lasă în urma lor dragoste din dragostea lor pentru poporul românesc,
căldură din căldura lor pentru ideile naţionale, mândrie din mândria lor pentru trecut şi încredere din
încrederea lor în viitorul nostru".
1 9 Ion Nistor, op. cit. , p. 57.
20 Ibidem.
2 1 Constantin Loghin, Anul 1848 în cultura şi literatura Bucovinei, Cernăuţi, Tipografia
Mitropolitul Silvestru, 1 926, p.http://cimec.ro
5.
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apărători)), femei am zis, de această mărime sufletească, nu se poate să mai rămână
retrase şi ascunse de-naintea ochilor natiunii "22.
Scriind despre revoluţia de la 1 848-1 849, din Europa, C. Loghin aprecia că
"vântul revoluţionar, care se abătuse atât de năprasnic asupra Apusului Europei, şi-a
trimis până la noi doar o adiere binefăcătoare"23. Aşa se face că ,,revoluţionarii
ardeleni şi mai ales moldoveni, trebuind să pribegească din patria lor, au găsit larg
deschise casele familiilor boiereşti din Bucovina, unde au reuşit să reaprindă scânteia
conştiinţei naţionale"24 • În aceste condiţii, la Cernăuţi, la 1 5 august 1 848, au fost
alcătuite de către Mihail Kogălniceanu, Dorinţele partidei naţionale în Moldova,
unul dintre cele mai cuprinzătoare programe ale Revoluţiei Române de la 1 8491 849. Acestea cuprindeau, între altele, principiile de bază ale organizării statului
român modem şi ideea unirii Moldovei şi a Ţării Româneşti, "cheia bolţii fără de
care s-ar prăbuşi întreg edificiul naţional"2 5 . Sub aceste auspicii a apărut, la Cernăuţi,
la 4 octombrie 1 848, "Bucovina", gazetă pentru politică, religie şi literatură, cu text
paralel în limba română şi în limba germană, îngrijită de Gheorghe, Alexandru şi
Eudoxiu Hurmuzaki. Aşa cum afirmaseră în articolul-program, fraţii Hurmuzaki
şi-au îndreptat privirile spre toate ţinuturile în care locuiau românii, astfel a fost
posibilă aflarea între colaboratori a unor nume ilustre precum Vasile Alecsandri,
Dimitrie Bolintineanu, Vasile Cârlova, Constantin Negruzzi, Vasile Pogor, Mihail
Kogălniceanu, Andrei Mureşanu, Andrei Şaguna, Aran Pumnul ş.a.
Autorităţile austriece 1-au însărcinat pe Eudoxiu Hurmuzaki cu traducerea în
limba română a legilor imperiale, a Codului civil şi penal, apoi, din 1 850, acesta a
făcut parte din comisia pentru elaborarea unui lexicon de termeni juridici româneşti
pentru Bucovina şi din comisia pentru revizuirea şi completarea cărţilor didactice
româneşti.
Deşi, la 9 august 1 848 şi 7 septembrie 1 848, au fost emise două patente
imperiale prin care se desfiinţau obligaţiile de natură feudală şi cei mai săraci
dintre ţăranii din Bucovina au fost împroprietăriţi cu 80 000 ha de pământ, ţăranii
din zona Câmpulung erau în continuare nedreptăţiţi. Ca unul care cunoştea din
documente procedeele austriecilor, de mutare a bornelor de hota?6, în anii ocupării
părţii septentrionale a Moldovei, Eudoxiu Hurmuzaki fost cel care i-a sprijinit pe
tăranii bucovineni şi a alcătuit memoriul Strigătul după ajutor al comunelor
�parţinând Ocolului Câmpulung Moldovenesc din Bucovina. În urma acestui
memoriu şi cu susţinerea deputatului M. Ciupercovici şi a ţăranului Ilie Niculiţă,
22

Apud Ilie Luceac, op. cit. , p. 1 6 1 .
C . Loghin, Societatea pentrn Cultura şi Literatura Română în Bucovina (1 862-1942). La
80 de ani. Istoric şi realizări, Cernăuţi, 1 943, p. 1 .
2�
Ibidem. Ilie Luceac, op. cit., p. 1 3 1 , afirmă: "Mişcările politice din Moldova de la anii 1 82 1
ş i 1 848 au adus în Bucovina o mulţime de români moldoveni. Toţi aceşti a au găsit în casa lui Doxaki
Hurmuzaki o ospitalitate deplină şi sprij in ajungător" .
25 Istoria românilor,
voi. VII, tom 1, Constituirea României moderne (1821-1878),
coordonator acad. Dan Berindei, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, p. 296.
26
cit., p. 68-69. / http://institutulbucovina.ro
M ihai lacobescu, op.http://cimec.ro
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care "şi-au asumat răspunderea pentru veridicitatea informaţiilor"27, împăratul
Franz Iosif a dispus înfiinţarea unei comisii mixte. Aceasta a funcţionat între 1 863
şi 1 872 şi a dus la împlinirea parţială a revendicărilor ţăranilor, adică au fost
retrocedate 37 954 jugăre şi 954 de stânj eni pătraţi din pământul revendicat. Ca
urmare, Domeniul Camera! Câmpulung a fost desfiinţat şi locuitorii acestei zone au
ridicat, în amintirea acestui moment, o movilă pe care au numit-o "Movila lui
Hurmuzaki". Pentru că i-a reprezentat cu succes în procesele cu statul austriac,
locuitorii din Câmpulung 1-au ales, în 1 86 1 , reprezentant în Dieta Bucovinei şi în
Camera Deputatilor a Consiliului Imperial.
În bună rr{ăsură şi prin activitatea neobosită a fraţilor Hurmuzaki, Bucovina a
obţinut statutul de "ţară de coroană", adică "Land" , care avea să fie consacrat în
Constituţia din 26 februarie 1 86 1 şi întărit prin Diploma imperială din 9 decembrie
1 862, care consfinţea stema, drapelul şi afirma autonomia Ducatului Bucovinei.
Stema Ducatului, precum şi diploma, prin cugrinsul lor, aminteau de originea daca
latină a locuitorilor din vechime ai provinciei 8 •
Reintrarea Austriei în era liberalismului politic a făcut posibilă reluarea
activităti politice şi în Bucovina. La 6 aprilie 1 86 1 , la prima sesiune a Dietei
Bucovi�ei a participat şi Eudoxiu Hurmuzaki. Încă de la început acesta a cerut ca
să se alcătuiască un regulament al Dietei pentru că: "libertatea fără ordine duce la
anarhie, iar ordinea fără libertate duce la despotism"29• În timpul cât E. Hacman a
fost primul preşedinte al Dietei, E. Hurmuzaki a fost vicecăpitan al Ţării şi, din
1 863, a urmat ca preşedinte al Dietei şi căpitan al Ţării (Landeshauptmann), până
la moartea sa, în 1 874. El s-a îngrijit de apărarea drepturilor naţiei din care
provenea, adresându-se Dietei în limba română30: "Vă salutez cu toată simpatia
conaţională şi cu toată ardoarea patriotică la această readunare, al cărei scop este
înaintarea iubitei patriei noastre, întru toate cele ce privesc bunăstarea ei materială
şi morală. Calea ce conduce la scopul acesta este lungă şi grea, căci câmpia
reformelor este tot aşa întinsă şi spinoasă, precât de nemărginită este înflorirea unei
ţări, precât de felurite sunt pedicele şi greutăţile care se nasc din diferinţia şi
nepăsata struncinare ale intereselor particulare şi individuale. Numai un patriotism
înfocat poate învinge asemenea stavile, acel patriotism totodată naţional şi liberal,
carele fiind înrădăcinat în istoria, tradiţia şi deprinderea strămoşilor noştri R e o
scenă mai întinsă şi glorioasă, ne va conduce, precum sperez, de acum înainte" 1 •
La fel ca şi intelectualii ardeleni, care profitaseră de liberalizarea pe care o trăia
Austria, între 1 86 1 şi 1 866, pentru a înfiinţa ASTRA, bucovinenii însufleţiţi de
Orest Reni de Herşeni, Nicolai Vasilco, Mihai Zotta, Leon Popescu ş.a. au înfiinţat
2 7 Constantin Ungureanu, op. cit., p. 1 32.
28
Acad. Radu Grigorovici, Diploma Imperială din 9 decembrie 1862, în "Analele Bucovinei",
anul II, nr. 2, 1 995, p. 463-469; Constantin Ungureanu, op. cit. , p. 1 40.
29 T. Balan, op. cit., p. 8.
3 0 Apud Ion �istor, op. cit., p. 1 1 3 :
"în limba naţiei de căpetenie a ţării şi pe pământul acesta
mai cu seamă românesc".
3'
· Ilie Luceac, op. cit., p.
293.
http://cimec.ro
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Reuniunea românească de leptură32 , la 1 9 aprilie/1 mai 1 862. Ideea înfiinţării
Reuniunii a fost a lui 1. Gh. Sbiera şi tot el a scris şi statutul acesteia. "Ctitorie a

generaţiei intelectualilor de la mijlocul secolului precedent, în fruntea cărora stăteau
Hurmuzăkeştii, Societatea pentru Cultură a fost, până la Unire, căminul sufletesc al
românilor bucovineni şi cetatea lor de rezistenţă naţională, de unde au pornit toate
33
iniţiativele vieţii culturale şi naţionale" , scria Grigore Nandriş, la împlinirea a
şaptezeci de ani de la înfiintarea institutiei
' culturale amintite.
În ianuarie 1 865, Alexandru Hurmuzaki a fost ales vicepreşedinte al
Societăţii pentru Cultură şi, în Cuvântul de deschidere, el a formulat dezideratele
Societăţii, pentru care a militat cu ardoare până la stingerea sa din viaţă, în 1 8 7 1 .
Dacă Eudoxiu Hurmuzaki a fost generosul ziditor al Colecţiei de Documente
Externe, Alecu Hurmuzaki a cunoscut ideile novatoare ale epocii, precum " Şcoala
psihologiei popoarelor", despre care a scris în "Foaia Societăţii " . In acelaşi timp,
membrii familiei Hurmuzaki se regăsesc în cele mai importante momente ale
istoriei Societăţii pentru Cultură. Gheorghe Hurmuzaki a fost preşedinte între 1 865
şi 1 882 şi deputat în Dieta Ţării ( 1 863-1 882). El a obţinut crearea Catedrei de
limba şi literatura română de la Universitatea din Cernăuţi şi a sprijinit apariţja
"Foii Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina" ( 1 865-1 869). In
aceasta, datorită vremurilor, numeroase sunt articolele de limbă şi literatură
română, de istorie naţională şi cele dedicate românilor sud-dunăreni. Ei au susţinut
răspândirea culturii naţionale, prin invitarea la Cernăuţi a unor importante trupe de
teatru românesc, susţinerea cursurilor de istorie a românilor, preocuparea pentru
modernizarea învăţământului din Bucovina şi introducerea ca obiecte de studiu
şcolar a istoriei, geografiei şi a limbii şi literaturii române.
Pentru meritele deosebite pe care le-a avut în susţinerea ţării şi ca membru al
nobilimii din Bucovina, Eudoxiu Hurmuzaki a primit titlul de baron din partea
împăratului Francisc Iosif, oraşele Cernăuţi şi Câmpulung 1-au ales cetăţean de
onoare şi, la 2 august 1 872, a fost ales membru în Societatea Academică Română.
32 În cele mai multe lucrări referitoare la acest subiect se subliniază faptul că ideea înfiinţării
Reuniunii pentru Leptură ar fi fost rodul influenţei pe care a avut-o înfiinţarea ASTRE! de către ardeleni.
C. Loghin, dimpotrivă, în conferinţa din 4 aprilie 1 932, susţinută la Universitatea Liberă, afirmă
următoarele: "De unde a pornit îndemnul pentru înfiinţarea acestei societăţi? Nu trebuie să-I căutăm în
afară. Nu ne-a venit, după cum se crede, de la Astra ardeleană, cu care încă nu se înfiripaseră legături
directe. Înfiinţarea acestei societăţi este rezultatul firesc al renaşterii naţionale - al celei de a doua
renaşteri naţionale - care se produce după reintroducerea constituţiei austriece, în anul 1 860. Ea este
rodul ideilor naţionaliste, sămănate din belşug în pământul Bucovinei de A. Pumnul şi fraţii
Hurmuzachi, ea este protestul intelectualilor bucovineni, ieşiţi din şcoala germană, împotriva neglijării
limbii româneşti în şcoală şi în serviciile publice, este reacţiunea instinctului naţional împotriva intenţiei
de germanizare şi înstrăinare". Cf. C. Loghin, Înfiinţarea Societăţii pentrn Cultură, în volumul Şaptezeci
de ani de la îiifiinţarea Societăţii pentrn Cultura şi Litera/lira Română În Bucovina (1862-1932).
Conferinte ţinute în cadrul serbărilor jubiliare, Cernăuţi, Tipografia Mitropolitul Silvestru, 1 932, p. 5 .
33 Grigore Nandriş, Şaptezeci de ani de la îiifiinţarea Societăţii pentm Cultură. Conferinţă
rostită la Radio Bucureşti, în data de 22 mai 1 932, în volumul Şaptezeci de ani de la înfiinţarea
Societăţii pentrn Cultura şi Literatura Română în Bucovina (1862-1932). Conferinţe ţinute în cadrul
serbărilor jubiliare, Cernăuţi, Tipografia
Mitropolitul
Silvestru, 1 932, p. V.
http://cimec.ro
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Eudoxiu Hurmuzaki a fost preocupat nu numai de cercetarea arhivelor, pentru
descoperirea informatiilor istorice relevante - activitate căreia i-a dedicat
'
importante resurse. În principal din arhivele vieneze, Eudoxiu Hurmuzaki a adunat
5 998 de documente cuprinse, după D. A. Sturdza, în 1 2 volume, cu 1 5 tomuri.
Activitatea aceasta deosebit de laborioasă a desfăşurat-o între anii 1 846 şi 1 858, cu
unele întreruperi34 . Pe baza informaţiei istorice bogate pe care o deţinea, el a scris
Fragmente zur Geschichte der Rumănen, lucrare pe care nu a reuşit să o termine.
Academia Română a publicat aceste Fragmente de istorie în cinci tomuri, între
1 878 şi 1 886 (şi un tom cu o traducere în limba română, 1 879). Acestea, împreună
cu cele opt tomuri, în unsprezece volume cu documente istorice externe, au
întemeiat Colectia Hurmuzaki
azi cu 44 de volume. Colectia Hurmuzaki
reprezintă una dintre cele mai importante contribuţii ştiinţifice ale vremii pentru
determinarea mersului spre progres şi modernizare al românilor.
Ziarele, revistele din epocă dovedesc faptul că, alături de fraţii Hurmuzaki,
mulţi dintre membrii familiilor boiereşti din Bucovina, precum şi intelectualii au
primit cu entuziasm activitatea de luminare naţională a românilor, prin gazete,
teatru, şcoală şi biserică. Un rol important i-a revenit, în această perioadă, Societăţii
pentru Cultura şi Literatura Rămână în Bucovina care, conform statutelor sale, a
militat pentru ca românii să nu înceteze "a fi români " (Al. Hurmuzaki). De aceea,
Societatea pentru Cultură a folosit importante resurse financiare, materiale şi
umane, pentru dezvoltarea culturii şi afirmarea românilor bucovineni în toate
ramurile ştiinţei. Aceasta, alături de celelalte fapte de seamă ale fraţilor Hurmuzaki,
reprezintă cea mai importantă moştenire, cu roade importante până în timpul celui
de al Doilea Război Mondial. '
La împlinirea a 200 de ani de la naşterea lui Eudoxiu Hurmuzaki şi a 1 50 de
la înfiinţarea Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina,
moştenirea Hurmuzăkeştilor este una deosebită: necesitatea formăriilafirmării
elitelor naţionale şi culturale şi slujirea de către acestea a idealului naţional prin
şcoală, limbă şi biserică.
La scurt timp după reînfiinţarea Societăţii pentru Cultura şi Literatura
Română în Bucovina, după 1 989, în condiţiile istorice ale prăbuşirii comunismului
şi disoluţiei U.R.S.S., un grup de intelectuali din Bucovina au făcut paşii necesari
pentru înfiinţarea Institutului "Bucovina" al Academiei Române - cu denumirile
anterioare de Centrul de Studii "Bucovina", Centrul pentru Studierea Problemelor
Bucovinei al Academiei Române-Filiala Iaşi (până în anul 2007). Acesta are drept
scop să ofere lumii ştiinţifice, decidenţilor şi iubitorilor de istorie, argumentele
necesare pentru înţelegerea schimbărilor profunde care s-au produs în cei peste
50 de ani, de la începutul celui de al Doilea Război Mondial şi până astăzi pe
teritoriul Bucovinei, provincie care, cândva, ar fi fost pentru Europa model de
convieţuire interetnică.
-

'

34

Ilie Luceac, op. cit., p.
1 35, 292. / http://institutulbucovina.ro
http://cimec.ro
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UN MILITANT CĂZUT ÎN UITARE:
DR. EMILIAN SLUŞANSCHI - 95 DE ANI DE LA MOARTE

*

LIVIU PAPUC

Ein vergessener Vorkiimpfer:
Dr. Emilian Sluşanschi - 95 Jahre seit seinem Tod
(Zusammenfassung)

••

Geboren in Czernowitz, als Sohn einer Intelektuellenfamilie, spielte Dr. Emilian
Sluşanschi eine wichtige Rolle in der Periode vor dem 1. Weltkrieg und wurde von der
Posterităt unrecht vergessen. Als Student in Czernowitz (Jura) war er Mitglied der
Akademischen Gesellschaft "Junimea". Spăter beendete er seine Rechtsstudien in
Wien, kehrte in die Bukowina zuriick, wurde zum Doktor promoviert ( 1 904) und
arbeitete fur eine Zeit als Rechtsanwalt in Wisnitz und Storozynetz. Seine publizistische
Tătigkeit begann 1 906 mit Artikeln in der "Patria"- Zeitung und als Chef-Redakteur an
cler "Gazeta Bucovinei ". Im selben Jahr nahm er an der Jubilăums-Ausstellung in
Bukarest zusammen mit der "Armonia"- Musikverein teil, dessen Sekretăr und
Prăsident er war. Als der 1 . Weltkrieg ausbrach, befand er sich in Storoyznetz. Er
fliichtete nach Bukarest und wurde dort zum aktiven Verteidiger des Eintritts
Rumăniens in den Kampf gegen Osterreich. Er tat es durch zahlreichen politischen,
sozialen, kulturellen, vor allem national-rumănisch eingestellten Artikel in Zeitungcn
wie "Adeverul", " Epoca", "Neamul românesc", "Revista Bucovinei", "Universul'' oder
"
"Viitorul . Er stand den Bukowiner Fliichtlingen aus Bukarest immer bei. 1 9 1 6 wurde
Emilian Sluşanschi die rumănische Staatsbiirgerschaft gewăhrt.
Schliisselwiirter und -ausdriicke: Emilian Sluşanschi, Akademische Gesellschaft
"
"
"Junimea , "Armonia - Musikverein, Bukowiner Fliichtlinge in Bukarest.

Figură marcantă a perioadei de dinaintea intrării României în Primul Război
Mondial, Emilian Sluşanschi s-a scufundat, odată cu trecerea sa dintre cei vii, în
mod surprinzător, în uitare, posteritatea fiind ingrată cu meritele sale. Chiar şi
Comunicare susţinută în cadrul Conferinţei Ştiinţifice I nternaţionale "Bucovina şi
bucovinenii în secolul al XIX-lea. Tradiţionalism şi modernitate", cea de a nouăsprezecea sesiune de
comunicări şi referate ştiinţifice a Institutului "Bucovina" al Academiei Române, închinată
Centenarului naşterii academicianului Radu Grigorovici, Rădăuţi, 1 0-1 1 noiembrie 20 1 1 .
Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.
•

·•

Analele Bucovinei, XIX, /(38), p. 29-37, Bucureşti, 20 1 2
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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astăzi rămas doar cu un articol de dicţionar (în impresionanta Encic/opedia
Bucovinei, datorată mult-vrednicului şi regretatului Emil Satco, îi sunt scoase în
evidenţă doar contribuţiile pe plan muzical - notabile, de altfel), numele său nu mai
face să tresară decât inimile filologilor care I-au cunoscut pe nepotul său Dan
Mihai Sluşanschi ( 1 943-2008), reputat savant, profesor universitar de limbi
clasice, plecat prea devreme dintre noi.
Emilian Sluşanschi provenea dintr-o familie de intelectuali, tatăl său, Vasile,
fiind învăţător, iar străbunicul Teodor, protopop al Ceremuşului, în 1 840. Tradiţia
"
familiei, consemnată şi de Arcadie Dugan în Albumul Mare al Societăţii Junimea
"
din Cernăuţi, îi face coborâtori din nobila familie polonă Sluszanski-Dj aworski,
"
ale cărei embleme se văd şi astăzi în vechiul Palat Regal Sobieski din Varşovia" ' .
Vasile Sluşanschi (1 850- 1 908 sau 1 909), căsătorit cu Anastasia Mantie
( 1 848-1 927), "femeie de inteligenţă şi energie uimitoare", "a fost mai întâi intendent
al Palatului Naţional (românesc) din Cernăuţi, apoi, absolvind Şcoala Normală,
învăţător în comunele Igeşti, Zahareşti (jud. Suceava) şi Ceahor (jud. Cernăuţi),
unde a fost director şcolar şi a luptat pentru limba de predare română în şcoala sa
primară"2 • Peregrinările sale prin Bucovina 1-au făcut şi pe copilul Emilian să
urmeze şcolile de la Cernăuţi, Rădăuţi şi Suceava (şi nu, cum spune Arcadie
Dugan, pentru că ar fi fost neastâmpărat"). Registrele matricole, care ne-au stat la
"
îndemână (nu am văzut perioada şcolarităţii cernăuţene), ne ajută să-i urmărim
traseul şcolar, după cum urmează.
Mărturii palpabile despre învăţământul instituţionalizat avem începând cu
semestrul al II-lea al anului şcolar 1 88 8/1 88 9, când foaia matricolă a Liceului din
Rădăuţi ni-l înfăţişează ca venit (probabil de la Cernăuţi) în clasa a 11-a, ca fiu al
învăţătorului Vasile din Igeşti, găzdaş la Mihail Ianovici, sluj itor bisericesc,
domiciliat pe Wladikastrasse (în anul următor aflăm şi numărul casei: 1 7 1 2), în
Rădăute. Diriginte i-a fost R. Wurzer, profesor de germană şi latină, iar la limba
română l-a avut pe Ilie Cărăuşu. În anul următor figurează ca urmând tot semestrul
al II-lea din clasa a 11-a, tatăl fiind învăţător în Storojineţ, iar diriginte fiindu-i Keller, tot
profesor de germană şi latină4. Clasa a III-a liceală, în anul 1 890/1 891 , ni-l arată cu
rezultate excelente la limba română şi muzică, stând în gazdă pe Gyrnnasiumgasse,
la Dumitru Halasievici, cântăreţ bisericesc, iar tatăl fiind învăţător tocmai la
Zahareşti5. Iată şi explicaţia firească a mutării tânărului la Liceul din Suceava, unde
îl vom găsi figurând în toţi anii următori, începând cu clasa a IV-a, în 1 89 1 1 1 892,
când a stat în gazdă la un Abager, l-a avut diriginte pe Iohan Tiron, profesor de
latină şi germană, iar din corpul didactic pe Simion Florea Marian, H. Muntean
1 Arhivele Statului Iaşi, Colecţia Dugan, Albumul Mare, voi. 1, f. 4 73 r+v. Această ascendenţă,
reală sau fabulatorie, se înscrie pe linia deja cunoscută în Bucovina a familiilor Porumbescu
Golembiowski sau Morariu-Andrievici-Kwiatkowski.
2 Dactilogramă a lui Barbu Sluşanschi - vezi cap. Mărwrii, în această carte.
3 Arhivele Statului Suceava, Fond Liceul ., Eudoxiu Hurmuzachi
Dosar nr. 1 6/ 1 888, f. 50 r.
4 Idem, Dosar nr. 1 711 889, f. 56 v.
5 ldem, Dosar nr. 1 8/ 1 890,
f. 80 r.
http://cimec.ro
/ http://institutulbucovina.ro
",

Un militant căzut în uitare: dr. Emilian Sluşanschi

3

-

95 de ani de la moarte

31

(la română şi greacă), D . Isopescul (matematică şi fizică), C . Mandicevschi
(geografie şi istorie), C. Procopovici (muzică), printre alţi{
Din perioada de început a liceului, momentul Rădăuţi, datează şi amintirile
din articolele Trăiască Regele! (23 decembrie 1 9 1 5) şi 25 de ani de la moartea lui
Alecsandri (24 august 1 9 1 5), în acesta din urmă, când - după cum spune
Sluşanschi, "eram băiat de 1 3 ani şi intrasem abia în clasa a treia a liceului de stat
"
din Rădăuţi - sub bagheta părintelui catihet Ioan Chelariu şi a profesorului de
română Ilie Cărăuş, a avut loc adunarea închinată trecerii la cele veşnice a lui
Vasile Alecsandri: "Atunci, pentru prima dată, a început să se desluşească oarecare
cunoştinţă că este o ţară şi un pământ în care limba românească nu e numai obiect
de instrucţie în şcoala nemţească, ci că trăieşte un neam mare şi puternic, care
vorbeşte această limbă zilnic şi în toate împrejurările vieţii. Iar când vorbitorul a
citat câteva versuri din mândra poezie Sentinela română, am simţit pentru prima
"
dată noţiunea politică de român ca neam cu meniri şi aspiraţiuni .
În anul 1 892/ 1 893, Emilian Sluşanschi se află în clasa a V-a liceală la
vestitul Gr. or. Gymnasium din Suceava, avându-1 ca diriginte pe C. Mandicevschi,
profesorul de germană, geografie şi istorie. Stătea în gazdă la Alexandru Voronca,
pe Zigeunergasse nr. 6537. Urmează rară probleme clasa a VI-a, în 1 893/1 894, cu
diriginte dr. Emil Sigall8, apoi clasa a VII-a, în 1 894/1 895, cu tot ce avea mai bun
în materie de profesori liceul sucevean: Simion Florea Marian (religie), Lazăr
Vicol (greacă), dr. Sigall (germană), Vasile Bumbac (română), dr. A. Daşchevici
(geografie şi istorie), C. Cosovici (matematică), D. Isopescu (fizică), Const.
Popovici (filosofie), C. Procopovici (muzică) şi H. Muntean (latină + dirigenţie).
Stătea acum în gazdă la Catarina Şandru, pe Gainagasse nr. 2849. În anul următor,
şi ultimul, îşi va schimba gazda la fierarul Franz Mohr, pe Burduzenergasse nr. 339,
diriginte fiindu-i Animpodist Daşchevici. Ca şi în ceilalţi ani, calificativele
superlative (vorzuglich) le-a obţinut la română şi muzică, domenii în care, de altfel,
0
se va ŞI remarca mai tarzm 1 .
Jaloane ale formării atitudinii naţionaliste româneşti apar şi în această
perioadă, mai cu pregnanţă, după cum mărturisesc sursele: "Ca octavan [elev de
liceu în clasa a VIII-a] a declamat la o serbare poezia patriotică Der Graf von
"
Habsburg în costum naţional, nemulţumind prin asta oficialitatea 1 1 , sau, în
formularea fiului său Barbu: "pe când era în clasa a 8-a a fost pus să declame
poezia «patriotică» intitulată Rudolf von Habsburg, şi nu mică a fost constemarea
«oficială» când declamatorul a apărut în faţa publicului în costum naţional
românesc, cu un lat brâu tricolor", şi încă: "licean fiind, i-a jurat pe tinerii săi
o

0

A

0

-

6 ldem, Fond Liceul .. Ştefan cel Mare ", Dosar nr. 3/1 892, f. 1 O 1 v.
7 ldem, Dosar nr. 5/1 893 (Registrul matricol), f. 1 4 1 r.
8 ldem, Reg. matr. nr. 5/1 894, f. 1 5 5 v.
9 ldem, Reg. matr. nr. 1 111 895, f. 1 84 v.
10
Idem, Reg. matr. nr. 2/ 1 896, f. 223 v.
11
Arhivele Statului Iaşi,http://cimec.ro
Colecţia Dugan,
Albumul Mare, voi. 1, f. 473 r + v.
/ http://institutulbucovina.ro

32

Liviu Papuc

4

colegi de la Liceul din Suceava, pe ruinele cetăţii lui Ştefan cel Mare, că vor fi
credincioşi ca unui mare mister gândului de înfăptuire a Daciei româneşti " 1 2•
Firesc, şi în perioada studenţiei cemăuţene poziţia hotărât românească se
păstrează. Ca student al Facultăţii de Drept, intră în Societatea Academică
,,Junimea" , în 1 895, în cadrul căreia a fost membru al secţiei literare, calitate în
care sustine conferinta
, Unele despre ajutorul propriu În dreptul german
1
(în 1 897) 3 • În 1 8981 1 8 99, "propune ca Alma Mater la comers să fie salutată în
limba latinească", pentru ca în Vinerea Patimilor din 1 899 să aibă o atitudine
hotărâtă, în fruntea unui grup de studenţi, împotriva poziţiei mitropolitului Arcadie
Ciupercovici, obedient stăpânitorilor austrieci. AcţiWlea elocventă de pe peronul
gării cemăuţene, evocată la unison de cei care 1-au pomenit în postumitate, are ca
urmare arestarea sa 14 şi excluderea din universitate pe timp de trei semestre, ceea
ce-l obligă să-şi termine studiile la Viena, unde devine imediat membru al
prestigioasei Societăţi România Jună" . Perioada universitară cemăuţeană, pe
"
parcursul căreia a fost mai mereu în societatea unor naţionalişti români de talia
fraţilor Branişte, este menţionată în articolul Strigăte În pustiu, din 22 noiembrie
1 9 1 5 : ,,Pe când eram student la Universitatea din Cernăuţi, sunt aproape 20 de ani,
o mare parte din lumea intelectuală românească din Bucovina avea obiceiul rău de
a se folosi în viaţa publică şi particulară de limba nemţească. Acest obicei se
încuibase în aşa măsură, încât devenise o adevărată calamitate naţională. Atunci
bătrânul academician Ion G. Sbiera, profesor de limba şi literatura română la
Universitate, pomi o agitaţie puternică pentru exterminarea acelei apariţii
regretabile. El întemeie o societate, Tinerimea română, ai cărei membri erau
obligaţi, sub amendă, să se folosească pretutindeni de limba română.
Această societate, sprijinită în acţiunea ei de Societatea Academică
«Junimea», unica societate românească de studenţi pe acea vreme, a produs W1
efect uimitor. Prin desele întruniri sociale şi printr-o propagandă vie, susţinută cu
multă energie, folosirea limbii germane fu înlăturată cu desăvârşire din cercurile
generaţiei tinere, ba chiar şi mulţi bătrâni, mişcaţi de atâta însufleţire juvenilă, au
aderat prin faptă la acţiunea noastră" .
Tot din această perioadă datează şi mărturia postumă a dr. Constantin Nastasi,
referitoare la influenţa lui Emilian Sluşanschi asupra tineretului şcolar din Suceava.
Între timp fusese şi recrutat ( la 1 898, după recrutarea mea - şi înainte de a fi
"
reformat - a trebuit să depun, împreună cu vreo 1 50 de flăcăi români, jurământul pe
drapel" - în articolul Trăiască rege/el), iar reformarea este suficientă explicaţie
pentru absenţa sa de pe front, ca să nu mai pomenim şi de sfârşitul prematur.
12

Din discursul lui Romul Cândea la reînhumarea osemintelor lui Emilian Sluşanschi la
Cernăuti - vezi anexele la volumul citat.
'u Corneliu Crăciun, Societăţi academice din Bucovina (l) . .. Arboroasa " şi .,Junimea ",
Oradea, Fundaţia Culturală Cele trei Crişuri " , 1 997, p. 20 1 . Arcadie Dugan dă titlul Ceva despre
"
ajutorulrropriu în dreptul german.
1 Evocată în articolul Aici şi dincolo. Gestul baroului pentru ghedenişti: Am făcut cunoştinţa
"
închisorii din Cernăuţi, am fost amendaţi de poliţie - eu unul cu 200 [de] coroane - şi afară de aceasta
"
.
ni s-a intentat şi proces criminalhttp://cimec.ro
/ http://institutulbucovina.ro
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După terminarea studiilor, Emilian Sluşanschi intră în magistratură la Viena,
dar revine în Bucovina, este promovat doctor în drept, în 1 904, şi se consacră
avocaturii, mai întâi la Vijniţa, apoi la Storojineţ. Între timp, ca şi mai târziu, ia
parte activă la manifestările culturale româneşti, cum ar fi dezvelirea bustului lui
Mihai Eminescu la Dumbrăveni, în 1 902 - vezi articolul "Armonia " la Bucureşti
(7-1 5 septembrie 1 906) dezvoltarea mişcării arcăşeşti în Bucovina, la care de
altfel a contribuit şi tatăl său 1 5, pentru care a compus şi imnul Marşul arcaşilor, pe
text de Vasile Huţan, datat Cernăuţ 19 octomvre 1 906", participă la seratele
"
culturale 1 6, sprijină trupele de actori români care vizitau Bucovina 1 7.
Pe alt plan, el este primul care iniţiază demersurile pentru înfiinţarea unei
Catedre de istoria românilor la Universitatea Adin Cernăuţi (care va lua fiinţă de-abia
în 1 9 1 2, cu Ion. 1. Nistor ca titular): "In 1 906, în şedinţa comitetului din
7 decembrie, la iniţiativa membrului emeritat dr. Emilian Sluşanschi, s-a luat
decizia de a se proceda la depunerea unei cereri oficiale de creare a Catedrei de
istorie naţională la Universitatea cernăuţeană. Solicitarea era legitimă atât din
punctul de vedere al numărului de studenţi români, raportat la numărul total al
studenţilor, cât şi din punctul de vedere al românilor din Bucovina, la care se
adaugă faptul că, exceptând 1 30 de ani, istoria acestei provincii a fost exclusiv
românească. Pentru a da greutate cererilor, se elaborează un text j ustificativ şi se
organizează mai multe întruniri ale studenţilor, prin care se susţinea cererea: «Dr.
Emilian Sluşanschi elaborează memorandul, urmează mai multe adunări ale întregii
studenţimi române din Cernăuţi .. »" (Raportul societăţii academice române
"Junimea " din Cernăuţi asupra anilor administrativi 1 908/9 - 192516 (de la 9
noemvrie 1908 până la 9 noemvrie 1926), Cernăuţi, 1 926, p. 29) 1 8 .
Ca avocat în Storojineţ 19 , unde 1-a avut alături în calitate de concipient pe
dr. Aurel Morariu, fost preşedinte al Societăţii "Junimea", Emilian Sluşanschi
apără drepturile românilor, organizează un club al intelectualilor români din
-

.

15 Filaret V. Doboş, în Arcaşii. Gânduri şi fapte din Ţara de Sus, 1905-1940, Cernăuţi, 1 940,
ne informeazA: "Primii dintre cărturarii satelor care au sărit cu toată inima în sprijinul arcăşiilor au
fost fruntaşii învăţătorimii, ca: Al. Ţăran, Anf. Ţurcan, S. Medvighi, Tudosan, V. Stănescu,
Sluşanschi [Vasile], Tit. Comoroşan . . . [mai urmează 32 de nume] şi toată pleiada contemporană de
apostoli ai satelor" (p. 64--6 5); Magistraţii: Gh. Bârtoi şi lorgu Toma, profesorii: Gh. Tofan şi
"
Gr. Halip, notarul Val. Halip, admin. silvic V. Halip, avocaţii: Dr. Costea Onciul, E. Vasilescu,
Em. Sluşanschi, M. C. Scalat [ ... ] şi atâţi alţi ctitori şi adăugători de arcăşii şi-au dat talantul lor moral
şi material la orice prilej pe altarul mişcării arcăşeşti " (p. 65).
16
" Secţia muzicală a Junimii a participat la serata Clubului Român şi a Jnternatului Ortodox
Român de Băieţi din Rădăuţi, în primăvara lui 1 906, ocazie cu care a reprezentat O noapte din
Ştrengăreşti, piesă comică pentru cor şi soli, cu acompaniament de pian, în interpretarea di letanţi lor:
dr. E. Sluşanschi, Ştefan Scalat, C. Şandru, A. Litviniuc, C. Jeremievici-Dubău şi Th. Nichitovici "
(Corneliu Crăciun, op. cit. , p. 98).
1 7 Î n acest sens, edificatoare este scrisoarea adresată prof. univ. 1 . Ursu, pe care am inclus-o în
capitolul Mărturii din volumul citat mai sus.
18 Corneliu Crăciun, op. cit., p. 79-80.
19 Avea deschisă Cancelaria în casa lui I oachim I eremievici, lângă Judecătorie. Casa încă mai
există - informaţie de la pr. Dumitru
Valenciuc,
căruia îi mulţumim şi pe această cale.
http://cimec.ro
/ http://institutulbucovina.ro
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localitate şi o cooperativă de consum, prin care arăta pe viu posibilitatea românilor
de a elimina verigile intermediare dintr-un comerţ aflat aproape exclusiv în mâini
străine. Un exemplu elocvent de acţiune hotărâtă (chiar dacă fără finalitate) îl
găsim în articolul Din justitia Austriei. Lupta pentru introducerea limbii române,
de unde iese din nou în �videnţă omul de acţiune: "Îndemnat de aceste cazuri
revoltătoare, am convocat pe ziua de 24 martie 1 9 1 3, la Cernăuţi, o adunare a
tuturor avocaţilor români. Din 29 avocaţi, candidaţi de avocat şi apărători, ne-am
adunat abia 1 3 inşi, deci mai puţin de jumătate, şi am redactat un protest, solicitând
totodată intervenţia deputaţilor pe lângă ministrul de Justiţie" .
Anul 1 906 este semnificativ pentru că mărturiseşte debutul publicistic al lui
Emilian Sluşanschi, cu articole în ziarul "Patria", şi calitatea de prim-redactor,
vreme de jumătate de an, la "Gazeta Bucovinei "20, dar mai ales cu participarea,
alături de Societatea Muzicală "Annonia", la Expoziţia Jubiliară de la Bucureşti, pe
larg descrisă într-un articol de ziar şi frecvent evocată ca punct nodal al unei
deveniri în spirit românesc. Pe planul acesta artistic, regretatul Emil Satco ne dă
destule informaţii: "În timpul studenţiei vieneze a pus bazele unei formaţii corale în
cadrul Societăţii Academice "România Jună" . A fost secretar şi apoi preşedinte al
Societăţii Muzicale "Annonia" din Cernăuţi. A organizat participarea acesteia la
Expoziţia Jubiliară din Bucureşti, 1 906. A întemeiat coruri la Vijniţa, Storojineţ şi
Cernăuţi. Mare animator al vieţii culturale bucovinene. Era şi un talentat bariton.
A jucat în operetele montate pe scena ,,Annoniei", a cântat în diferite spectacole,
remarcându-se ca un interpret de valoare. Stabilit în Bucureşti, în ultimii ani de
viaţă, a activat în cadrul Societăţii "Patrium Carmen" . Are câteva încercări de
compozitii. Dintre acestea, colinda În oraşul Vihleen, foarte reuşită, se cântă şi
astăzi d � către corurile bisericeşti, fără să se ştie autorul ei"2 1 • În alt loc, acelaşi
Emil Satco mai detaliază: Emilian Sluşanschi ,,ramane în ammtlrea
contemporanilor prin rolul Bulibaşa din opereta lui Tudor Flondor Noaptea
22
Sfântului Gheorghe , pentru ca, mai încolo, să precizeze că din trupa care a
susţinut reprezentaţia la 1 O mai 1 907 şi în zilele următoare mai făceau parte
Cornelia Sluşanschi - soţia lui Emilian - şi Aurel Berariu, fratele acesteia din urmă
(p. 1 55). În acelaşi an, găsim menţionată în surse şi lucrarea " Armonia " - 25 de
ani de muzică naţională, Cernăuţi, Mitr. Silvestru, 1 907, Anuarul jubileului de
25 ani ai " Armoniei ", cu o preţioasă schiţă istorică asupra celor 25 ani de viaţă ai
"
"
"3
"Annoniei , datorită secretarului ,,Annoniei , dr. Emilian Sluşanschi 2 .
20
Vezi articolul Greşeli politice. Păcat că nu am găsit o colecţie completă din aceste ziare, nici
măcar la Biblioteca Academiei Române.
21
Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, voi. II, Suceava, 2004, p. 402-403.
22
Idem, Muzica în Bucovina. Ghid biobibliograjic, Suceava, 1 98 1 , p. 70.
23
Leca Morariu, în Anuaml " Annoniei " semicentenare 1931, 1881-1931, Cernăuţi, 1 93 1 ,
p. 27. Mai menţionează acest anuar: Liviu Rusu, Muzica în Bucovina, în voi. Muzica românească de
azi, Cartea Sindicatului Artiştilor Instrumentişti din România, Bucureşti, 1 939, p. 827, şi Eiich Beck,
Bibliographie zur Landeskunde der Bukowina. Literatur bis zum Jahre 1965, voi. 1, Munchen, 1 966,
p. 236.
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Primul Război Mondial îl găseşte pe Emilian Sluşanschi la Storojineţ
(familia îi era în România), iar viaţa sa acolo ne este înfăţişată cu lux de amănunte,
semnificative, în broşura Bucovina în zilele ruşilor. Fragmente din carnetul meu.
Nu putem decât să regretăm dispariţia celorlalte carnete intime, despre a căror
existenţă ne vorbeşte fiul său, Barbu Sluşanschi. Nu rezistă mult în regimul de
beligeranţă instaurat în Bucovina şi evadează" (ca şi prietenul său Aurel Morariu
"
şi atâţia alţii) în ţara liberă, la Bucureşti, unde se aruncă din toate puterile în focul
luptei pentru intrarea României în război împotriva Austriei. Zeci de articole
politice, sociale, culturale îi poartă semnătura în ziarele Adevărul", Epoca" ,
"
"
Neamul românesc", Revista Bucovinei", Universul" sau Viitorul", menite să
"
"
"
"
dea pe faţă adevărul referitor la politica austriacă faţă de minorităţi, să dea în vileag
atrocităţile petrecute sub mâna de fier a colonelului (ulterior general) Fischer, să
întărească inimile refugiaţilor şi să îndemne la luptă pe toate căile, inclusiv cu arma
în mână. Cel mai activ dintre refugiaţii bucovineni a fost avocatul Emilian
"
Sluşanschi. Neobosit şi energic, el căută să intereseze cercurile bucureştene,
oficiale şi inoficiale, pentru soarta refugiaţilor bucovineni. El întotdeauna era
informat în care resort erau posturi de funcţionari neocupate şi ştia bine care
funcţionar superior era dispus să angajeze vremelnic pe câte un refugiat pentru a-i
asigura existenţa. Refugiaţii bucovineni, odată plasaţi, nevoia se ivi ca ei, împreună
cu refugiaţii din Ardeal, care la fel duceau dorul patriei, să se prezinte publicului
din vechiul regat", constată istoricul Teodor Balan24. Poziţia sa de amfs loiat al
Ministerului de Interne al României, alături de alt j unimean, George Toma 5, îl face
să fie în miezul lucrurilor şi să devină port-drapel al cauzei refugiaţilor, alături de
reprezentanţii de frunte ai ardelenilor, cu care a lucrat mână în mână.
La 22 iunie 1 9 1 5 ia fiinţă ,,Asociaţia buco'-:ineană", al cărei preşedinte a fost
E. Paşcan, profesor secundar din Bucureşti, iar secretar Emilian Sluşanschi. Pe de
altă parte, Constantin Turtureanu ne informează că În Bucureşti exista prin anii
"
1 9 1 5-1 9 1 6 un comitet de ajutorare a pribegilor iredentişti, ardeleni şi bucovineni",
în care figurau la loc de cinste bucovinenii Ion Grămadă, dr. Ion Nistor,
"
dr. Emilian Sluşanschi din str. Clucerului no. 10, Dimitrie Marmeliuc, dr. Aurel
Morariu şi alţi exponenţi spirituali ai pribegilor . [ .. ] Ajutorul varia între 40-300 lei
lunar, după rolul social al persoanei. Nu cunosc secretul fondurilor"26 • Aurel
Morariu ne oferă şi mai multe amănunte, cu date precise şi cu relevarea meritelor
deosebite ale lui Eusebie Paşcanu27.
Încă din mai 1 9 1 5, Emilian Sluşanschi mărturiseşte într-un articol, Proba de
naţionalitate. Un capitol din nevoile românilor bucovineni, dorinţa refugiaţilor de a
..

.

24 Tcodor Balan, Suprimarea mişcărilor naţionale din Bucovina pe timpul războiului mondial
1 9 1 4-1 918, Cernăuţi, 1 923, p. 183-184.
25 Anghel Popa, Societatea Academică .,Junimea " din Cernăuţi, 1878-1938, Câmpulung
Moldovencsc, 1 997, p. 1 1 9.
26 Constantin Turturcanu, În vâltoarea războiului (1 91 4-1919). Amintiri, Cernăuţi, 1 938,
p. 25-26, nota 2.
2 7 Dr. Aurel Morariu, Un capitol din viaţa pribegilor bucovineni. Colecta pentrn un orfelinat
al românilor din Bucovina, Extras
din "Calendarul
«Glasul Bucovinei»", Cernăuţi, 1 926, 7 p.
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obţine cetăţenia română: "Hotărâţi să rămânem pe viaţă în România şi în speranţa
că această Românie va cuprinde în scurtă vreme şi plaiurile noastre, un număr
considerabil de români bucovineni ne-am prezentat oficiilor poliţieneşti cu intenţia
să renunţăm la protecţia străină şi să ne desfacem cu câteva săptămâni mai nainte
de lanţurile cu care am fost născuţi. Am crezut că lucrul e cât se poate de uşor şi că
noi, fiind români de peste hotare, vom putea lepăda cu cea mai mare uşurinţă jugul
odios ce ne apăsa" . N-a fost să fie aşa, de-abia peste un an văzându-şi dorinţa
împlinită. După adoptarea de către Adunarea Deputaţilor, în şedinţa de la
27 ianuarie 1 9 1 6 , a proiectului de lege prin care i se recunoaşte calitatea de
cetăţean român d-lui Emilian Sluşanschi, român din Bucovina, domiciliat în
comuna Bucureşti, trimis la Comisiunea de indigenate la 6 februarie, aceasta se
întruneşte la 4 martie 1 9 1 6 (preşed. dr. C. Cantacuzino, C.B. Pennescu, D. Şuculescu,
N. Theodorescu) şi, având în vedere, printre altele, "că a renunţat la protecţiunea
austro-ungară şi că are o bună purtare în societate", admite cererea petentului, care
este supusă atenţiei Senatului la 1 2 martie şi aprobată în unanimitate28 . Legea este
promulgată cu Decretul nr. 1 686, din 22 aprilie 1 9 1 6, iar Diploma Regală datează
din 28 mai 1 9 1 6.
Anul 1 9 1 6 se dovedeşte însă a fi de rău augur pentru liderul bucovinean de la
Bucureşti, la 22 mai anunţând că este de trei luni bolnav, iar "după ce a zăcut cinci
luni, s-a stins în noaptea de 20/2 1 iulie 1 9 1 6, în locuinţa închiriată în Bulevardul
Bonaparte (astăzi Ilie Pintilie) din Bucureşti (casa a fost parţial distrusă de
cutremurul din 1 977), fără să fi avut norocul şi bucuria de a-şi vedea visul cu ochii:
intrarea României în războiul de întregire"29 . A fost înmormântat cu onoruri
militare, dat fiind că era Cavaler al Ordinului "Coroana României", în Cimitirul
"
" Sfânta Vineri din Bucureşti, pentru a fi reînhumat, în ianuarie 1 927, la Cernăuţi,
în cripta cumnatului său Constantin (Stănică) Berariu.
Familia lui Emilian Sluşanschi i-a fost sprijin, susţinere morală, întăritor la
vremuri grele. Soţia sa, Cornelia Berariu ( 1 880-1 966), era fiica preotului Artemie
Berariu şi a Iulianei, fiica mitropolitului Silvestru Morariu-Andrievici, figuri
notabile ale culturalităţii româneşti bucovinene. Fraţii acesteia aparţineau tot
rândurilor din faţă ale intelighenţiei: Alexandru Berariu, preot la Ceahor;
Constantin (Stănică) Berariu, recunoscut poet şi dramaturg, ulterior profesor
universitar şi directorul Teatrului Naţional din Cernăuţi; Victoria-Viorica a fost
căsătorită cu Vasile Găina, profesor universitar la Teologie; Aurel era un foarte bun
actor amator. Urmaşii lui Emilian şi ai Corneliei au fost la înălţimea părinţilor:
Horia ( 1 905-1 993), inginer chimist, Oltea (n. 1 906), căsătorită Cudalbu, şi Barbu
( 1 908-1 993), poet, estetician şi profesor, afirmându-se fiecare în domeniile lor de
activitate. Barbu, cel care a întocmit, în timp, o serie de temeinici arbori
28

"Monitorul Oficial", Dezbaterile Constituantei, nr. 37 din 1 5 martie 1 9 1 6.
Barbu Sluşanschi, Emilian Sluşanschi (1 877-1916), dactilogramă păstrată de nepotul
Emil-Ioan Sluşanschi, căruia îi mulţumim şi pe această cale pentru solicitudine - vezi cap. Mărturii
din volumul citat.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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genealogici ai familiilor înrudite, a fost căsătorit cu Silvia Procopovici, nepoata
academicianului Al. Procopovici, şi l-a avut ca urmaş pe Dan-Mihai Sluşanschi
(1 943-2008), reputat savant, al cărui nume se perpetuează prin Horia-Cristian
(n. 1 970) şi Emil-Ioan (n. 1 976), acesta din urmă fiind şi depozitarul comorilor
familiale, cel căruia se cuvine să-i mulţumim din plin pentru sprijinul acordat în
documentare.
Ce a însemnat Emilian Sluşanschi pentru cei care 1-au cunoscut? Un portret
de-al său poate fi uşor reconstituit din textele subsumate capitolului Mărturii, de
unde extragem aici câteva fraze: "El a propovăduit prin grai şi scris nenorocirea şi
durerea, dar şi dreptul la viaţă liberă a[l] patriei sale mai restrânse. Cu o sinceritate
şi convingere care, ca valoare morală, întrece toate sacrificiile, toate formele, chiar
desăvârşite, ale nenumăraţilor matadori naţionali, consacraţi sau improvizaţi,
Sluşanschi şi-a spus cuvântul cu bărbăţie, cu demnitate, jertfind în slujba idealului,
în care credea ca un fanatic, tot ceea ce era interes material, tot ceea ce
înţelepciunea şi marea prevedere oportunistă a altora credea, şi poate mai crede,
absolut şi în prima linie necesar"30 . G. Rotică îl considera "om al hotărârilor
îndrăzneţe şi imediate, cum trebuie să fie toţi câţi au o credinţă", pe care "dragostea
de neam l-a făcut în Bucovina din magistrat avocat, iar aci din avocat ziarist,
punându-i condeiul în mână ca să spună fraţilor săi dureri de la fraţi. Nu a căzut cu
arma în mână pentru eliberarea ţării sale, dar a căzut ţinând în mână un condei în
slujba aceluiaşi vis măreţ. N-a ţâşnit sângele său din pieptul găurit de glonţ
duşman, dar picătură cu picătură s-a scurs sufletul său în vârful peniţei, care numai
odată cu cea din urmă respirare a acestui suflet a încetat şi ea de a scrie despre
durerile nesfărşite ale Bucovinei noastre" . Nicolae Iorga a văzut în el "un blând şi
dulce visător, curat ca idealul pe care-I servea, sincer în prietenie, incapabil de a fi
duşmanul cuiva, copil la vârsta de bărbat matur", iar Romulus Cândea, în discursul
de la reînhumarea din 1 927, aprecia: "Emilian Sluşanschi a fost un animator, un
suflet entuziast şi un răscolitor de suflete. [ ... ] pururi activ, Sluşanschi a îndemnat
la liberare, a scris, s-a zbuciumat, a creat opinie publică în favoarea fraţilor săi
bucovineni. [ . . . ] Căci Sluşanschi n-a fost numai al familiei îndurerate, ci a fost al
nostru, al tuturora, lăsând generaţiei nouă îndemn pentru întărirea ţării pe care
dânsul a întrezărit-o în avântu-i de vizionar. De câte ori steagul liberării se va înălţa
în vânt deasupra Cernăuţilor, din cutele lui se vor pogorî unde de mângâiere asupra
mormântului lui Emilian Sluşanschi" .

p.

30 t Dr. Emilian Sluşanschi, în
" Revista Bucovinei", Bucureşti, anul 1, nr. 8, 1 5 iulie 1 9 1 6,
1 79- 1 84 (necrolog nesemnat,
dar
datorat
Aurel Morariu).
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EIN BUKOWINER KUNSTLER UND SEINE WURZELN
IN WEST UND OST. IN MEMORIAM: VOR 110 JAHREN
WURDE IN RADAUTZ PROF. HUBERT WOYTY-WIMMER
GEBOREN
LUZIAN GEIER

Un artist bucovinean şi rudele sale din est şi vest.
Î n memoria artistului plastic, profesorul Hubert Woyty-Wimmer,
născut în urmă cu 1 10 ani la Rădăuţi
(Rezumat)
Studiul de faţă readuce în actualitate viaţa şi activitatea unui artist bucovinean:
profesorul Hubert Woyty-Wimmer, născut la 14 octombrie 1 90 1 la Rădăuţi. Talentul de
desenator a fost remarcat de la o vârstă fragedă. Clasele primare le face la Rădăuţi, iar după
moartea prematură a tatălui, căpitanul de cavalerie Wilhelm Woyty, urmează cursurile
cunoscutului gimnaziu Melk an der Donau 1 Austria Aici îl are ca profesor de desen pe
renumitul Cari Richard Kromar von Hohenwolf. După examenul de bacalaureat, se înscrie la
cursurile Institutului naţional de predare şi cercetare în domeniul graficii din Viena
( 1 920-1 926), unde are prilejul de a studia sub îndrumarea unor prestigioşi profesori, precum
Erwin Puchinger (desen), Alfred Cossmann (gravură) şi Rudolf von Larisch (scris artistic şi
heraldică). Trăieşte la Viena, ca grafician liber-profesionist, până în 1 950. Se mută la
Londra, unde, până în 1 967, este colaborator la Imprimeria de titluri de valoare Thomas De
La Rue & Company Limited, şi, în acelaşi timp, colaborator extern la Administraţia Poştei
Naţiunilor Unite din New York. Activitatea sa în cadrul acesteia din urmă, în calitate de
siderograf (gravor în oţel) şi proiectant de timbre poştale şi bancnote, dovedeşte pe deplin
talentul său artistic deosebit. Extrem de apreciate sunt lucrările sale din domeniul graficii
utilitare, deseori mai greu de realizat decât cele pur artistice. Este şi autorul unor schiţe în
creion şi desene reprezentând vechiul Cernăuţi. Se reintoarce în Viena în 1 967, rămânând
aici până la moartea sa, la 1 august 1 972.
Studiul dedicat graficianului bucovinean include şi o scurtă istorie a familiei
Woyty-Wimmer.
Cuvinte şi sintagme-cheie:

genealogie.

Hubert Woyty-Wimmer, gravor şi designer bucovinean,

Biografie
Laut Kopie aus dem Taufregister der romisch-katholischen Pfarrei Radautz,
die uns freundlicheiWeise und sehr prompt die Zweigstelle des Staatsarchivs in
Analele Bucovinei, XIX, 1 (38), p. 39-46, Bucureşti, 20 1 2
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Suceava zur Verfugung stellte, wurde Hubertus Vilhelmus Georgius Maria
("quatuomom" ist der Vermerk im Kirchenbuch) unter laufender Nummer 1 6 1 des
Jahres 1 90 1 am 1 4. Oktober geboren und am 24. November in der Stadtpfarrkirche
Radautz getauft. Hausnummer bzw. Wohnort sind bei ihm nicht angegeben. Hebamme
war Maria Eifler, getauft wurde Hubert vom Pfarrer Ed(uard) Niestenberger, dessen
Grabkreuz heute noch auf dem Radautzer Friedhof steht. Hubertus war katholisch und
das eheliche Kind des k. k. Rittmeisters Wilhelm Woyty vom Radautzer Gestiit
(lnstitutum equornm), seinerseits Sohn des Joseph Woyty und der Aemilia, geborene
von Renotiere von Kriegsfeld, und der Michaelina, Tochter des Nikolaus Merzowicz,
und der Anna Szymonowicz. Taufpaten waren Hugo von Renotiere von Kriegsfeld und
Cajetana von Romaschkan. Die meisten anderen Kinder auf der betreffenden
Matrikelseite, von Handwerkern und Arbeitem, wurden vom damaligen Kaplan Karl
Morosiewicz getauft 1 •
Rittmeister im "Kronjuwel der Gestiite der Donaumonarchie, Radautz, des
gr613ten europaischen Hauptgestiits"2 bedeutete damals nicht das, was der Pfarrer in
der Taufeintragung iibersetzte (Magister, also Lehrer im Sinne von Reit-Lehrer),
sondem der militarische Rang (Dienstgrad) eines Hauptmannes/Capitan der
Kavallerie.
Loer die wahrscheinlich sehr behiitete friihe Kindheit in einer wohlhabenden
Familie ist dokumentarisch nichts belegt, iiber den Schulbesuch in Radautz und die
Firmung konnte sicherlich Einiges gefunden werden. Auch Wichtiges, wie iiber
seine Lehrer, darunter moglicherweise gerade im Zeichnen einen, der spater in
Osterreich nach dem Ersten Weltkrieg bekannt wurde und geschatzt war
(A. Kollmann, Einfohrung des Zeichenunterrichts in Radautz). Uber den friihen
Tod des Vaters (mit 50) im Jahre 1 908 ist nur die Krankheit, Lungenentziindung,
zu finden. Unter Umstanden ware die Antwort auf eine Frage, die ftir rnich auch
nach Abschluss der Nachforschungen ftir diesen Vortrag unbeantwortet blieb:
Narnlich, weshalb schon im Titei eines Nachrufs in einer Fachpublikation in
Englisch 1 972 vom Tod eines rumanischen Kiinstlers die Rede ist. 3 Ich komme
spater darauf zuriick.
In einem veroffentlichten Lebenslauf aus dem Jahre 1 97 1 , wohl in
Verbindung mit dem 70. Geburtstag, schrieb der Kiinstler selbst, ohne jedoch
konkreter zu werden, u. a.: "Meine zeichnerische Begabung zeigte sich schon im
Kindesalter und ril3 nicht mehr ab',4.
Das Gymnasialstudium absolvierte Hubert Woyty als Halbwaise im bis heute
in Osterreich sehr bekannten Stiftgymnasium Melk an der Donau in den Jahren
1 Registnd de stare civilă al Parohiei romano-catolice din Rădăuţi, Arhivele de Stat Suceava,
volumul Botezuri.
2 So Dr. Ekkehard Frielinghaus 1 987 im Vorwort zu Hans Brabenctz, Das k. k. Staatsgestiit
Radautz und seine Pferde, ISG-Verlag Gerlikon/Schweiz, S. 7.
3 Edgar Lewy, An exceptional Romanian designerlengraver, DEATH ofan AR TIST, 1 972.
4 Adler, Heft 4/ 1 97 1 , S. 83: Hubert Woyty-Wimmer: Meine Vorfahren aus West und Ost.
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1 9 1 1 - 1 9 1 9 mit bestandener Matura. Aus dieser Zeit ist uns sein einflussreicher
Zeichenlehrer Cari Richard Krornar von Hohenwolf bekannt. Im letzten
Studienjahr in Melk zeichnete er die alten Gassen und Winkel dieser Stadt, die
Arbeiten wurden geschatzt, denn Fotos dieser Zeichnungen schrnuckten Iange Zeit
danach ( 1 972) das Stiegenhaus des Melker Rathauses5. Der Gyrnnasialzeit folgte
die Fachausbildung an der Staatlichen Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt in
Wien von 1 920 bis 1 926. Zu den dort pragenden Professoren zahlten Erwin
Puchinger (Zeichnen), Alfred Cossmann (Kupferstich) und Rudolf von Larisch
(Klinstlerische Schrift und Heraldik). Nach der Matura erfolgte aher noch ein
weiterer Einschnitt in die Biografie bzw. in das gesamte Familienleben. Weil die
Familie durch den Vater sowie danach durch den Stiefvater an das 6sterreichische
Militar gebunden war, siedelte die Familie endgiiltig nach Osterreich um, nahrn
also die rumanische Staatsbi.irgerschaft nicht an und wurde - es ist mir nicht genau
bekannt wann - auch enteignet. Bei Wladimir Aichelburg ist dazu Folgendes, eher
wohl nicht ganz Zutreffendes zu lesen: 1 9 1 8 nach Wien emigriert, Verlust des
"
elterlichen Landsitzes"6• Es war wahrscheinlich die Agrarreform nach dem Ersten
Weltkrieg in Rumanien, durch die die Familie Woyty das kleine Gut verloren hatte.
Ob der junge Hubert seine Schulferien in den Gyrnna sialjahren in der Bukowina
verbracht hat, ist meinen Ermittlungen nach nicht gesichert. Jedenfalls hatte dieser
fri.ihe Wegzug der Familie sicherlich mit dazu beigetragen, dass er in der
buchenlanddeutschen Literatur der Zwischen- und Nachkriegszeit selten ader nur
sehr spat Erwahnung gefunden hat. Beispielsweise bei Dr. Rudolf Wagner 1 996,
wo Woyty-Wimrner nur am Schluss einer Aufzahlung im Kapitel Kultur des
3. Bandes als Kupferstecher erwahnt wird, wohnhaft in Wien", obwohl schon
"
1 972 verstorben.7 Auch in den ersten Bibliographie-Banden von Dr. Erich Beck
zur Geschichte und Kultur der Bukowina ist sein Name nicht zu finden.
In der erwahnten Kurzbiografie ist nachzulesen, woher vermutlich seine
kiinstlerische Neigung stammt: Van der Grol3mutter vaterlichersei ts, von der sich
im Familienbesitz ein aus dem Jahre 1 83 8 signiertes Olbild befand, vielleicht aher
auch vom Vater, der ein Kunstliebhaber, Naturfreund und leidenschaftlicher Jager
war.8
Seine Haupttatigkeit als freischaffender Grafiker setzte laut Selbstaussage
1 9 1 9 in Wien ein und dauerte dort - mit Unterbrechung in den Militarjahren 1 9431 945, i.iber die der Ki.instler selbst nichts berichtete - bis 1 950 an. In die Ideologie
der nationalsozialistischen Kunst in Wien scheint er nicht verstrickt gewesen zu
5 In Memoriam Hubert W G . M. Woyty- Wimmer, Wien 1 90 1 - 1 972, nicht nummerierte Textseite
l , Autor der Wiirdigung T. H.
6 Laut Mitglieder-Gesamtverzeichnis, Buchstabe W bei Wladimir Aichelbcrg, in , 1 50 Jahre
Kiinstlerverein Wien 1 86 1 -20 l i ".
7 Rudolf Wagner, Vom Halbmond zum Doppeladler, Verlag "Der Siidostdeutsche", Augsburg,
1 996, s. 82.
8 Adler, S. 83.
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sein, denn er gehorte 1 94 7 in Wien dem "Komitee zur Bereinigung der
Naziange1egenheiten", im Bereich bildende Kunst/Kii.nstlerhaus an (bestehend aus
Emil Beischlager, Anton Endstorfer, Karl M . May, Josef Schilhab, Hubert Woyty
Wimmer, Wilhelm Wodnansky, Gustav Gurschner und Otto Schonthal. 9
Nahere Angaben zum Umzug nach London macht er auch nicht, der
Nachlass in Wien ist diesbeziiglich nicht ausgewertet. Jedenfalls war Woyty
Wimmer danach bis 1 967 "vertraglicher Mitarbeiter der Wertpapierdruckerei
Thomas De La Rue & Company Limited" in der britischen Hauptstadt Wld
zugleich freier Mitarbeiter der Postverwaltung der Vereinten Nationen New
York. 10 Diese Beschaftigungen in dieser renommierten Firma als Stahlstecher und
Entwerfer fur Briefmarken und Banknoten belegen zur Geniige die Anerkennung
des hohen handwerklichen und kiinstlerischen Konnens des Grafikers Wld
Kupferstechers. Geschatzt wurden vor allem seine Schopfungen im Bereich der
Gebrauchsgrafik, die oft schwieriger zu realisieren waren als freie kii.nstlerische
Werke. Es war eine " fruchtbare Schaffensperiode" nach den "rauhen
Kriegsjahren", hei/3t es in der erwiihnten Wiirdigung, die seine Frau �atalie als
Nachruf fur ihren Mann 1 972 in Wien drucken lie/3 (acht Seiten, mit Anhang).
Wesha1b es ihn dann van London doch wieder nach Wien zag, geht aus den
wenigen bekannten Veroffentlichllilgen nicht hervor. Wir finden ihn van 1 967 bis
zu seinem Tode am 1 . August 1 972 in Wien, wohnhaft in der Skodagasse 1 9/7
(Wien 8).
Zur Biografie ist die Eheschliei3Wlg 1 946 mit Natalie Melanie Fischhoff,
geborene Habith, aus Graz als wichtig anzufi.ihren, die dem Kii.nstler ein Leben
lang Stiitze war und sich um den Nachlass bemiiht hat, der in Wien erhalten ist. 1 1

In dem erwiihnten Nachruf, den die Ehefrau drucken lie/3, heillt es, was noch
aussagewichtig zur Biografie ist, abschlie/3end: "Am 1 . August 1 972 schlo/3 der
unermiidliche, stets um Vollkommenheit Ringende, nach schwerstem Leiden fur
immer seine Augen. Seine feinen, geschickten Hiinde ruhen nun fur immer. Es
bleibt die Schau seiner Wlsterblichen Werke, mit denen er sich selbst ein Denkmal
schuf. Was an ihm sterblich war, ruht im Familiengrab im Grazer St.-Peter
Stadtfriedhof, wo er am 7. August 1 972 in aller Stille bestattet wurde. T. H. "12
Woher der Doppelname Woyty-Wimmer (ab 1 9 1 9), wo doch im Taufbuch
nur der Name Woyty erscheint? 1 3 Der erwiihnte friihe Tod des Vaters, damals
bereits Rittmeister 1 . Klasse, fuhrte nach einem Jahr ( 1 909) zu einer zweiten
9 Siehe dazu: Wladimir Aichelburg im Internet http://www.wladimir-aichelburg.at'kuenstlerhaus/
mitglieder/problerne-der-entnazifizierung 1 1 6. 1 0.20 I l )
10
Adler, S. 83.
11
Siehe dazu im Internet: Der Bestand ist im Besitz des Archivs des Kiinstlerhaus Wien und
befindet sich seit 1 978 als Depot im Wiener Stadt- und Landesarchiv.
12
Angaben zu Trauerfeiern und Beisetzung auch im Nachruf in " Der Siidostdeutsche",
Nr. 1 8/ 1 9 vom 1 . Oktober 1 972, Seite 3, in der Rubrik "Buchenlănder Totentafel" .
13 Siehe Fussnote 1 .
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offiziellen Eheschliei3ung der noch jungen Mutter. Der Stiefvater Oberst Max
Wirnrner adoptierte den damals noch als rninderjahrig geltenden Hubertus amtlich
1 9 1 9, so dass es zu dem Doppelnamen kam, den der Kiinstler spater nicht hatte
tragen miissen. Es war wohl eine freie Entscheidung oder spater fur einen
bildenden Kiinstler sogar "schick" .

Seine Wurzeln in Ost und West
Fiir die Bukowina-Forschung interessant ist ein Bereich, iiber den der
Kiinstler selbst geschrieben hat, namlich iiber die weit verbreiteten Herkunftsorte
seiner Vorfahren. Der nur knappe vier Druckseiten lange Artikel - bei privat
existiert noch ein Manuskript - zahlt zu den wenigen veroffentlichten Schriften aus
der Feder des Kiinstlers. Erschienen ist die Dokumentation in der bereits zitierten
"
"Wiener Zeitschrift fur Genealogie und Heraldik 14• Die Veroffentlichung ist mit
dem 70. Geburtstag des Meisters in Verbindung zu bringen, in gewissem Masse
aher auch ein Bekenntnis zu seiner Herkunftsregion, denn das Manuskript kam
dann in Bukowiner Hande.
Der Farnilientradition zufolge soll die Woyty-Linie aus Deutschland
starnrnen, aus Schwaben oder Franken, schrieb der Professor in der Fachschrift.
Der Name soli auf Vogt zuriick gehen und die Schreibweise seines Namens wurde
erst 1 898 vom Reichskriegsrninisterium so genehrnigt und festgelegt. Ober
Generationen waren die mannlichen Vertreter vielfach Offiziere und Beamte.
In der eigenen Ahnenliste bestatigen sich die Eintragungen aus dem
Radautzer katholischen Taufbuch. Erganzt werden sie mit der Heirat am 30. Juli
1 946 mit Natalie Melanie, geborene Habith aus Graz (geboren 27.04 . 1 894), deren
Vorfahren laut Familieniiberlieferung aus Frankreich iiber die Schweiz
eingewanderte Hugenotten waren.
Ober die Eltem erfahren wir aus dem Teil 1 . Ahnengeneration wichtige
Daten iiber die Bukowiner Wurzel der Familie: Der Vater Wilhelm Ernil(ian)
Woity war in Czemowitz am 1 0. November 1 85 8 geboren und ist am 1 8. Marz
1 908 in Radautz 50jăhrig gestorben, wurde aher angeblich in Czernowitz
beigesetzt. Der Bukowiner hatte urspriinglich im bohmischen Weii3wasser
Forstwirtschaft studiert, kam dann iiber den Militărdienst und Kriegsteilnahme ab
1 883 zum Berufsoffizier (Leutnant). So war er als Oberleutnant van 1 888 bis 1 893
in Czemowitz im Dragoner-Regiment Nr. 9. Nach Probezeiten in bekannten
Staatshengsten-Depots der Monarchie wurde der spatere Vater des Kiinstlers zum
Gestiit nach Radautz versetzt, ab 1 895 als Rittmeister 2. Klasse, ein Jahr spăter
befcirdert zum Rittmeister (Hauptmann) 1 . Klasse. Ober die Ursachen des friihen
Todes eines Vaters ist nichts Năheres vermerkt. Im Sterberegister der katholischen
83-86 unter /dem
Titei Meine Vorfahren aus West und Ost.
14 Adler, Heft 4/ 1 97 1 , S.
http://cimec.ro
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Pfarrei (laufende Eintragung N'r. 28, S. 1 42/1 908) 1 5 ist als Todesursache
Lungenentzi.indung (Inflamatio pulmonaris) eingetragen. Als Wohnort der Familie
ist hier Radautz angefuhrt, Ringplatz Nr. 2. Die Eintragung nahm Ortspfarrer
Clemens Swoboda vor, von einer Beisetzung in Czemowitz ist aus dem Register
nichts zu erfahren. Im Gegenteil: diese sei vom Radautzer Stadtpfarrer
vorgenommen worden.
Die Mutter Michaela (auch Michaelina im Taufregister) Maria Merzowicz
stammte aus Kalinesti am Pruth, wo sie am 1 4. September 1 869 geboren wurde, die
armenisch-katholische Taufe erfolgte in Snyatin/Galizien zwei Wochen spater. Sie
war Gutsbesitzerin in Werboutz im Bezirk Zastawna und soll die erste aus dieser
alteingesessenen arrnenischen Familie - ::--Jame urspriinglich angeblich Marza gewesen sein, die aus dem Kreis heraus geheiratet hat. Sie war nach dem Ersten
Weltkrieg Hausbesitzerin in Wien in der Erdbrustgasse 24 im 1 6. Bezirk. In
zweiter Ehe hatte sie am 26. Oktober 1 909, ein Jahr nach dem Tod von Huberts
Vater, in Czemowitz den acht Jahre a1teren k. k. Oberst Maximilian Thornas
August Wimmer geehelicht, einen hoch dekorierten Berufsoffizier, der aus
Niederosterreich stammte und 1 935 in Wien gestorben ist.
Die zweite Ahnengeneration (Gro/3eltem) soll hier noch kurz aufgefuhrt
werden, weil sie iiber die Bukowina hinaus nach Galizien und vor allem weit in
armenische Sippen fuhren. Gro/3vater Josef Woity war in Lemberg geboren ( 1 802),
hatte 1 850 in Czemowitz geheiratet, wo er Beamter war, zuletzt k. k.
Oberlandesgerichtsrat und Prasident des Strafgerichts in Czemowitz.
Die Gro/3mutter Emilie Josefa Franziska De La Renotiere von Kriegsfeld war
1 8 1 6 in Kolomea in einer Offiziersfamilie geboren, der Vater war 1 739 in Mainz
geboren. Die hugenottischen Vorfahren sollen aus dem Bonner Raum stammen.
Sie ist 1 863 in Czemowitz verstorben.
Der armenische Gro/3vater wurde 1 829 in Schubranetz geboren und
armenisch-katholisch in Sadagura getauft, wo er 1 895 (gest. in Czemavka) in der
Familiengruft beigesetzt wurde. Seine Frau war ebenfalls armenisch-katholisch,
Anna Marianne Szymonowicz, geboren in Duboutz, gestorben 1 907 in Werboutz
und beigesetzt in der Familiengruft in Sadagura.
Der erste Voity in der Bukowina war Oberfeldarzt, Philipp Anton, geboren
um 1 739, in der Bukowina tătig nach 1 802, gestorben und begraben in Solka. In
die Familie der De La Renotiere hatten dann noch Frauen aus Neutitschein!Mahren
eingeheiratet.
Es ist eine interessante Kurzchronik einer Bukowiner Sippe, wie man sie in
der Mischung, besonders bei Offizieren und Beamten, sehr haufig ahnlich finden
kann.
15 Registntl de stare civilă al Parohiei romana-catolice din Rădăuţi, Arhivele Statului
Suceava, volumul Decese.
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Der Meister und sein Werk
Das Unheil der beiden Weltkriege entschied weitestgehend sein Leben,
seinen Werdegang und beeinflusste auch sein gesamtes Werk. So weit nachzulesen,
hat der Zweite Weltkrieg in seinem Werk Abbriiche und Aufbriiche verursacht,
nicht nur den Aufbruch nach England. Es war eine Hinwendung zu einer neuen
Moderne, die alte seiner Schule hatte er Hingst iiberwunden. Er hat im In- und
Ausland Anklang gefunden mit seinen Arbeiten, Vergleiche mit anderen
Zeitgenossen seiner Branche standen mir nicht zur Verfii gung. Was heute noch im
Internet im Kunsthandel angeboten wird, ist relativ billig. Seine Eigenarten und
Eigenwilligkeiten in der Gebrauchsgrafik und Kleinkunstwerken sind wenig
bekannt. Um die Bedeutung hier richtig aufzeigen zu konnen, ware das Studium
des Nachlasses notig gewesen. Das Gesamtwerk war bedeutend in Osterreich, in
den neuesten GroJ3en Brockhaus, Mannheimer Ausgabe 1 996, hat es den Kiinstler
j edoch nicht gebracht.
Im Mitglieder-Gesamtverzeichnis, Buchstabe W bei Wladimir Aichelburg in
1
50
Jahre
Kiinstlerverein Wien 1 86 1 -20 1 1 " 1 6 ist liber den Kiinstler folgendes
"
festgehalten: "Woyty-Wimmer Hubert, Graphiker (mit Abbildung). Geb. Radautz,
Bukowina, 1 4. 1 0. 1 90 1 , gestorben in Wien 1 .8 . 1 972, beigesetzt in Graz St. Peter.
Aufgenommen in den Wiener Kiinstlerverein am 1 9.5 . 1 94 1 . Schuf Banknoten,
Wertpapiere, Briefmarken. 1 9 1 8 nach Wien emigriert, Verlust des elterlichen
Landsitzes. 1 943-1 945 Militărdienst. Lebte lange Zeit in London. (Seit) 2. 1 2. 1 971
Ehrenmitg1ied. Stiftete testamentarisch - Kapital iibergeben durch Witwe Natalie den Woyty-Wimmer-Preis" .
Ein wiirdigender wie interessanter Nachruf erschien in Englisch in einer
verbreiteten und bekannten Fachpublikation der Briefmarkensammler aus der
Feder von Mr. Edgar Lewy ( 1 972): " 1 972 saw the passing away of Prof. Hubert
Woyty-Wimmer. Collectors of Austrian post-war stamps will be familiar with his
name - he designed a number of stamps for the Second Republic, and engraved
many more. 1 7 In the middle fifties he moved to London, and began to work for
Thomas De La Rue, for whom he designed many banknotes and other securities,
and in whose employ he also designed and engraved a number of postage stamps.
Best known is his work on the early United Nations issues; he created the
«Freedome Flame» emblem later used on many other stamps, and among his
lesser-known works are the dies for the 1 956 Commodore Berry issue of Ireland.
He died on August 1 , 1 972, and is buried in Graz. Hubert Woyty's family carne
from the Bukovina, now part of Romania, but at the time of his birth forming a
section of the Austro-Hungarian Empire. His father had been in the Imperial Arrny,
and the family had been, as he told me «raised amongst horses». With the
dissolution of the Empire, he moved to Austria, and had been educated at the
16
17

Siehe Fussnote 7.
Siehe: http://cjoint.com/dataldCprKQRSiN.htm.
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famous monastery of Melk on the Danube. Before the war he engraved numerous
superb bookplates and other small graphic work for private patrons, but after
service in the Army (he carne back to a devastated Vienna in 1 945) he joined the
staff of the Austrian State Printing Office, winning the competition held to
determine the best available engravers in Austria, with a fine rendering of the
Madonna, !ater used in the St. Stephens' Cathedral set of Austria, 1 94 7. His active
philatelic engraving career spanned the years 1 945 to 1 965, when he returned to
Vienna. Bitter family disputes about house property in Vienna, and chronic ill
health of long standing which ultimately proved fatal, troubled the end of his life.
He was, and will remain, one of the very finest engravers of securities. Details of
his pre-war career can be found in Thieme-Becker's Lexicon der Bildenden
Kuenstler in ali major public libraries. " 1 8

Die Tagung und der 1 1 O. Jahrestag der Geburt wurden zum Anlass
genommen, auch in seinem Geburtsort an ihn zu erinnem, ihn vorzustellen, so weit
moglich als Nicht-Kunstkritiker ihn doch zu wiirdigen. Auch dariiber hinaus, denn
fur die buchenlanddeutsche Zeit- und Kunstgeschichte zăhlte er bis nach seinem
Tod zu den iibersehenen, vergessenen Kiinstlem aus dieser Gemeinschaft. In der
V erbandszeitung der Buchenlanddeutschen in der Bundesrepublik Deutschland war
zu seinem Ableben nur ein kurzer, ungezeichneter Nachruf erschienen1 9 . In den
Kreisen der Landsmannschaft hatte der Graphiker Verbindung zu Dipl.-Ing. Dr.
Scribiac, dem er fur das Vereinsarchiv Bleistiftskizzen und Zeichnungen van
Alt-Czemowitz iibergeben hatte?0

18
"Hubert Woyty-Wimmer ( 1 90 1 Radaut:zJBukovina - 1 972 Vienna), professor: Austrian
printrnaker (copper engravings, woodcuts), drawer, graphic designer, illustrator and book designer in
Vienna and temporarily London. Studied at the Vienna Institute of Graphic Arts under Erwin
Puchinger and Rudolf von Larisch. 1 922-1 925 under Alrred Cossmann. Established in 1 925 his own
studio in Vienna. From 1 950 working for the famous Thomas de La Rue company in London as an
engraver of stamps and banknotes for the United Kingdom and many countries of the British
Commonwealth. From 1 94 1 member of the «Vienna Kiinstlerhaus» artists association, 1 95 1
appointed professor" . Literature: Artists dictionaries AKL, Thieme-Becker, Vollmer, Fuchs (Austrian
artists dict.), ,.Who's Who in Austria" ( 1 954), Reisinger: Die Kupferstecher der Cossmannschule
( 1 950), important monograph on the Cossmann circle.
19
"Der Siidostdeutsche", Munchen, Nr. 1 8/ 1 9, 1 . Oktober 1 972, Seite 39. Weiterfii hrende
Literatur: Text: Literaturarchiv der Osterreichischen Nationalbibliothek (Februar 2009) Text drucken
Foto: © Osterreichische Nationalbibliothek, Bildarchiv Bestandsrecherche Hubert Woyty-Wimmer in
der Datenbank "Verzeichnis der kiinstlerischen, wissenschaftlichen und kulturpolitischen Nachlăsse in
Osterreich" . In der Intemet-Fotogalerie des Wicner Kiinstlerhauses ist auch ein Foto von Hubert
Woyty-Wimmer eingestellt.
20
Siidostdeutsche",
siehe weiter o ben.
Laut Nachruf in " Derhttp://cimec.ro
/ http://institutulbucovina.ro
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MOŞTENIREA LĂSATĂ DE MAGISTRUL MEU,
RADU GRIGOROVICJ"
ANDREI DEVENYI

Der Nachlass meines Magisters Radu Grigorovici
(Zusammenfassung)

••

In dem folgenden Beitrag _prăsentiert der Verfasser seine Erinnerungen aus der
35 jăhriger Periode, als er zusammen mit dem Akademiker Radu Grigorovici arbeitete.
Als Kollege und Freund desselben hatte er die Moglichkeit, ihn sowohl als Physiker
und Fachmann, als auch ais Mensch kennenzulernen, Das Wort Nachlass" aus dem
"
Titei bezeichnet die wertvollen wissenschaftlichen und lebenserfahrenen Kenntnisse,
die der Verfasser vom Akademiker Radu Grigorovici, seinem Magister, bekommen hat.
Schiiisselworter und -ausdriicke:

Nachlass, wissenschaftliche Tătigkeit.

Erinnerungen an Radu Grigorovici, geistiger

Doamnelor şi domnilor, dragi prieteni din Bucovina,
Primind invitaţia domnului dr. Marian Olaru, directorul Institutului
Bucovina" al Academiei Române din Rădăuţi, de a prezenta o comunicare la cea
"
de a XIX-a sesiune anuală de comunicări ştiinţifice închinată Centenarului naşterii
Mentorului meu, Radu Grigorovici, am avut o senzaţie de profundă satisfacţie.
Mi-am adus aminte de câte ori ne-a povestit Magistrul - după terminarea unei zile
de măsurători şi interpretări ale experienţelor ştiinţifice, când treceam la partea de
amintiri - despre Bucovina lui cea scumpă. Bucovina, unde trăiesc oameni cu totul
deosebiţi, beneficiind de un mediu natural de o frumuseţe rar întâlnită. Vocea Magis
trului devenea mai vibrantă de emoţia care îl cuprindea, când ne descria diversele
momente ale primei părţi a vieţii sale, petrecută în Cernăuţi, Alma Mater a sa.
·

Comunicare susţinută în cadrul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale .,Bucovina şi bucovinenii
în secolul al XIX-lea. Tradiţionalism şi modernitate", cea de a nouăsprezecea sesiune de comunicări
şi referate ştiinţifice a Institutului " Bucovina" al Academiei Române, închinată Centenantlui naşterii
academicianu/ui Radu Grigorovici, Rădăuţi, 1 0-1 1 noiembrie 20 1 1 .
Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.
••

Analele Bucovinei,

XIX,

1 (38),
p. 47-56, Bucureşti,
20 1 2
http://cimec.ro
/ http://institutulbucovina.ro
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L-am înţeles cu atât mai mult, cu cât eu însumi, pui de transilvănean din tată
în fiu, ori de câte ori mă îndreptam spre Clujul meu natal şi-1 priveam de pe Dealul
Feleacului, eram cuprins de o emoţie similară.
Soarta, însă, ne-a adus pe amândoi în Capitală - ce-i drept, în epoci diferite şi tot soarta a orânduit în aşa fel lucrurile, ca drumurile noastre să se încrucişeze şi
să rămânem împreună o perioadă de peste 3 5 de ani.
M-am gândit mult cui să dedic aceste succinte amintiri, .,cristalizate" în mine
în decursul celor aproape 60 ani de prietenie şi peste 35 ani de colaborare ştiinţifică
cu Profesorul Radu Grigorovici. M-am decis să mă adresez urmaşilor dunmealui,
dar, mai ales, "urmaşilor urmaşilor Profesorului", care nu au avut şansa unică de a
fi alături de dumnealui zi de zi, de dimineaţa până seara târziu, de a beneficia de tot
ceea ce radia, te învăţa; într-un cuvânt, te forma. Îţi transfera din "eul", din
personalitatea dumnealui.
Aş dori acum, la început, să redau o discuţie, petrecută cu ani în urmă, între
doi fizicieni de seamă, Leo Szilard şi Hans Bethe:
" Szilard: - Descriu numai faptele, nu pentru ca cineva să le şi afle, ci numai
aşa, pentru Bunul Dumnezeu.
Bethe: - Nu crezi că Dumnezeu cunoaşte aceste fapte despre care ne vorbeşti?
Szilard: - Poate că le cunoaşte, dar cu siguranţă nu această versiune!'''
Mă întorc acum în timp. Cum soarta rânduieşte de multe ori lucrurile, a
intervenit benefic şi în cazul meu. Iată cum. Colaborarea cu "Profesorul"
Grigorovici (toţi îl numeam aşa, deşi, din motive politice, nu a obţinut niciodată
titlul de profesor, ci doar atestatul de conferenţiar) ţine de domeniul fatalităţii. A
început cu mai bine de jumătate de secol în urmă.
În anul 1 955, guvernul Uniunii Sovietice a oferit tuturor ţărilor de democraţie
populară, deci şi României, câte un reactor energetic nuclear, care a fost instalat la
Măgurele, lângă Bucureşti. Institutul de Fizică al Academiei Republicii Populare
Române a devenit atunci Institutul de Fizică Atomică şi a trecut sub egida unui
Comitet de Stat pentru Energie Nucleară, înfiinţat în acest scop. Ca urmare, fostul
Institut de Fizică s-a scindat în două: cea mai mare parte s-a numit Institutul de
Fizică Atomică (IF A), condus de academicianul Horia Hulubei, iar o mică parte a
trecut sub conducerea academicianului Eugen Bădărău şi s-a numit Institutul de
Fizică Bucureşti (IFB) al Academiei. Neavând la început un local propriu, a
funcţionat în localul Catedrei de optică a Facultăţii de Fizică a Universităţii din
Bucureşti, condusă tot de profesorul Bădărău. Aici, Radu Grigorovici preda cursul
de optică, în calitate de conferenţiar universitar.
Grosul institutului rămas la Măgurele a copiat modelul american de la Los
Alamos. Acolo, generalul Leslie Groves îl seconda pe conducătorul oficial al
Programului Manhattan de realizare a bombei atomice, pe dr. Robert Oppenheimer,
şi impunea politica de personal după legi proprii. Astfel, deşi directorul Institutului
1

Leo Szilard, His Version ofthe Facts, MIT Press, Cambridge, MA, 1 978, p. 1 49.
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de Fizică Atomică de la Măgurele (IFA) a fost profesorul Horia Hulubei, un maior
de securitate, secondat de alţi băieţi "cu ochi albaştri", se ocupa de politica de
cadre, impunând o selecţie după criteriile sale, nicidecum profesionale. Profesorul
Hulubei a reuşit să "salveze" câţiva colaboratori ai săi. Un lot de aproximativ 25 de
cercetători, selectaţi de directorul de cadre ca nedemni de încredere pentru IFA, a
fost, însă, transferat la institutul profesorului Bădărău. Pentru aceştia, profesorul
Hulubei a reuşit să obţină măcar statutul de transferaţi în interesul serviciului şi nu
de daţi afară. Motivul oficial invocat al transferului: să întărească, chipurile,
institutul proaspăt înfiintat, IFB.
În ceea ce mă pri�eşte, împreună cu alţi doi colegi, am fost plasat la IFB şi
găzduit temporar la Catedra de optică şi descărcări în gaze, la etajul doi al
Facultăţii de Fizică, într-o cameră în care era proaspăt instalat un microscop
electronic Tesla, fără nici un alt utilaj auxiliar. Trebuie să subliniez că, pentru a
putea face vizualizări cu un microscop electronic, trebuie făcute preparate speciale,
numite replici, sau probele trebuie depuse nemij locit pe un suport transparent
pentru electroni. Pentru acestea este nevoie de un utilaj complex, mai sofisticat, de
depunere în vid înaintat. Acest utilaj ne lipsea.
Este de datoria mea să evoc şi aici curajul şi altruismul fostului meu şef de la
Măgurele, regretatul Mircea Oncescu. El a scos din laboratorul în care lucrasem
împreună la IFA, practic, tot utilajul existent şi, oficial, 1-a "împrumutat" unui
laborator studenţesc de la facultate. De fapt, l-a adus în noul laborator de
microscopic electronică de la IFB. Numai astfel am putut lucra cu microscopul
electronic existent. Abia după câţiva ani a "mărturisit" această "ispravă" şefilor de
la Măgurele, iar profesorul Hulubei i-a spus: "Transferă, puiule, oficial băieţilor
întreg utilajul cu pricina" .
Pe de altă parte, în aceeaşi perioadă, conferenţiarul de la Catedra de optică,
Radu Grigorovici, fusese "sfătuit discret" să-şi dea demisia de la catedră, pentru că
oricum nu va fi lăsat - din motive politice - să educe studenţii. El alege, de aceea,
să răspundă invitaţiei profesorului său, Eugen Bădărău, de a deveni şeful Secţiei de
fizica metalelor la noul Institut de Fizică, păstorit de dumnealui, IFB.
Astfel, într-o zi de toamnă a anului 1 957, un bărbat înalt, impunător, s-a oprit
în pragul uşii laboratorului în care lucram cu colegul meu - de asemenea
"
" expulzat - şi a spus: ,,Am fost numit şeful secţiei; dacă mă acceptaţi, putem
forma o echipă. Croitoru, ai experienţă în microscopic electronică, iar tu, Devenyi,
în depuneri de straturi subţiri. Eu, fiind «o vulpe bătrână în ale fizicii)), mă pot
adapta rapid la tematica voastră" .
În acest fel, soarta ne-a unit pentru mai bine de 35 ani şi ne-a dus înainte . . .
În cele ce urmează, aş dori să vă descriu ce a însemnat colaborarea cu
Magistrul Grigorovici.
Foarte curând ne-am familiarizat cu stilul de lucru al domnului Profesor.
Dumnealui venea dimineaţa, pe la 8.30-9.00, la facultate şi primul drum îl aducea
la noi, cu întrebarea stereotipă, încă de la uşă, întrebare care te obliga însă:
"- Ei, ce mai este nou?''. Aceasta chiar şi în cazul când ne despărţisem numai cu o
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seară înainte. Ce să-i răspunzi? El, în schimb, ne spunea foarte des că, având o
"
oarecare insomnie în acea noapte, se gândise că ar trebui să măsurăm aşa, să
verificăm lucrul cutare, să încercăm să calculăm altfel . . . " . Noi, care veneam cu
mult înaintea sa, până la acea oră eram cu instalaţiile în funcţiune, şi, de obicei,
chiar începusem să măsurăm.
Primul lucru pe care l-am învăţat de la dumnealui a fost să facem experienţe
dirijate. Aceasta însemna că, pe măsură ce notam datele experimentale punct cu
punct, le şi prelucram, şi, în majoritatea cazurilor, rigla de calcul era suficientă. Ne
demonstra acest fapt, bazat pe calculul erorilor. De altfel, nu existau în acele
vremuri instalaţii interfaţate şi nici PC-uri. Singurul calculator pe institut, pe care
puteam să-1 împrumutăm, era o râşniţă mecanică" . Astfel, pe măsură ce progresam
"
cu experienţa, se făceau calculele, se reprezentau rezultatele pe hârtie milimetrică
şi se urmărea rezultatul astfel obţinut, putând în acest fel să dirijăm" următorul pas
"
al experientei.
'
De asemenea, am învăţat să redactăm o lucrare. Încă înaintea colaborării
noastre oficiale", ne-am adresat dumnealui cu rugămintea să citească o lucrare pe
"
care tocmai o redactasem. Ne-a spus că o face cu plăcere, dar să nu ne supărăm
dacă va face unele observaţii. Şi a făcut! . . . Lucrarea a fost ,,răstwnată" complet.
Am mai rescris-o încă de câteva ori, până să fie multumit
de ea, deşi nu era
'
coautor. Încă de atunci am remarcat rigurozitatea, dar şi generozitatea dumnealui.
Nu degeaba, o colegă de la Cluj , cu o anumită ocazie, a remarcat, mai în glumă, că
numele dumnealui ar trebui schimbat din Grigorovici în Rigorovici.
De asemenea, Profesorul a introdus sistemul ca orice comunicare din partea
colectivului să fie prezentată de cel mai tânăr membru al grupului. Înaintea şedinţei
propriu-zise, tânărul trebuia să prezinte comunicarea în faţa colectivului, trecând
prin sita" criticilor şi sugestiilor grupului. Magistrul spunea: "0 comunicare este
"
ca un rol de teatru. Trebuie învăţat cu meticulozitate şi rigoare. Dacă se citeşte, se
pierde o mare parte din fannecul lucrării. De asemenea, trebuie să repeţi cu ceasul
în faţă şi să te încadrezi exact în timpul alocat" .
Ziua de lucru continua până seara târziu (noi, tinerii, luând o pauză de
jumătate de oră la prânz, câteodată alergând" cu schimbul la masă, ca să putem
"
continua măsurătoarea). Profesorul se ducea la prânz acasă şi se întorcea pe la ora 4
în laborator. Stătea cu noi până se termina seria de măsurători, apoi prelucrarea
datelor şi încercările de interpretare. Adesea aveam păreri contradictorii, dar
Magistrul recunoştea când nu avea dreptate, spunând: Ei, am fost învins" .
"
După o astfel de zi plină, aproape nelipsite erau orele de povestiri, care la
prima vedere erau înşiruirea, pe căprării", a unor întâmplări, constatări, evenimente
"
din Cemăuti, annată, facultate, familie, cărti citite etc., dar, de fapt, era o adevărată
şcoală de �omportament şi educaţie civică . Îmi aduc şi azi aminte, în numeroase
ocazii, de ce a spus în cazuri similare dl. Profesor, mă gândesc cum ar fi procedat
"
dumnealui" . Nu lipseau nici citatele în latină sau povestirea unor romane mai
deosebite. Îmi aduc aminte cât de impresionant povestea Muntele vrăjit al lui
Thomas Mann sau Les meilleurs du monde (Cea mai bună dintre lumi) de Aldous
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Huxley, şi încă altele şi altele. Adesea, seara târziu, căutam prin enciclopedii sau în
Larousse, la capitolul Alocuţiuni latine, sensul celor povestite de Profesor.
A urmat o perioadă foarte fructuoasă de publicaţii ştiinţifice. Magistrul a
orientat cercetările de straturi metalice, spre a răspunde la câteva întrebări rămase
deschise pe plan mondial. Era vorba de găsirea condiţiilor experimentale, în care să
se obţină straturi subţiri de metale, dar care să aibă proprietăţi semiconductoare,
adică să aibă un coeficient termic negativ sau măcar zero. Pentru aceasta s-a făcut
un studiu sistematic asupra metalelor, în funcţie de valenţa de la 1 la 4.
O altă întrebare deschisă la timpul acela era natura fenomenului de granulare
la aceste straturi: reducerea temperaturii de topire datorită dimensiunilor foarte
reduse? O difuzie în volum? Sau o difuziune de suprafaţă? Am răspuns la aceste
întrebări deschise, răspunsuri concretizate atât în publicaţii în ţară, cât şi în două
articole apărute în prestigioasa revistă Zeitschrift fur Physik" din Germania
"
Federală.
Domnul Profesor ne-a învăţat că nu trebuie să neglijăm revistele autohtone şi
să publicăm rezultatele originale şi în aceste reviste, pentru ridicarea nivelului lor.
Şi, într-adevăr, la vremea aceea, nu puţine din lucrările noastre citate proveneau
tocmai din aceste reviste.
Relaţia dintre Magistru şi noi nu era una de la şef la subaltern, ci una de
colaborare între colegi. Participa la măsurători, punea puncte pe grafice, interpreta.
Dar fiecare moment reprezenta şi o şcoală de cercetare. România este o ţară mică, ne
explica el, cu un potenţial financiar-economic modest. Nu putem deci concura cu
laboratoarele bogate, decât făcând măsurători de generaţia 1. Asta însemna că puteam
să ne afirmăm în lumea internaţională a cercetării ştiinţifice doar prin idei originale,
verificate experimental şi apoi publicând imediat rezultatele. Numai astfel puteam
obţine prioritate şi atrage asupra noastră atenţia celorlalţi. Dacă ideea prinde, spunea,
vin bogaţii şi mătură" totul rapid, cu mijloace moderne şi automatizate. Ne mai
"
spunea, în plus, că simţi mult mai bine sensul fizic al rezultatului măsurătorii, dacă
prelucrezi datele rapid, pe loc, cu rigla de calcul, şi pui pe hârtie milimetrică punct cu
punct, pe măsură ce obţii rezultatele - şi dacă te gândeşti şi la semnificaţia lor -,
decât prin automatizare, unde aparatul te conduce, şi nu invers.
Un exemplu grăitor al acestei metode a fost abordarea unui domeniu
nestudiat până atunci, cel al semiconductorilor amorti, obţinuţi prin depunere în
vid, sub formă de straturi subtiri. Este vorba de germaniu, siliciu şi carbon amorf.
Aici s-au adeverit spusele M �gistrului. În urma rezultatelor noastre de pionierat,
am reuşit să intrăm în elita amorfiştilor, pe plan mondial. Lucrările obţinute,
publicate mai întâi în reviste româneşti, au început să fie citate. Au venit apoi
invitaţii la congrese, vizitarea laboratorului de la Bucureşti de către cercetători
străini, invitaţii de a ţine prelegeri la congrese sau de a scrie articole de sinteză.
A urmat recunoaşterea internaţională a şcolii româneşti de semiconductori amorti,
iar pentru fondatorul acesteia, numirea ca director ştiinţific al institutului şi
alegerea sa ca membru corespondent al Academiei, în anul 1 963.
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În anul 1 977, Premiul Nobel pentru fizică s-a decernat în domeniul fizicii
materiei condensate - domeniu care cuprindea şi tematica de cercetare a şcolii
Grigorovici - premiu decernat lui van Vleck, Anderson şi Sir Nevill Mott de la
Cavendish Laboratory din Cambridge. Acesta din urmă vizitase laboratoarele
noastre de la IFB, în 1 968, cunoscuse şi apreciase lucrările noastre experimentale
îndrăzneţe, de pionierat, într-o vreme în care studiile privind structurile necristaline
erau nu numai rare, dar şi privite de unii cu neîncredere. În discursul său de
recepţie, ţinut la Academia Suedeză din Stockholm, Sir Nevill Mott 1-a menţionat
pe Radu Grigorovici şi şcoala de amorti din Bucureşti, ca fiind deschizătoare de
drum în fizica materialelor necristaline.
În literatura de specialitate au fost citate din ce în ce mai des lucrările
grupului Grigorovici. Dau un singur exemplu: în cartea fundamentală a lui Mott şi
Davis, Electronic Processes in Non-Crystalline Materials (Oxford, 1 971 ) , din lista de
565 de referinţe bibliografice, 3% reprezintă lucrările citate ale şcolii Grigorovici.
Ca urmare a publicaţiilor sale ştiinţifice şi a citărilor acestor lucrări în
literatura de specialitate, Magistrul s-a bucurat de un prestigiu ştiinţific remarcabil,
fiind invitat la congrese internaţionale de specialitate. 1 s-a acordat onoarea de a
ţine "closing address", trăgând concluziile lucrărilor la diferite congrese, onoare ce
se acorda de obicei numai persoanelor erudite şi care se bucurau de un mare prestigiu
internaţional. Ani de-a rândul, laboratorul nostru a beneficiat de abonamente la
importante reviste străine, fie plătite de prietenii săi din străinătate, fie expediate lui
din partea editurii, în calitatea sa de membru în "international advisory board" al
revistelor respective.
Am învăţat de la Magistru să ne ţinem sub control vanităţile, dorinţa de a fi
actorul principal, el lăsând loc colaboratorilor - mergând uneori până la refuzul de
a fi coautor, chiar dacă ideea îi aparţinea.
A sesizat de timpuriu - era şi credinţa sa profundă - că trebuie să împingem
rezultatele cercetării fundamentale până la aplicaţii. Ne-a încurajat în această direcţie,
spunând că nu putem obţine bani de la guvernanţi, decât demonstrând utilitatea noastră.
Spunea: ,,Noi, pietonii, adică experimentatorii - în comparaţie cu teoreticienii, care nu
sunt consumatori de bani pentru utilaje - avem nevoie de utilaje moderne, costisitoare".
Îl cita pe Napoleon, care obişnuia să spună că, pentru a câştiga un război, sunt necesare
trei lucruri, anume bani, bani şi iar bani. Îl cita pe regretatul profesor Bădărău, care
spunea: ,,Domnu', domnu', merg la Academie să prezint planul de cercetare. Pentru
această acţiune, în buzunarul drept am tematica fundamentală, în cel stâng tematica
aplicativă, dar în buzunarul din spatele pantalonilor am nevoie de ceva de rezervă:
realizări concrete de materiale şi dispozitive" .
Împreună cu colectivul său, Magistrul a realizat nişte mărci tensometrice,
ştiinţific spus "traductoare electrotensometrice rezistive" , din straturi subţiri de
germanium policristalin. Aceste mărci, brevetate, sunt de aproximativ 20 de ori mai
sensibile decât cele clasice, din fire sau benzi metalice. Pe baza acestora s-au făcut
numeroase dispozitive, ca de exemplu: manometru-barometru pentru măsurarea
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presiunilor intermediare, care ţine seama şi de presiunea atmosferică, proteze
oculare numite keratoproteze, dispozitive pentru determinarea forţei de prehensiune la
protezele de mâini, detenninarea forţei de masticaţie pentru proteze dentare; s-au
făcut captoare de forţă şi echiparea cu acestea a unui cântar de bandă la Combinatul
Siderurgic din Hunedoara.
Mărcile tensometrice se aplicau pe corpul a cărui deformare o măsuram, prin
lipire cu nişte adezivi speciali, pe bază de răşină epoxidică. Aceste răşini
introduceau însă o eroare suplimentară, datorită imperfecţiunii aderenţei dintre cele
două materiale. Pentru eliminarea acestei surse de erori, s-a realizat în laborator un
sistem fără lipire, cu strat izolator intermediar, format dintr-un email foarte subţire,
aderent şi izolator electric, depus pe corpul metalic supus deformării. Emailul s-a
realizat în colaborare cu Uzinele "Emailul Roşu" din Mediaş. Ideea era atât de
revoluţionară la vremea respectivă ( 1 97 1 ), încât s-a obţinut brevetarea sistemului şi
de către Oficiul de Patente din S.U.A., cu examinare (nu pe proprie răspundere) şi
în Italia. Firma prestigioasă Honeywell a trimis un inginer pentru tratative, cu
intenţia cumpărării licenţei. Din păcate, totul s-a lovit de birocraţia de stat, în
primul rând de cei de la Camera de Comerţ, care au tărăgănat acordarea avizului.
Drept urmare, după cel puţin doi ani de aşteptare, firma interesată ne-a comunicat
că problema nu mai este de actualitate. Vă închipuiţi decepţia noastră.
Altruismul profesorului mi-a servit ca o lecţie pe viaţă. Dau doar două
exemple. Era în anii '60, când am fost înzestraţi cu o instalaţie de difracţie
Roentgen cu înregistrare cu contor. Pentru interpretarea rezultatelor se calcula
transformata Fourier, se făceau neteziri, corecţii, deci multe calcule numerice. Am
găsit o persoană potrivită pentru aceste calcule, care, venind din învăţământul de
ciclu 2, nu putea fi încadrată decât pe un post prost remunerat. Magistrul a promis,
la angajare, un surplus de salariu, pe care l-a plătit lună de lună, din buzunar, ani
de-a rândul. A doua situaţie se petrece în anul 1 963 . După ce a fost ales membru
corespondent al Academiei, Magistrul a spus celor doi colaboratori mai apropiaţi,
printre care şi subsemnatului (citez din memorie): "Faptul că am devenit membru
corespondent al Academiei se datoreşte şi contribuţiei voastre. Mă gândeam cum să
vă fiu recunoscător pentru aceasta" . Cum ne înscrisesem cu câte o lucrare,
acceptată de organizatorii celei de A II-a Conferinţe de Optică de la Budapesta,
ne-a spus: "Invit pe cheltuiala mea soţiile voastre . . . " .
Pe lângă rigurozitatea şi probitatea ştiinţifică, ne-a învăţat să fim corecţi, această
corectitudine putând uneori părea unui observator din afară, dusă până la absurd . . .
Era la scurt timp după alegerea sa în Academie. Într-o zi, îi spune tehnicia
nului cu care lucram eu şi care aduna cotizaţiile sindicale: "Am o rugăminte la
dumneata; te rog, interesează-te dacă pentru indernnizaţia pe care o primesc de la
Academie, nu trebuie cumva să plătesc o cotizatie suplimentară la sindicat" . Cât de
surprins a fost omul, este lesne de înţeles. În p aranteză fie spus, indernn izaţia de
care am pomenit n-a durat prea mult. La scurt timp, chiar la "propunerea" unor
academicieni, ea a fost sistată, ca şi plata celor 300 de lei lunar, cu care regimul îi
stimula pe candidaţii în ştiinţe de atunci, doctorii în fizică de astăzi.
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Altruismul şi simţul de dreptate, inclusiv prin promovarea tinerilor, s-a
manifestat chiar şi în cazul pensionării donmiei sale, la vârsta de 62 ani. Doresc să
relatez următorul episod. Era la începutul anului 1 973, când după întoarcerea mea
de la o bursă Humboldt, din Germania, m-am dus la directorul de atunci al
institutului, regretatul profesor Ciorăscu, dispărut în conditii tragice, la cutremurul
'
din 4 martie 1 977. În biroul dunmealui i-am găsit pe cei trei directori adjuncţi:
domnii Grigorovici, Ioviţ Popescu şi Glodeanu. Era o atmosferă tensionată,
deoarece tocmai sosise o hotărâre "de sus ", prin care numărul de directori adjuncţi
se redusese la doi. La un moment dat, Magistrul a exclamat: "Problema este ca şi
rezolvată! Eu, având 62 ani, pot să mă pensionez! " Şi aşa a şi făcut.
În toate manifestările sale a dat dovadă de un patriotism profund, de dragoste
de ţară. Deşi nu a beneficiat personal de o bursă de studii în străinătate sau poate
tocmai de aceea, a depus eforturi considerabile pentru ca tinerii să poată pleca la
specializări, spunând că avem nevoie în ţară de specialişti bine pregătiţi, care, după
întoarcerea lor, să poată preda ştafeta, cu maximum de competenţă, urmaşilor lor.
Faţă de condiţiile date de atunci, a avut o atitudine pozitivă şi înţeleaptă.
Spunea: "Noi, care nu suntem, dintr-un motiv sau altul, înregimentaţi politic, nu ne
putem menţine decât printr-o muncă asiduă şi dând continuu rezultate remarcabile".
A căutat permanent să menţină o atmosferă sănătoasă şi destinsă de lucru. În
toată perioada activităţii sale, a dat dovadă de discernământ şi curaj , pentru zile mai
bune. Mai în glumă, mai în serios, dar perfect conştient de importanţa şi riscurile
luptei duse, a făcut numeroase acte de curaj, într-un stil original, şotii mici sau mai
mari. Am să citez câteva din memorie.
Ne povestea cum, în anii 1 949-1 950, când tatăl său, senatorul Gheorghe
Grigorovici, a fost arestat datorită consecvenţei ideilor sale social-democrate, şi,
nevrând să pactizeze cu noul regim instaurat, familia dunmealui (mama, sotia şi
fiica, Rodica) au primit domiciliu fixat în Bucureşti. În acelaşi timp, dunme�lui a
fost concentrat ca sublocotenent de rezervă. A cerut o audienţă la ministrul de
interne de atunci, Teohari Georgescu, anunţându-se la şeful de cabinet al acestuia,
îmbrăcat în haine de sublocotenent, cu următoarea precizare: " Sunt fiul trădătorului
Gheorghe Grigorovici" . La o astfel de prezentare neobişnuită, şeful de cabinet a
tresărit speriat. Magistrul l-a liniştit, spunându-i să nu-i fie teamă şi că cere numai
ca fie să i se dea şi lui domiciliu fixat, întrucât el este fiul "trădătorului ", fie să se
scoată restul familiei din această interdicţie. În câteva zile a fost ridicat domiciliul
fixat soţiei şi fiicei. Mamei nu.
De ziua onomastică a doanmei Grigorovici, obişnuiau să se adune prietenii în
grădina casei din Strada Comandor Eugen Botez. Vizavi stătea un agent, care
urmărea, şi, poate, înregistra discuţiile purtate. La un moment dat, doanma a
pregătit pe o tavă o cafea şi câteva fursecuri, trecând strada direct la agent şi
spunându-i că serviciul său dificil ar putea fi uşurat prin servirea acestor bunătăţi.
Ca urmare, agentul a dispărut de la vedere.
Ieşise într-o zi de la facultate, împreună cu profesorul Ciorăscu, şi-şi
continuaseră drumul pe Strada Edgar Quinet, continuând cu glas tare discuţia, nu
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tocmai ortodoxă, începută la catedră. Când s-au despărţit, a simţit că cel ce părea să
meargă întâmplător în urma lor, îl urmăreşte, ba chiar mai mult, îi cere să se
legitimeze. Adoptând atacul ca armă de apărare, îl apucă brusc de braţ, îl întreabă
ce caută acolo, cu ce drept îl spionează şi, mai mult, îl legitimează, apoi, hotărât, îl
somează să-1 urmeze la Miliţia Capitalei, situată în apropiere. La plângerea
formulată acolo prompt şi vehement de Magistru, ofiţerul de serviciu îl întreabă pe
omul vădit timorat: "Aşa e, cum zice tovarăşul profesor?" La răspunsul afirmativ al
omului, ofiţerul a spus: "Dumneavoastră puteţi pleca, iar dumneata rămâi aici să
discutăm" . Povestind mult mai târziu acasă cele întâmplate, Magistrul a mărturisit
că, ieşind pe poarta Miliţiei Capitalei, îi tremurau genunchii.
De asemenea, ne îndemna la metode proprii, originale, de luptă împotriva
legilor absurde, ca, de exemplu, faţă de tracasările faimoasei Legi 23 privind
obligativitatea de a da note de convorbire asupra contactului cu orice fel de
persoane străine. Ne spunea: "Împingeţi lucrurile până la sufocarea lor, prin
executarea întocmai a ordinelor" . Astfel, am dat "note de convorbiri", inclusiv ca
urmare a unui telefon primit din străinătate din partea unui prieten sau a unei rude.
După ceva timp, băiatul cu "ochi albaştri" de la Serviciul Protocol al Platformei
Măgurele mi-a spus: "Nu este nevoie să daţi rapoarte chiar despre toate contactele
cu străinii, mai selectaţi-le şi dvs. " Ca urmare, nu am mai dat deloc note.
De asemenea, aprecia replica spirituală şi promptă. Nu agrea milogeli de genul:
"
"Iertati-!, domnule Profesor! Imi amintesc cum, într-o zi, a venit foarte decis la mine
spun�du-mi: "Gata, m-am săturat de protejatul tău; iar l-am găsit în institut beat. Îl
dau afară! " Era vorba de un sticlar, pe cât de talentat, pe atât de înclinat spre "tărie" .
Este cunoscut faptul că sticlarii, în general, nu se dau în lături de la tării, circulând
chiar zvonul convenabil că, astfel, sunt apăraţi de silicoză. Marea lor majoritate, când
sunt în stări bahice, se retrag discret. Eroul nostru, în schimb, era un exhibiţionist în
ale beţiei, el vizitându-i, în astfel de ocazii, cu predilecţie pe beneficiarii măiestriei
sale profesionale. Am încercat să replic ceva, dar Magistrul mi-a tăiat-o scurt: "Nu mă
interesează argumentele tale, m-am săturat şi-1 dau afară! " Am reuşit, totuşi, să-i atrag
atenţia că, de curând, este tatăl fericit al celui de-al doilea copil. Mi-a spus că nu ştia,
dar nici nu-l interesează, punând mâna pe clantă şi dorind să iasă. l-am strigat:
"În acest caz, aveti toate şansele, conform legii lui Parkinson, să deveniti cât mai
curând director plin! " (În aceste "legi", unul dintre criteriile pentru ca � director
adjunct să poată deveni director plin este următorul: dacă are un colaborator mai
slăbuţ profesional, dar prieten din copilărie cu el, şi care are de întreţinut câţiva copii
mici şi o soţie casnică, să-1 poată da afară din slujbă, în interesul companiei pe care o
conduce, şi, în noaptea care urmează scenei de dare afară, să poată dormi liniştit, rară
nici un fel de remuşcări). Cu aceste cuvinte, eroul nostru a fost salvat, cum a
recunoscut însuşi Magistrul, după ani de zile, tot la un "pahar de vorbă" .
În fiecare an, cu ocazia aniversării Profesorului, la 20 noiembrie,
colaboratorii şi prietenii din institut ne adunam în casa dumnealui din Strada
Comandor Eugen Botez, şi nu eram puţini, în jur de 40, de multe ori. Era "Ziua
uşilor deschise" , cum s-ar spune astăzi. Era una dintre rarele ocazii în care îl
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vedeam alături de soţia sa, Elena, cea care, din umbră, c u neţărmurită dragoste,
admiraţie, înţelegere şi dăruire a ştiut să completeze viaţa omului de lângă ea, viaţa
savantului dedicat ştiinţei. Ne aşteptau specialităţi ale doamnei Grigorovici,
traditionalul tort bucovinean de turtă dulce şi nelipsitul, minunatul vin roşu, produs
,
al ca sei, lansat de soţia chimistă şi preluat apoi de fizician. În final, Magistrul ne
cânta, totdeauna după note - atâta timp cât vederea şi mobilitatea mâinii i-au mai
permis-o - câteva piese la pian. Erau momente emoţionante, de adevărată înălţare
sufletească. Ne spunea mai în glumă, mai în serios, că, dacă ar fi fost dat afară din
serviciu, şi-ar fi câştigat pâinea cea de toate zilele acordând piane!
Casa părintească a Magistrului a fost mereu deschisă prietenilor şi
colaboratorilor aflaţi la necaz. Astfel, au locuit temporar, timp mai îndelungat sau
mai scurt, numeroase persoane şi chiar familii. Amintesc pe Margareta Giurgea,
Anina Vancu, Coca Moţet, familia Liviu Constantinescu, familia Devenyi, după
cutremurul din 1 977, Andrei şi Nadia Mezincescu, cu fiica cea mică, în timpul
"revoluţiei" din 1 989, Magdalena Ciurea, Dragoş Serseni şi câteva persoane din
colectivul fiicei Rodica.
Când era vorba de muncă, nu cunoştea rabat. Îmi amintesc că, datorită unei
împrejurări familiale, mama mea fiind foarte bolnavă, am avut o perioadă de
delăsare în muncă. După câteva săptămâni, Magistrul mi-a spus: " Ştiu că ai
necazuri, însă vreau să-ţi spun ceva. Când am fost anunţat de autorităţi, în vara
anului 1 950, că tatăl meu a murit în închisoare şi pot să ridic urna cu cenuşa sa,
m-am bărbierit, am îmbrăcat un costum închis la culoare, mi-am pus o cravată
neagră, m-am dus la facultate, unde am examinat câţiva candidaţi la examenul de
stat, iar apoi m-am ocupat de formalităti ".
În vara anului 2007, fiica du�ealui, Rodica - care, împreună cu soţul ei,
Dumitru Marchidan, au vegheat ultimii ani de viaţă ai Magistrului - mi-a permis
să-I vizitez pe Magistru doar pentru câteva minute. Mare i-a fost mirarea, dar şi
supărarea când, la rugămintea Magistrului, am zăbovit mai mult timp cu
dumnealui, povestindu-i cele constatate în institutul pe care 1-a păstorit ani de-a
rândul. l-am spus de utilajele moderne sosite, despre reamenaj area laboratoarelor,
despre curăţenia exemplară, care domnea în institut. Magistrul, cu un vădit efort şi
"
un surâs de satisfacţie, a spus: "Deci nu a fost degeaba . . .
Am adresat în repetate rânduri Magistrului rugămintea să-şi găsească timpul
necesar pentru a aşterne pe hârtie (sau măcar pe o bandă magnetică sau reportofon)
"
câteva "amintiri din foarte bogata, variata şi exemplara sa viaţă de adevărat savant
şi şef de şcoală. Din păcate, asta nu s-a realizat niciodată. Replica dumnealui a fost:
"Ei, ce, nu am şi aşa destui duşmani . . . ?"
Doamnelor şi domnilor, dragi colegi din Rădăuţi şi nu numai, sper din tot
sufletul că, prin cele spuse la această impresionantă manifestare, am reuşit să redau
şi, totodată, să vă apropii de personalitatea şi gândirea marelui savant şi Om,
Magistrul meu iubit, Radu Grigorovici.
Vă mulţumesc pentru răbdarea cu care m-aţi ascultat şi pentru invitaţia de a
fi acum, aici, prezent.
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BUCOVINENI ÎN PARLAMENTUL ROMÂNIEI MARI.
ADUNAREA DEPUTAŢILOR, SESIUNEA 1919-1920 (1)
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Bukowiner im Landtag Grossrumaniens.
Abgeordnetenversammlung, Session 1919-1920 (1)
(Zusammenfassung)

•

Der vorliegende dokumentarische Beitrag behandelt die Tătigkeit der Bukowiner
Vertreter im ersten Landtag Grossrumăniens - Abgeordnetenversammlung, Session
November 1 9 1 9 - Mărz 1 920. An den Wah1en, die aufgrund der im August 1 9 1 9
erlassenen Gesetzen erfolgten, nahmen die Demokratische Vereinigungspartei ( unter
der Leitung Ion Nistors) und unabhăngige Kandidaten teil. Die Bukowina wurde durch
26 Landtagsmitglieder (20 seitens der Demokratischen Vereinigungspartei und sechs
Unabhăngige) vertreten. Nach der Einfii hrung in die Prob1ematik des Themas und nach
der Darstellung der Wahlergebnisse aus allen Bezirken (Suczawa, Kimpolung,
Gurahumora, Radautz, Storozynetz, Czemowitz, Zastawna, Kotzman, Wiznitz,
Waszkoutz, Sereth) beziehen sich die Verfasser auf die Tătigkeit der Bukowiner
Abgeordneten. lhren Reden wiesen hauptsăchlich auf folgende Aspekte hin: die
wirtschaftlichen Probleme der Provinz - die Tătigkeit der Wiener Liquidations
kommission, die Zuriickziehung der Kronenwăhrung und Vereinheitlichung der
Nationalwăhrung, die Lage des Eisenbahnwesens und die Einrichtung eines
Bahnbetriebsamtes in Czemowitz, das Agrarreform und -gesetz fur Bessarabien, die
Handelsvertrăge zwischen Rumănien und den Nachbarstaaten -, die Kriegszer
stiirungen und -entschădigungen, die Tătigkeit des Generals Fischer und Aurel Onciuls
in der Bukowina. Im ersten Teil des Beitrags werden zwei Anhănge prăsentiert: Das
Telegramm, das von Erast Mandicevschi seitens der Bukowina im ersten Landtag
Grossrumăniens abgelesen wurde, und der Bericht und Gesetzentwurf hinsichtlich der
Vereinigung der Bukowina mit Grossrumănien. Im zweiten Teil werden die Autoren
des Beitrags die Reden der Landtagsmitglieder Aurel M orariu, Vasile Liţu und Iorgu G.
Toma iiber die Kriegszerstiirungen und -entschădigungen, sowie iiber die Tătigkeit des
Genera1s Fischer und Aure1 Onciuls in der Bukowina prăsentieren. Die Tătigkeit der
Bukowiner Abgeordneten im ersten Landtag Grossrumăniens in der Session zwischen
1 9 1 9 und 1 920 hatte als Schwerpunkt die Bekanntmachung der Provinzangelegenheiten
aus der Perspektive der Festigung des Vereinigungsprozesses Grossrumăniens.
Schliisselworter und -ausdriicke:

mitglieder, Landtagsrede.
·

die Bukowina, Landtagswahlen und -

Traducere: Şteraniţa-Mihaela Ungureanu.

Analele Bucovinei, XIX, 1 (38), p. 57-73, Bucureşti, 20 1 2
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Introducere
Unirea Bucovinei cu România a fost parte a procesului mai general, pentru unele
naţiuni central şi est-europene, de întregire sau de formare a statelor naţionale şi a
determinat în epocă reacţii dintre cele mai diverse. Pentru românii bucovineni şi o parte
a comunităţilor naţionale ale provinciei, acest moment a fost determinat de evoluţia
evenimentelor de dinaintea şi din timpul Primului Război Mondial şi se înscria în
logica istorică firească a acelor timpuri. Pentru alţii, evenimentele au avut o turnură
nefavorabilă propriei lor opţiuni sau proiectului politic pentru care optaseră. Cum se
poate lesne descifra, mai toţi cei care îşi datorau poziţia socială, politică şi
administrativă legăturilor pe care le-au avut cu administraţia imperială centrală sau
provincială, îşi vedeau aceste poziţii ameninţate şi simţeau nesiguranţa instituirii noilor
ordini militare, economice şi ritualice. Noi relatii de putere se instaurau în fosta
provincie austriacă şi, odată cu acestea, lumea" �eche îşi trăia crepusculul. În timp,
"
aceste schimbări şi opţiunile celor care au trăit aceste timpuri, ale schimbării, au
reverberat în memorii, articole de presă, interpelări parlamentare, documente ale
autorităţilor vremii şi amintiri de familie, puţine dintre ele valoriflcate până acum.
Preocupările tot mai numeroase din ultima vreme pentru cunoaşterea istoriei fostei
Bucovine în cadrele Regatului României Mari ne-au determinat să căutăm aceste
informaţii în documentele vremii, unele dintre ele necunoscute sau foarte puţin
cercetate. Caracterul de mozaic şi abordările secvenţiale ale scrierilor de până acum
(cele mai multe dintre ele susţinute de izvoare istorice secundare sau terţiare), ce
privesc istoria acestei provincii în perioada interbelică, pun în evidenţă necesitatea
imperioasă a publicării documentelor perioadei şi alcătuirea unor studii pe perioade
istorice determinate, pentru ca, ulterior, să se poată întocmi studii de sinteză pentru
perioada abordată.
Documentarul de faţă, structurat în două părţi, prezintă activitatea deputaţilor
bucovineni în Parlamentul României Mari, sesiunea noiembrie 1 9 1 9 - martie 1 920
şi este însoţit de câteva anexe: Telegrama expusă de Erast Mandicevschi în primul
Parlament al României Mari din partea Bucovinei, Raportul şi proiectul de lege
relativ la unirea Bucovinei cu România Mare, discursurile parlamentarilor Aurel
Morariu, Vasile Liţu, Iorgu G. Toma, care fac referire la distrugerile şi
despăgubirile de război şi la acţiunile generalului Eduard Fischer şi Aurel Onciul în
Bucovina.
În perioada interbelică s-au organizat de zece ori alegeri parlamentare
(noiembrie 1 9 1 9; mai 1 920; februarie-martie 1 922; mai 1 926; iulie 1 927;
decembrie 1 928; iunie 1 93 1 ; iulie 1 932; noiembrie 1 933; decembrie 1 937) şi de
trei ori alegeri comunale şi judeţene (februarie 1 926; februarie-martie 1 930;
1 936-1 937). La acestea se adaugă alegerile desfăşurate în iunie 1 939, sub regimul
autoritar al regelui Carol al II-lea şi al partidului său, Frontul Renaşterii Naţionale,
ulterior Partidul Naţiunii.
Alegerile parlamentare s-au desfăşurat în baza votului universal, egal, direct,
secret şi obligatoriu pentru toţi cetăţenii, introdus prin Decretul-lege emis la
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1 6 decembrie 1 9 1 8 şi ca urmare a modificărilor constituţionale survenite în iulie
1 9 1 7. Aveau drept de vot şi de a fi aleşi toţi bărbaţii, cetăţeni români, în vârstă de
21 de ani pentru Adunarea Deputaţilor şi 40 de ani pentru Senat. Nu aveau drept de
vot femeile şi militarii. Erau excluşi de la dreptul de a alege sau de a fi aleşi cei
puşi sub interdicţie sau consiliul judiciar, precum şi cei în stare de faliment, cei
condamnaţi pentru crime sau alte pedepse prevăzute de Codul Penal. Fiecare judeţ
forma o circumscripţie electorală. Se alegea un deputat la 30 000 de locuitori şi la o
fracţiune superioară numărului de 20 000 (la 5 1 000 de locuitori se alegeau doi
deputaţi). Un senator era desemnat de 70 000 de locuitori şi la o fracţiune de peste
47 000 (la 1 1 7 000 de locuitori se alegeau doi senatori). În aprilie 1 920, aceste
prevederi s-au modificat; un deputat era desemnat de 50 000 de locuitori şi la o
fracţiune de peste 30 000 de locuitori, iar un senator era desemnat de 1 00 000 de
locuitori şi la o fracţiune suplimentară numărului de 60 000 de locuitori. Pentru a
putea fi ales în Camera Deputaţilor, potrivit Constituţiei din 1 923, se cerea a fi
cetăţean român, a avea exerciţiul drepturilor civile şi politice, a avea vârsta de
25 de ani împliniti şi domiciliul în România. Senatul se compunea din senatori aleşi
şi senatori de dr�pt. În prima categorie se încadrau cei aleşi de cetăţenii români,
precum şi de membrii consiliilor judeţene, ai consiliilor comunale şi urbane (câte
unul pentru fiecare judeţ), de membrii Camerelor de Comerţ, de Industrie, de
Muncă şi de Agricultură, câte unul din fiecare circumscripţie şi pentru fiecare
categorie; pentru fiecare Universitate era ales câte un senator, prin votul
profesorilor. În categoria membrilor de drept ai Senatului se regăseau: moştenitorul
tronului de la vârsta de 1 8 ani împliniţi, cu drept de vot deliberativ de la 25 de ani
împliniţi; mitropolitul ţării; episcopii eparhioţi ai Bisericii Ortodoxe Române şi ai
Bisericii Greco-Catolice; capii confesiunilor recunoscute de stat, câte unul de
fiecare confesiune, dacă au fost aleşi conform legilor ţării şi reprezintă un număr de
20 000 de credincioşi; reprezentantul superior religios al musulmanilor din Regat;
preşedintele Academiei Române (mandatul acestor senatori înceta odată cu
calitatea sau demnitatea ce le atribuia dreptul); foştii preşedinţi ai Consiliului de
�iniştri, cu o vechime de patru ani în această funcţie; foştii miniştri cu o vechime
de cel puţin şase ani; foştii preşedinţi ai Corpurilor legislative care au exercitat
această demnitate cel puţin în cursul a opt sesiuni ordinare; foştii senatori şi
deputaţi aleşiA în cel puţin zece legislaturi, independent de durata lor; foştii prim
preşedinţi ai Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; generalii în rezervă şi în retragere;
cei care au exercitat comanda unei armate în faţa inamicului, ca titulari, cel puţin
trei luni; cei care au fost şefi ai Marelui Stat Major sau inspectori generali de
armată, în timp de pace, cel puţin patru ani; foştii preşedinţi ai Adunărilor
Naţionale de la Chişinău, Cernăuţi şi Alba Iulia, care au declarat unirea cu
România. Legea electorală din 27 martie 1 926 a crescut numărul senatorilor de
drept, adăugând şi pe cel al preşedintelui Consiliului Dirigent din Ardeal 1 •
1 Radu Economu, Unirea Bucovinei. 1918, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române,
1 994, p. 70; Istoria românilor. Epoca contemporană, Chişinău-Galaţi, S.C. Porto-Franco - Editură şi
Imprimerie S.A. Galaţi, 1 992, p.
2 1 -22.
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Prima consultare a corpului electoral a fost organizată în anul 1 9 1 9, in zilele de
2 noiembrie pentru Adunarea Deputaţilor, 7 noiembrie pentru Senat şi 9 noiembrie
pentru Colegiile universitare. Alegerile au fost organizate de guvernul de uniune
naţională condus de generalul Arthur Văitoianu (27 septembrie 1 9 1 9 - 28 noiembrie
1 9 1 9)2 şi au fost caracterizate prin numărul mare de grupări, formaţiuni politice,
disidenţe care s-au confruntat în lupta electorală. Partidul Socialist, Liga Poporului şi
Partidul Conservator Democrat nu au participat la aceste alegeri, invocând faptul că
guvernul Văitoianu menţine starea de asediu şi cenzura. Alegerile din noiembrie
1 9 1 9 s-au încheiat cu următoarele rezultate: P.N.R. - 1 69 de mandate de deputat şi
76 de senator; P.N.L. - 1 03 mandate de deputat şi 54 de senator; Partidul Ţărănesc
din Basarabia - 72 de mandate de deputat şi 35 de senator; Partidul Ţărănesc - 6 1 de
mandate de deputat şi 9 de senator. Având în vedere că niciun partid nu a reuşit să
câştige alegerile, s-au purtat tratative în vederea realizării unei majorităţi
parlamentare pe baza unui program de guvernare.
În ceea ce priveşte Bucovina, primele alegeri parlamentare s-au desfăşurat în
baza Decretelor-legi nr. 3 589 ( 1 5 august 1 9 1 9) şi nr. 3 620 (24 august 1 9 1 9) şi a
unui decret special (Legea electorală pentru Bucovina), emis pentru stabilirea
modului de reprezentare in Camera Deputaţilor şi Senat, publicat în ,,Monitorul
Oficial", Fascicula nr. 58, din 23 august 1 9 1 93 • La alegerile din noiembrie 1 9 1 9 au
participat Partidul Democrat al Unirii (condus de Ion Nistort şi candidaţi
independenţi. Celelalte formaţiuni politice - Partidul Social Democrat5, gruparea lui
Iancu Flondor, organizaţiile din Bucovina ale Ligii Poporului, Partidului
Conservator Democrat (Take Ionescu) - au declarat că se abţin de la alegeri. Facem
precizarea că alegerile s-au desfăşurat în perioada când administraţia Bucovinei era
condusă de un ministru-delegat al guvernului român, cu sediul la Cernăuţi, care îşi
exercita atribuţiile prin nouă secretariate: Interne, Justiţie, Finanţe, Instrucţiune
Publică, Culte, Lucrări Publice, Industrie, Comerţ şi Îngrijire Socială, Agricultură,
2 Componenţa acestui guvern era următoarea: Arthur Văitoianu - preşedintele Consiliului de
miniştri, ministru de interne şi ad interim la Afacerile Străine; Daniel Ciugureanu, Ion Inculeţ,
Ion Nistor, Al. Vaida-Voevod, Vasile Goldiş, Ştefan Ciceo-Pop - miniştri secretari de stat;
gen. Al. Lupescu - ministrul cultelor şi instrucţiunilor publice; gen. Ioan Popovici - ministrul
agriculturii şi domeniilor; gen. Ioan Popescu - ministrul industriei şi comerţului şi ad interim la
Finanţe; gen. Ştefan Mihail - ministrul lucrărilor publice; gen. 1. Răşcanu - ministru de război;
Emil Miclescu - ministru de justiţie; Ion Angelescu - ministru de finanţe; N. Mişu - ministrul
afacerilor străine.
3 Radu Economu, op. cit. , p. 52.
4 Partidul s-a înfiinţat la 1 5 septembrie 1 9 19 şi avea un program bazat pe revendicări cu
caracter democratic: înfăptuirea reformei agrare, drepturi electorale pentru toţi cetăţenii, reorganizarea
învăţământului ş.a. Vezi Ştefan Purici, De la Dieta Bucovinei la Parlamentul de la Bucureşti
(1 918-1 940), în "Analele Bucovinei" , Rădăuţi-Bucureşti; anul IX, nr. 1 , 2002, p. 1 33-1 34.
5 Î nfiinţat în anul 1 896, P.S.D. din Bucovina a fost singura formaţiune politică din provincie
care şi-a continuat activitatea şi după Primul Război Mondial, până în anul 1 938. Vezi Ştefan Purici,

op. cit. , p. 1 30- 1 33 .
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Domenii şi Alimentaţie, Salubritate Publică (2 ianuarie 1 9 1 9 - 4 aprilie 1 920t
După desfiinţarea acestor secretariate de stat, s-a înfiinţat Comisia Regională de
Unificare, pentru a lichida serviciile provinciale şi a transfera atribuţiile lor
ministerelor de la Bucureşti. Comisia a funcţionat până la 1 4 iunie 1 925, când a
fost adoptată Legea pentru unificarea administrativă7 •
În primul Parlament al României Mari, Bucovina a fost reprezentată de
26 deputaţi (20 din partea Partidului Democrat al Unirii şi şase independenţi), aleşi
de 88 348 votanţi, care au exprimat 79 1 66 voturi valabile8 şi 1 3 senatori, dintre
care un ales al Universităţii din Cernăuţi şi un senator de drept, mitropolitul
Bucovinei9 .

Validarea alegerilor pentru Adunarea Deputaţilor
1. Judeţul Suceava - Regat

În şedinţa A.D. din 26 noiembrie 1 9 1 9 s-a propus validarea alegerilor pentru
judeţul Suceava - Regat, căruia i-au fost alocate, cinci mandate de deputaţi.
Alegerile s-au desfăşurat în perioada 2--4 noiembrie 1 9 1 9; s-au prezentat patru
liste; numărul alegătorilor înscrişi a fost de 27 1 85 , s-au înregistrat 1 8 476 votanţi
şi au fost anulate 3 763 voturi. Biroul Electoral Central, "procedând la despuierea
scrutinului şi la totalizarea rezultatelor obţinute la toate celelalte secţii de votare", a
constatat că lista nr. 1 a obţinut o masă electorală de 1 5 1 1 3 voturi; lista nr. 2 49 505 voturi; lista nr. 3 - 1 63 1 voturi; lista nr. 4 - 4 689 voturi. Pentru
repartizarea mandatelor s-a împărţit fiecare dintre aceste mase electorale prin
numerele 1 , 2, 3, 4 şi 5 ( câţi reprezentanţi erau de ales) şi s-au ales din toate aceste
câturi cele cinci mai mari. Astfel s-a găsit ca divizor comun cifra de 1 2 376, adică
cel mai mic din aceste cinci câturi. Masele electorale s-au împărţit cu această cifră
şi s-a stabilit că listei nr. 2 i se cuvin patru mandate şi listei nr. 1 un mandat şi au
6 În prima etapă de administraţie a Bucovinei ( 1 O noiembrie 1 9 1 8 - 2 ianuarie 1 9 1 9), puterea
executivă a fost exercitată de Guvernul Bucovinei, condus de Iancu Flondor. Cf. Radu Economu,
op. cit. , p. 1 70- 1 72.
7 Ştefan Purici, op. cit. , p. 1 28.
8 Radu Economu, op. cit. , p. 72. Judeţul Suceava a fost reprezentat în Parlament de cinci
deputaţi pentru partea care a aparţinut Vechiului Regat şi doi deputaţi pentru partea care a aparţinut
Bucovinei.
Iacob Hecht, independent evreu (oraşul Cernău�); I. Grădişteanu,
9 Aceştia au fost:
independent Uud. Cernăuţi), care 1-a înlocuit pe Teofil Simionovici, ce a optat pentru mandatul de
deputat; Stanislau Kwiatkowski, independent palon Uud. Zastavna); Teofil Lupu, independent
Uud. Siret); Nicu Carabioschi, P.D.U. Uud. Cernăuţi); Nistor Andronicescu, P.D.U. Uud. Câmpulung);
Pavel Percec, P.D.U. Uud. Storojineţ); Ion Stârcea, P.D.U. Uud. Gura Humorului); Alexandru
Hurmuzachi, P.D.U. Uud. Siret); Victor Racocea, P.D.U. Uud. Coţmani); George Vasilco, P.D.U.
Uud. Văşcăuţi) ; Nicolae Cotlarciuc, ales al Universităţii in Cernăuţi şi Vasile Repta, mitropolitul
Bucovinei, senator de drept. Vezi Radu Economu, op. cit. , p. 1 73 .
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fost proclamaţi aleşi din fiecare listă căreia i s-au atribuit mandatele cei care au
obţinut cel mai mare număr de voturi şi anume, din lista nr. 2: Ion Zelea-Codreanu
- 1 0 0 1 7 voturi; Vasile Tomegea - 9 945 voturi; Toader Creţu - 9 871 voturi;
Ştefan Gh. Dirnitriu - 9 864 de voturi; din lista nr. 1 : Ştefan C. Ioan - 3 1 44 voturi.
Conform prevederilor Legii electorale pentru Bucovina, au fost declaraţi deputaţi
supleanţi pentru lista nr. 1 : Constantin Popovici - 3 039 voturi; Vasile V.
Teodorescu - 3 034 voturi; Toader Radovici 2 9 8 1 voturi; Constantin Matasă 2 9 1 5 voturi; pentru lista nr. 2 : Mihail Zăhărescu - 9 808 voturi. La secţia Dolheşti
s-a înregistrat o contestaţie, semnată de Vasile L. Marian şi C. Timofti, alegători
asistenţi ai listei nr. 1 , prin care se afirmă că trupa însărcinată cu paza ordinii face
propagandă făţişă pentru lista lui Ion Zelea-Codreanu, pentru motivul că acea listă
îl reprezintă pe Alexandru Averescu; că în curtea localului de votare, mai mulţi
agenţi electorali, toleraţi de armată, împreună cu delegatul Ion Drobiţă, ar fi făcut
propagandă în favoarea listei nr. 2 în incinta secţiei de votare. În ceea ce priveşte
prima contestaţie, cazul a fost adus la cunoştinţa imediată a comandantului trupei
de j andarmi de către preşedintele Tribunalului, spre a se lua măsuri. În ceea ce
priveşte punctul al doilea, afirmaţia nu a fost sprijinită de nicio dovadă. Pentru
aceste motive, secţia a respins contestaţia, negăsind-o întemeiată. La dosarul
alegerii din judeţul Suceava s-a găsit şi o contestaţie care priveşte operaţiile de la
una din cele 1 2 secţii de votare. Secţiunea a III-a verificatoarea a A.D., în urma
cercetărilor, a respins contestaţia şi a dispus validarea alegerilor. În consecinţă,
deputaţi ai judeţului Suceava au fost proclamaţi: Ion Zelea-Codreanu, Vasile
10
Tomegea, Toader Creţu, Ştefan Gh. Durnitriu şi Ştefan C. Ioan •
-

2. Judeţul Suceava - Bucovina

În şedinţa A.D. din 26 noiembrie 1 9 1 9 s-a propus validarea alegerilor pentru

judeţul Suceava - Bucovina, căruia i-au fost alocate două mandate, pentru
circumscripţiile Costâna şi Suceava. Acestea s-au desfăşurat pe 2 noiembrie 1 9 1 9,
iar rezultatul a fost următorul: pentru circumscripţia Costâna: votanţi - 4 533;
voturi anulate - 2 1 4; circumscripţia Suceava: votanţi - 4 648, voturi anulate - 583.
Secţiunea a III-a verificatoare a A.D., constatând că s-au îndeplinit prevederile
legale, a propus validarea celor care au întrunit majoritatea absolută, adică numărul
cel mai mare pentru jumătatea voturilor valabil exprimate (având în vedere
că pentru fiecare circumscripţie s-a prezentat câte un singur candidat):
Mihai Cormoş - circumscripţia Costâna; Filaret Doboş - circumscripţia Suceava.
Neînregistrându-se contestaţii, aceştia au fost proclamaţi deputaţi din partea
11
Partidului Democrat al Unirii •
10 Dezbateri parlamentare - Adunarea Deputaţilor, în ,.Monitorul Oficial " (în continuare se va
cita D.A.D., M .O.), nr. 4, 28 noiembrie 1 9 1 9, p. 1 8.
11
29 noiembrie 1/9http://institutulbucovina.ro
1 9, p. 38.
D.A.D., M.O., nr. 5 , http://cimec.ro
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3. Judeţul Câmpulung
La 2 noiembrie 1 9 1 9 s-au desfăşurat alegerile pentru judeţul Câmpulung,
căruia i-au fost alocate două mandate de deputaţi. În şedinţa A.D. din 26 noiembrie
1 9 1 9 s-a propus validarea acestor alegeri, al căror rezultat a fost următorul: pentru
circumscripţia Câmpulung a întrunit numărul de voturi singurul candidat prezent la
alegeri, Iorgu G. Toma, cu 4 406 voturi; votanti - 4 667; voturi anulate - 26 1 .
Pentru circumscripţia Doma s-au prezentat doi candidaţi: Vasile Liţu (2 398 voturi)
şi Ion Candrea (786 voturi); votanţi - 3 653; voturi anulate - 469. La dosar
neexistând nicio contestaţie, au fost proclamaţi deputaţi ai judeţului Câmpulung:
Iorgu G. Toma (circumscripţia Câmpulung) şi Vasile Liţu (circumscripţia Doma)
din partea Partidului Democrat al Unirii1 2 •
4. Judeţul Gura Humorului

În şedinţa A.D. din 26 noiembrie 1 9 1 9 s-a propus validarea alegerilor pentru
judeţul Gura Humorului, care s-au desfăşurat pe 2 noiembrie 1 9 1 9. Acestui judeţ i
s-au alocat două mandate de deputaţi pentru circumscripţiile electorale Salca şi
Gura Humorului. Rezultatul a fost următorul: pentru circumscripţia electorală
Gura Humorului s-au prezentat 4 527 votanţi şi au fost anulate 425 voturi; pentru
circumscripţia electorală Salca s-au prezentat 3 483 votanţi şi au fost anulate
1 25 voturi. Sectiunea a V -a verificatoare a A.D, în conformitate cu Legea
electorală pentn.{ Bucovina, a propus validarea acestor alegeri şi a celor doi
deputaţi care au candidat: Dumitru Gavrilescu (circumscripţia Gura Humorului) şi
Romulus Reuţ (circumscripţia Salca), ambii reprezentând Partidul Democrat al
Unirii. Nefiind depusă la dosar nicio contestaţie, aceştia au fost validaţi de A.D. 1 3
5. Judeţul Rădăuţi
Validarea alegerilor pentru judeţul Rădăuţi (câte un deputat pentru
circumscripţiile Rădăuţi, Vicov de Sus şi Marginea), care s-au desfăşurat la
2 noiembrie 1 9 1 9, a avut loc în şedinţa A.D. din 26 noiembrie 1 9 1 9. S-a prezentat
câte un candidat pentru fiecare circumscripţie şi rezultatul a fost următorul: pentru
circumscripţia Rădăuţi: votanţi - 3 645; voturi anulate - 2 1 8 ; pentru circumscripţia
Vicov de Sus: votanţi - 4 1 88; voturi anulate - 22; pentru circumscripţia Marginea:
votanţi - 3 804; voturi anulate - 1 6 1 . Au fost declaraţi aleşi cei care au întrunit
majoritatea absolută a voturilor exprimate, adică numărul cel mai mare faţă de
jumătatea voturilor valabile. Au fost validaţi deputaţii: George Tofan
(circumscripţia Rădăuţi), Ion Nistor (circumscripţia Vicov de Sus) şi Vasile
Bodnărescu (circumscripţia Marginea) din partea Partidului Democrat al Unirii14.
12

Ibidem, p. 40.
Ibidem, p. 3 8-39.
1 4 Ibidem, p. 39-40.
13
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6. Judeţul Storojineţ

În şedinţa A.D. din 26 noiembrie 1 9 1 9 s-a propus validarea alegerilor pentru
judeţul Storojineţ, care s-au desfăşurat la 2 noiembrie 1 9 1 9. Pentru acest judeţ,
conform dispoziţiilor Legii electorale pentru Bucovina, trebuiau să fie aleşi doi
deputaţi, pentru circumscripţiile Storoj ineţ şi Ciudei. S-a prezentat câte un candidat
pentru fiecare circumscripţie, iar rezultatul a fost următorul: pentru circumscripţia
Storojineţ s-au înregistrat 3 848 votanţi şi au fost anulate 346 voturi. Aurel Morariu
a întrunit 3 502 voturi. La dosarul alegerii nu s-a înregistrat nicio contestaţie.
Pentru circumscripţia Ciudei s-au înregistrat 4 507 votanţi şi au fost anulate
339 voturi. Biroul electoral al acestei circumscripţii 1-a proclamat ales deputat pe
Vasile Ungureanu. Având în vedere dispoziţiile Legii electorale pentru Bucovina,
art. 1 09, în circumscripţiile care aleg câte un singur deputat va fi declarat ales cel
care a întrunit majoritatea absolută. Aceste condiţii fiind îndeplinite, au fost
declaraţi deputaţi ai j udeţului Suceava, din partea Partidului Democrat al Unirii,
Aurel Morariu (circumscripţia Storojineţ) şi Vasile Ungureanu (circumscripţia
Ciudei).
Deputatul C. Brăescu (Râmnicu Sărat) a intervenit în plenul A.D. în legătură
cu validarea acestor alegeri, solicitând, în numele unui grup de parlamentari,
dezbateri pe marginea unui protest, depus la biroul A.D., iscălit de peste 1 500 de
alegători din Bucovina, protest în care s-au prezentat neregulile înregistrate cu
prilejul desfăşurării alegerilor din Bucovina. Se cerea cercetarea acestei contestaţii
şi stabilirea veridicităţii informaţiilor prezentate. Deputatul Romulus Reuţ
(circumscripţia Solca, judeţul Gura Humorului) a intervenit, cu următoarea
interpelare: "D-lor deputaţi, Bucovina a fost cea dintâi care a proclamat
necondiţionat unirea, unindu-se cu Regatul României. Bucovina este cea dintâi pe
care nu o lăsaţi să intre în Constituanta României şi din bunăvoinţa câtorva fraţi din
Vechiul Regat se produce o contestaţiune. [ ... ] Aici nu este nimic alta decât o
demonstraţiune politică din partea acelora care au propovăduit abţinerea de la
alegeri, [ . . . ] atât aici cât şi la noi în ţară; însă poporul care are un suflet şi o dorinţă
nu a aderat la acest lucru şi a ales aleşii şi i-a trimis aici. D-lor deputaţi, Legea
electorală pentru Bucovina a fost alcătuită ca celelalte legi pentru celelalte ţinuturi.
D-nii care au făcut protestul de astăzi vin şi critică această lege abia acum, când s-a
întrunit Parlamentul şi abia acum au găsit de cuviinţă să zică că legea aceasta nu
este bună. Toţi aceştia care contestă această alegere făcută pe baza unui Decret
lege să nu uite că sunt şi ei aleşi tot pe baza aceluiaşi Decret-lege. Dacă ei contestă
alegerea noastră, făcută pe baza acestui Decret-lege, atunci trebuie să o conteste şi
pe a dumnealor. Vă rog, dar, să binevoiţi a nu lua în consideraţie această
contestaţiune, care se atinge de fapte care nu sunt adevărate, întrucât s-a purces la
alegerea în Bucovina după legi şi cu cinste. Deci, să binevoiţi a respinge
contestatiunea făcută" .
,
În urma exprimării votului pe marginea acestor probleme, s-a decis
"
"închiderea discuţiunii şi s-a respins contestaţia referitoare la validarea alegerilor
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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pentru j udeţul Storoj ineţ, aşa încât cei mai sus menţionaţi au fost proclamaţi
deputaţi 1 5 •
7. Oraşul Cernăuţi

Alegerile pentru oraşul Cernăuţi, caru1a i-au fost alocate trei mandate de
deputaţi, s-au desfăşurat în perioada 2-4 noiembrie 1 9 1 9. Acestea au fost validate
în şedinţa A.D. din 26 noiembrie 1 9 1 9, când s-a prezentat situaţia de la alegeri:
s-au înregistrat 9 2 1 5 votanţi şi au fost anulate 2 337 voturi. Biroul Electoral
Central a constatat că lista nr. 1 a obţinut o masă electorală de 2 692 voturi; lista
nr. 2 - 4 2 1 2 voturi; lista nr. 3 - 2 080 voturi. Pentru repartizarea mandatelor s-a
împărţit fiecare dintre aceste mase electorale prin numerele 1 , 2, 3, câţi reprezentanţi
erau de ales şi alegându-se din toate aceste câturi cele trei mai mari, s-a găsit ca
divizor comun cifra de 2 1 06, adică cel mai mic din aceste trei câturi. Cu această
cifră, împărţindu-se masele electorale, s-a stabilit că listei nr. 1 i se cuvenea un
mandat şi listei nr. 2, două mandate. Au fost proclamaţi aleşi din fiecare listă căreia
i s-au atribuit mandatele cei care au obţinut cel mai mare număr de voturi şi anume:
Teofil Sirnionovici (independent) - lista nr. 1 , 2 692 voturi; Vasile Marcu
(independent) - lista nr. 2, 2 1 06 voturi; Norbert Kipper (independent german) lista nr. 2, 2 1 06 voturi. Conform dispoziţiilor Legii electorale pentru Bucovina, a
fost declarat deputat supleant Zaharia Voronca - lista nr. 3 , 2 080 voturi.
Raportorul cu privire la alegerile pentru oraşul Cernăuţi, Simion Mândrescu, a
informat A.D. de existenţa unor contestaţii, care nu au fost susţinute, fiind respinse.
Secţiunea a VIII-a verificatoare a A.D., constatând că alegerile s-au făcut în
conformitate cu legea, a propus validarea şi proclamarea ca deputaţi ai oraşului
Cernăuţi pe cei mai sus menţionaţi 16 •

8. Judeţul Cernăuţi
În şedinţa A.D. din 26 noiembrie 1 9 1 9 s-a propus validarea alegerilor
pentru judeţul Cernăuţi, care s-au desfăşurat pe 2 noiembrie 1 9 1 9. Aici urmau să
fie aleşi doi deputaţi, pentru circumscripţiile Boian şi Cuciurul Mare. S-au
prezentat câte doi candidaţi pentru fiecare circumscripţie. Rezultatul a fost
următorul: pentru circumscripţia Boian: votanţi - 3 200; voturi anulate - 1 1 4; au
întrunit: Constantin Vasile Morariu - 2 362 voturi; Lazăr Ropcean - 724 voturi.
Pentru circumscripţia Cuciurul Mare: votanţi - 2 587; voturi anulate - 1 92; au
întrunit: George Băncescu - 1 479 voturi; Nicolae Mitencu - 898 voturi. Au fost
declaraţi aleşi cei care au întrunit cel mai mare număr de voturi faţă de jumătatea
voturilor exprimate valabile. S-a prezentat o contestaţie, semnată de mai mulţi
deputaţi, care au cerut anularea acestor alegeri, dar aceasta nu a fost susţinută.
15

16

Ibidem, p. 35-36.
Ibidem, p. 36--3 7.
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Astfel, pentru judeţul Cernăuţi au fost declaraţi deputaţi, din partea Partidului
Democrat al Unirii, George Băncescu (circumscripţia Cuciurul Mare) şi Constantin
Vasile Morariu (circumscripţia Boian) 1 7 •

9. Judeţul Zastavna
Validarea alegerilor pentru judeţul Zastavna, desfăşurate la 2 noiembrie
1 9 1 9, căruia i-au fost alocate două mandate de deputaţi (circumscripţiile Ocna şi
Zastavna), a avut loc în şedinţa A.D. din 26 noiembrie 1 9 1 9. S-au prezentat doi
candidaţi pentru circumscripţia Ocna şi unul pentru circumscripţia Zastavna, iar
rezultatul a fost următorul: pentru circumscripţia Ocna: 1 352 votanţi, 1 32 voturi
anulate; au întrunit Ioan Bloşca - 7 1 7 voturi; Tychon Hacman - 503 voturi; pentru
circumscripţia Zastavna: 1 979 votanţi, 823 voturi anulate; a întrunit Florea Lupu,
cu 1 1 56 voturi. Având în vedere că, prin Legea electorală pentru Bucovina, art.
1 09, în circumscripţiile care aleg câte un singur deputat, va fi declarat ales cel care
a întrunit majoritatea absolută, au fost declaraţi aleşi ai judeţului Zastavna: Ioan
Bloşca (independent ucrainean) şi Florea Lugu (independent). Neînregistrându-se
contestaţii, aceştia au fost proclamaţi deputaţi 8 .

10. Judeţul Coţmani

În şedinţa A.D. din 26 noiembrie 1 9 1 9 s-a propus validarea alegerilor pentru
judeţul Coţmani, care au avut loc pe 2 noiembrie. Pentru circumscripţiile Sadagura,
Orăşeni şi Coţmani s-au prezentat trei candidaţi. Rezultatul a fost următorul: pentru
circumscripţia Sadagura: votanţi - 2 1 88, voturi anulate 1 ; pentru circumscripţia
Orăşeni: votanţi - 2 278, voturi anulate 570; pentru circumscripţia Coţmani: 2 1 59
votanţi, voturi anulate - 337. Secţiunea a VI-a verificatoare a A.D., constatând că s-au
îndeplinit prevederile legale, a propus validarea celor care au întrunit majoritatea
absolută (având în vedere că pentru fiecare circumscripţie s-a prezentat câte un
singur candidat): Dimitrie Ţopa (Partidul Democrat al Unirii) - circumscripţia
Sadagura; Vasile Snialinciuc (independent ucrainean) - circumscripţia Orăşeni; Iosif
Vihovici (Partidul Democrat al Unirii) - circumscripţia Coţmani. Neînregistrându-se
contestaţii, aceştia au fost proclarnaţi deputaţi 1 9 •
-

-

1 1 . Judeţul Vijniţa
Alegerile pentru judeţul Vijniţa (câte un deputat pentru circumscripţiile
Vijniţa şi Berhomet pe Siret), validate în şedinţa A.D. din 26 noiembrie 1 9 1 9, s-au
desfăşurat la 2 noiembrie 1 9 1 9. Rezultatul a fost următorul: pentru circumscripţia
Vijniţa, votanţi 3 052, voturi anulate 1 40; circumscripţia Berhomet pe Siret:
-

-

17

Ibidem, p. 39.
Ibidem, p. 37.
1 9 Ibidem.
18
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votanţi - 3 1 34, voturi anulate - 541 . Secţiunea a II-a verificatoare a A.D., constatând
că s-au îndeplinit prevederile legale, a propus validarea celor care au întrunit
majoritatea absolută (având în vedere că pentru fiecare circumscripţie s-a prezentat
câte un candidat): Nicolae Prelici - circumscripţia Vijniţa; Teodor Buj or circumscripţia Berhomet pe Siret. Neînregistrându-se contestaţii, aceştia au fost
20
proclamaţi deputaţi ai Partidului Democrat al Unirii .

12. Judeţul Văşcăuţi

În şedinţa A.D. din 26 noiembrie 1 9 1 9 s-a propus validarea alegerilor pentru
judeţul Văşcăuţi, căruia i s-a alocat un mandat de deputat, care s-au desfăşurat pe
2 noiembrie 1 9 1 9. La alegeri s-au prezentat doi candidaţi, iar rezultatul a fost
următorul: votanţi - 4 040; voturi anulate - 99; Eudoxiu Gribovschi - 3 4 1 3 voturi;
Vasile Reus - 528 voturi. Secţiunea a III-a verificatoare a A.D. a propus validarea lui
Eudoxiu Gribovschi, care a întrunit majoritatea absolută. Neînregistrându-se
contestaţii, acesta a fost proclamat deputat din partea Partidului Democrat al Unirii21 •
13. Judeţul Siret

În şedinţa A.D. din 26 noiembrie 1 9 1 9 s-a propus validarea alegerilor pentru
judeţul Siret, desfăşurate la 2 noiembrie 1 9 1 9, căruia i-au fost alocate două
mandate de deputaţi. Pentru circumscripţia Siret s-au prezentat doi candidaţi:
Aurelian Moldovan (2 747 voturi) şi Teofil Constantinovici ( 1 1 90 voturi); votanţi
- 4 1 1 5; voturi anulate - 1 78; voturi valabil exprimate - 3 937. Pentru circum
scripţia Hliboca s-a prezentat un singur candidat, Amfilochie Burac (3 457 voturi);
votanţi - 3 859; voturi anulate - 402; voturi valabil exprimate - 3 457.
Neînregistrându-se contestaţii, au fost proclamaţi deputaţi, din partea Partidului
Democrat al Unirii, Aurelian Moldovan (circumscripţia Siret) şi Amfilochie Burac
2
(circumscripţia Hliboca)2 •
Activitatea deputaţilor bucovineni în sesiunea 1919-1920

În primul Parlament al României Mari au fost ratificate Decretele-legi pentru
unirea Basarabiei, Bucovinei şi a Transilvaniei, Sătmarului şi Maramureşului. În
şedinţa A.D. din 25 noiembrie 1 9 1 9 a fost prezentată, de către Erast Mandicevschi23,
Telegrama din partea Bucovinei (vezi Anexa 1). Ulterior, în şedinţa A.D. din
20
21

ibidem, p. 38.
ibidem, p. 38.
22
ibidem, p. 40.
23 Erast Mandicevschi ( 1 862-1946) a fost jurist, funcţionar superior la Tribunalul din Viena şi
la Curtea d� Casaţie din Bucureşti. Din anul 1 920 a fost profesor de drept civil la Universitatea din
Bucureşti. In anul 1 92 1 a publicat lucrarea Studiu comparativ asupra procedurii civile. Vezi Emil
Satco, Enciclopedia Bucovinei, voi. II, Iaşi-Suceava, Editura Princeps-Biblioteca Bucovinei .. 1. G.
Sbiera", 2004, p. 1 O.
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2 9 decembrie 1 9 1 9, prezidată d e Nicolae Iorga, Ion Nistor, ministru secretar d e stat
al Bucovinei, a dat citire mesajului regal prin care s-a supus spre dezbatere
proiectul de lege pentru ratificarea Decretului-lege nr. 3 744/ 1 9 1 8 privitor la unirea
Bucovinei cu Vechiul Regat. După consultarea celor 564 de deputaţi, înscrişi în
cele şapte secţiuni ale A.D., deputatul Romulus Reuţ (P.D.U., circumscripţia Salca,
jud. Gura Humorului) a prezentat raportul, expunerea de motive şi proiectul de lege
2
relativ la unirea Bucovinei cu România (vezi Anexa Il) 4 . Acesta a fost adoptat în
25
unanimitate , însă în şedinţa A.D. din 30 decembrie 1 9 1 9, deputatul Gheorghe
Cristescu (Vechiul Regat) a prezentat o declaraţie, în numele grupului parlamentar
al Partidului Socialist, prin care aduce la cunoştinţă faptul că s-a abţinut de la
votarea proiectelor de legi referitoare la unire, declaraţie făcută în scop
propagandistic, "anticipând concepţia ulterioară privind noul stat unitar român al
socialiştilor care au aderat la Internaţionala a III-a, prin constituirea Partidului
26
Comunist al României, ca sectie a acestei Internationale" .
În sesiunea 1 9 1 9- 1 920 a A.D. au pr�zentat comunicări şi interpelări
parlamentarii bucovineni: Aurelian Moldovan (circumscripţia Siret, judeţul Siret),
Aurel Morariu (circumscripţia Storoj ineţ, judeţul Storojineţ), Vasile Ungureanu
(circumscripţia Ciudei, judeţul Storojineţ), Ion Ni stor (circumscripţia Vicov de Sus,
judeţul Rădăuţi), Iorgu G. Toma (circumscripţia Câmpulung, judeţul Câmpulung),
Romulus Reuţ (circumscripţia Salca, judeţul Gura Humorului), Vasile Bodnărescu
(circumscripţia Marginea, judeţul Rădăuţi), Vasile Liţu (circumscripţia Doma,
judeţul Câmpulung) - din partea Partidului Democrat al Unirii; independenţii
Vasile Marcu (Cernăuţi) şi Florea Lupu Uudeţul Zastavna); interpelări au prezentat
şi deputaţii Ion Zelea-Codreanu, Toader Creţu şi Vasile Tomegea, care au
reprezentat judeţul Suceava - Regat. Discursurile parlamentarilor bucovineni s-au
referit la problemele economice ale provinciei (atribuţiile Comisiei de Lichidaţiune
de la Viena, retragerea coroanelor şi unificarea valutei naţionale, situaţia Căilor
Ferate şi înfiinţarea unui Oficiu de Exploatare la Cernăuţi, Legea de reformă agrară
pentru Basarabia, pe marginea căreia deputaţii bucovineni au depus amendamente,
tratatele comerciale ale României cu statele vecine), la distrugerile şi despăgubirile
de război şi la actiunile
generalului Eduard Fischer şi Aurel Onciul în Bucovina.
'
În ceea ce priveşte contribuţia bucovinenilor la procesul legislativ desfăşurat
în sesiunea 1 9 1 9-1 920 a A.D., deputatul Aurel Morariu (circumscripţia Storojineţ, "
judeţul Storojineţ) a depus un proiect de lege pentru înfiinţarea şi instituirea, pe
lângă Ministerul Justiţiei, a unei Comisiuni preparatoare pentru legislaţie şi pe
lângă M inisterul de Interne a unei Comisiuni preparatoare pentru legislaţia
administrativă (şedinţa A.D. din 3 martie 1 920). Din expunerea de motive reţinem
24

D.A. D., M .O., nr. 22, 22 ianuarie 1 920, p. 303-304.
Proiectul de lege, însoţit de raportul şi expunerea de motive au fost prezentate de Ion Nistor
şi Nicolae Cotlarciuc, senator ales al Universităţii din Cernăuţi şi în Senat, întrunit sub conducerea
vicepreşedintelui Corneliu Sumuleanu. Acestea au fost adoptate cu unanimitate de voturi. Cf. Radu
Economu, op. cit. , p. 73.
26 Ibidem, p. 73-74.
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faptul că proiectele de legi prezentate în Parlament sunt, de cele mai multe ori,
"inspirate de necesităţile regionale ale Vechiului Regat şi întemeiate pe legiuiri aici
în fiinţă. Noile ţări dezrobite ar trebui deci să colaboreze la unificarea legislativă şi
administrativă şi prin activitatea reprezentanţilor trimişi de acele provincii în acest
Parlament. Dar în actuala organizaţiune a activităţii parlamentare şi sub regimul
regulamentului intern în vigoare nu este dată posibilitatea de a studia şi adânci în
secţiunile sau chiar în plenul Camerei toate problemele şi aspectele de interes
public ale României întregite şi a crea legi care să răspundă trebuinţelor tuturor
românilor" . De asemenea, Aurel Morariu a propus şi înfiinţarea unei biblioteci a
Camerei Deputaţilor, cu registre şi publicaţii periodice interne şi externe, codurile,
colecţiile de legi, ordonanţe etc., cuprinzând cele patru sisteme de legiuiri încă în
vigoare în cuprinsul statului român, necesare activităţii parlamentarilor. Acest
proiect de lege, împreună cu propunerea de înfiinţare a unei biblioteci a A.D.,
supuse la vot şi admise, au fost susţinute de deputaţii Vasile Liţu, Vasile Marcu,
Teofil Simionovici, Ion Zelea-Codreanu, Eudoxiu Gribovski, Constantin V.
Morariu, Iorgu G. Toma, Vasile Bodnărescu, A.C. Cuza, Gheorghe Gârdea,
Iosif Vihovici, Aurel Dobrescu, P. B. Chiriţă, Nicolae Andrei, Aurelian Moldovanu,
Ştefan Meteş, Iosif Vihovici, Gheorghe Gârdea ş.a. 27
În sesiunea A.D. din 1 9 1 9-1 920 a fost prezentat Proiectul de lege prin care
judeţul Suceava a fost autorizat să perceapă, cu începere de la 1 aprilie 1 920, o taxă
de un leu pentru fiecare metru cub de lemn fasonat ce se exploata din pădurile
aflate în acest judeţ. Produsul acestei taxe urma să se înscrie între veniturile
bugetului judeţului începând din 1 920- 1 92 1 şi să servească la plata costului
reparării localurilor (proprietatea judeţului) din plasa Muntele care au fost distruse
în timpul războiului, la refacerea şi clădirea şcolilor de la sate, la plata sumelor
restante, la îmbunătăţirea stării sanitare a judeţului, la plata salariilor funcţionarilor,
la acoperirea tuturor cheltuielilor obligatorii care nu se puteau acoperi din celelalte
resurse ale judeţului. A.D. a adoptat acest proiect cu 1 76 de voturi pentru şi patru
împotrivă (şedinţa A.D din 3 martie 1 920i8. De asemenea, în şedinţa A.D. din
1 2 martie 1 920 a fost prezentat un proiect de lege asupra asociaţiilor profesionale,
printre iniţiatori regăsindu-se şi deputatul judeţului Suceava - Regat, Vasile
Tomegea29.
Activitatea deputaţilor bucovineni în primul Parlament al României Mari,
sesiunea noiembrie 1 9 1 9 martie 1 920, s-a concentrat pe expunerea problemelor
cu care s-a confruntat provincia după alipirea acesteia la Vechiul Regat din
perspectiva consolidării procesului de unificare a României Mari.
În şedinţa A.D. din 26 martie 1 920 a fost prezentat decretul de dizolvare a
Parlamentului, conform art. 95 din Constituţie şi a Decretelor-legi electorale
nr. 3 402 ( 1 4 noiembrie 1 9 1 8), nr. 3 620 şi nr. 3 62 1 (24 august 1 9 1 9). Au fost
-

27

D.A.D., M.O., nr. 52, 5 martie 1 920, p. 869-870.
Ibidem, p. 877-878.
29 Idem, nr. 60, 1 6 martie 1 920, p. 1 064- 1 066.
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convocate noi alegeri în Vechiul Regat, Basarabia, Bucovina, Transilvania, Banat,
Crişana, Sătmar, Maramureş. Pentru A.D. acestea au fost programate în perioada
25-27 mai 1 920, iar pentru Senat în perioada 30-3 1 mai 1 920. Pentru
Universităţile din Bucureşti, Iaşi, Cluj, Cernăuţi, alegerile au fost convocate pentru
ziua de 1 iunie 1 920. �oile adunări legiuitoare au fost convocate la Bucureşti
pentru 1 O iunie 1 92030 •
Anexa 1

Telegrama prezentată de Erast Mandicevschi
în primul Parlament al României Mari din partea Bucovinei3 1
Bucovina reîntoarsă, c a ş i Basarabia, l a sânul Patriei d e l a care a u fost
smulse, având încă din vremea stăpânilor vitregi cea mai profundă veneraţiune
pentru cel mai ales fiu al pământului eliberat, al Camerei celei dintâi a României
tuturor românilor [preşedintele Adunării Deputaţilor era Vasile Stroescu,
preşedinte de vârstă] . Ori încotro s-a îndreptat în timpul calvarului nostru gândul
domniei voastre, a izvorât o rază de lumină binefăcătoare pentru poporul românesc.
Astfel, pronia dumnezeiască v-a pus în fruntea Camerei noastre Constituante, ca să
întărească în noi convingerea în trăinicia operei de dreptate pentru toţi cetăţenii pe
care această Constituantă este chemată să o inaugureze. Vă rugăm, d-le preşedinte,
să primiţi felicitările Bucovinei dezrobite şi să binevoiţi a transmite înaltei Camere
urările noastre pentru lucrările pe care le începe acum, spre a desăvârşi în cadrele
României Mari şi democratice realizarea visului neamului nostru, dornic de lumină,
de libertate şi de dreptate.

Anexa II

Raportul şi proiectul de lege relativ
la unirea Bucovinei cu România Mare32
D-lor deputaţi, când prin intriga diplomatică tereziană, în anul 1 775 a fost
smulsă Bucovina din trupul Moldovei noastre iubite, a fost cea mai grea j ale, nu
numai pentru Moldova, ci pentru românimea întreagă, fiindcă acolo a fost locul
unde s-a descălicat mai întâi Principatul Moldovei; acolo a fost leagănul celei
30 Idem, nr. 62, 3 1 martie 1 920, p. 2004.
31

Aceasta a fost citită în şedinţa A.D. din

20 noiembrie 1 9 1 9, p. 7-8.

25

noiembrie

1 9 1 9.

Cf. D.A.D, M.O., nr.

3,

3 2 Acestea au fost citite de către deputatul Romulus Reuţ (circumscripţia Solca, judeţul
Gura Humorului) în şedinţa A.D. din 26 decembrie 1 9 1 9. Cf. D.A.D., M.O., nr. 22, 22 ianuarie 1 920,
p. 303-304.
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dintâi vieţi cetăţeneşti a Principatului Moldovei. La Suceava, la Siret, acolo este
pământul nostru cel mai istoric al Moldovei, acolo zace Ştefan cel Mare şi de
atunci, în decurs de 1 44 de ani, multe umiliri şi dureri a îndurat acest popor român
smuls de la Moldova şi acele umiliri au dus până acolo că s-a încercat să-1
deznaţionalizeze. La început a fost tratamentul acestui popor binevoitor, dar nu din
punct de vedere că era binevoitor poporul, ci fiindcă Imperiul Habsburgic, în
imperialismul său, voia să arate popoarelor balcanice cum că e mai binevoitor
decât alte stăpâniri şi că va putea cotropi mai departe. Mai târziu, când s-a văzut că
această idee nu s-a putut întrupa, atunci a început seria umilirilor. Mai întâi am fost
întrupaţi de gubernia Galiţiei; am stat aproape cincizeci de ani încorporaţi în
gubernia Galiţiei, fără autonomia ţării, rară autonomia comunelor şi fără
funcţionari români. Abia în 1 848, şi pot spune aici că la această ocazie să nu uităm
de numele oamenilor noştri din ţară care au lucrat pentru noi, fraţii Hurrnuzachi Alexandru, Gheorghe şi Eudoxiu Hurrnuzachi, trei bărbaţi care în 1 848 şi 1 849 au
muncit ca să scoată această ţărişoară de sub jugul Galiţiei şi au dobândit acest
lucru. Munca lor a mers mai departe, au căutat să lumineze poporul şi 1-au luminat
scoţând o gazetă, "Bucovina", la care au colaborat românii de pretutindeni. Au
înfiinţat o societate culturală şi literară românească din Cernăuţi, care a luat locul
unei Academii şi a scos o foaie, "Foaia Societăţii pentru Cultura şi Literatura
Română" . Am avut fericirea să primim lumina chiar din Ardeal, a venit Aron
Pumnul, a cărui memorie nu putem s-o uităm în aceste momente solemne. Ne-au
îndrumat, ne-au luminat, atât fraţii Hurrnuzachi, cât şi Silvestru Morariu
Andrievici, fost mitropolit. Aceştia ne-au luminat şi ne-au adus pe calea
naţionalismului. Poporul de jos nu a pierdut legătura cu Patria Mumă, el a rămas
moldovean, a vorbit limba moldovenească; preoţii au făcut serviciile divine în
limba românească. Prin străduinţa acestor bărbaţi, pe care i-am numit, şi în şcolile
primare s-a introdus limba românească de predare. Apoi au venit timpuri mai grele,
a venit anul 1 866, când Austria a pierdut războiul şi atunci s-a alcătuit un
Parlament austriac, în anul 1 870-1 879, în care un partid germano-liberal, care a
germanizat, care nu a avut altă intenţiune decât să germanizeze. Şi atunci a fost
înfiinţată Universitatea de la Cernăuţi, la 1 875, dar nu a reuşit germanizarea, căci
poporul nostru are o vitalitate pe care mii de ani nu o striveşte. Din această
Universitate, în loc să se germanizeze poporul român, au ieşit bărbaţi cu ştiinţă,
deşi alăptaţi de ştiinţa germană, dar cu suflet românesc. Acei bărbaţi au continuat
munca Hurmuzăcheştilor şi a lui Morariu Andrievici. Şi am ajuns cam pe la anul
1 897, la înfăptuirea unui început de democratism. A fost Gheorghe Popovici care,
înfiinţând Partidul Popular, a dat democratismului nostru un început. Democraţia
noastră nu a venit într-un mod revoluţionar, ci într-un mod evoluţionar. Acei
bărbaţi ieşiţi din vatra ţărănimii, fii de ţărani, care au studiat la Universitatea din
Cernăuţi, au stat ca o legătură între intelectuali şi între ţărani. După un timp de
douăzeci de ani de frământări politice, s-au cristalizat principiile adevăratei
democraţii în aşa măsură, că în Parlamentul României Mari au venit numai
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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reprezentanţi ai maselor poporului nostru, aleşi d e toate păturile sociale. Întreaga
Bucovină ne-a trimis încoace. Dar venind azi încoace, din Bucovina, aducem, d-lor
deputaţi, şi o zestre: aducem o inimă curat românească, un suflet curat românesc.
Toate evenimentele din Vechiul Regat, toate evenimentele înălţătoare, cum a fost
Unirea Principatelor, independenţa, toate acestea le-am petrecut şi noi în sufletele
noastre şi nu am pierdut un moment dorul ca să fim alături de d-voastre. O parte
mare la luminarea noastră a contribuit şi stimatul nostru preşedinte al Adunării
Naţionale. "Neamul românesc" l-am citit ca studenţi în licee şi în Universitate ca o
Evanghelie, care ne călăuzea spre naţionalism, spre iubirea naţiunii noastre.
D-lor deputaţi, comitetul delegaţilor de secţiuni, compus din: V. Liţu pentru
secţiunea 1, A. Morariu - secţiunea Il, Burac Amfilochie - secţiunea III ,
V. Bodnărescu - secţiunea V, Ştefan Meteş - secţiunea VI, Iorgu Toma - secţiunea
VII şi subsemnatul - secţiunea IV, întrunindu-se în ziua de 29 decembrie 1 9 1 9, sub
preşedinţia d-lui Iorgu Toma, a luat în cercetare Proiectul de lege asupra unirii
Bucovinei cu Vechiul Regat al României; văzând şi expunerea de motive ce
însoţeşte acest Proiect de lege, l-a admis întocmai cum a fost prezentat şi, prin
subsemnatul, vă roagă, d-lor deputaţi, să binevoiţi a-i da aprobarea d-voastre.

Expunere de motive
Bucovina este o parte a Moldovei care, înainte de 1 44 de ani, a fost răpită
prin intrigă şi mită de habsburgi. În timpul acestei îndelungate robii, populaţia
Bucovinei n-a pierdut nicio clipă conştiinţa naţională şi nădej dea că mai curând sau
mai târziu va sosi ceasul izbăvirii. Prin suferinţe fără nume, prin înjosiri şi umilinţe,
ea şi-a afirmat pururea dreptul de a se uni cu conaţionalii săi din Regatul României,
cu care o leagă aceeaşi origine, aceeaşi limbă şi aceleaşi tradiţii istorice şi culturale.
Dar niciodată suferinţele acestei populaţiuni n-au fost aşa de mari şi zdrobitoare ca
în timpul ultimului război, în cursul căruia numai urmaşii falnicilor plăieşi ai lui
Ştefan cel Mare erau siliţi să lupte pe toate câmpiile de bătălie sub steagul
asupritorilor şi pentru izbânda unei cauze care nu era a lor. Jertfele şi suferinţele
celor de la front le împărtăşeau aproape în aceeaşi măsură şi cei rămaşi acasă, în
ghearele crunte ale j andarmeriei faimosului Fischer33, iar suferinţele acestea, ale
unui neam greu încercat, n-au putut să înăbuşe conştiinţa naţională pe care o
afirmau cu toată tăria refugiaţii Bucovinei pe frontul de la Mărăşeşti şi voluntarii
Bucovinei veniţi din Rusia, cu hotărâre nestrămutată de a se jertfi pentru dezrobirea
33 Eduard von Fischer ( 1 862- 1 935) a fost comandandul jandarmeriei din Bucovina. A avut o
carieră militară, fiind distins cu numeroase ordine şi medalii militare. Din anul 1 9 1 5 a fost general
maior. Î n octombrie 1 927 a primit titlul de Cavaler al Ordinului "Maria Terezia". Este autorul unor
lucrări cu caracter geografic şi care privesc istoria războaielor din Principatul Moldovei. Î n anul 1 898
a publicat lucrarea Die Bukowina. Î n 1 935 şi-a publicat, la Viena, cartea de memorii Krieg ohne Heer:
meine Verteidigung der Bukowina gegen die Russen [Război fără armată: apărarea Bucovinei de către mine
împotriva ruşilor]. Vezi Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, vot. 1, Iaşi-Suceava, Editura Princeps-Biblioteca
Bucovinei "I. G. Sbiera", 2004, p.http://cimec.ro
377; http://ro. wikipedia.org/wiki!Eduard
_Fischer
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patriei lor şi pentru înfăptuirea idealului naţional visat de veacuri. Şi a vrut bunul
Dumnezeu ca să învingă cauza cea dreaptă; prin vitejia neclintită a oştirii române,
s-a şters de veacuri nedreptatea făcută la 1 774 vechii Moldove. În ziua de 1 5/28
noiembrie 1 9 1 8, s-a adunat la Cernăuţi Congresul General al Bucovinei care,
întrupând suprema putere a ţării şi fiind investit singur cu puterile legiuitoare, în
numele suveranităţii naţionale a hotărât unirea necondiţionată şi pentru vecie a
Bucovinei în vechile ei hotare, până la Ceremuş, Colacin şi Nistru cu Regatul
României. Prin Decretul-lege nr. 3 77 1 , din 1 8 decembrie 1 9 1 8, M . S . Regele a
binevoit să consfinţească voinţa Congresului General al Bucovinei, împlinind astfel
pentru Bucovina dorul cel mai scump al unui neam întreg şi asigurând totodată
temeliile României Mari. Rămâne ca Adunarea Naţională, prin votul ei, să ratifice
acel Decret-lege şi să-1 investească cu putere de lege, înarticulându-L Constituţiei
Românei Mari. În scopul acesta prezint jurnalul alăturat.
Preşedintele Consiliului de Miniştri, Alex. Vaida Voevod, ministru de stat
fără portofoliu; delegat cu administrarea Bucovinei, 1. Nistor.

Proiect de lege
asupra unirii Bucovinei cu Vechiul Regat al României
Art. 1. Se ratifică, investindu-se cu putere de lege, Decretul-lege nr. 3 744, din
1 8 decembrie 1 9 1 8, publicat în ,,Monitorul Oficial", nr. 2 1 7, din 1 9 decembrie
1 9 1 8, privitor la unirea Bucovinei cu Vechiul Regat al României, în cuprinderea
următoare: Ferdinand 1, prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională Rege al
României, la toţi de faţă şi viitori sănătate. Asupra raportului preşedintelui
Consiliului de Miniştri nr. 2 2 1 1 / 1 9 1 9, luând act de hotărârea unanimă a
Congresului General al Bucovinei din Cernăuţi, de la 1 5 noiembrie 1 9 1 8, am
decretat şi decretăm: art. 1. Bucovina, în cuprinsul graniţelor sale istorice, este şi
rămâne de-a pururea unită cu Regatul României; art. II. Preşedintele Consiliului
nostru de miniştri este însărcinat cu executarea acestui decret. Dat în Bucureşti, la
1 8 decembrie 1 9 1 8 . Ferdinand, preşedintele Consiliului de Miniştri; Ion I.C.
Brătianu, preşedintele Consiliului de Miniştri; Alex. Vaida Voevod, ministru de
Stat fără portofoliu; delegat cu administraţia Bucovinei, 1. Nistor.
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ROLUL FAMILIEI HURMUZAKI ÎN PROCESUL
DE MODERNIZARE A SOCIETĂŢII ROMÂNEŞTI
DIN BUCOVINA SECOLULUI AL XIX-LEA*
ILIE LUCEAC

Die Rolle der Familie Hurmuzaki im Prozcss der Modcrnisierung
der rumanischen Gesellschaft in der Bukowina des 19. Jahrhunderts
(Zusammenfassung)

••

Die sozial-politische Lage der Rumănen in der habsburgischen Bukowina in der
zweiten Hălfte des 1 9. Jahrhunderts war ziemlich schlecht. Die Geschichte erwăhnt fUr
das Jahr 1 848 einen akuten M angel an einer nationalen intelektuellen Elite in allen
Tătigkeitsbereichen der Gesellschaft, so dass die Teilnahme der Mitglieder der Familie
Hurmuzaki am sozial-politischen und kul turellen Leben der damaligen Bukowiner
Gesellschaft scheint uns heute als eine providentielle Tat fur die rumănische
Gesellschaft aus dem Herzogtum Bukowina.
Zusammen mit anderen Intelektuellen - hauptsăchlich Bojarensiihne - waren die
Gebriider Hunnuzaki aus der ersten Generation an der Spitze des Stărkungsprozesses
der Nationaleinheit in der Bukowina. Sie wussten, der Nationalkultur eine Grundlage
zu geben und den Weg zu zeigen, den die rumănische Bukowiner Gesellschaft zwecks
ihrer Umgestaltung im Sinne der M odernităt wăhlcn soli te. Spăter, am Ende des I 9.
Jahrhunderts, hat die rumănische Intelektuellenschicht (einschliesslich die zweite
Generation der Familie 1-Iunnuzaki) zur Verwirklichung des Nationaleinheitsideals und
zur tatsăchlichen Vereinigung mir Rumănien im Jahre 1 9 1 8 wesentlich beigetragen.
Um unsere Identităt auch heutzutage, trotz aller unglinstigen Bedingungen fUr
die nationale Anerkennung der M inderheiten innerhalb eines einheitlichen und
selbststăndigen Staates, zu bewahren, mlissen wir immer wieder zur Geschichte
zuriickkehren. Das kulturelle und nationale Werk der Familie Hurmuzaki in der zweiten
Hălfte des 1 9. Jahrhunderts muss fUr uns ein Masstab sein, weil es fUr die rumănische
ldentităt und Kultur wesentlich war.
Schliisselworter und -ausdriicke: Bukowina, Familie 1-Iurmuzaki, historische
Wahrheit, Kultur und Identităt, nationale Geistigkeit.

Comunicare susţinută în cadrul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale " Bucovina şi bucovinenii
în secolul al XIX-lea. Tradiţionalism şi modernitate" , manifestare închinată centenarului naşterii
academicianului Radu Grigorovici, Rădăuţi, 1 0-1 1 noiembrie 20 1 1 .
··
Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.
•

Analele Bucovinei,

XIX, 1

(38), p. 75-8 1 , Bucureşti, 20 1 2
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Comemorăm luna aceasta o sută de ani de la naşterea academicianului Radu
Grigorovici, renumit fizician şi chimist român, care s-a născut, a copilărit şi şi-a
făcut studiile universitare la Cernăuţi. Cu această ocazie s-au ţinut conferinţe şi
simpozioane omagiale la Bucureşti, la Cernăuţi şi, iată, în prezent, la Rădăuţi. În
acelaşi timp, ne gândim cu pioşenie şi recunoştinţă la o altă personalitate
importantă a Bucovinei, academicianul Vladimir Trebici, dispărut şi el de vreo
doisprezece ani dintre noi. Şi nu putem trece cu gândul peste faptul că atât Radu
Grigorovici, cât şi Vladimir Trebici au stat la baza fondării Centrului pentru
Studierea Problemelor Bucovinei al Academiei Române, astăzi Institutul
"
"Bucovina al Academiei Române. Academicianul Radu Grigorovici, în calitatea
sa de vicepreşedinte al Academiei Române pe atunci, a susţinut propunerea şi a
contribuit esenţial pentru ca acest centru să fie inaugurat şi să funcţioneze la
Rădăuţi 1 • Instituţia "a fost înfiinţată la Rădăuţi, în Şedinţa Solemnă a Societăţii
pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, din 6 septembrie 1 992, şi
oficializată prin Hotărârea de Guvern nr. 743 din 24 decembrie 1 993, sub
denumirea Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei al Academiei Române
- Filiala Iaşi. Din 1 994, acest Centru publică revista "Analele Bucovinei"2 , din al
cărei colegiu de redacţie au făcut parte regretaţii academicieni Radu Grigorovici şi
Vladimir Trebici.
Viaţa lor a fost un exemplu demn de amintirea înaintaşilor, iar moştenirea lor
ştiinţifică şi culturală constituie un testament şi o învăţătură pentru generaţiile de
astăzi şi pentru cele care vor urma.
Iar cât priveşte înaintaşii, amintim că situaţia social-politică a românilor din
Bucovina habsburgică în cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea ajunsese
într-o stare precară. La momentul 1 848, în Bucovina se înregistra o lipsă acută a
unei pături intelectuale naţionale în toate sferele de activitate ale societăţii, aşa
încât implicarea membrilor familiei Hurmuzaki în viaţa social-politică şi culturală a
societăţii bucovinene de atunci ne apare astăzi, în retrospectiva anilor, ca o
împlinire providenţială pentru comunitatea românească din Ducatul Bucovinei.
Alături de alţi intelectuali, în majoritatea lor fii de boieri, fraţii Hurrnuzaki
din prima generaţie s-au aflat în fruntea procesului de coagulare a unităţii de neam
în Bucovina înstrăinată. Ei au ştiut să pună bazele culturii naţionale şi să arate
drumul pe care urma să păşească societatea românească de aici, în procesul de
transformare modernă a ei, încât, mai târziu, clasa intelectualilor români de la
sfărşitul secolului al XIX-lea (inclusiv generaţia a doua a Hurmuzăkeştilor) a
1 O. Vatamaniuc, Bucovina între Occident şi Orient. Studii şi documente, Cuvânt-înainte de
acad. Ştefan Ştefănescu, Bucureşti, Editura Academiei Române, Colecţia "Enciclopedia Bucovinei în
studii si monografii " (20), 2006, p. 25-27.
2 Acad. Radu Grigorovici, Bucovina intre milenii. Studii şi documente, Cuvânt-înainte:
O. Vatamaniuc, m. o. al Academiei Române, Ediţie îngrijită de Rodica Marchidan şi Rodica Iaţencu,
Indice de nu me de Rodica l aţencu, Bucureşti, Editura Academiei Române, Colecţia " Enciclopedia

Bucovinei in studii si monografii"

( 1 9), 2006,

p. 1 5 1 6.

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

3

Rolul familiei Hunnuzaki în procesul de modernizare a societăţii româneşti din Bucovina

77

contribuit esenţial la înfăptuirea idealului de unitate naţională, care a culminat cu
actul Unirii de la 1 9 1 8.
În istoria rezistenţei românilor bucovineni, "Mecca românismului" Cernauca - i-a focalizat pe toţi intelectualii, reuşind să menţină vie conştiinţa de
neam. Meritul de pionierat al Hurmuzăkeştilor la formarea şi educarea unei clase a
intelectualităţii naţionale, cât şi a promovării culturii în Bucovina a fost uriaş. Ei au
contribuit:
1 ) La înfiinţarea primului ziar românesc "«Bucovina)). Gazetă românească
pentru politică, religie şi literatură" (4 octombrie 1 848 - 2 octombrie 1 850), care a
apărut din iniţiativa şi pe spezele fraţilor Hurmuzaki. Redacţia ziarului se afla în
casa Hurmuzăkeştilor de la Cernăuţi3 , care a fost identificată de curând. Ea se află
şi astăzi în preajma Bisericii " Sfănta Paraschiva" din centrul fostei capitale a
Bucovinei. Fraţii Gheorghe şi Alecu au fost şi redactorii ziarului "Bucovina" ;
2) La întemeierea, în 1 85 1 , a Bibliotecii Ţării, iar mai târziu, în 1 857, şi a
Bibliotecii girnnaziştilor români de la Liceul German din Cernăuţi, Eudoxiu,
Constantin şi Alexandru Hurmuzaki au îmbogăţit Biblioteca Ţării şi Biblioteca
Societăţii cu fonduri de carte românească ce apărea în România. Gheorghe
Hurmuzaki, moştenind biblioteca personală a lui Eudoxiu, după moartea acestuia, a
dăruit-o Bibliotecii Ţării4 din Cernăuţi, la a cărei înfiinţare şi susţinere Eudoxiu
Hurmuzaki a stăruit pe toate căile;
3) La înfiinţarea Reuniunii Române pentru Leptură ( 1 9 aprilie/1 mai 1 862),
iar din ianuarie 1 865 - a Societăţii pentru Literatura şi Cultura Română în
Bucovina. Fiind concepută ca o instituţie culturală, Societatea a reuşit să adune pe
toţi cărturarii români din Bucovina şi să formeze o intelectualitate tânără, care mai
târziu va juca un rol important în destinul politic şi cultural al provinciei. Timp de
peste 80 de ani, Societatea a grupat şi a călăuzit forţele intelectuale ale
bucovinenilor;
4) La conducerea nemij locită a Societăţii pentru Literatura şi Cultura
Română în Bucovina, în 1 865, preşedinte a fost ales Gheorghe Hurmuzaki, care a
deţinut această funcţie până la încetarea sa din viaţă, în 1 882. Atât membrii din
prima generaţie a Hurmuzăkeştilor, cât şi unii reprezentanţi din cea de a doua
generaţie au stat în fruntea Societăţii, în special, Eudoxiu (Doxuţă) Gh. Hurmuzaki,
între anii 1 889-1 899, ca preşedinte, cât şi Alexandru N. Hurmuzaki, mai târziu, ca
3 Ilie Luceac, Încă o dată despre casa Hurmuzaki din Cernăuţi, in " «Glasul Bucovinei».
Revistă trimestrială de istorie şi cultură", Cernăuţi-Bucureşti, anul XVI, nr. 3 (63), 2009, p. 39--4 7.
4 Ileana-Maria Rateu, Din corespondenţa familiei Hurmuzaki. Date privind înfiinţarea primei
biblioteci publice din Bucovina, .. Biblioteca Ţării ", în ,.«Hrisovul». Buletin al Facultătii de
Arhivistică" (serie nouă), Bucureşti, Tomul I I , 1 996, p. 1 09- 1 22. Specificăm că cele cinci scris � ri ale
lui Eudoxiu către Constantin in legătură cu B iblioteca Ţării din Bucovina, cuprinse in Fondul
Hurmuzaki de la Arhivele l\'aţionale Istorice Centrale (in continuare se va cita A.N.I.C.), Dosar nr.
3 1 6 (4 scrisori) şi Dosar nr. 3 1 8 (o scrisoare), au fost traduse din l imba gennană de autoarea
articolului citat.
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vicepreşedinte. Aşadar, Hurmuzăkeştii s-au aflat în fruntea Societătii
' în cea mai
frumoasă perioadă (perioada de aur) a activităţii ei;
5 ) La fondarea organului de presă al Societăţii - ,,Foaia Societăţii pentru
Literatura şi Cultura Română în Bucovina'', având experienţa ziarului "Bucovina"
de la 1 848- 1 850, editat şi redactat cu pricepere tot de către fraţii Hurmuzaki. În
"Foaia Societăţii . . . " nu se urmăreau doar cele două principii ce s-au respectat în
editarea ziarului Bucovina", adică, ideea naţională românească şi ideea unităţii de
"
neam. Aici s-a publicat şi foarte multă literatură originală;
6) La obţinerea în 1 848-1 849 a unei Catedre de limba şi literatura română la
Gimnaziul Superior de Stat din Cernăuţi, unde tot Hurmuzăkeştii au avut un rol
decisiv pentru ca titularul catedrei să ajungă Aron Pumnul. De fapt, geneza, evoluţia
şi afirmarea clasei intelectuale româneşti în cea de a doua jumătate a secolului
5
al XIX -lea se datorează prezenţei şcolii • Seria începe cu înfiinţarea, în 1 808, a
Liceului (Landesgymnasiurn), devenit ulterior Liceul ,,Aron Pumnul", apoi continuă
cu Institutul Teologic ( 1 828), cu Catedra de limba şi literatura română ( 1 849) şi
culminează cu înfiinţarea Universităţii Francisco-Josefme ( 1 875) din Cernăuţi;
7) La dezlipirea Bucovinei de Galiţia, şi aici îl amintim în primul rând pe
Eudoxiu Hurmuzaki, istoricul şi omul politic providenţial pentru Bucovina. Căci
dacă nu a dictat la timpul său faimoasa Petiţie a Ţării (Landespetition) din iunie
1 848, cerând prin ea dezlipirea Bucovinei de Galiţia şi constituirea ei într-o
provincie separată, atunci cu siguranţă el a alcătuit noua şi temeinica pledoarie din
Pro Memoria zur Bukowiner Landespetition vom Jahre 1 848, cu o largă
documentare istorică, având la bază ideea romanităţii românilor şi a unităţii lor
etnice. Acest reprezentant al primei generaţii a Hurmuzăkeştilor s-a evidenţiat ca
unul dintre ctitorii istoriografiei româneşti moderne, ca "eliberator" al Bucovinei şi
artizan al vieţii parlamentare a Ducatului6 ;
8) La lupta acerbă în favoarea înfiinţării unei Catedre de istoria românilor (să
ne amintim de conferinţele lui Alecu Hurmuzaki, în special, de conferinţa Carele e
caracterul şi tendinţa învăţământului public la noi\ În ceea ce priveşte Catedra de
istorie a românilor, ea se va deschide abia la 1 9 1 2, când tânărului profesor Ion 1.
Nistor i se va încredinţa Catedra de istorie sud-est europeană la Universitatea din
Cernăuţi. Fraţii Hurmuzaki - Gheorghe şi Alecu - şi alţi intelectuali s-au străduit să
deschidă la Institutul de Studii Filosofice (instituţie românească de învăţământ
superior de până la inaugurarea în 1 875 a Universităţii cernăuţene) o Catedră de
5 I lie Luceac, Familia Hurmuzaki: între ideal şi realizare. O istorie a culturii româneşti din
Bucovina În cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Cernăuţi-Timişoara, Editura ,.Alexandru
cel Bun" - Editura .,Augusta", 2000, p. 74.
6 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 gennan de Catrinel Pleşu, B ucureşti, Institutul Cultural
Român, 2007, p. 9-59.
7 Alexandru Hunnuzaki, Carele e caractentl şi tendinţa învăţământului public la noi?, în "Foaia
Societăţii pentru Literatura şi Cultura
Română în/ Bucovina",
anul IV, nr. 3, 1 martie 1 868, p. 60--80.
http://cimec.ro
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limba şi literatura română, să obţină de asemenea ca româna să fie introdusă ca
limbă de predare şi la Institutul de Teologie din Cernăuţi ( 1 848);
9) La editarea "Calendarelor" Societăţii;
1 O) La susţinerea teatrului românesc şi organizarea unor turnee ale trupelor de
teatru din ţară în Bucovina8 . Acestea au fost trupele de teatru ale Ştefaniei (Fany)
Tardini (1 864, 1 865), Mihail Pascaly ( 1 869), Matei Miiio ( 1 871 ) , apoi tumeele
trupelor de teatru ale lui Mihail Galino ( 1 872), Maria Vasilescu ( 1 874) şi altele;
1 1 ) La iniţierea şi menţinerea colaborării lui Vasile Alecsandri mai întâi la
ziarul "Bucovina" şi apoi la "Foaia Societăţii . . . ", ceea ce a contribuit fundamental
la dezvoltarea şi îmbogăţirea literaturii originale în Bucovina9 şi la sporirea
patrimoniului cultural al românilor, în general;
1 2) La înfiinţarea unei universităţi româneşti (Dacă totuşi, în 1 875, s-a
deschis o universitate germană în Cernăuţi, deputaţii români din Parlamentul
austriac, şi în special Gheorghe Hurmuzaki, au cerut insistent cel puţin o Catedră
de limba şi literatura română în cadrul acestei universităţi. Cererea le-a fost
satisfăcută. Primul titular al acestei catedre a fost numit Ion Gheorghe Sbiera);
1 3) La editarea, între 1 88 1 şi 1 884, a revistei Societăţii "Aurora Română"
(redactor Ion Bumbac);
1 4) La menţinerea legăturilor culturale cu intelectualii din Transilvania1 0, în
special, cu George Bariţiu, precum şi cu cei din Principatele Unite, despre care am
amintit mai înainte;
1 5) La organizarea ciclurilor de conferinţe publice cu caracter ştiinţific şi
cultural;
1 6) La susţinerea diverselor acţiuni culturale, cum a fost culegerea de cântece
şi arii naţionale româneşti din Bucovina, în baza cărora s-a născut albumul în patru
fascicole, 48 Aires nationaux roumains, întocmit şi publicat în 1 855 la Lemberg de
către Carol Miculi, fost elev al lui Frederic Chopin, sau la susţinerea celor două
concerte la Cernăuţi, în primăvara anului 1 84 7, de către celebrul compozitor şi
pianist ungar Ferenc Liszt 1 1 , la îndemnul lui Eudoxiu Hurmuzaki;
1 7) La înfiinţarea bibliotecilor şcolare săteşti etc.
Toate aceste realizări, mai mult sau mai puţin reuşite, ale fraţilor Hurmuzaki
cu privire la păstrarea identităţii, a limbii, şcolii şi bisericii româneşti le considerăm
astăzi ca fiind o contribuţie esenţială la modernizarea societăţii româneşti din
Bucovina secolului al XIX-lea.
Cât priveşte activitatea culturală a fraţilor Hurmuzaki, ea este bine ilustrată în
corespondenţa acestora. Cităm un fragment dintr-o scrisoare adresată lui
8 ldem, Teatntl naţional la Cernăuţi, în
" Foaia Societăţii pentru Literatura şi Cultura Română
în Bucovina", anul IV, nr. 6 şi 7 (iunie-iulie), 1 868, p. 1 72- 1 73 .
9 Elena Rădulescu-Pogoneanu, Viaţa lui Vasile Alecsandri, Craiova, Editura Scrisul Românesc
S. A., 1 940, p. 1 1 4- 1 22; 1 27- 1 33; 226-232.
10
Ilie Luceac, op. cit. , p. 38-48.
11
ldem, Câteva notiţe despre istoricul Sever Zotta şi articolul său " Franz Liszt la Cernăuţi ",
în ,.Academica", Bucureşti, serie nouă, anul XVI, nr. 1 85- 1 86 ( 48-49), 2006, p. 97- 1 03 .
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George Bariţiu de către neobositul Constantin Hurmuzaki, care, pe lângă ocupaţiile
ce le avea în Moldova ca demnitar de stat, a manifestat un interes deosebit pentru
dezvoltarea artei muzicale naţionale româneşti din Bucovina, îngrijindu-se de
soarta albumului 48 de Arii naţionale româneşti, întocmit şi îngrijit, după cum am
mai amintit, de către Carol Miculi, cunoscut compozitor, celebru pianist şi unul
dintre primii profesori de muzică ai lui Ciprian Porumbescu. Iată ce scria
Constantin Hurmuzaki lui Bariţiu: "Dacă aţi les, în anul trecut, pe la iunie sau iulie,
în «Bucovina», un articol al meu, despre concertul lui Miculi, şi colecţiunea făcută
de el, Vă puteţi acuma încredinţa, din alăturatul cântec, că am scris adevărul.
Păn-acum, acest rar talent au transcris sub nemijlocita asistenţă şi îmboldire a mea
şi a surorii mele Săftica 1 2 , după executarea celor mai buni lăutari, ce i-am adus din
toate părţile, mai bine de 36 de cântece naţionale, din cele mai frumoase, care
curând se vor trimite la Lipsea. De nu asistam eu şi soră-mea, dânsul fiind cam
leneş, nu compunea nici trei cântece. Dar aşa, având aspră execuţie în spate, n-au
avut ce face" 1 Aceste cântece au pus baza ulteriorului album în patru fascicole, în
care găsim doine, hore, balade şi cântece ciobăneşti, culese de la lăutarii şi
interpreţii populari din nordul Moldovei, descoperiţi de către Eufrosina, Eliza,
Constantin şi Alecu Hurmuzaki.
Prezentăm încă un exemplu elocvent de implicare a Hurmuzăkeştilor în
procesul de modernizare a societăţii româneşti din Bucovina în secolul al XIX-lea.
Este cunoscut faptul că celebrul compozitor şi pianist maghiar Perene Liszt, la îndemnul
lui Eudoxiu Hurmuzak:i, a concertat în mai 1 847 la Cernăuţi. Liszt s-a întâlnit la Iaşi
în două rânduri şi cu fratele lui Eudoxiu, Constantin Hurmuzaki: în prima sa
călătorie prin Ţările Române din ianuarie 1 847 şi în cea de-a doua vizită, întreprinsă
în mai 1 847, în drum spre Constantinopol, când Franz Liszt a sustinut şi cele două
concerte la Cernăuţi. În capitala Bucovinei, Liszt a fost primit, pe lângă alţi intelectuali
de origine germană 1 4 , şi de către Doxaki-tatăl, fiii Gheorghe şi Nicu Hurmuzaki, iar
în Moldova, la Iaşi, compozitorul s-a aflat în anturajul lui Constantin Hurmuzaki 1 5 •
•

12 El iza, numită şi Săfiica Sturdza, născută Hurmuzaki ( 1 82 1 - 1 885). Ea îşi doarme somnul de
veci în cimitirul fostului conac Sturdza de la Miclăuşeni, alături de fraţii Constantin şi Alecu
Hurmuzaki.
1 3 Nicolae Bănescu, Corespondenţa familiei Hurmuzaki cu Gheorghe Bariţ, Vălenii de Munte,
Tipografia " Neamul Românesc", 1 9 1 1 , p. 93-94.
1 4 Este vorba despre Ritter Urnlauff von Frankwell, fost pe vremuri preşedinte al Tribunalului
din Cernăuţi, om de altfel cu merite faţă de naţiunea română, întrucât în 1 842 a cerut printr-un raport
înfiinţarea unei catedre pentru limba şi literatura română. Preşedintele era un meloman şi poet, iar
sosirea lui Liszt îi răpise aproape echilibrul sufletesc, făcându-1 să dea o atenţie numai secundară
serviciului . .,Liszt" - scrie fiul său Viktor, în cartea Leben und Wirken eines oesterreichischen
Justizmannes [Viaţa şi activitatea unui magistrat austriac], Wien, F. Maur & Comp., cuprinzând
biografia tatălui autorului - "a dat în Cernăuţi, de care se ataşase, două concerte şi a rămas acolo peste
o săptămână. Ultima seară a petrecut-o în casa lui Umlauff într-o societate veselă, de care nu se putea
despărţi şi abia în zorii zilei s-a urcat în careta poştei. Umlauff a dat expresie entuziasmului său faţă
de acest rar om prin două poezii, pe care le-a tipărit anonim şi le-a împărţit în public" (p. 57). Mai
târziu, Umlauff a publicat în "Bucovina" o poezie dedicată lui Doxaki Hurmuzaki (p. 6 1 ) .
1 5 I lie Luceac, op. cit. , p. 2 1 4-2 1 5.
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Gestul lui Eudoxiu Hurmuzaki de a-l sfătui ş i de a insista ca Perene Liszt să
treacă prin Cernăuţi şi să concerteze în capitala Bucovinei demonstrează că el a
ţinut să prezinte societăţii cernăuţene o valoare a muzicii europene şi universale.
Aceasta era o strategie de gândire modernă a generaţiei de la 1 848 a intelectualilor
din familia Hurmuzaki. Cultura naţională, câtă exista, trebuia integrată în circuitul
european, de aceea Hurmuzăkeştii s-au orientat după situaţia care exista la Cernăuţi
încă de prin anii 1 830-1 840, când intelectualitatea de aici arăta un interes sporit
pentru muzică 1 6 •
Aceste cuceriri nu erau lucruri uşoare, întrucât se cunoştea atitudinea
neprietenească a Habsburgilor şi mai ales a galiţienilor faţă de români. Ele au redat
bucovinenilor un drept ce 1-au avut întotdeauna şi 1-au întărit prin slava lor.
Cuvintele lui Gheorghe Hurmuzaki, rostite în cadrul unei Conferinţe a
Societăţii, înflăcărează şi astăzi pe cei ce le citesc şi care înţeleg că propăşirea şi
modernizarea cu adevărat a unei societăţi se fac prin intermediul cărţii şi al culturii.
Iată ce scria el: "Cu fruntea înaltă, cu mândria cetăţenilor, ce se numără astăzi între
cei mai liberi din Europa, să păşim înainte şi să stăruim a se împlini ce s-a negrijit
mult şi de către mulţi, de sus până jos, în biata noastră ţară; să conlucrăm la
întemeierea şi la întărirea regimului libertăţii în mij locul nostru, la îmbunătăţirea
stării patriei, şi, pătrunşi de prima îndatorire a unui cetăţean liber şi a virtuţii
cetăţeneşti: de simţământul de legalitate, să înfăţişăm lumii icoana cea adevărată a
ţării noastre, şi descoperind, fărăfrică şi fără cruţare, în folosul acesteia, împreună
cu dorinţele, cu nevoile şi trebuinţele obştii, toate neajunsurile, lipsele şi abuzurile
- orişiunde le-am întâmpla - să le trădăm tribunalului celui mai sever şi
nepărtinitor: conştiinţei publice, spre a fi îndreptate sau spre a fi osândite".
Aşadar, în secolul al XIX-lea, în centrul tuturor acestor manifestări naţionale
şi culturale, pe lângă ceilalţi intelectuali cărturari din Bucovina, s-au aflat, în
primul rând, membrii familiei Hurmuzaki.
Pentru ca şi în vremurile noastre să putem să ne păstrăm identitatea, în pofida
condiţiilor, uneori nefavorabile, de afirmare naţională a minorităţilor într-un stat
unitar şi independent, trebuie să apelăm mereu la memoria istorică. Să învăţăm de
la înaintaşii noştri din secolul al XIX-lea şi de la cei mai aproape de noi, care ne-au
încredinţat ştafeta. Să nu uităm că fără limbă, şcoală şi biserică românească nu vom
reprezenta mai nimic sub soare decât o comunitate de cetăţeni fără identitate.

16

R. F. Kaindl, Geschichte
der Bukowina,
Czernowitz, 1 899, p. 209.
http://cimec.ro
/ http://institutulbucovina.ro
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DIE ADMINISTRATION DER BUKOWINA
WAHREND IHRER SELBSTANDIGKEIT
-

-

*

OTTO-FRIEDRICH HALLABRIN

Administraţia Bucovinei în perioada autonomiei
(Rezumat)

''

Articolul de faţă urmăreşte apariţia, dezvoltarea şi consolidarea administraţiei
austriece în Bucovina, din a doua jumătate a secolului al XIX-lea până la începutul
secolului al XX-lea.
După anularea Constituţiei din 4 martie 1 849 şi instaurarea regimului neoabsoluti�t,
autorităţile austriece au iniţiat o amplă acţiune de reorganizare a administraţiei. In
Bucovina, principiile acestui demers cu puternice tendinţe centraliste şi absolutiste, deşi
intens criticate, au stat la baza organizării statale, îndeosebi în domeniul juridic şi cel
comunal, până în anul 1 860, unele menţinându-se şi ulterior. În acest interval, măsurile
administrative au vizat împărţirea teritoriului în districte ( 1 850, 1 854), reorganizarea
activităţii în domeniul financiar (înfiinţarea centrelor de colectare a taxelor şi
impozitelor, ulterior a Direcţiei Financiare), juridic (înfiinţarea Tribunalului din Cernăuţi,
subordonat celui de la Lemberg, în 1 855) etc.
Separarea administrativă a Bucovinei de Galiţia, un moment extrem de
important în istoria provinciei, a însemnat ridicarea Bucovinei la rangul de ţară de
coroană şi introducerea unor noi structuri administrative, cu influenţe pozitive şi asupra
altor domenii: economic, şcolar-educaţional, demografic. Un alt moment important este
anul l 868, când, tot sub aspect administrativ, puterea politică se separă de cea juridică.
Studiul se încheie cu prezentarea organizării administrative a Bucovinei (autorităţi
politice, şcolare, juridice, financiare, comerciale şi de transport, miniere şi pentru
agricultură, de apărare) pe baza datelor oficiale publicate în anul 1 909, pentru anul de
referinţă 1 907. Î n tabel sunt trecute, pe domenii diverse (suprafaţă, populaţie,
circumscripţii electorale, localităţi, universităţi, gimnazii, şcoli, unităţi sanitare, oficii
poştale, impozitul pe venit etc.) cifre comparative şi pentru Regatul Galiţiei şi al
Lodomeriei, precum şi pentru toate celelalte ţări de coroană la un loc, pentru a se evidenţia
aportul şi locul Bucovinei în cadrul structurii administrative a Imperiului Austriac.
Cuvinte şi sintagme-cheie: Imperiul Austriac, Bucovina, autonomie provincială,
structură administrativă, reforme şi instituţii ale administraţiei austriece.

'
Comunicare susţinută în cadrul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale "Bucovina şi bucovinenii
în secolul al XIX-lea. Tradiţionalism şi modernitate", manifestare închinată Centenarului naşterii
academician ului Radu Grigorovici, Rădăuţi, 1 0-1 1 noiembrie 20 I l .
Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.
·•

Analele Bucovinei, XIX, 1 (38), p. 83-99, Bucureşti, 20 1 2
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Die erste :\1al3nahme nach der Verkiindung der Autonomie der Bukowina
durch die Reichsverfassung vom 4. Marz 1 849 war die Einrichtung einer
provisorischen Landesregierung in Czernowitz. Der bisherige Kreishauptmann
Isseczeskul wurde in den Ruhestand versetzt und Eduard von Bach, der Bruder des
Innenministers in Wien, zum neuen Prăsidenten der provisorischen Landesregierung
emannt 1 •
In einem Schreiben vom 1 9. April 1 849 beauftragte Innenminister Bach den
Prasidenten der provisorischen Landesregierung mit der Bildung einer Kommission
mit der Aufgabe, Vorschlage fur eine Landesverfassung und eine Wahlordnung fur
die Bukowina zu erarbeiten, wie im § 77 der Reichsverfassung vom 4. Marz 1 849
fur alle Kronlander vorgesehen2 • Die Arbeitsgruppe, deren Vorsitzender der
provisorische Landesprasident von Bach war, und der Vertreter aller Stande und
Nationalitaten des Landes angehorten, reichte die ausgearbeiteten Vorlagen bereits
Anfang Juni in Wien ein3 . Die Gesetzesentwiirfe fur die Verfassung und
Wahlordnung wurden in der Zeitung "Bucovina" ver0ffentlicht4 • Der aus
57 Artikeln bestehende Verfassungsentwurf sah ein unabhangiges Kronland
Bukowina innerhalb der Habsburger Monarchie mit der Hauptstadt in Czernowitz
und einen eigenen Landtag vor. Der Landtag sollte aus 48 gewahlten Mitgliedern
aus allen Standen bestehen und ei gene Kompetenzen in der Verwaltung des Landes
erhalten. Der Verfassungsentwurf aus der Bukowina wurde im Laufe des Jahres
1 850 im Wiener lnnenministerium gepriift und nach einigen Ănderungen (so z. B.
wurde die Mitgliederzahl von 48 auf 24 reduziert) genehrnigt5 . Obwohl vom Kaiser
mit dem Patent vom 29. Juli 1 850 sanktioniert6 , wurden die Bestimmungen dieser
Landesordnung fur die Bukowina nie geltendes Reche.
l\icht nur im Fall der Bukowina liel3 die Verwirklichung der in der
Verfassung vom 4. Marz vorgesehenen Organe in den Jahren 1 849 bis 1 85 1 auf
sich warten. Als einzige Einrichtung wurde der Reichsrat als beratendes Organ ins
Leben gerufen, der mit dem Kaiserlichen Patent vom 1 3. April 1 85 1 ein eigenes
1 Raimund Friedrich Kaindl, Geschichte der Bukowina, Dritter Abschnitt. (Seit 1 774),
Czemowitz 1 898, S. 27.
2 Eduard Bematzik (Hg.), Die ăsterreichischen Verfassungsgesetze mit Erliiuterungen, Wien,
1 9 1 1 , S. 1 5 8 .
3 Mihai-Ştefan Ceauşu, Modernizarea instituţional-politică a Bucovinei: Instituirea dietei
provinciale 1848-1861, in: "Xenopoliana. Buletinul Fundaţiei Academice «A. O. Xenopoh>" Vl/ 1 -2,
Iaşi, 1 998, S. 1 57.
"
4
" «Bucovina». Gazetă românească pentru politică, religie şi literatură , Cernăuţi, Jahrgang
1 849, Nr. 29 und 3 1 .
5 Mihai-Ştefan Ceauşu, Modernizarea instituţional-politică a Bucovinei: Instituirea dietei
provincia/e/848-1849, a. a. 0., S. 1 60.
..
"
6 "Reichsgesetzblatt fii r das Kaiserthum Osterreich (RGBl), Jahrgang 1 850, Nr. 387.
7 Siehe dazu
C. Emst Hellbing, Die Landesverwaltung in Cisleithanien, in: Adam
Wandruszka, Peter Urbanitsch (Hg.), Die Habsburgermonarchie 1848-1918, Band II, Verwaltung
und Rechtswesen, Wien, 1 975,http://cimec.ro
S. 2 1 3.
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Statut erhielt8 . Seine Beratungen waren nicht i::i ffentlich. Ein gesetzgebendes Organ
im parlamentarischen Sinne war der Reichsrat nicht. Er hatte kein Initiativrecht in
der Gesetzgebung.
Warum die Realisierung der Bestimmungen der "Marzverfassung" fur den
Kaiser und seine Regierung nicht so im Vordergrund standen, zeigte sich am Ende
des Jahres 1 85 1 . Mit dem Kaiserlichen Patent vom 3 1 . Dezember 1 85 1 , dem
sogenannten " Silvesterpatent" wurde die Verfassung vom 4. Marz 1 849 au/3er
Kraft gesetzt9 . Damit waren fast alle Errungenschaften der Revolution von 1 848/49
wieder aufgehoben. In bsterreich wurde dadurch emeut die absolute Monarchie
eingefiihrt. Es begann die Zeit, die von der Geschichtsschreibung als
"
"Neoabsolutismus bezeiclmet wird.
Die einzige der in der "Marzverfassung" vorgesehenen parlamentarischen
Institution, die nach ihrer Aufhebung beibehalten wurde, war der Reichsrat. Er
wurde durch die Bestimmungen des Kaiserlichen Patents vom 5. Marz 1 860
"
"verstarkt und erhielt eine neue Geschaftsordnung. Neben den Erzherzogen des
Kaiserlichen Hauses, hohen Wi.irdentragem und Militars, wurden 38 Vertreter aus
den Landem als Mitglieder emannt, darunter einer aus der Bukowina 1 0 . Der
Vertreter des Herzogtums Bukowina im "verstarkten" Reichsrat war der
rumanische Gro/3grundbesitzer Nikolaus von Petrino 1 1 •
Obwohl sehr kurz gefasst, enthielt das kaiserliche ,,Silvesterpatent" von 1 85 1
in seinem letzten Absatz wichtige Bestimmungen liber die weitere Adrninistration
des Kaiserstaates. Darin hei/3t es: "Wir erklaren j edoch durch gegenwartiges Patent
ausdri.icklich, dass wir jede in den eingangs erwalmten Kronlandem gesetzlich
anerkannte Kirche und Religionsgesellschaft in dem Rechte der gemeinsamen
i::i ffentlichen Religionsi.ibung, dann in der selbstandigen Verwaltung ihrer
Angelegenheiten, femer im Besitz und Genusse der fiir ihre Kultus-, Unterrichts-,
und Wohltatigkeitszwecken bestimmten Anstalten, Stiftungen und Fonds erhalten
und schi.itzen wollen, wobei dieselben den allgemeinen Staatsgesetzen unterworfen
bleiben"1 2 . Aus dem Text geht deutlich hervor, dass die "Eingangs erwalmten
Kronlandem" die "selbstandige Verwaltung ihrer Angelegenheiten" erhalten bleibt.
Nachdem im ersten Absclmitt des " Silvesterpatentes" das Herzogthum Bukowina
als Kronland, fiir das das neue Gesetz Gi.iltigkeit hat, aufgezahlt wird, bedeutete
dies, dass die Bukowina ihre Selbstandigkeit durch die Au/3erkraftsetzung der
Reichsverfassung vom 4. Marz 1 849 nicht verloren hatte1 3 .
Aufgrund der Bestimmungen des " Silvesterpatents" unternahrn das von
Alexander von Bach gefiihrte Innenrninisterium eine umfangreiche Reorganisation
"
" Rcichsgcsetzblatt fiir das Kaiserreich O sterreich (RGBI), Jahrgang 1 85 1 , Nr. 92.
O sterreich" (RGBI), Jahrgang 1 852, Nr. 3 .
Reichsgesetzblatt
fUr
das
Kaiserreich
"
10 Eduard Bematzik (Hg.), Die osterreichischen Verfassungsgesetze, a. a. 0., S. 2 1 7- 2 1 8.
11
Mihai lacobescu, Din istoria Bucovinei, voi. 1. ( 1 774- 1 862), De la administraţia militară la
autonomia provincială, Bucureşti, 1 993, S. 395.
1 2 Eduard Bernatzik (Hg.), Die osterreichischen Verfassungsgesetze, a. a. 0., S. 2 1 0.
13 Ebenda, S. 209.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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der Vezwaltung in allen Lăndem des neu gebildeten Einheitsstaates vor, die stark
zentralistische und absolutistische Tendenzen aufwies. Trotz aller, durchaus
berechtigter Kritik an den Regierungsma/3nahmen wăhrend der neoabsolutistischen
Zeit in Osterreich zwischen 1 852 und 1 860 14 , muss gesagt werden, dass viele der
damals geschaffenen Grundlagen der staatlichen Organisation, insbesondere auf
dem Gebiet der Gerichts-, und Gemeindeorganisation, nach 1 861 beibehalten
wurden.
Die Trennung der Bukowina von Galizien nach ihrer Verkiindung in der
Reichsverfassung vom 4. Mărz 1 849 und die Einrichtung einer selbstăndigen
Landesregierung erfolgte schrittweise bis zum Jahr 1 854. Mit der Verordnung des
Innenministeriums vom 8. Oktober 1 850 wurde die Bukowina verwaltungstechnisch in
sechs Kreise eingeteilt, die jeweils von einem Kreiskornmissar geleitet wurden und
dem Prăsidenten der provisorischen Landesregierung unterstanden, dessen
Kompetenzen erheblich ezweitert wurden 1 5 . Seit Juli 1 849 war Adalbert von
Henniger als Nachfolger von Eduard von Bach der neue Prăsident der
provisorischen Landesregierung in Czemowitz 1 6 •
Erster selbststăndiger Landesprăsident der Bukowina wurde Franz Freiherr
von Schmiick. Nach seiner provisorischen Emennung am 6. Mărz 1 853 als
Nachfolger von Hennigers, war er seit dem 29. Mai 1 854 offiziell der erste
Prăsident einer selbstăndigen Landesregierung in der Bukowina 17 • Als oberster
Chef der Vezwaltung und ranghochster Beamter des Landes wurde der
Landesprăsident nicht gewăhlt, sondem emannt.
Franz von Schmiick blieb bis November 1 857 Priisident der Landesregierung. Ihm
folgten Karl Graf Rothkirch-Panthen (Februar 1 85 8 bis Mai 1 860), Jakob Ritter
von Mikuli (September 1 860 bis Mărz 1 86 1 als Leiter der Kreisvezwaltung),
Wenzel von Martina (Mărz 1 86 1 bis Mai 1 862), Rudolf Graf Amadei (Mai 1 862
bis Oktober 1 865), Franz Myrbach von Rheinfeld (Oktober 1 865 bis Oktober
1 870), Felix Freiherr von Pino-Friedentha1 (Oktober 1 870 bis Juli 1 874),
Hieronymus Freiherr von Alesani (Oktober 1 874 bis Februar 1 887), Felix Freiherr
von Pino-Friedenthal (Februar 1 887 bis August 1 890), Anton Graf Pace (Januar
1 89 1 bis Mai 1 892), Franz Freiherr von Kraus (Mai 1 892 bis Juni 1 894), Leopold
Graf Goes (November 1 894 bis Dezember 1 897), Friedrich Freiherr Bourgignon
von Bamberg (Dezember 1 897 bis Februar 1 903), Prinz Konrad Hohenlohe
Schillingfiirst (Februar 1 903 bis Oktober 1 904), Dr. Oktavian Regner Ritter von
1 4 Siehe dazu Karl Ucakar, Demokratie und Wahlrecht in Osterreich. Zur Entwicklung von
politischer Partizipation und staatlicher Legitimationspolitik, Wien, 1 985, S. I l 0- 1 1 2 .
1 5 Olexandr
Dobrshanski, Der Aujbau der provinzialischen Verwaltungsorgane des
Herzogtums Bukowina in den 50-er und 60-er Jahre des XIX. Jahrhunderts, in: Rumanische
Akademie. Zentrum fiir Bukowinastudien Radautz (Hg.): ,.Die Annalen der Bukowina", IV. Jahrgang,
Nr. 311 997, S. 789.
16
Raimund Friedrich Kaindl, Geschichte von Czernowitz von den ăltesten Zeiten bis zur
Gegenwart, Czemowitz, 1 908, S. 96.
17 Ebenda.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Bleyleben (Oktober 1 904 bis Dezember 1 9 1 1 ), Dr. Rudolf Graf von Meran (Januar
1 9 1 2 bis A prii 1 9 1 7) und Dr. Josef Graf von Etzdorf (April 1 9 1 7 bis Oktober
1 9 1 8) 1 8 .
Mit der Emennung von Franz von Scluniick zum Prasidenten der
selbstandigen Landesregierung, wurde nach dem 29. Mai 1 854 in der Bukowina
eine umfangreiche administrative Neuorganisation des Landes vorgenornrnen. Das
Gebiet des Kronlandes wurde in 1 5 Bezirksamter eingeteilt 1 9 • Ihnen gleichgestellt
war der Magistrat der Stadt Czemowitz. Die neu geschaffenen Ămter waren fur die
politische Verwaltung und fur die Rechtspflege zustandig. Gleichzeitig mit der
Neueinteilung des Landes in neun Verwaltungsbezirke im Jahr 1 868, die sich jetzt
statt Bezirksamter ,,Bezirkshauptmannschaften" nannten, wurde die Trennung der
Justiz von der politischen Verwaltung in der Bukowina wieder eingefiihrt20 • Nach
mehreren durchgefiihrten Reformen, war die Bukowina in den letzten Jahren ihrer
Zugehorigkeit zu Osterreich verwaltungsmal3ig in 1 1 Bezirkshauptmannschaften
gegliedert: Czemowitz-Land, Gurahumora, Kimpolung, Kotzman, Radautz, Sereth,
Storozynetz, Suczawa, Waschkoutz, Wischnitz und Zastawna. Dazu kam noch die
Landeshauptstadt Czernowitz mit einem besonderen Status2 1 •
Gleichzeitig mit der administrativen Neuordnung des Landes setzten nach
1 850 auch die Reorganisation anderer gesellschaftlichen Bereiche und die
Neugriindung zahlreiche Institutionen ein. Auf dem Gebiet der Finanzverwaltung
wurden bereits im Jahr 1 850 insgesamt 1 5 Steueramter gegriindet, die einer neu
eingerichteten Steuerdirektion in Czernowitz unterstanden. Ab 1 863 nannte sich
die oberste Steuerbehorde des Landes "Finanzdirektion" und unterstand
unmittelbar dem Finanzministeriurn in Wien22 •
Auch die Justizverwaltung der Bukowina wurde griindlich reformiert. An
Stelle des Stadt- und Landrechts trat 1 855 ein Landesgericht in Czernowitz, dem
auch die Handelsgerichtsbarkeit, die Fiihrung der Bukowiner Landtafel und der
Grundbiicher anvertraut wurden und das dem Oberlandesgericht in Lemberg
unterstellt war. In den iibrigen Bezirken wurde die Gerichtsbarkeit durch die
Bezirksamter ausgeiibt. In Czernowitz, Radautz, Suczawa und Storozynetz wurden
vier Untersuchungsgerichte eingerichtet.
1 8 Siehe dazu: Rudolf Wagner, Vom Mo/da11wappen zum Doppeladler, Augsburg 1 99 1 ,
S . 4 1 ; Raimund Friedrich Kaindl, Geschichte der Bukowina, Dritter Abschnitt, a. a. 0., S . 28; ders.:
Geschichte von Czernowitz von den ăltesten Zeiten bis z11r Gegenwart, a. a. 0., S. 98.
1 9 Siehe dazu: Die B11kowina. Eine allgemeine Heimatk11nde verfasst anlăsslich des
50-jiihrigen glorreichen Regier11ngsjubi/ăums seiner kaiserlichen und kăniglichen Majestăt, hrsg.
durch die k.k. Gendarmerie des Landes-Gendarmerie-Commandos Nr. 43, a.a.O., S. 325.
0
2 H . J. Biedermann, Die Bukowina 11nter ăsterreichischer Verwallllng 1 775-1875, Lemberg,
1 876, S. 43.
21
Hof und Staats-Handb11ch der ăsterreichisch-ungarischen Monarchie fiir das Jahr 1909,
XXXV. Jahrgang. Nach am/lichen Que/len zusammengestellt, Wien, 1 909, S . 940-942.
22 Raimund Friedrich Kaindl, Geschichte von Czernowitz von den iiltesten Zeiten bis zur
Gegenwart, a. a. 0., S. 99.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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In Folge der Wiederherstellung der Gewaltenteilung im Jahr 1 868 wurde die
politische Verwaltung von der Rechtspflege auf allen Ebenen getrennt. Nach der
Griindung der Bezirkshauptmannschaften erfolgte die Einrichtung selbstandiger
Bezirksgerichte. Der Wunsch nach einem eigenen Oberlandesgericht in der
Bukowina blieb unerfullt. Das Landgericht in Czernowitz bestand weiter und blieb
Lemberg unterstellt. In Suczawa wurde 1 885 an Stelle des Bezirksgerichts em
Kreisgericht fur den siidlichen Teil der Bukowina eingerichtet23 .
Die administrative Trennung der Bukowina von Galizien war ein
Wendepunkt in der Geschichte des Landes. Die Erhebung zu einem selbstandigen
Kronland und die Einfiihrung neuer Verwaltungsstrukturen hatten auch auf andere
Gesellschaftsbereiche positiven Einfluss, insbesondere auf die Entwicklung der
Wirtschaft24 und des Schul- und Bildungswesens25 . Hohepunkt dieses Entwick
lungsprozesses war die Griindung der Universitat in Czernowitz im Jahre 1 875 2 6.
Er fiihrte gleichzeitig zu einem starken Zuwachs der Bev61kerung in der Bukowina.
In nur 30 Jahren, von 1 850 bis 1 880, wuchs die Einwohnerzahl der Bukowina von
3 80.826 auf 571 .964 Personen an2 7 .
Um die administrative Organisation der selbstandigen Bukowina deutlich zu
machen, wird hier die Verwaltungsstruktur des Landes nach den offiziellen
Angaben fur das Jahr 1 909 dargestellt2 8 . Die im Hof- und Staatshandbuch der
6sterreichisch-ungarischen Monarchie fur das Jahr 1 909 enthaltenen Zahlen
reflektieren den Stand des Jahres 1 907. Fur ein besseres Verstandnis, werden
23

Ebenda, S. 1 00.
Zur wirtschaftlichen Entwicklung der Bukowina siehe die Beitrăge von Erich Beck, Christian
Wendling und Erich Prokopowicz in: Franz Lang (Hg.), Buchenland. Hundertfonfzig Jahre
Deutschtum in der Bukowina, MUnchen, 1 96 1 , S. 1 63-2 1 7, mit weiterfii hrenden Literaturangaben
und Rudolf Wagner, Vom Halbmond zum Doppeladler, Augsburg, 1 996, S. 4 1--49.
2 5 Fiir die Entwicklung des Schul- und Bildungswesen nach 1 849 siehe: Emanuel Turczynski,
Geschichte der Bukowina in der Neuzeit. Zur Sozial- und Kulturgeschichte einer mitteleuropiiischen
Landschaft, Wiesbaden, 1 993, S. 1 39- 1 53; Rudolf Wagner, Das multinationale ăsterreichische
Schu/wesen in der Bukowina, 2 Bde., Munchen, 1 985-1 986; Hannelore Burger, Mehrsprachigkeit
und Unterrichtswesen in der Bukowina 1869-1918, in: !Iona Slawinski/Joseph P. Strelka (Hg.), Die
Bukowina. Vergangenheit und Gegenwart, Bem, 1 995; Galina Czeban/Eimar Lechner (Hg.),
"
"Retrospektiven in Sachen B ildung , Reihe 5 (Historico-Paedagogica Europaea), Deutschsprachige
Que//en zur Geschichte des Bildzmgswesens der Bukowina um / 900, Klagenfurt, 1 997; Mircea
Grigoroviţă, Din istoria culturii în Bucovina (1 775-/944), Bucureşti, 1 994; Ortfried Kotzian, Das
Schu/wesen der Deutschen in Rumănien im Spannungsfe/d zwischen Vo/ksgntppe und Staat,
Augsburg, 1 984, S. 204-2 1 7.
26
Rudolf Wagner, A /ma Mater Francisco Josefina. Die deutschsprachige Nationa/itiiten
Universităt in Czernowitz. Festschrift zum 100. Jahrestag ihrer Erăffnung 1875, Munchen, 1 975.
27 Erich Beck, Das Buchenlanddeutschtum in Zahlen, in: Franz Lang (Hg.), Buchenland.
Hundertfiinfzig Jahre Deutschtum in der Bukowina, a. a. 0., S. 74.
8
2 Fiir die Daten siehe: Hof- und Staats-Handbuch der ăsterreichisch-ungarischen Monarchie
fur das Jahr 1909, a.a.O., S. 938 ff. und: Handbuch der Gemeindeverwa/tung fiir das Herzogthum
Bukowina, hrsg. vom Landesausschuss des Herzogthum Bukowina, bearbeitet von Eugen
Simiginowicz, Czemowitz, 1 900.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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anschlie13end fiir einzelne Bereiche Vergleichszahlen fiir das Konigreich Galizien
Ladamerien bzw. fiir die gesamten KranHi.nder angegeben. Dadurch werden auch
der Anteil und die Stellung der Bukawina innerhalb O sterreichs deutlich.
Die Offentliche Verwaltung in Osterreich teilte sich grundsatzlich in drei
grafie Bereiche: Staats-, Landes- und Gemeindeverwaltung.
Bei der Darstellung der arganisatarischen Gesamtstruktur des Landesadministratian
in der Bukawina muss zwischen falgenden Bereichen unterschieden werden: der
Landesvertretung, der Landesverwaltung und der Kirchenverwaltung.
Die Landesvertretung bestand aus dem Landeshauptmann und seinem
Stellvertreter, dem Landesausschuss und dem Landtag. Zum Zustăndigkeitsbereich
der Landesvertretung zăhlten falgende Einrichtungen: Landesbauamt, Landes
buchhaltung, Landesgefâllamt, Landeskasse, Statistisches Landesamt, Kultur
technisches Landesamt und die Landesanstalten. Zu diesen gehorten: die
Bukawinische Landesbank, die Offentlichen allgemeinen Krankenanstalten in
Czemawitz, die Landesirrenanstalt, die Kaiser Franz Jaseph-Jubilăumsstiftung fiir
unheilbare Geisteskranke, die Landesgehoranstalt und Hebammenlehranstalt, die
landwirtschaftliche Landesmittelschule in Czemawitz, die Landesackerbauchschulen in
Radautz und Katzman, die Landeskarbflechtschule in Starozynetz, die
Landeslehrwerkstatte fiir Weberei und die drei Krankenhauser in Kimpalung,
Radautz und Suczawa.
Die Struktur der Landesverwaltung hatte im Jahre 1 907 falgende Gliederung:
1. Palitische Behorden
II. Unterrichtsanstalten
III. Justizbehorden
IV. Finanzbehorden
V. Behorden ftir Handel und Verkehr
VI. Bergbehorden und BehOrden fiir Landeskultur
VII. Landwehrbehorden

Politische BehOrden
Der Bereich der palitischen Behorden in der Bukawina bestand aus der k. k.
Landesregierung, der k. k. Palizeidirektian und den palitischen Bezirksbehorden.
An der Spitze der Landesregierung stand der Landesprăsident. Im Haf- und
Staats-Handbuch 1 909 wird Dr. Oktavian Regner Ritter van Bleyleben als
Landesprăsident der Bukawina genannt. Sein Stellvertreter war Jahann Fekete de
Belafalva. lhnen unterstanden in der Regierungskanzlei sechs Landesregierungsrăte, vier
Landesregierungssekretăre, vier Bezirksaberkammissăre und sechs Bezirkskammissăre.
Ebenfalls dem Landesprăsidenten direkt unterstellt waren der Landeskulturinspektar, der
Landessanitătsreferent, der Landesfarstinspektar, der Landesveterinărreferent, der
Oberbaurat, die Priifungskammissian fiir Gewerbe und Kraftfahrzeugen, die
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Propinationsfondsdirektion, die Ărztekammer und das Rechnungsdepartement. Eine
besondere Stellung innerhalb der Landesverwaltung hatte der k. k. Landesschulrat,
dessen Vorsitzender immer der Landesprăsident wa?9 .
Die Polizeidirektion in Czemowitz wurde von einem Polizeidirektor geleitet,
dem zwei Polizeioberkommissăre und drei Polizeikommissăre unterstanden. Leiter
der Staatspolizei im Jahre 1 907 war Konstantin Tarangue 0 .
1 907 war die Bukowina verwaltungsmăl3ig in folgende elf Bezirkshauptmann
schaften eingeteilt3 1 :
1 . Bezirk Czemowitz, Leiter der Bezirkshauptmannschaft (nicht im Range
eines Bezirkshauptmannes) Karl Felix Krzesniowski
2. Gurahumora, Bezirkshauptmann Gustav Wagner Freiherr von Wehrbom
3 . Kimpolung, Bezirkshauptmann Johann Kapuscinski
4. Kotzman, Bezirkshauptmann Maxirnilian Krahl
5 . Radautz, Bezirkshauptmann Dr. Robert Prokopowicz
6. Sereth, Bezirkshauptmann Johann Bohosiewicz
7. Storozynetz, Leiter der Bezirkshauptmannschaft im Range eines
Bezirkshauptmannes Dr. Robert Kom
8. Suczawa, Bezirkshauptmann Dr. Emst Tarangul
9. Waschk.outz, Leiter der Bezirkshauptmannschaft Michael Romaszkan
1 0. Wischnitz, Leiter der Bezirkshauptmannschaft Dr. Leo Jech
1 1 . Zastawna, Bezirkshauptmann Dr. Karl Rosin
Einen besonderen Status unter den politischen Bezirksbehorden hatte die
Landeshauptstadt Czemowitz. Sie bestand aus dem Gemeinderat, dem Magistrat
sowie den stădtischen Hilfsămtem und Anstalten.
Der Gemeinderat war die gewăhlte Vertretung der Landeshauptstadt. Er
setzte sich aus dem Biirgermeister, seinen zwei Stellvertretem und 47
Gemeinderăten zusammen. Im Jahre 1 907 war Felix· Freiherr von Fiirth
Biirgermeister in Czemowitz. Seine Stellvertreter waren Dr. Salo Weisselberger
3
und Nikolaus Balmosch 2 . Unter den Gemeinderăten finden wir bekannte
Personlichkeiten aus der Bukowina, wie Universitătsprofessor Dr. Arthur Skedl,
Reichsrats- und Landtagsabgeordneter, Rechtsanwalt Dr. Benno Straucher,
Abgeordneter im Wiener Reichsrat und im Bukowiner Landtag, Bankdirektor
Wilhelm Tittinger, Gymnasialprofessor Karl Wolf, Reichstags- und Landtags
abgeordneter Teofil Simionovici, Universitătsprofessor Dr. Raimund Friedrich
Kaindl, den Prăsidenten der Advokatenkammer Heinrich Kiesler, Dr. Florea Lupu
Landtagsabgeordneter und Prăsident der Bukowiner Landesbank, den Arzt
Dr. Stanislaus Kwiatkowski oder Nikolaus Ritter von Wassilko, Reichsrats- und
29 Hof- und Staats-Handbuch der osterreichisch-ungarischen Monarchie fiir das Jahr 1909, a.
a. 0., S. 940-94 1 .
30 Ebenda, S . 942.
31 Ebenda.
32 Ebenda, S. 942.
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Landtagsabgeordneter. Der Czernowitzer Gemeinderat war aber nicht ausschlie/3lich
eine Vertrehmg prominenter Bukowiner Farnilien und Interessenverbande. Ilun
gehorten 1 907 auch Baupolier Sebastian Holicki, Landwirt Christian Hack,
Lokalbahninspektor Emanuel Krasa, Zahntechniker Elias Kampelmacher ader der
Postbeamte und spatere Postamtsdirektor Alexander Mahr an33 .
Die eigentliche Verwaltung der Stadt war der Magistrat. An seiner Spitze
standen der Bi.irgermeister und seine zwei Stellvertreter. Ihnen unterstanden vier
hauptamtliche Stadtrate, ein Magistratsdirektor, funf Magistratsrate, drei Magistrats
sektretare und vier Magistratskomrnissare. Zu der Magistratsverwaltung gehorte
noch ein Steuerreferat, die Polizeiinspektion, vier amtliche Stadtarzte und em
Tierarzt.
Den dritten Bereich der Verwaltung der Landeshauptstadt bildeten die
stadtischen Hilfsamter und Anstalten. Dazu zahlten das stadtische Baudepartement,
das Rechnungsdepartement, die Feuerwehr, die Stadtgartnerei und der
4
Stadtfcirste� .
Zu den politischen BehOrden mit eigenem Zustandigkeitsbereich in der
Bukowina gehorten die k. k. Grenzpolizeikommissariate in ltzkany (Bahnhof) und
Nowoselitza.
Die Kommunalverwaltung in der Bukowina umfasste in dieser Zeit nach der
Jahrhundertwende zehn Stadte, drei Markte, 336 Ortsgemeinden und 1 97
Gutsgebiete35 .

Unterrichtsanstalten
Die hochste Unterrichtsanstalt in der Bukowina war die Franz Josephs
Universitat in Czernowitz, die aus drei Fakultaten bestand: griechisch-orientalische
Theologie, Rechts- und Staatswissenschaften sowie Philosophie. Zu den staatlichen
Behorden des Unterrichtswesens zahlten auch die Pri.ifungskommission fur
Studierende der griechisch-orientalischen Theologie und die Staatspri.ifungskorrunission
fiir rechts- und staatswissenschaftliche Studien, die ihren Sitz 1m
Universitatsgebaude hatten.
In den zwolf Schulbezirken der Bukowina gab es 1 907 sechs staatliche
Gymnasien (zwei in Czernowitz und j e eines in den Stadten Kotzman, Radautz,
Sereth und Suczawa), ein nichtstaatliches Gymnasium, eine nichtstaatliche
Real sehule (die griechisch-orientalische Oberrealschule in Czemowitz), zwei
Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanstalten, drei Schulen fur Land- und
Forstwirtschaft, zwei Handelslehranstalten, eine Hebammenlehranstalt, 4 78
allgemeine Volks- und Bi.irgerschulen (darunter 22 nichtstaatliche) und 92 sonstige
J3

34

35

Ebcnda.
Ebenda.
Ebenda, S. 938.
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Lehr- und Erziehungsanstalten. Fiir die berufliche Bildung waren die gewerbliche
Fortbildungsschule in Czemowitz und weitere zwolf gewerbliche Schulen
zustandig.
Die Aufsicht iiber die Schulen iibte die Bezirksschulbehorde aus, die in
j edern Schulbezirk durch einen Schulinspektor vertreten war3 6 •

Justizbehorden
Die Justizbehorden in der Bukowina unterstanden dern Oberlandesgericht fiir
Galizien und der Bukowina in Lernberg. Dern Oberlandesgericht untergeordnet
waren das Landesgericht in Czernowitz, das Kreisgericht in Suczawa und die
Bezirksgerichte3 7 .
Dern Prasidenten des Landesgerichts Czernowitz, Kajetan Klar, unterstanden
irn Jahr 1 907 ein Vizeprasident, zwei Oberlandesgerichtsriite, 35 Landesgerichtsriite,
elf Bezirksrichter und fiin f Richter. Zurn Geschaftsbereich des Landesgerichts
gehorte auch das Gewerbegericht Czemowitz, das darnals von Dr. Eugen Hackrnann
geleitet wurde und an dern zwei Bezirksrichter tatig waren. Leiter der Staatsan
waltschaft Czemowitz war 1 907 Wladirnir Michalski. Thm waren ein Staatsanwalt
und zwei Staatsanwaltssubstituten untergeordnet.
Am Kreisgericht Suczawa waren in dieser Zeit neben dern Prasidenten und
seinern Stellvertreter ein Oberlandesgerichtsrat, 1 4 Gerichtsrate, vier Bezirksrichter
und ein Richter tatig. Dazu karnen der Leiter der Staatsanwaltschaft Suczawa und
zwei Substituten.
Die Staatsanwaltschaften in Czemowitz und in Suczawa waren der
Oberstaatsanwaltschaft in Lernberg untergeordnet.
Fiir die Bezirksgerichtsbarkeit waren 1 907 in der Bukowina insgesarnt 1 6
Bezirksgerichte tatig. Sie wurden von einern Bezirksrichter geleitet, der die
Bezeichnung "Bezirksgerichtsvorstand" trug. An einem Bezirksgericht waren, je
nach Gr613e des Gerichtsbezirks, zwischen zwei und neun Richter tatig.
Im Sprengel des Landesgerichts Czemowitz befanden sich 1 907 folgende
Bezirksgerichte: Bojan, Vorstand Siegmund Jabilkomski; Kotzman, Vorstand Elias
Semaka (Reichratsabgeordneter); Putilla, Vorstand Eugen Maxirnilian Feuer;
Sadagora, Vorstand Julian Curkowski; Sereth, Vorstand Anton Mallek; Stanestie,
Vorstand Konstantin Teliman; Storozynetz, Vorstand Alexander Popovici;
Waschkoutz, Vorstand Gydimin Lisiniecki; Wischnitz, Vorstand Franz Gaschler;
Zastawna, Vorstand Ferdinand Syrzistie.
Die zum Sprengel des Kreisgerichtes Suczawa gehorenden Bezirksgerichte
hatten ihren Sitz in: Doma-Watra, Vorstand Traian Sbiera; Gurahumora,
36 Ebenda, S. 943-944. Fiir eine ausfii h rliche Darstellung der Unterrichtsanstalten siehe:
Rudolf Wagner, Das multinationale osterreichische Schulwesen in der Bukowina, a. a. O.
37 Fiir die Organisation der Justiz in der Bukowina siehe: Hof- und Staats-Handbuch der
osterreichisch-ungarischen Monarchie fiir das Jahr 1 909, a. a. 0., S. 897-898.
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Vorstand Georg Skinteutza; Kimpolung, Vorstand Dr. Romulus Reut; Radautz,
Vorstand Anton Schessan; Seletin, Vorstand Kasimir Kamienecki; Solka, Vorstand
Dr. Georg Tamawski.
Neben dem Landesgericht Czemowitz, dem Kreisgericht Suczawa und den
Bezirksgerichten waren fiir die Rechtsprechung in der Bukowina noch das bereits
erwăhnte Gewerbegericht sowie das Schiedsgericht der Frucht- und Produkten
borse und das Gefallsgericht fiir Galizien und die Bukowina mit einer
Gerichtsfiliale in Czemowitz tătig.
Im Zusammenhang mit dem Justizwesen der Bukowina im Jahr 1 907 miissen
noch genannt werden: die "Vereinigten Advokaten-Kammer" in Czemowitz
(Prăsident Heinrich Kiesler, Rechtsanwalt in Czemowitz), die "K. K. Notariats
Kammer fiir die Bukowina" (Prăsident Karl Mawcielinski, Notar in Sereth) und die
zwei Notar-Kollegien in der Bukowina aus den Sprengeln des Landegerichts
Czemowitz und des Kreisgerichts Suczawa.

Finanzbehorden
Die oberste Finanzbehorde des Landes war die "K. K. Finanz-Direktion" in
Czemowitz, deren Prăsident in der Regel der Landesprăsident war. Geleitet wurde
die Behorde von einem Finanzdirektor, dem 1 907 vier Oberfinanzrăte, vier
Finanzrăte, drei Finanzsekretăre, zwei Finanzoberkommissare und fiin f Finanz
kommissare unterstanden3 8. In den Zustăndigkeitsbereich der Finanzdirektion
gehorten folgende Ămter: je ein Gebiihrenbemessungsamt in Czemowitz und
Suczawa, drei Finanzinspektorate (in Czemowitz, Radautz und Suczawa), das
Landeszahlamt, die Steueradministration und das Kontrollamt in Czemowitz, vier
Hauptzoll- und sechs Nebenzollămter, die Finanzwache und die Evidenzhaltung
des Grundsteuerkatasters. Die vier Hauptsteuer- und die 1 5 Steuerămter, die auf
das gesamte Gebiet der Bukowina verteilt waren, unterstanden direkt der
Finanzdirektion Czemowitz. Zu den Finanzbehorden muss auch die Finanz
prokuratur in Czemowitz gerechnet werden. Sie wurde 1 907 von Dr. August
Lorber geleitee9 . Eine besondere Stellung unter den Finanzbehorden des Landes
hatten das SalzverschleiJ3amt in Kaczyka, das TabakverschleiJ3amt in Czemowitz
und das Lottoamt fiir Galizien und die Bukowina in Lemberg, das in Czemowitz
eine V ertretung hatte.

Behorden fiir Handel und Verkehr
Zu diesem Bereich zăhlten die Post- und Telegraphendirektion ftir die
Bukowina in Czemowitz mit 1 55 Postămtem (davon 1 04 mit Telegraphendienst),
38

39

Ebenda, S. 947- 949.
Ebenda, S. 940.
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zehn Telefannetze, 14 Telefanzentralen mit 532 Abannentenstatianen, 1 8
Telefansprechstellen und 44 Eisenbahn-Telegraphenstatianen40.
Die Staatsbahnbetriebsleitung in Czernawitz war fur funf Bahnbetriebsămter
in der Bukawina zustăndig und unterstand der Staatsbahndirektian in Stanislau in
Galizien.
Zum Bereich der Ămter fur Handel und Verkehr gehorten nach das
Eichinspektarat in Czernawitz mit sieben Eichămtern, und die Handels- und
Gewerbekamrner in Czernawitz. Prăsident dieser einflussreichen Institutian
in der Bukawina war seit 1 886 Friedrich Langenhan, kaiserlicher Rat und
Gral3unternehmer4 1 •

Bergbehorden und Behorden fii r Landeskultur
Die k. k. Bergverwaltung in Jakabeny unterstand der k. k. Berg-Haupt
mannschaft in Wien fur Niederosterreich, Oberosterreich, Salzburg, Măhren,
Schlesien und die Bukawina. Zu den Behorden fur Landeskultur in der Bukawina
gehorten 1 907 die Direktian der Giiter des Bukawinaer griechisch-arientalischen
Religiansfands in Czernawitz (dessen Prăsident der Landesprăsident war), das
Rentamt, der Landeskulturrat fur die Bukawina, vier Farstbezirke mit insgesamt 27
Farst- und Damănenverwaltungen, die farsttechnische Abteilung fur
Wildbachverbauung ftir Galizien und die Bukawina in Sambar, das Staatsgestiit in
Radautz und das Staatshengstdepat in Oberwikaw42 .

Landwehrbehorden
Die 86. Landwehr-Infanterie-Brigade Czernawitz unterstand dem k. k.
Landwehr-Kamrnanda in Lemberg. Dem Landes-Gendarmerie-Kamrnanda in
Czernawitz unterstanden funf Gendarmerie-Abteilungs-Kamrnanden, elf Bezirks
gendarmerie-Kamrnanden und 1 28 Gendarmeriepasten. Kamrnandant des Landes
Gendarmerie-Kamrnanda Nr. 1 3 fur die Bukawina in Czernawitz war 1 907
Oberstleutnant Franz Pakarn/3 .
Einen besanderen Bereich in der Verwaltungsstruktur der Bukawina bildeten
die kirchlichen Behorden. Van den vielen Religiansgemeinschaften des Landes
hatte nur die arthadaxe Kirche eine selbstăndige Verwaltung in der Bukawina.
Czernawitz war seit 1 873 Sitz des Metrapaliten der "Griechisch-arientalischen
Metropalie der Bukawina und van Dalmatien".
40

Ebenda,
Ebenda,
4 2 Ebenda,
43 Ebenda,
41

S.
S.
S.
S.

938.
950.
95 1 .
952.
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Das Bukowiner Erzbistum bestand aus der Erzbischoflichen Residenz, dem
Bukowiner erzbischoflichen Konsistorium, dem Erzbischoflichen Diozesan
Seminar in Czemowitz und dem Klerus44 . An der Spitze des Erzbistums stand der
Erzbischof. 1 907 war Dr. Wladimir von Repta Erzbischof von Czemowitz und
Metropolit der Bukowina und von Dalmatien, von amtswegen zugleich Mitglied
des Herrenhauses des Reichsrates.
Vorstand des Konsistoriums war der Erzbischof. Er wurde von vier
Konsistorialraten unterstiitzt, von denen einer, der Archimandrit, Direktor der
Konsistorialkanzlei war. Zum Verwaltungsbereich des erzbischoflichen Konsistoriums
gehorte auch die orthodoxe Kathedrale in Czemowitz.
Der orthodoxe Klerus in der Bukowina setzte sich zusanunen aus dem
Regular-Klerus, zu dem die Monchskloster Dragomima, Putna, Suczewitza und die
Klosterespositur der alten Metropolitankirche in Suczawa gehorten, und dem
Kurat-Klerus, der aus zwolf Protopresbyteriaten bestand. Insgesamt gab es im
Jahre 1 907 in der Bukowina 276 orthodoxe Pfarreien.
Die romisch-katholische Kirche in der Bukowina war in zwei Dekanate mit
3 1 Pfarreien und vier Klostem gegliedert und unterstand verwaltungsmal3ig der
Erzdiozese Lemberg45 . Zur katholischen Glaubensgemeinschaft in der Bukowina
zahlten noch 1 8 griechisch-katholische Pfarreien in zwei Dekanaten und zwei
armenisch-katholische Pfarreien.
Die evangelische Kirche (Augsburger und Helvetisches Bekermtnis) gehorte
mit ihren im Jahre 1 907 acht Pfarreien organisatorisch zum Seniorat der Galizisch
Bukowiner Superindentur Biala und unterstand bis nach dem Ende des Ersten
Weltkrieges dem Evangelischen Oberkirchenrat in Wien46 .
Die mosaische Glaubensgemeinschaft in der Bukowina bestand aus 1 5
Kultusgemeinden. Nach der Aufhebung des Landesrabbinats im Jahre 1 878 war
der Oberrabbiner in Czemowitz Oberhaupt der jiidischen Kultusgemeinden in der
Bukowina47 .
Zu den organisierten Kirchengemeinden in der Bukowina im Jahre 1 907
zahlten auch die Lippowaner mit drei Gemeinden, einem Kloster und dem
. 44

Ebenda, S. 952.
Siehe dazu Josef Lehner, Die katholische Kirche in der Bukowina, in: Lang, Fritz (Hg.):
Hundertfonfzig Jahre Deutschtum in cler Bukowina, a a. 0., S. 235-256; Norbert Gaschler, Die romisch
katholische Pfarrei Kimpolung in der Bukowina, in: " «Kaindi-Archiw. Zeitschrift des Bukowina-Instituts
fiir den Kulturaustausch mit den Volkern Mittel- und Osteuropas", Nr. 33-34/1 998, S. 3 1 -68; ders. :
Chronik der romisch-katholischen Pfarrei Seret/1, in: "«Kaindi-Archiw. Zeitschrift des Bukowina-lnstituts
fii r den Kulturaustausch mit den Volkern Mittel- und Osteuropas", 1'\r. 29/ 1 997, S. 6- 1 9.
46 Ekkehart Lebouton, Kleine evangelische Kirchengeschichte der Bukowina, in: Rudolf
Wagner, Vom Halbmond zum Doppeladler, a. a. 0., S. 1 33- 1 68; Edgar Mi.iller, Die evangelischen
Gemeinden in der Bukowina. Aujbau und Ende. Sonderdruck aus dem ,,Jahrbuch der Gesellschaft fUr
die Geschichte des Protestantismus in O sterreich ", 88. Jahrgang, Wien, 1 972.
47 N . M. Gelber, Geschichte der Juden in der Bukowina, Teil III, Se/bs1ăndiges Kronland
1849-/ 914, in: Hugo Gold (Hg.), Geschichte der Juden in der Bukowina, Band 1, Tel-Aviv, 1 958,
S. 49.
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Bischofsitz (mit Bischofskirche) in Fontana Alba, sowie eme Kirchengemeinde
armenisch-orientalischen G laubens.
Um die Stellung der Buk:owina innerhalb Osterreichs und unter den
KronHi.ndem (am Beispiel Galizien) zu verdeutlichen, werden hier einige
Vergleichszahlen gegeniibergestellt4 8 :

1

Fliiche

i Davon: Ackerfliiche

Wald
Bevolkerung ( 1 907)
Bevolkerungsdichte
Bezirkshauptmannschaften
Reichsratswahlbezirke
Landtagswahlbezirke
Ortsgemeinden
Stădte
Miirkte
Universităten

Gymnasien
Volksschulen
Sanitătsbezirksstationen
Postămter
Telefonabonnenten
Vorgeschriebene
Personaleinkommensteuer
(in Kronen)
Summe der Steuersătze
der allgemeinen
Erwerbssteuer
Grundsteuer
Gebăudesteuer
Personalsteuer
Landesausgaben
nach Voranschlag

Bukowina

Galizien

1 044 1 60 ha
288 1 84 ha
45 1 230 ha
79 1 820
70 Einw./qkm
Il

7 849 622 ha
3 799 879 ha
2 02 1 230 ha
7 908 504
90 Einw./qkm
79

14
16
336
10
3
1
7
478
Il
1 55
532

70
94
6 242
98
1 97
2
51
5 060
54
980
3 283

Kronliinder insg.
(osterr. Reichshiilfte)

30 000 759 ha
10 624 852 ha
9 777 934 ha
27 995 896
93 Einw./qkm
366
480
63
23 29 1
772
1 352
8
232
22 290
364
6 68 1
54 880

8 1 4 906

5 1 4 1 1 45

65 346 945

4 1 0 743

2 4 1 8 242

36 959 298

690 278
1 1 24 862
1 4 1 0 064

7 876 378
9 669 470
10 984 1 60

5 3 759 23 1
97 1 97 3 6 1
1 63 065 907

6 040 255

46 271 533

279 5 82 1 67

Die administrative Unabhangigkeit der Buk:owina als selbstandiges Kronland
innerhalb der osterreichischen Reichshălfte der Habsburger Monarchie war nach
ihrer Verkiindigung durch die Reichsverfassung vom 4. Marz 1 849 bis zum Ende
4 8 Vergleichszahlen aus Hof- und Staats-Handbuch der osterreichisch-ungarisclzen Monarchie
for das Jahr 1909, a. a. 0., S. 335-336,
857, 938.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

Die Administration der Bukowina wăhrend ihrer Selbstăndigkeit

15

97

ihrer Zugehorigkeit zum Kaiserstaat ein einziges Mal in Gefahr. Die militărische
Niederlage O sterreichs im Krieg gegen Italien im Sommer des Jahres 1 859 hatte
nicht nur den Verlust der Lombardei als Teil des Habsburger Reiches zur Folge,
sondem auch eine au13erordentliche Finanznot des Staates verursacht, verbunden
mit einem deutlichen Vertrauensschwund breiter Bevolkerungsschichten in das
neoabsolutistische Regime. Deshalb versuchte die neue Regierung unter
Ministerprăsident Johann Bemhard Graf von Rechberg, seit August 1 859 im Amt,
durch eine vorsichtige Riickkehr zu konstitutionellen Einrichtungen die innere
Stabilităt des Reiches wieder herzustellen. In diesem Zusammenhang wurde bereits
die Einberufung des "verstărkten" Reichsrats fur den 3 1 . Mai 1 860 erwăhnt.
Gleichzeitig versuchte die Regierung durch organisatorische Ma13nahmen die
zerriitteten Staatsfinanzen zu sanieren. Auf Vorschlag des neuen lnnenministers
Graf Agenor Goluchowski, wurde mit dem Patent vom 22. April 1 86 1 die
Landesregierung der Bukowina aufgelost und das Land verwaltungsmăl3ig emeut
mit Galizien vereinigt49 . Der Prăsident der Landesregierung Graf Rothkirch
Panthen wurde abberufen, sein Nachfolger Jakob von Mikuli war neuer Leiter der
Kreisverwaltung.
Graf Goluchowski zeigte sich bereits wăhrend der Autonomiebewegung in der
Bukowina in den Jahren 1 848 und 1 849 als kein Befiirworter einer selbstăndigen
V erwaltung des Landes. In seiner Funktion als Gouvemeur von Galizien bewirkte er
1 85 1 die Amtsenthebung und Versetzung des Landgerichtsprăsidenten Johann Karl
Umlauff von Frankwell, eine der bedeutendsten und in allen Kreisen geschătzten
Personlichkeiten in der Bukowina. Neben dem Studiendirektor und Reichstags
abgeordneten Anton Kral, zăhlte Umlauff von Frankwell zu den prominentesten
Befiirwortem der Autonomie der Bukowina unter den Deutschen im Land. Sein
Eintreten fur die administrative Trennung des Landes von Galizien im Jahre 1 849
muss dem damaligen Gouvemeur von Galizien nicht gefallen haben50 .
Die verwaltungsmă13ige Wiedervereinigung der Bukowina mit Galizien rief
emeut den Widerstand breiter Kreise der Bevolkerung des Landes hervor. In der
Sitzung vom 1 4. September 1 860 wurde die Angelegenheit auch im verstărkten
Reichsrat behandelt. Der V ertreter der Bukowina im Reichsrat, Nikolaus von
Petrino, zăhlte allerdings nicht zu den Vorkămpfem fiir die Erhaltung der
Selbstăndigkeit des Landes51 • Nach einer viermonatigen Beratung erstellte der
verstărkte Reichsrat am 27. September 1 860 ein Gutachten52 , in dem, neben
anderen, auch verfassungsrechtliche Fragen erortert wurden und das zur Grundlage
des kaiserlichen Diploms vom 20. Oktober 1 860 wurde53 .
"
" Reichsgesetzblatt fii r das Kaiserthum O sterreich (RGBI), Jahrgang 1 860, Nr. 1 07.
50 Emanuel Turczynski, Geschichte der Bukowina in der Neuzeit, a. a. 0., S. 1 27.
51 Ştefan Purici, Mişcarea naţională românească În Bucovina Între anii 1 775-1861, Suceava,
1 998, S. 229.
5 2 Gustav Kolmer, Parlament und Veifassung in Osterreich, Band 1, Wien-Leipzig, 1 902, S. 38.
53 " Reichsgesetzblatt flir das Kaiserthum 6sterreich " (RGBl}, Jahrgang 1 860, Nr. 226.
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Das als Staatsgrundgesetz verkiindete "Oktoberdiplom" enthielt keine
Bestimmung liber eine verwaltungsma13ige Neuorganisation des Reiches. Die
Verfassungsurkunde sollte fur alle Lander giiltig sein, also auch fur Ungam. Der
vorgesehene Reichsrat sollte aus 1 00 Mitgliedem bestehen, die von den Landtagen
vorgeschlagen und vom Kaiser bestatigt werden. Die V erteilung der
Reichsratsmitglieder auf die Lander sollte ein "Reichsratsstatut" festlegen, das nie
zustande kam. Von den vorgesehenen "Landesstatute" wurden nur vier erlassen
(fur die Steiermark, Karnten, Salzburg und Tirol), die allerdings nicht in Kraft
traten. Die Durchfiihrung der im Oktoberdiplom vorgesehenen Bestimmungen
scheiterte hauptsachlich an den Ungam, die auf die Verwirklichung ihres ei_renen
Staatsrechtes bestanden und ein gemeinsames Zentralparlament ablehnten5 • Die
mit dem Oktoberdiplom eng verbundene Regierung Rechberg-Goluchowski wurde
Anfang Dezember 1 860 entlassen und durch ein von Anton Ritter von Schmerling
gefiihrtes Kabinett ersetzt55 • Der neue Ministerpriisident gab der Verfassungsentwickhmg
eine andere Richtung vor. Er pladierte fur die Rlickkehr zu konstitutionellen
Einrichtungen. Gleichzeitig sollten der Reichsvertretung und den Landesvertretungen eine
starkere Rolle eingeraumt werden56 .
Nachdem die Bukowina durch das Oktoberdiplom ihre administrative
Selbstandigkeit nicht wiedererlangte, verstarkten sich die Aktivitaten der Anhănger
der Autonomiebewegung im Land. Fiir sie kam der Regierungswechsel in Wien
zum richtigen Zeitpunkt. Eudoxius Hormuzaki kannte Anton von Schmerling aus
gemeinsamen Studienzeiten in Wien57• Auf seine Empfehlung wurde Hormuzaki
1 854 Mitglied einer Komrnission, die die Aufgabe hatte, Schulblicher in
rumanischer Sprache auszuarbeiten. Gleichzeitig erstellte Eudoxius Hormuzaki in
Schmerlings Auftrag ein Lexikon liber die j uristische Terminologie in rumanischer
Sprache58 .
In einer vom 24. Dezember 1 860 datierten Petition an den Kaiser und seine
Regierung mit der Oberschrift "Emancipationsruf der Bukowina", das von 250
Vertretem des Landes "aus allen Classen, Nationen, Stănden und Confessionen"
unterzeichnet wurde, forderten die politischen Fiihrungskrăfte der Bukowina erneut
eine eigene Landesregierung59 • Gleichzeitig versuchte Eudoxius Hormuzaki durch
54 Hans Kelsen, 6sterreichisches Staatsrecht. Ein Gnmdriss, entwicklungspolitisch dargestellt,
Tiibingen, 1 923, S. 1 1 - 1 4; Ernst M ischler/Josef Ulbirch, Osterreichisches Staatswărterbuch, Band
III, Wien, 1 905, S. 756- 770; Ernst C.Hellbling, Die Landesverwaltung in Cisleithanien, in: Adam
Wandruszka/Peter Urbanitsch (Hg.), Die Habsburgermonarchie 1848-1918, Band Il, Verwaltung und
Rechtswesen, a. a. 0., S. 209-2 1 0.
55 Erich Zollner, Geschichte 6sterreichs. Von den Anfiingen bis zur Gegenwart, Wien
Miinchen, 1 974, S. 423.
56 Karl Ucakar, Demokratie und Wahlrecht in 6sterreich, a. a. 0., S. 1 1 8.
57 Petru Rusşindilar, Hurmuzăcheştii în viaţa culturală şi politică a Bucovinei, laşi, 1 995,
S. 1 32.
5 8 Ion G. Sbiera, O pagină din istoria Bucovinei din /848-1850 dinpreună cu nişte notiţe
despre familia Hurmuzachi, Cernăuţi, 1 899, S. 32.
59 Emanuel Turczynski, Geschichte der Bukowina in der Neuzeit, a. a. 0., S. 1 35.
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einen am 30. Dezember 1 860 in der Wiener Zeitung "Die Presse" erschienen
Artikel die Forderungen aus der Bukowina zu erlautern. Darin bekundete er auch
offentlich seine Genugtuung liber den erfolgten Regierungswechsel60 .
Der " Emancipationsruf' aus der Bukowina blieb nicht unbeantwortet. Bereits
Mitte Januar 1 86 1 forderte das Wiener Innenministerium den Leiter der
Kreisverwaltung in Czernowitz, Jakob von Mikuli, auf, Vorschlage fur eine eigene
Landesvertretung zu unterbreiten61 . Die von einer Kommission ausgearbeiteten
Vorschlage (ihr gehorten u.a. an Bischof Hakman, Handelskammerprasident von
Alth, die GroJ3grundbesitzer Wassilko, Petrino, Mustatza und Kapri) wurden
Anfang Februar in Wien vorgelegt. Sie sahen einen aus 33 Mitgliedern aus allen
Standen und Nationen zusammengesetzten Landtag vor, dem auch der griechisch
orthodoxe Bischof und der romisch-katholische Pralat angehoren sollten62 .
Am 26. Februar 1 86 1 verkiindete Kaiser Franz Josef "die Verfassung
Unseres Reiches " , durch das die " staatsrechtlichen Verhaltnisse Unseres Reiches
festgestellt, und insbesondere die Vertretung Unserer Volker gegliedert ist"63 . Im
dritten Teil dieses Gesetzes, dem sogenannten "Februarpatent" , wird die Bukowina
als selbstandiges Herzogtum der cisleithanischen Reichshalfte genannt, fur das die
Bestimmungen des Gesetzes Giiltigkeit haben. Dadurch hat das Land seine
Autonomie wieder erlangt.
Im Teil VI des Verordnungstextes des Februarpatentes verkiindete der Kaiser
folgendes: "Wir... wollen und werden unter dem Schutze des Allmachtigen diese
hiermit feierlich verkiindeten und angelobten Normen nicht nur unverbriichlich
befolgen und halten, sonder verpflichten auch Unsere Nachfolger in der Regierung
sie unverbriichlich zu befolgen, zu halten, und dies auch bei ihrer Thronbesteigung
in dem dariiber zu erlassenden Manifeste anzugeloben. Wir erklaren hiermit auch
den festen Entschluss, sie mit all Unserer kaiserlichen Macht gegen jeden Angriff
zu schirmen und darauf zu sehen, dass sie von jedermann befolgt und gehalten
werden"64 .
In Bezug auf die Selbstandigkeit der Bukowina hat das osterreichische
Kaiserhaus diese Verpflichtung erfiil lt. Bis zur Auflosung der Monarchie nach dem
Ersten Weltkrieg blieb die Bukowina ein autonomes Kronland innerhalb der
osterreichischen Reichshalfte. Mit dem Patent vom 9. Dezember 1 862 verlieh der
Kaiser dem Herzogtum Bukowina auch ein eigenes Wappen65 .
60
Ştefan Purici, Mişcarea naţională românească În Bucovina Între anii 1 775-1861, a. a. 0., S.
23 1-232; Teodor Balan, Lupta pentru tricolor. Un capitol din istoria politică a Bucovinei, Bucureşti, 2008.
61 Mihai-Ştefan Ceauşu, Modernizarea instituţional-politică a Bucovinei: Instituirea dietei
provinciale (/848-1 861), a. a. 0., S. 1 6 1 ; ders.: Parlamentarism, partide şi elită politică in Bucovina
Habsburgică (/848-1 918). Contribuţii la istoria parlamenlarismului in spaţiul central-est european,
laşi, 2004.
52 Ebenda, S. 1 62
63 Reichsgesetzblatt fur das Kaiserthum O sterreich " (RGBI), Jahrgang 1 86 1 , Nr. 20.
"
64 Edmund Bematzik (Hg.}, Die osterreichischen Verfassungsgesetze, a. a. 0., S. 258.
6 5 ,.Reichsgesctzblatt fur das Kaiserreich O sterreich " (RGBI), Jahrgang 1 862, Nr. 89.
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UNIVERSITATEA TĂRĂNEASCĂ, UN PROIECT
BUCOVINEAN ÎN DIRECŢIA PROCESULUI DE

NA TIONAL BUILDING
ALEXANDRU-OVIDIU VINTILĂ

The Popular University, a Bukovenian Project
in the Process of National Building
(Abstract)

•

The Group of Cernăuţ� had a prolific actlvity in its epoch. Among its
achievements we mention the "Insemnări Sociologice" Revue and also the project of
the Popular University. This article focuses on the process of national building,
presenting it as the ultimate way ofimproving national education in the interwar period.
These ideas were proposed by the sociologist Traian Brăileanu, theorized by Leon Ţopa
and adopted by the Group of Cernăuţi, considering that the Popular University could
solve the problem of National State foundation. So, the Romanian interwar sociology
reaches the conclusion that a stronger nation could be built, if an action of popular
education would be developed.
Keywords:

education.

Cernăuţi, sociology, Leon Ţopa, national building, Popular University,

Pe lângă înfiinţarea revistei "Însemnări sociologice", o altă realizare de
marcă a Grupului de la Cernăuţi a fost Universitatea Ţărănească. Acest demers,
realizat în direcţia procesului de national building, se prezenta ca mijloc ultim de
înfăptuire a educaţiei naţionale a poporului. Şi aceasta pe urmele ideii lui Traian
Brăileanu, afirmată cu consecvenţă şi adoptată de toţi membrii Grupului de la
Cernăuţi, conform căreia "Universitatea Ţărănească constituie un punct solid de
sprijin, o temelie puternică pe care se poate ridica clădirea statului national" 1 •
Înainte de a intra în detalii tehnice referitoare la proiect�l bucovinean
teoretizat de Leon Ţopa, considerăm că este necesar să trasăm câteva coordonate
Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.
Prefaţă la Leon Ţopa, Universitatea Ţărănească. Teoria şi practica ei, Cernăuţi, 1 935, apud
Dan Dungaciu, op. cit. , p. 27.
1

Analele Bucovinei, XIX, 1 (38), p. 1 0 1 - 1 1 1 , Bucureşti, 20 1 2
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generale asupra termenului de national building, care, într-o traducere directă,
liberă, înseamnă construcţia naţiunii. Construcţia Wlei naţiuni presupune operarea
unor analize, în urma cărora să reiasă cauzele slăbiciunilor sau ale eşecului unei
naţiuni. Cum putem limita dezvoltarea cauzelor care tind să acutizeze criza Wlei
naţiWli? Sociologia interbelică românească ajunge la concluzia că se poate construi
o naţiune mai puternică, dacă are loc acţiunea de educare a poporului. În opinia
Grupului de la Cernăuţi, expresia educarea poporului pare a fi cea mai avantaj oasă,
deşi nici ea nu este ideală. Educaţia poate fi de mai multe tipuri: fizică, spirituală,
morală, intelectuală, colectivă, individuală, după vârsta fiecăruia. Totuşi, în
accepţiWlea lui Leon Ţopa, şi termenul de educaţia poporului denotă o anumită
tutelare a poporului. Or, sensul pe care cercetătorii bucovineni vor să-1 dea acestei
acţiuni, al cărei scop este construcţia naţiunii, este unul de autoformare, de educare
multilaterală liberă, organică. Termenul german Volksbildung are acest privilegiu
de a însemna educare prin sine însuşi, dezvoltare culturală. Bildung vine de la
rădăcina "bild-", care înseamnă "a ciopli", "a şlefui ", "a da o formă" . Bildung nu
poate fi identificat cu o educaţie unilaterală, aşa cum o vedea Şcoala de la
Bucureşti, condusă de Dimitrie Gusti. El înseamnă dezvoltare conform structurii
interne, din interior, fără tutelă. În limba franceză există termenul de education
populaire. De fapt, apreciază Leon Ţopa, discuţia asupra denurnirii nu este
esenţială, interesează sensul acţiunii, al proiectului, acesta putând fi exprimat prin
desăvârşirea culturii poporului2 • Dimitrie Gusti, dar şi Constantin Rădulescu
Motru îşi pilll şi ei problema ridicării ţărănimii, însă direcţia lor se îndreaptă către o
şcoală tehnică, menită să asigure o pregătire tehnică şi nicidecum către un
învăţământ menit să întemeieze o mişcare ţărănească de adâncime, care să anuleze
antagonismele dintre elite şi populaţia rurală, astfel reglându-se şi ceea ce înseamnă
circulaţia elitelor. De aceea, afirmă Leon Ţopa, una sunt şcolile agricole şi alta
universităţile ţărăneşti. În ţările Europei, Wliversităţile populare au fost înfiinţate
încă din secolul al XIX-lea. De exemplu, în ţările nordice, dintre care enumerăm
Danemarca, Norvegia, Suedia, Finlanda, modelul este cel danez, al Universităţilor
Ţărăneşti cu internat, care îşi desfăşoară activitatea după programul lui Grundtvig,
aceasta fiind şi paradigma transplantată în România de Grupul de la Cernăuţi,
evident, cu diferenţele care ţin de specificitatea fiecărei ţări. Existenţa unei
puternice clase ţărăneşti, având aceeaşi religie, a condus la apariţia acestui mijloc
de educaţie.
Mişcările politice intense existente în toate ţările nordice au fost hotărâtoare
pentru înfiinţarea şi răspândirea universităţilor populare sau ţărăneşti. În aceste ţări,
aceste instituţii de învăţământ activează îndeosebi în spirit religios şi naţional. În
primul rând, rolul Wliversităţilor ţărăneşti în Norvegia este acela de a creşte o
2 Leon Ţopa, Universitatea Ţărănească. Teoria şi practica ei, Cernăuţi, Editura Societăţii
pentru Cultura şi Literatura Română
în Bucovina,
1 935, p. 40.
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ţărănime conştientă din punct de vedere politic şi social. Întreţinerea unor astfel de
instituţii se face de către societăţile culturale particulare. Însă acolo unde se
observă că există rezultate, statul oferă sprijin şi le încurajează. Astfel că în
1 9 1 3- 1 9 1 4 statul norvegian aloca 1 26 33 1 coroane pentru întreţinerea universităţilor
populare, ceea ce însemna o sumă deloc de neglijat. Un alt aspect semnificativ este
că în 1 9 1 4, în Norvegia funcţionau 22 universităţi populare.
În Suedia, ideea unei şcoli înalte pentru ţărănime se naşte independent de
orice influenţă externă. Doi ţărani, deputaţi în parlamentul suedez, vin cu
propunerea înfiinţării de şcoli superioare pentru populaţia de jos. Cum propunerile
sunt acceptate, în 1 868 s-au înfiinţat trei universităţi populare. Programul şi
organizarea se vor efectua pornind de la acelaşi model danez. Cum statul s-a arătat
a fi deosebit de receptiv, şcolile şi-au demarat activitatea pe regiuni. Existând 24 de
unităţi administrative, s-au organizat şi 24 de universităţi populare. Spre deosebire
de instituţia daneză, cea suedeză se concentrează mai mult asupra pregătirii
cetăţepeşti, juridice, urmărindu-se să-i înveţe pe elevi legislaţia existentă şi istoria
tării. Intre anii 1 9 1 9 şi 1 920 existau 52 de universităti populare cu un număr de
l 1 1 1 elevi. În 1 927, numărul a rămas similar cu c�l din urmă cu 7-8 ani. În
Finlanda, ideea universităţilor ţărăneşti provine de la studenţime. Prin conferinţe şi
şezători studenţeşti, ideea a fost răspândită, creându-se o emulaţie care a cuprins
până şi satele. Aşadar, prima şcoală de acest tip a apărut în Finlanda, în anul 1 889.
Dacă în 1 897 existau 17 universităţi populare, în 1 9 1 9 fiinţau nu mai puţin de 44,
dintre care 1 5 erau cu limba de predare suedeză, pentru minoritatea respectivă.
Originalitatea şcolii finlandeze constă în faptul că se tin cursuri simultan, pentru
bărbaţi şi pentru soţie . În Germania, prima universitat� populară se înfiinţează în
1 905 . Extinderea universităţilor de tip danez, în Germania, ajungea în 1 929 la
70-80 de astfel de instituţii, în care învăţământul se efectua în timpul iernii,
după-masă. Scopul primei universităţi ţărăneşti din Germania a fost cel naţional, de
a germaniza populaţia din Schleswig, o regiune situată la confluenţa dintre
Germania şi Danemarca, astăzi situată pe teritoriile ambelor ţări. Pe lângă aceste
universităţi populare, care la rândul lor sunt diverse, mai existau în Germania case
populare, societătile şi reuniunile culturale populare.
În Franţa, �orii universităţilor populare pot fi identificaţi imediat după prima
jumătate a secolului al XIX-lea, iar prima universite populaire autentică a luat
fiinţă în anul 1 898, în foburgul St. Antoine de lângă Paris. Pe fondul frământărilor
sociale şi franceze, Anatole France a deschis un număr însemnat de universităti
'
populare, la fel şi alt scriitor, Romain Rolland. În Franţa, universitatea populară se
adresează orăşenilor, proletarilor şi burghezilor, conferenţiarii, în majoritatea lor,
vorbesc din iniţiativă proprie în cadrul instituţiilor respective. Aşa se explică de ce
un număr mare de scriitori sau artişti francezi s-a adresat publicului existent în
aceste şcoli populare4 •

3 Ibidem, p. 78-79.

4

Ibidem, p. 84-85.
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După Primul Război Mondial, începând cu anul 1 920, actlVltatea acestor
universităţi va stagna. Universităţi populare, în diferite forme, au mai funcţionat în
Italia, Elveţia, Rusia, Polonia, Belgia, Islanda, Argentina sau Statele Unite ale
Americii.
Concluzionând, în lume, cele mai frecvente tipuri de Universităţi Populare au
fost: 1 ) Universitatea Populară serală pentru oraşe, destinată burgheziei şi
muncitorilor, conferinţele fiind principala formă de manifestare; 2) Universitatea
pentru Ţărani sau Ţărănească, în care viaţa de familie spirituală joacă un rol
covârşitor. A mai existat în Anglia şi America, pentru sate, forma de Universitate
Populară "colonie" , aceasta apropiindu-se foarte mult de tipul danez5 .
Întorcându-ne la concepţia Grupului de la Cernăuţi, Traian Brăileanu vede în
proiectul universităţii ţărăneşti de la noi " singura cale, în orice caz cel mai puternic
mij loc pentru sporirea rezistenţei comunităţii naţionale româneşti"6 . Acest proiect
s-a concretizat, din punct de vedere naţional, prin lucrarea intitulată Universitatea
Ţărănească. Teoria şi practica ei, semnată de Leon Ţopa şi apărută în 1 935 la
Editura Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina din Cernăuţi.
Un aspect demn de precizat este şi faptul că lucrarea a fost scrisă şi publicată la
sugestia profesorului de sociologie Traian Brăileanu. În preambulul recenziei pe
care o face acesta la volumul lui Ţopa, afirmă: " Statele moderne îşi întemeiază
puterea nu numai pe bogăţiile economice şi mijloacele tehnice, ci mai presus de
toate pe spiritul de solidaritate al cetăţenilor, pe omogenitatea de gândire şi simţire,
într-un cuvânt pe cultura naţională. Diviziunea muncii cere diferenţiere în clase
sociale şi profesiuni, cooperarea însă şi acţiunea comună faţă de naţiunile străine
reclamă o ideologie comună, întemeiată pe credinţe, obiceiuri şi tradiţii comune.
Această problemă, educativă, caută să o rezolve institutele de răspândire a culturii
naţionale în masele largi. Pentru ţărani şi-a dovedit valoarea necontestabilă
Universitatea Ţărănească, după tipul creat de marele patriot danez Grundtvig"7 .
După cum se observă, Traian Brăileanu indică drept model al demersului
Grupului de la Cernăuţi, formulat teoretic de către Leon Ţopa, mişcarea
asemănătoare demarată de gânditorul danez Grundtvig. Mai mult, trimiterea la
lupta de clasă comunistă este cât se poate de transparentă; liderul Grupului de la
Cernăuţi, în replică, clama solidaritatea naţională. În prefaţa publicată între
copertele tomului Universitatea Ţărănească de către profesorul Brăileanu, se
subliniază faptul că "societatea românească, structurată după nevoile diviziunii
muncii (politice, economice, intelectuale etc.), trebuie ferită în primul rând de lupte
între stările şi clasele sociale, lupte în care se amestecă şi la care aţâţă duşmanii
statului naţional românesc. O cooperare paşnică între români, asigurând
5

Ibidem, p. 92
Traian Brăileanu, Universitatea Ţărănească. Teoria şi practica ei, Cernăuţi, Editura
Societătii pentru Cultură, 1 935, în "Însemnări sociologice", anul ! , nr. 6, septembrie 1 936, p. 22.
7 Ibidem.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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solidaritatea naţională, nu se poate înfăptui decât prin întărirea idealurilor comune,
a tradiţiilor, credinţelor şi dorinţelor comune"8 .
Şi acum, cu ocazia prefeţei realizate pentru cartea lui Leon Ţopa, remarcăm,
pe linia taxonomică, să o numim aşa, "inaugurată" de Ilie Bădescu, dimensiunea
noologică a sociologiei lui Traian Brăileanu: "Universitatea Ţărănească este
instituţia în stare să dea statului nostru un suflet românesc, să prefacă statul într-o
mare familie ai cărei membri sunt legaţi întreolaltă nu numai prin interesele
materiale, ci prin dragoste şi simpatie. Conştiinţa că noi toţi suntem români şi
creştini trebuie trezită şi întărită în Universitatea Ţărănească, în acest institut de
educaţie naţională şi religioasă. Această şcoală nu poate şi nu trebuie să fie o şcoală
profesională menită să crească agricultori perfecţi, să adâncească deci deosebirile
de clasă, ci ea trebuie să fie o şcoală de cultură naţională menită să apropie clasele
sociale prin înţelegere reciprocă, prin crearea unei lumi spirituale, comună întregii
naţiunii româneşti"9 .
Sociologul Dan Dungaciu precizează că iniţiativa era anterioară anului 1 935
cu câţiva ani: " Societatea pentru Cultură 10 din Cernăuţi, condusă de G. Nandriş, a
organizat în iarna 1 933-1 934, în comuna suburbană Roşa-Stânca, o Universitate
Ţărănească1 1 • Iniţiativa a venit din partea lui Dimitrie Gusti, care era atunci
ministru al Instrucţiunii Publice, dar atât programul, cât şi întreaga realizare
difereau de schiţa oficială a organizării Şcolii superioare săteşti. Motivul principal
era că şcoala fusese îndrumată de la început de delegatul Societăţii pentru Cultură,
respectiv Traian Brăileanu. Noua formulă organizatorică dizidentă punea, în
realitate, bazele unui nou proiect institutional 1 2" .
Într-un interviu luat lui Leon Ţ�pa de către Dan Dungaciu, discipolul lui
Traian Brăileanu rememorează momentele în care s-au pus bazele Universităţii
Ţărăneşti, precizând că între Şcoala lui Dimitrie Gusti de la Bucureşti şi Grupul de
la Cernăuţi existau diferenţe semnificative. Leon Ţopa afirmă în acest interviu că
pentru Grupul de la Cernăuţi erau "nesatisfăcătoare" anumite direcţii pe care le
susţinea şcoala monografică a lui Gusti: luminarea poporului, culturalizarea,
răspândirea culturii în popor sau propaganda culturală. Sociologul afirmă că
8 Traian Brăileanu, Prefaţă Ia Leon Ţopa, Universitatea ţărănească. Teoria şi practica ei,
Cernăuţi, Editura Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, 1 935, p. 3.
9 Ibidem. p. 4.
10
Este vorba despre " Societatea pentru Literatura şi Cultura Română în Bucovina" care ia
fiinţă în 1 862 sub denumirea de " Reuniunea Română de Leptură din Cernăuţi " , avându-1 preşedinte
pe Mihai Zotta şi vicepreşedinte pe Al. Hurmuzachi. În perioada 1 929- 1 940, când este condusă de
Grigore Nandriş, societatea se implică activ în foarte multe acţiuni printre care şi construirea Palatului
Cultural din Piaţa Vasile Alecsandri din Cernăuţi. În timpul comunismului, o perioadă, societatea şi-a
continuat activitatea în exil, sărbătorindu-şi în 1 962, la New York, centenarul existenţei sale. După
1 990, ea este reactivată în ţară, la Rădăuţi, judeţul Suceava.
1 1 Universitatea Ţărănească de la Roşa-Stânca şi-a desfăşurat concret activitatea între
1 5 decembrie 1 933 şi I l martie 1 934.
12
Dan Dungaciu, Traian Brăileanu: omul şi opera - trepte către o monografie, prefaţă la
Traian Brăileanu, Memorii, op. cit. , p. 42.
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pentru cernăuţeni cel ma1 Important era, în acel moment, scopul de educaţie a
popornlui şi nu metodologia predării, cultura naţională, ca alternativă la educaţia
unilaterală şi valorile naţionale menite să depăşească "ierarhia claselor" : "Accentul
ce voiam să-I punem noi atunci era pe scopul educaţiei. Se dezbătea mult atunci
<<tehnica învăţământului» şi noi veneam în replică spunând că asta e o chestiune
secundară, că educaţia nu poate fi considerată un bun în sine. Ea trebuie raportată
necontenit la scop. Împotriva educaţiei unilaterale (spre exemplu, cultura
economică etc.) noi propuneam atunci cultura naţională pe care o vedeam ca un
întreg de valori care cuprinde toate aspectele fundamentale de cultură, deopotrivă
economice, politice, spirituale etc., manifestându-se printr-o unitate armonioasă în
care divergenţele se compensează. Mai mult decât atât, subliniam permanent că
valorile naţionale trebuie să transceadă ierarhia claselor, ridicându-se la
semnificaţia de «bunuri în sine». Generatoare de bunuri culturale adevărate, în
sensul pe care-I pomeneam, de «bunuri în sine», este numai naţiunea prin indivizii
încadraţi în sistemul ei" 13 .
Leon Ţopa explică formula "educaţia poporului" care marca în epocă "o
anumită tutelare a poporului" şi nu o "luminare" a acestuia sinonimă cu răspândirea
de informaţii ştiinţifice. Sensul pe care sociologul îl dă termenilor mentionaţi "era
de auto-formare, de educaţie multilaterală, «liberă», organică" i4 . Despre
necesitatea transcederii ierarhiei claselor sociale în cadrul Universităţii Ţărăneşti
pentru întărirea Statului naţional vorbeşte şi Traian Brăileanu în recenzia pe care o
efectuează la cartea lui Ţopa: "Orice încercare de reformă socială, în orice
domeniu, se izbeşte de lipsa unui contact spiritual între clasa intelectuală şi păturile
largi ale ţărănimii. În Universitatea Ţărănească poate fi realizată o sinteză spirituală
a celor două clase sociale, o înţelegere reciprocă, din care ar izvorî în mod spontan
o solidaritate de acţiune împotriva piedicilor ce se opun aşezării durabile a statului
nostru naţional 15 " .
Deşi modificată substanţial faţă de varianta originară, intitulată de cei de la
Bucureşti " Şcoală superioară sătească", Universitatea Ţărănească, emblema
Grupului de la Cernăuţi, a fost până la urmă acceptată de Dimitrie Gusti şi Şcoala
monografică, al cărei artizan era. Leon Ţopa îşi aminteşte că în 1 939 a coordonat
grupul care a realizat o monografie sociologică a microregiunii Gura Humorului,
Voroneţ şi Mănăstirea Humorului, acţiune la care au participat atât studenţii de la
Cernăuţi, printre ei numărându-se şi Vladimir Trebici, dar şi Traian Herseni, trimis
de Dimitrie Gusti de la Bucureşti.
Pentru a concepe volumul intitulat "Universitatea Ţărănească", Leon Ţopa a
recurs în demersul său la o bibliografie complexă, din care nu au lipsit nici
contributiile autorilor români, dar nici cele ale cercetătorilor, în special occidentali,
'
care au pus bazele unor organisme instituţionale similare, precum universităţile
13 Leon Ţopa in dialog cu Dan Dungaciu, Pentro o istorie integrală a sociologiei româneşti, in
"Sociologie românească'', serie nouă, anul V, nr. 6, Bucureşti, 1 994, p. 603.
1 4 Ibidem, p. 604.
1 5 Traian Brăileanu, op. cit.
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populare daneză, norvegiană, suedeză, finlandeză, germană, engleză, franceză,
italiană, elveţiană, austriacă, poloneză, rusă etc. Dintre teoreticienii români, în nota
bibliografică au fost incluşi Gh. Adamescu (Raport asupra lucrărilor congresului
educaţiunii populare, Bucureşti, 1 909), G.G. Antonescu (Educaţie şi cultură,
Bucureşti, 1 928, 1 930; Pestalozzi şi culturalizarea poporului, Ediţia a III-a, Editura
"
"Casa Şcoalelor , Bucureşti, 1 927), Traian Brăileanu (Introducere în sociologie,
Cernăuţi, 1 923; Sociologia generală, Cernăuţi, 1 926; Politica, Cernăuţi, 1 928;
Universitatea Ţărănească, în "Revista de pedagogie" , anul III, Caietul I-11,
Cernăuţi, 1 933; Fundamentarea biologică a sociologiei, extras din "Revista de
pedagogie" , anul IV, Caietul I-11, Cernăuţi, 1 934), I.I. Gabrea (Educaţia şi
învăţământul în Rusia Sovietică, Bucureşti, 1 929; Menirea şi organizarea
Universităţilor Populare, în ,,Revista generală a învăţământului ", nr. 7-8, 1 934),
Dimitrie Gusti (Politica culturii, Institutul Social Român, cu colaborarea a încă
29 de autori, Bucureşti, 1 928; Un an de activitate la Ministerul Instrucţiei Cultelor
şi Artelor 1 932-1933", Bucureşti, 1 934), Vasile Ilea (Şcoala superioară
ţărănească, Sighet, 1 933), I.R. Ionescu (Şcoalele superioare ţărăneşti, Botoşani,
1 935), C. Narly (Curs de pedagogie generală, Cernăuţi, 1 933), I. Negrescu
(Universitatea Populară din Chişinău, Chişinău, 1 922), C. Rădulescu-Motru
(Şcoala satului, în "Revista Fundaţiilor Regale", 1 august, Bucureşti, 1 934) ş.a.
Dintre sociologii din afara graniţelor ţării noastre, pentru întemeierea proiectului
său teoretic, Leon Ţopa s-a servit de gândirea sociologică a unor oameni de ştiinţă
precum: Max Apel, Auguste Comte, N.F.S. Grundtvig, Heinrich Harms,
A. Henningsen, AH. Hollmann, Wilfredo Pareto, August Graf von Pestalozza,
Oskar Plank, Leopold von Wiese etc.
Din punct de vedere structural, autorul, Leon Ţopa, a împărţit cartea în două
părţi principale, una axată pe o "privire teoretică şi istorică ", iar cealaltă însumând
"experienţe şi propuneri practice" . Din prima secvenţă a opului în discuţie fac parte
capitole precum Educaţia şi cultura, Educaţia şi cultura poporului, Mijloacele
educaţiei poporului, Universitatea populară, Universitatea populară daneză sau
Universitatea Populară în străinătate. A doua secvenţă principală a cărţii cuprinde
capitolele Cultura şi educaţia poporului în România şi Expunerea comentată a
lucrărilor de la Roşa-Stânca.
Despre proiectul său, Leon Ţopa afirmă că se impunea pentru România,
întrucât cea mai însemnată pătură socială din ţară, la ora respectivă, în perioada
interbelică, era cea specifică mediului rural: "Cum marea pătură a poporului nostru
se găseşte la sate, constituind masa compactă a ţărănimii, cu viaţa culturală
tradiţională, incapabilă însă de a-şi exercita drepturile politice şi de-a răspunde
tuturor atacurilor ce vin să submineze fundamentele ei morale şi sociale, să le
respingă în mod argumentat, înfiinţarea Universităţilor Ţărăneşti se impune ca
mijlocul cel mai eficace de-a da orientarea cetăţenească şi spirituală necesară
ţărănimii" 16 •
16

Leon Ţopa, op. cii. , p. 1 05 .
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Onest, Leon Ţopa nu se fereşte să mărturisească faptul că "ideea Universităţii
Ţărăneşti apare în 1 922" 1 7, când profesorul Brăileanu publică în revista " Şcoala" 18
un articol în care demonstrează importanţa unei astfel de instituţii pentru România.
Tot de la Leon Ţopa aflăm că ideea au încercat să o pună în practică, şi au şi reuşit
într-o anumită măsură, învăţătorul E. Scarlat şi studentul Şindilariu, aceştia
organizând, în vara anului 1 922, prelegeri populare în localitatea Volovăţ din
judeţul, pe atunci, Rădăuţi. S-au ţinut cu această ocazie nu mai puţin de 36 de
prelegeri, în zilele de duminică şi când au avut loc diverse sărbători, cele mai multe
alocuţiuni fiind susţinute pe teme de istorie naţională, rezultatele fiind
încurajatoare. Cum a fost înregistrat un succes major, iniţiatorii pun bazele unei
societăţi pe care o vor numi "Academia Populară" şi care va activa în perioada
1 923-1 924, în tot acest interval fiind ţinute o serie de conferinţe în localităţile
bucovinene: Volovăţ, Gălăneşti, Bilca, Frătăuţii Vechi, Putna, Horodnicul de Sus.
Demn de reţinut este şi faptul că în statutul "Academiei Populare" se stipula
organizarea unor "discuţii din domeniul pedagogiei sociale şi exerciţii practice cu
scopul de-a pregăti conferenţiari pentru prelegerile populare" 19 • Deşi iniţiativa a
fost reuşită, nu după mult timp societatea îşi va încheia activitatea.
Un alt moment important în ceea ce priveşte devenirea ideii de Universitate
Ţărănească este anul 1 928, când îi va apărea lui Traian Brăileanu lucrarea
Politica20, pe parcursul căreia, la capitolul Culturalizarea masselor, va scrie despre
rostul unei veritabile "ridicări a masselor", evident din punct de vedere cultural,
propunând organizarea Universităţilor Ţărăneşti în România. În acelaşi an vor avea
loc mai multe conferinţe la Institutul Social Român din Bucureşti. Dintre acestea se
remarcă cea a lui Dimitrie Gusti, intitulată Politica culturii şi statul cultural.
Printre altele, Gusti precizează: "Oare în România nu s-ar putea crea şcoli
superioare ţărăneşti? După modelul lui Grundtvig, fără însă a imita servil modelul,
ci transformându-1 într-o şcoală specific românească, adaptată nevoilor specifice
ale satului şi ţăranului român, menită a satisface trebuintele naţionale şi de Stat, ce
2
sunt caracteristice numai societăţii româneşti, de la ţară" 1 .
Deşi până şi Gusti aduce în prim plan modelul Grundtvig, în cartea sa, Leon
Ţopa subliniază faptul că şcoala superioară sătească sau ţărănească gândită de
Institutul Social Român din Bucureşti se îndepărtează simţitor de spiritul celebrului
patriot danez. După schiţa de organizare a şcolii superioare săteşti a lui Gusti, Ţopa
deduce faptul că aceasta se apropie de una agricolă, tehnică, îndepărtându-se în
mod vizibil de ceea ce ar fi trebuit să însemne Universitatea Ţărănească. În acest
sens, Ţopa, membru de bază al şcolii cemăuţene, ţine să-şi informeze cititorii:
"Comparată cu Universitatea Populară daneză, Şcoala superioară ţărănească, deşi
17
18

Ibidem.
Cernăuţi, anul VII, nr. 9, 1 mai 1 922, p. 1 5 1 .
1 9 Leon Ţopa, op. cit. , p . 1 05.
2 0 Traian Brăileanu, Politica, Cernăuţi, Tipografia Mitropolit Silvestru, 1 928, p. 278.
2 1 Apud Leon Ţopa, op. cit. , p. 1 06.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

Universitatea ţărănească, un proiect bucovinean

9

1 09

pretinde a fi inspirată de aceasta, se adaptează prea mult nevoilor specifice ale . . .
satului ş i ţăranului român. Desigur că situaţia României de azi nu este identică cu
cea a Danemarcei de la mij locul secolului XIX, dar puncte de asemănare pot fi
stabilite: apatia faţă de orice iniţiativă de sus, lipsa pregătirii politice a ţărănimii,
lipsa oricărui spirit de întreprindere. Dacă în Danemarca exista o anumită cultură
«străină)) a păturii de sus, incapabilă să producă o apropiere şi o înţelegere
fructiferă între intelectuali şi popor, în România există o cultură a elitei care
promovează intelectualizarea poporului, dezbinarea prin secte, pierderea portului şi
a datinilor, o cultură care, în cazul cel mai bun, este indiferentă (liberalistă) faţă de
credinţa religioasă şi de sensul istoric al neamului. O mişcare ţărănească, o mişcare
de adâncime ( e vorba de ridicarea socială, culturală şi economică a poporului,
incolor în viaţa politică, mizer din punct de vedere economic), o mişcare de-a
învinge această situaţie nu se poate face prin cunoştinţe «săteşti)), printr-o pregătire
«practică))! Să nu fim greşit interpretaţi. Şi noi susţinem că ţăranul nostru are
nevoie de cunoştinţe agricole. În foarte mare măsură. Dar predarea cunoştinţelor
agricole reclamă o şcolire organizată după toate principiile «de învăţământ>>.
Pregătirea agricolă se face în «şcoli)) unde se «învaţă)), lucrând în fermă şi pe teren.
Ea nu poate fi satisfăcută prin «prelegeri))"22 •
Reprezentanţii grupării sociologice cernăuţene erau de părere că, pentru
evitarea în viitor a unei rupturi între ţărani şi intelectuali, pentru crearea unei
autentice solidarităţi care să evite lupta de clasă, era nevoie de o anumită educaţie
în spiritul tradiţiei şi istoriei naţionale, de concepere a unui orizont intelectual în
proximitatea religiei strămoşeşti, toate acestea să formeze cultura poporului, prin
aceasta urmărindu-se însuşirea acelei virtualităţi capabile să învingă greutăţile zilei
şi "de a face faţă oricăror constelaţii economice, politice, naţionale"23 • Aşadar, prin
aprofundarea unor noţiuni de drept, istorie, religie, ştiinţe pozitiviste, coroborate cu
o serie de cunoştinţe din sfera obiceiurilor, tradiţiilor, credinţelor ţărăneşti, tinerii
din mediul rural, elevii pentru care se dorea înfiinţarea universităţilor de acest gen,
dobândeau, în mediul lor specific, o libertate de acţiune sporită prin forţa de a-şi
reprezenta scopuri lămurite şi de a alege, pe baza raţiunii conferite de învăţămintele
noi, mij loacele cele mai potrivite pentru înfăptuirea scopurilor respective.
"Aceste şcoli trebuie să se nască din nevoia sufletească a unor intelectuali,
înţelegători ai sufletului ţărănesc, de a stabili o legătură strânsă între ţărani şi
intelectuali, şi din trebuinţa sufletească a unor ţărani de a-şi lărgi orizontul
cunoştinţelor, de a-şi da seama de rolul lor în viaţa naţiunii întregi. Aceste două
năzuinţe trebuie să se întâlnească pentru a da naştere şi durată unei Universităţi
Ţărăneşti"24, completează Leon Ţopa, cel care este sigur că: "Ridicarea culturii
poporului în sensul de formare integrală a acestuia, în cadrele traditiei va avea
repercusiuni şi asupra culturii păturii de sus. Precum literatura şi arta �oastră cultă
22

Leon Ţopa, op. cit. , p. 1 07.
Ibidem, p. 1 08.
2 4 Ibidem, p. 1 10.
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au primit u n mare avânt prin contactul cu folclorul, astfel ş i viaţa socială, politică,
în care poporul de jos îşi va putea spune cuvântul (fără exclusivism de clasă) va
primi un nou avânt"25 .
Rezumând, putem menţiona că odată cu organizarea unei universităţi
ţărăneşti, precum cea propusă de Grupul de la Cernăuţi, se urmărea ridicarea
standardului de viaţă morală şi materială în rândurile "poporului de jos", fără a-1
educa însă în spiritul luptei de clasă. "Trebuie arătat că şcoala va aduce urmări
practice ridicând ţărănimea prin ea însăşi, având oameni care să fie capabili de-a
apăra interesele gospodăriei, comunei, judeţului, ale ţărănimii"2 6, susţine Leon Ţopa.
"
Acelaşi sociolog îşi exprimă convingerea că "pilda vie , contactul direct
dintre profesor şi elev, dialogul şi înţelegerea reciprocă, o deschidere fără rezerve,
autentică, în cadrul desfăşurării prelegerilor din sânul acestor universităţi populare,
joacă un rol definitoriu. "Accentul mare în activitatea universităţii populare pentru
ţărănimea românească trebuie să cadă asupra vieţii în comun cu elevii. Importanţa
educativă a acestui «mijloc» de educaţie a poporului constă în posibilitatea de
formare şi ridicare a entuziasmului popular cultural. În familia spirituală care se
încheagă astfel, valorile culturale primesc un conţinut real. Legate prin atmosfera
de comuniune, de apropiere între educatori şi popor, ele devin de o expresie
puternică. Manualele, examenele, chiar şi orice lectură, trec pe al doilea plan.
Folosirea acestora devine secundară. Trezirea interesului popular pentru o viaţă
superioară, morală şi materială, imboldul pentru acţiune în această direcţie poate
veni, în primul rând, prin contactul direct, prin nemijlocita apropiere, prin pildă
vie", explică Leon Ţopa.
Pentru ca aceste universităţi populare, organizate în funcţie de viziunea
Grupului de la Cernăuţi, să nu ia o altă turnură faţă de cea prevăzută, Leon Ţopa
scoate în evidenţă că trei obiecte nu pot lipsi din program: " 1 ) Limba şi literatura
română, înţelegând prin aceasta «învăţământul» datinilor, folclorului în general şi
introducerea în cunoaşterea literaturii culte; 2) Istoria, înţelegând istoria vieţii
noastre naţionale din punct de vedere politic, economic, legislativ, cultural;
3) Dreptul - cunoaşterea legilor ţării începând cu constituţia şi terminând cu legile
dreptului civil. Mai mult decât predarea învăţământului religios, profesorii
Universitătii Populare Tărăneşti trebuie să fie educatori religioşi, trăind împreună
cu elevii viaţa religioasă a bisericii noastre. În j urul celor trei obiecte de mai sus, se
grupează geografia politică a României şi a ţărilor învecinate, capitole de economie
politică, cooperaţie, multă cântare, exerciţii fizice. După medii, şi la dorinţa
elevilor, se vor face lucrări practice agricole pentru a nu prejudicia echilibrul
sufletesc al tăranului şi a nu-l scoate din preocuparea de toate zilele"2 7.
În încheierea studiului său, Leon Ţopa este încredinţat de faptul că pregătirea
socială din aceste şcoli, departe de a fi ceea ce se numeşte învăţământ teoretic,
25

ibidem.
Ibidem, p. 1 47.
27 Ibidem, p. 1 56.
26
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speculativ, va trezi sentimente nobile de mândrie naţională, de elan colectiv, de
plăcere pentru munca organizată. "Dirij ată astfel, educaţia poporului nu este o
acţiWle de schimbare a vieţii rustice, naţionale, ci numai un îndemn de formare tot
mai desăvârşită a culturii poporului. Cultura poporului există. Sensul educaţiei
poporului nu este decât de a-i prilejui un maxim de dezvoltare şi de armonizare cu
cultura elitei şi a celorlalte clase sociale, prin trezirea conştiinţei naţionale,
cetăţeneşti", iterează Leon Ţopa, un observator fin al vieţii sociale de la noi, un
retor mai puţin patetic decât unii dintre congenerii săi, un intelectual care punea
accent pe limpiditatea, coerenţa şi temeinicia ideii, în dauna unei elocvenţe
sofistice prin care putea puncta doar la impresia estetică. Oricum, tonul lui
Leon Ţopa, în raport cu zgomotul de fond, care exista în spaţiul public autohton al
dezbaterii intelectuale din acea perioadă, era unul ceva mai moderat, dacă nu chiar
moderat în sensul deplin al cuvântului.
La aproape opt decenii de la aplicarea proiectului bucovinean de educare a
poporului, contribuţia grupului cemăuţean, la care ne-am referit, credem că nu
poate să treacă neobservată în sociologia românească, cu atât mai mult cu cât
"28
"«modelul» sociologiei româneşti interbelice rămâne mereu actual •

28

Leon Ţopa în dialog cu
Dan Dungaciu,
op. cit. , p. 605.
http://cimec.ro
/ http://institutulbucovina.ro

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

BUCOVINENI ÎN VIAŢA CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ
"
A ROMANIEI POSTBELICE (111) 1
VASILE I. SCHIPOR

Bukowiner im kulturell-wissenschaftlichen Leben Rumaniens
in der N achkriegszeit (III)
(Zusammetifassung)

•

Die Flucht und das Schicksal der Bukowiner Fliichtlinge in Juni 1 940, bzw.
Mărz-April 1 944 waren sogenannte "Tabu-Themen" in Rumănien vor den 1 989cr
Ereignissen. Indem es die Forschungen in dieser Hinsicht weiterfiihrt, gehort das
dokumentarische Material Bukowiner im kulture/1-wissensc/rafilichen Leben Rumiiniens
in der Nachkriegszeit (/!!) zu den wenigen allein stehenden Werken, die diesen
ergebnisreichen Forschungszweig gewăhlt haben.
lnnerhalb der Beschăftigungen mit der Kulturgeschichte im allgemeinen, aher
auch mit der Literatur- und Sozialgeschichte insbcsondcrc, ergănzt dic unterliegendc
Studic die bisherigen Kcnntnisse durch die Forschung eines Bereiches der
gegenwărtigen Geschichte, den die Forscher langer Zeit vermieden haben und der als
Bestandteil des nationalen und europăischen kulturellen Patrimoniums verstanden wird.
In diesem Sinne und trotz vieler Schwierigkeiten (Zerstreuung der Bukowiner
im ganzcn Gebiet Rumăniens, die Auswanderung mancher von ihnen in dcn Okzident,
die Unzuverlăssigkcit cinigcr Qucllen und dcr Mangcl an Mittcln fiir Feld-, Archiv- und
Bibliothekforschung, dic Ablehnung oder sogar die Angst vieler Oberlebenden,
ihre Memoiren zu schreiben, das schwache Interesse der Nachfolger an der
Familienforschung usw.) haben wir diese Studie verfasst, um sie zukiinftig in einem
biobibliographischen Nachschlagewerk mit alphabetisch geordneten, einer breiten
Kathegorie von aus der Bukowina gefliichteten Bukowinem verschiedener
Nationalităten und Konfessionen zugănglichen Daten einzubeziehen. Ali das ist ein
Bewcis fUr die deutliche Priisenz der Bukowina in cler kulturell-wissenschaftlichen
Entwicklung des Landcs durch cine hcrvorragcndc schopfcrischc, hcutc wcnig bckanntc
und bcwcrtctc Tătigkcit.
Schliisselworter
und
-ausdriicke:
Flucht, Vertreibung, Deportation,
Ribbentrop-Molotov Pakt, europăisches Drama fiir mehrere Generationen, Kriegsopfer,
1 Pentru întreaga problematică a temei, vezi un tablou mai amplu în Bucovineni în viaţa
cultural-ştiinţifică a României postbelice (!), în " Analele Bucovinei", Rădăuţi-Bucureşti, anul XVII,
nr. 2 (35), iulie-decembrie 20 1 0, p. 367-374.
· Traducere: Ştefăniţa-Mihacla Ungureanu.

Analele Bucovinei, XIX, 1 (38), p. 1 1 3- 1 44, Bucureşti, 20 1 2
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politischer Schuld, ethnische Diskriminierung und Hass, tragische Lebenserfahrungen,
extreme Situationen, Authentizităt und Ausdruckskraft, Trauma und soziale
Marginalisierung, Erinnerungen an die Flucht, Bewusstseinsstrom, Humanisierung
einer tragischen Welt, Bedauem und Nostalgie der Vergangenheit, Bewahrung des
tragischen Gedăchtnisses der Bukowiner, Genesung der moralischen Reflektion in der
Offentlichkeit, wenig bekannte und bewertete schiipferische Tătigkeit.

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.
Pentru bucovineni - ca şi pentru basarabeni - înţelegerile secrete dintre
Hitler şi Stalin, parafate în 1 939, au avut urmări catastrofale, producând o tragedie
europeană pentru mai multe generaţii.
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. Statutul lor de refugiaţi este o vreme incert. Vina lor politică este deseori
mascată prin indicarea locului de origine: "originari din Bucovina, stabiliţi pe
teritoriul R.P .R. după 1 iunie 1 940" ; "transfugi sau fugiţi de pe teritoriul Uniunii
Sovietice"2 • Locurile lor de rezidenţă sunt Banatul, Vâlcea, Câmpulung Muscel,
Piteşti, Braşov, Bucureşti, Deva, Sibiu, Cluj , Oradea, Iaşi, Piatra Neamţ, Gura
Hurnorului, Rădăuţi, Suceava, precum şi unele localităţi rurale din preajma acestora
(Caţa, judeţul Braşov; Iţcani, Costâna - Suceava; Domeşti, Ţibeni - Rădăuţi, Vama.
Aici ei îşi reorganizează întreaga lor viaţă, depăşind nu de puţine ori trauma anilor
'40 şi marginalizarea socială prin calităţile lor recunoscute: "hămicie, obişnuinţă de a
face faţă greului, simţ al echilibrului, putere de adaptare, bună organizare a
gospodăriei după modelul «neamţului)), solidaritate familială şi de grup"3 .
Ca şi în cazul Aniţei Nandriş4, credinţa în Dumnezeu, cultul familiei, grija
aparte pentru copii, mergând adeseori până la sacrificiul de sine şi dragostea de ţară
îi caracterizează pe refugiaţii bucovineni, ajutându-i să supravieţuiască în deceniile
de după război şi să se afirme chiar în viaţa socială, economică, ştiinţifică, literară
şi culturală din România.
2 Conf. Ruxandra Cesereanu, Comunism şi represiune în România. Istoria tematică a 111111i
fratricid naţional, laşi, Editura Polirom, Colecţia "Plural M", Seria " Idei contemporane", 2006,
p. 1 42-146.
3 Ibidem, p. 1 50
4 Vezi Aniţa Nandriş-Cudla, 20 de ani în 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, tradusă în 1 998 în l imba engleză şi în 20 1 1 în limba germană. Î n 2006, la
Editura Humanitas, apare ediţia a I l-a revăzută şi adăugită a cărţii, însă cu titlul modificat: Amintiri
din viaţă. 20 de ani în Siberia, http://cimec.ro
288 p.
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Pentru convingerile lor politice, unii dintre refugiaţii bucovineni sunt arestaţi,
condai1Ulaţi şi închişi. Puţini reuşesc să plece în Occident, urmându-şi destinul pe
drumurile anevoioase ale exilului.
Continuând preocupările menţionate mai sus (dar şi altele din literatura
istoriografică a problemei), lucrarea noastră aspiră să aducă un spor de cunoaştere
în istoria temei, prin explorarea unui teritoriu al istoriei contemporane ocolit vreme
îndelungată de către cercetători şi înţeles de noi ca parte integrantă a patrimoniului
cultural naţional şi european. Totodată, facem precizarea că lucrarea noastră se află
în intimitatea unor obiective cu sel1ll1ificaţie 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 intei]Jretare 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.
Gândită astfel, în pofida multor dificultăţi (risipirea bucovinenilor pe întregul
teritoriu al României, migrarea unora dintre ei în Occident, precaritatea surselor şi
a resurselor destinate cercetării sistematice de teren, arhivă şi bibliotecă, refuzul şi
uneori chiar teama multor supravieţuitori de a-şi scrie amintirile, inapetenţa
urn1aşilor pentru recuperarea memoriei familiei etc.), lucrarea noastră aspiră să
devină un dicţionar biobibliografic de interes, cuprinzând fişiere deschise pentru o
largă categorie de bucovineni, de diverse naţionalităţi şi religii, refugiaţi din
Bucovina şi ordonate alfabetic. Toate acestea ilustrează, în primul rând, "prezenţa
Bucovinei în evoluţia cultural-ştiinţifică a ţării", despre care scria Traian Cantemir
la începutul anilor '80 din veacul trecut, printr-o remarcabilă "activitate creatoare",
astăzi insuficient cunoscută şi valorizată5 .
***

Biei, Relly. Născută la 1 5 iunie 1 9 1 3, în localitatatea Arbore. Profesoară cu
studii literare la Paris, admiratoare a clasicilor şi modernilor (Dante, Hugo, Goethe,
Gogol, Proust), femeie cultivată şi spirit pacifist, activă o vreme în cadrul
Cenaclului Literar "Ion Creangă" din Rădăuţii anilor '50 din veacul trecut, autoare
a volumelor de versuri Cuvinte simple ( 1 957), Lieder [Cântece] ( 1 966), De-a
lungul anilor ( 1 976), Frauen Alcik [Femei singure] ( 1 980), Clipe de tristeţe, clipe
de fericire ( 1 982), publicate sub egida Editurii Kriterion din Bucureşti, imposibil
de găsit astăzi în Bucovina.
Dintre poemele scriitoarei Relly Biei, care celebrează bucuriile vieţii şi
dragostea maternă, amintindu-ne delicatele versuri ale Magdei Isanos, reţinem,
5 Traian Cantemir, Dimensiuni cultural-ştiinţifice bucovinene, Cuvânt-înainte la [ 1 . Pînzaru,
Petru Froicu], Ştiinţa în Bucovina. Ghid biobibliografic, voi. 1. Suceava, Biblioteca Judeţeană, 1 982,
p. 3-7.
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pentru tema în discuţie, textul În pivniţa lui Beyla. Poemul a fost scris în deportarea
din Transnistria, unde ajunge împreună cu soţul său Ephraim. Traducerea din idiş
în engleză îi aparţine lui Max Rosenfeld. Traducerea în limba română - Ştefăniţa
Mihaela Ungureanu. Îl transcriem aici într-o stilizare a noastră: Alungată în acest
"
orăşel 1 Stau abandonată în stradă. 1 Vântul îmi pătrunde în oase 1 Şi copilul meu
e-aproape îngheţat. // Umbre s-aştem pe pământ, 1 Noaptea e-ntunecoasă şi
înfricoşătoare, 1 Cerşesc, implor, la fiecare uşă, 1 Dar ele sunt bine închise. // În cele
din urmă, unui cerşetor i se face milă 1 De copilul meu, poate de mine 1 Şi ne duce
pe amândoi în pivniţa lui Beyla, 1 Unde uşa e întotdeauna deschisă. // Pe podea stau
întinşi oameni în şiruri, 1 Înghesuindu-se unii într-alţii. 1 În colţ, pe o masă, 1
Doarme o fiinţă umană. // Pemele lor - zăpadă şi noroi, 1 Plapuma - vântul îngheţat 1
Suflând prin fiecare ungher. 1 Acesta e locul unde se odihneşte copilul meu. // Deşi
nu mai credeam în nimic, 1 S-a petrecut o minune: 1 Pentru prima oară în viaţa mea 1
Copilul meu a strigat «Mama! » // Pentru prima oară în viaţa mea, 1 Am auzit
cuvântul miraculos, 1 Cuvântul care mi-a adus bucurie şi putere, 1 Cuvântul singura mea consolare. // În zăpada amestecată cu noroi, 1 Stăteam alături de
copilul meu, 1 Îmi lipeam capul răvăşit de al lui, 1 Pe când lacrimile mele îi spălau
mâinile. 11 Am uitat unde ne aflam, 1 Că gândacii mişunau pe podea. 1 Am uitat că
morţi ai iernii eram, 1 Că mâine vom putea fi iarăşi în stradă".
Versurile scriitoarei Relly Blei ne (re)amintesc mărturisirea lui Norman
Manea, prozator şi eseist reputat, născut la 1 9 iulie 1 936, în Burduj eni-Suceava,
într-o familie de evrei bucovineni, care, la fel ca Paul Celan, a supravieţuit
deportării din Transnistria: Tatăl meu fusese anunţat cu o seară înaintea deportării
"
de ce se va întâmpla şi sfătuit să ia puţine lucruri, pentru că vor fi mari distanţe de
mers pe jos şi aveau doi copii mici de dus (sora mea avea 3 ani). Aşa că părinţii
mei au luat un minim de lucruri groase de iarnă (aveam să simţim curând ce
însemna iarna rusească) şi banii pe care îi strânseseră. Erau relativ tineri căsătoriţi
şi strânseseră treptat bani de casă. [ . . ] Când am ajuns în acea superbă stepă (copil
fiind, peisajul m-a impresionat foarte mult), primul act al celor ce ne supravegheau
a fost jefuirea deportaţilor. Apoi au urmat lungile drumuri pe jos, până la destinaţie
- nişte sate ucrainene din care sătenii fugiseră sau fuseseră izgoniţi, case rară uşi,
uneori şi rară ferestre. Au fost înghesuite câteva familii în câte o cameră. Nu era
Auschwitz, nu erau cuptoare, nu erai împuşcat, dacă nu făceai ceva special. Nu ţi se
făcea, adică, nimic rău . . . , erai doar părăsit într-o situaţie fără ieşire".
Profesoara Relly B1ei se stinge din viaţă în Rădăuţi, la 1 octombrie 20006 •
Cantemir, Lorin. Născut la 1 7 martie 1 934, în localitatea Zelena, comuna
Medveja Mare, judeţul Hotin, fiul profesorilor Traian şi Tatiana Cantemir, născută
Grimalschi. Face studii la Şcoala Primară "Gheorghe Tofan" din Cernăuţi ( 1 941.

6 Vezi şi Vasile 1. Schipor, Comunitatea evreilor din Rădăuţi. Două secole de prezenţă activă
în viaţa Bucovinei, în volumul Bucovina istorică. Studii şi documente, Cuvânt-înainte de
D. Vatamaniuc, m. o. al Academiei Române, Bucureşti, Editura Academiei Române, Colecţia
" (22), 2007, p. 335-336.
Enciclopedia Bucovinei în studii
şi monografii
http://cimec.ro
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1 944), continuate în refugiu la Şcoala Runcu din comWla Străj eştii de Jos, j udeţul
Olt ( 1 944-- 1 945). 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 Rârnnicu Vâlcea, în particular, şi ulterior la Şcoala
de Muzică, înfiinţată de sindicatul local al cadrelor didactice, oraş 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 95 7 este încadrat
ca proiectant principal la Institutul de Proiectări pentru Construcţii Agrozootelmice
(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
( 1 964-- 1 977), 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 Electrotelmică (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 ), urmează 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 motorului trifazat liniar de inducţie şi posibilităţi
de utilizare, sub îndrumarea prof. dr. ing. Vasile Prisacaru7 .
Bogată activitate de cercetare ştiinţifică, "tradiţional-inginerească", concreti
zată în elaborarea a cincisprezece 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, I. Agafiţei şi Gr. Taşcă); Tracţiune
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 Politelmic, 1 974 (teza
de doctorat); Electrotermie şi electrotehnologii, volumul I, Electrotermie,
Bucureşti, Editura Tehnică, 1 997 (în colaborare cu N. Golovanov, I. Şora,
l\. Mogoreanu, M. Chindriş, Marilena Ungureanu, V. Fireţeanu, Dan Ioachim,
Gheorghe Floriganta şi R. Popa); Monografia transportului public de călători din
municipiul laşi, 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
7 Informaţii bogate în CV-ul prof univ. dr. ing. Lorin Cantemir.. . , 20 p., datat 3 1 mai 20 1 1 şi
pus Ia dispoziţia noastră în august
201 1 .
http://cimec.ro
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Universităţii [" Ştefan cel Mare"], 1 999 (în colaborare cu Radu Pentiuc);
Electrotermie şi e/ectrotehnologii, vol. II, Bucureşti, Editura Tehnică, 1 999
(în colaborare cu N. Golovanov, N. Mogoreanu, M. Chindriş, Gheorghe Floriganta,
M inerva 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 U.T.M.,
2005 (în colaborare cu Valeriu Dulgheru şi Maria Carcea); Iniţiere în creativitatea
tehnică, vol. 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 Politehniwn, 2006
(în colaborare cu Vasile Dobref şi Al. Oae) 8 .
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 Rob lin 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, la
Netex S.A.-Bistrita
' 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 98 1 -1 983
concepe şi realizează un stand de probă de 500 m pentru vehiculul Velim 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 nwnăr de 20 de
brevete de invenţie, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Telmice din
România, doctor honoris causa al Universităţii Tehnice a Moldovei - Chişinău
(1 999), doctor honoris causa al Universităţii Ştefan cel Mare" Suceava (9 iunie
"
20 1 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
sprijinul consecvent acordat Universităţii" sucevene.
6 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 . Niciunul dintre ghidurile
biobibliografice elaborate la Suceava, începând cu 1 980, nu-l menţionează pe Lorin Cantemir.
Publicând cele două manuscrie ajunse, în 20 I l , la Rădăuţi, noi facem totodată un act de reparaţie faţă
de acest vlăstar al Bucovinei, întocmindu-i un profi l biobibliografic şi introducându-1, şi pe această
cale, în patrimoniul cultural al provinciei noastre. Vezi .,Analele Bucovinei", Rădăuţi-Bucureşti, anul
XVIII, nr. 2 (37), iulie-decembrie
201 1 .
http://cimec.ro
/ http://institutulbucovina.ro

7

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

1 19

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 laşi, Chişinău şi Bacău, fiind
tipărite în volum.
Profesorul Lorin Cantemir pune la dispoziţia noastră două texte, care se
tipăresc în "Analele Bucovinei" , anul XVIII, nr. 2 (3 7), iulie-decembrie 20 1 1 . Cel
dintâi este un manuscris inedit şi apartine tatălui său, Refugiul din Basarabia şi
Bucovina, 1940. Cel de al doilea este rodul rememorărilor sale: Întoarcerea în timp
a jiului. Cu unele completări la " Ocuparea Basarabiei şi Bucovinei, primul
refugiu, 1949 . Amândouă textele 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
Cernăuti, capitala cosmopolită a provinciei, şi din lumea patriarhală a satelor,
surprin�ă 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, salvatorul familiei Cantemir, 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" .
Scrierile memorialistice ale profesorilor bucovineni Traian şi Lorin
Cantemir, deseori încărcate de subiectivitate, aduc în prim-plan convulsiile unei
epoci dramatice din istoria contemporană, fiind presărate cu accente critice faţă de
administraţia românească a vremii şi faţă de autorităţile sovietice de ocupaţie
deopotrivă.
Dugan-Opaiţ, Arcadie. Născut la 1 8 septembrie 1 878 în Cireş-Opaiţeni,
districtul Storojineţ. Fiul lui Ioan Dugan-Opaiţ, "gospodar de frunte în sat", om de
treabă care se bucura "de trecere" printre săteni, dar neştiutor de carte şi al Elenei,
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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născută Vască, originară din Pătrăuţii de Sus pe Siret, şcolită la Storoj ineţ, femeie
evlavioasă, fire "iute dar cu socoteală la vorbă", cu înţelegere pentru "însemnătatea
ştiinţei de carte şi foloasele ei ", de numele căreia se leagă înfiinţarea celei dintâi
"
" şcoli poporale (primare) din sat (1 884). Studii în satul natal ( 1 885-1 887), la
Şcoala Primară din Storojineţ (1 887-1 889) şi la Gimnaziul Superior de Stat din
Rădăuţi ( 1 89 1-1 898). Bacalaureatul la 27 iunie 1 898, "cu excelenţă". Studii
superioare la Universitatea din Cernăuţi ( 1 898-1 902), unde studiază filologia
clasică (latina şi greaca) şi secundar germana şi româna. Stagiul militar în cadrul
Regimentului de Infanterie Nr. 4 1 "Arhiducele Eugen" din Cernăuţi (1 902-1 903).
Profesor suplinitor la Gimnaziul Superior de Stat din Suceava (din 1 903 ) , cu
examen de capacitate în 1 904. Din 1 9 1 2 profesor de limba germană la Liceul
,,Aron Pumnul " din Cernăuţi, unde predă până la pensionare ( 1 938). Combatant, ca
locotenent, în Primul Război Mondial pe fronturile din Galiţia şi Italia ( 1 9 1 41 9 1 8). După război se dăruieşte în întregime organizării şi dezvoltării Societăţii
academice ,,Junimea", fiind timp de douăzeci de ani îndrumătorul spiritual,
organizatorul arhivei şi cronicarul ei neobosit. Pentru a canaliza pornirile tinereşti
pe un drum sănătos, Arcadie Dugan înfiinţează pentru elevii săi din cursul superior
al Liceului <<Aron Pumnul» o societate cu numele «Steluţa», la care se alătură şi
elevi din alte clase. Membrii acesteia ţin şedinţe, în care fiecare îşi aduce
contribuţia literară şi ştiinţifică, pe care o discută apoi împreună. Elevii săi se
manifestă şi în public, dând serbări în sala de gimnastică a liceului, unde îşi
prezintă creaţiile. În 1 900 fondează revista umoristică studenţească, bilunară,
"
"Hacu , semnând aici vreme îndelungată cu pseudonimul Şol. Apărând pe un teren
mai puţin cultivat în Bucovina vremii, ca rod al iniţiativei unor tineri junimeni, şi
continuând "Piperuşa" şi "Bondariul" , fondate de Ciprian Porumbescu în cadrul
Societăţii "Arboroasa" şi la "România Jună" din Viena, "Hacu" ilustrează de-a
lungul anilor viaţa internă a Societăţii academice "Junimea", dintr-o perspectivă
umoristică, dar şi viaţa artistică, socială şi politică a vremii din Cernăuţi, animând
întrunirile (comersurile) societăţii, prin articole semnate de colaboratori din
Cernăuţi şi din provincie (Arcadie Dugan, Aurel Morariu, Constantin Loghin,
Aurel Stefanelli, Ion Sahleanu, Victor Morariu, Gheorghe Tofan, Oreste Luţia,
Traian Brăileanu, Iosif Vihovici) şi cultivând asiduu caricatura inspirată9 •
9 În 1 9 14, redacţia publică un scurt istoric, asigurându-i pe cititorii săi că se va ocupa, în
continuare, de toate: "bal, comers, picnic, politica lumii, modă, sport, bucătărie, teatru, feerii,
logodne, murături, decoraţii, muzică, zoologie etc. " Pentru a ilustra atitudinea tinerilor faţă de
excesele din societatea vremii, reproducem câteva şarje din 1 92 1 : " «Trecem astăzi printr-o criză! »
Strigă lumea, ţipă, zbiară, 1 Dar d e ce? E o surpriză 1 Criza cea financiară? " ; "Te întreb acum, deci,
lume: Criză oare se numeşte 1 Luxul care pretutindeni ne orbeşte, ne-nconjoară 1 Sau când azi enorme
sume se aruncă nebuneşte 1 Pentru fleacuri de nimică, pentru pudră, bunăoară? 1 Criză-i asta, când
şampania curge gârlă prin şantanuri, 1 Când mulţimea nebunatec cheltuieşte mii şi sute, 1 Petrecând în
desfătare sau dansând foxtrott, cancanuri 1 Prin localuri odioase cu femeile pierdute?" . Vezi şi Iulia
Satco, " Hacu " - o revistă umoristică a studenţilor români din Cernăuţiul de altădată (1 şi Il), în

,.Ţara
VIII,

Fagilor", scrie nouii, Suceava, anul VII,
1 (30}, ianuarie martie 2000, p. 1 0-- 1 ·/ .

nr.

nr.

2 (29), nctnmhric--dccembrie 1 999, p. 1 6 şi llnul
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În viaţa publică din Bucovina profesorul Arcadie Dugan este prezent prin
câteva conferinţe, susţinute în cadrul unor petreceri populare, serate şi şezători
"
organizate de "Junimea" : Revista umoristică " Hacu şi bontonul ţărănesc,
Cernăuţi, 25 martie 1 9 1 4; Istoria românilor, Clocucica-Cernăuţi, 9 mai 1 920; Stilul
din actele vechi ale "Junimei , Cernăuţi, 1 aprilie 1 922; Problema antisemită din
punct de vedere economic, Cernăuţi, 28 ianuarie 1 928; Putna în istoria neamului
românesc, Putna, 1 5 august 1 929. Figură reprezentativă a vieţii româneşti din
Bucovina anilor 1 900- 1 938. Distins cu Ordinul Coroana României în grad de
Cavaler, la 9 martie 1 923, pentru merite deosebite în activitatea didactică. Retras la
Cireş, după pensionarea sa forţată, începe să pună în practică un proiect ambiţios
de emancipare a satului, cumpărând un teren în centru, de 20 de prăjini, şi
întocmind un plan de construire a Casei Naţionale, cu o sală mare pentru
spectacole, cabinet de lectură, muzică, teatru, bibliotecă, bancă sătească. Invazia
trupelor sovietice şi ocuparea părţii de nord a Bucovinei, în iunie 1 940, pune capăt
pentru totdeauna acestui proiect generos. Profesorul Arcadie Dugan pleacă,
împreună cu soţia sa, Maria, în Germania, odată cu repatrierea germanilor din
Bucovina. Timp de şase luni, se află în tabăra de strămutare din Gleiwitz-Silezia
Superioară 10. În mai 1 94 1 , se întoarce în România, cu primul transport de refugiaţi,
călătorind pe Dunăre, până la Calafat. După război îşi stabileşte domiciliul la Gura
Humorului, unde reuşeşte să aducă şi arhiva Societăţii studenţeşti "Junimea" . Aici
se stinge din viaţă la 26 mai 1 95 l l l .
Dugan-Opaiţ, Ilie. Născut la data de 1 8 iunie 1 886 în Cireş-Opaiţeni,
districtul Storojineţ. Fiul lui Ioan Dugan-Opaiţ şi al Elenei, născută Vască. Studii
primare în satul natal ( 1 894-1 898), sub supravegherea învăţătorilor Mihail
Popescu!, Silvestru Danielevici şi a preotului Ioan Pietrovschi-Petrescu, care îi este
unchi. La 1 septembrie 1 898, intră la Girnnaziul Românesc din Cernăuţi, unde
frecventează cursurile până în 1 904, când, din semestrul al II-lea, trece la
Girnnaziul din Suceava, unde fratele său Arcadie este profesor de limba germană.
La Suceava înfiinţează, în 1 906, " Stejărelul", revistă cu profil literar, redactată şi
multiplicată clandestin, deschisă colaborărilor externe şi în care îşi publică primele
incercari literare, printre alţii, Procopie Jitariu, George Voevidca, Ion Grămadă,
Valerian Dugan. Apariţia periodicului stimulează iniţiative noi şi creativitatea
"

10

Vezi şi D. Vatamaniuc, Lista românilor din lagărele din Germania care urmau să fie
repatriaţi în anul /941 (l), în "Analele Bucovinei" , Bucureşti, anul VIII, nr. 2 ( 1 7), [iulie-decembrie]
200 1 , p. 40 1 -420; D. Vatamaniuc, Lista românilor din lagărele din Germania care urmau să fie
repatriaţi în anul / 941 (Il), în "Analele Bucovinei ", Bucureşti, anul IX, nr. 1 ( 1 8), [ianuarie-iunie]
2002, p. 269-284.
11
Vezi şi Emil Satco, op. cit. , voi. I, p. 346-347; Vasile l. Schipor, Arcadie Dugan (1878/951) - profesor şi îndrumător cultural bucovinean, în "Analele Bucovinei", Rădăuţi-Bucureşti , anul
XVI, nr. l (32), ianuarie-iunie 2009, p. 329-355; I lie Dugan-Opaiţ, Familia Dugan din Cireş
Opaiţeni, Ediţie îngrijită: Studiu introductiv, note şi comentarii, glosar, anexe şi postfaţă de Vasile l .
Schipor, Indice de nume d e Rodica Iaţencu, Rădăuţi, Editura " Septentrion", Colecţia " Enciclopedia
" (30), 2009, p. 1 1 2- 1 30.
Bucovinei în studii şi monografii
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liceenilor din vechea capitală a Moldovei. Apar aici, astfel, şi alte reviste: "Tutti
frutti " , cu profil umoristic, "Ecoul" , care popularizează Expoziţia Generală de la
Bucureşti şi "Bufniţoiul" , periodic umoristic. Apariţia acestor efemeride reprezintă
un fapt notabil pentru o perioadă "în care editarea unei reviste literare româneşti la
un girnnaziu din Austria era considerată un delict" . În toamna anului 1 907,
Ilie Dugan-Opaiţ obţine bacalaureatul şi se înscrie la Facultatea de Drept a
Universităţii Francisco-Josephine din Cernăuţi, nu la Facultatea de Teologie, cum
dorea mama sa. Urmând exemplul fratelui său, se înscrie în Societatea academică
"
"Junimea , devenind membru ordinar (activ) al acesteia. În paralel, devine
meditator, în diferite localităţi din Bucovina şi în România (Botoşani, Bucureşti),
din dorinţa de a se susţine singur la cursuri. Societatea academică "Junimea" , care
" avea în statut un program vast de cultură, de luptă, pentru a se căli sufletul
membrilor ei contra străinismului " , are pentru feciorul de ţărani români din Cireş
Opaiţeni un rol aparte: "Trecerea prin şcoala «Junimei» mi-a întărit simţul
naţional" , mărturiseşte în Amintiri de familie. Ilie Dugan-Opaiţ nu-şi termină
studiile juridice. La 1 octombrie 1 9 1 O, Ilie Dugan-Opaiţ este încorporat, pentru un
an de stagiu militar, în Şcoala Pregătitoare de Ofiţeri de Rezervă, înfiinţată pe
12
lângă Regimentul 4 1 Infanterie "Arhiducele Eugen" Cernăuţi • Aici urmează
pregătirea militară alături de alţi şaizeci de elevi cu termen redus, provenind de la
trei regimente de infanterie: 4 1 Cernăuţi, 55 Stanislau şi 58 Tarnopol, ultimele din
Galiţia Răsăriteană. Face cursurile, ca elev înregimentat, în Cernăuţi, participă la
manevrele de la Lemberg, în cadrul Corpului XI de Armată din Galiţia şi devine, în
1 9 1 1 , după un şir lung de privaţiuni şi inamiciţii, ofiţer de rezervă.
La 1 ianuarie 1 9 1 2, Ilie Dugan-Opaiţ este numit copist la Gara Burdujeni,
care recruta pentru Serviciul Comercial tineri români bucovineni, cunoscători ai
12 infiintat în Germania, în 1 70 1 , Regimentul 41 lnfanterie Arhiducele Eugen " este mutat în
"
Bucovina în 1 775 . În 1 90 1 este serbat bicentenarul activităţii sale prin serbări impresionante şi o mare
paradă militară. În acest regiment îşi fac stagiul militar aproape toţi studenţii "Junimii" din Cernăuţi.
Fraţii Dugan îşi fac tot aici stagiul militar. Fanfara Regimentului 4 1 lnfanterie "Arhiducele Eugen"
cântă deseori la serbările organizate de Junimea". Vezi şi Rodica Şcraba, Membrii marcanţi ai
"
Societăţii academice " Junimea " din Cernăuţi (de la înfiinţarea ei, în 1878, şi până la jubileul
semicentenar din 1 928) (IV), în "Glasul Bucovinei ", revistă trimestrială de istorie şi cultură, Cemău�
Bucureşti, anul V, nr. 1 ( 1 7), ianuarie-martie 1 998, p. 25, 40. Regimentul 4 1 lnfanterie "Arhiducele
Eugen" este decimat pe frontul din Galiţia. Mulţi prizonieri bucovineni, printre care şi români, ajung
în lagărele din Siberia. Rămăşiţele acestui regiment sunt incluse în diferite regimente şi trimise pe
frontul din Italia. Cei căzuţi aici în prizonierat se înrolează în Legiunea Română. Pentru soarta
românilor, surprinşi în Primul Război Mondial pe fronturi le europene şi în prizonieratul siberian, vezi
Mugur Andronic, În umbra marilor imperii ucigaşe. Romanul soldatului austriac bucovinean în
vâltorile Primului Război Mondial şi în prizonierat În Italia şi Siberia, Suceava, Societatea Culturală
Ştefan cel Mare" - Bucovina, 2005. Informaţii interesante despre Primul Război Mondial, care "a
"
deschis drumul unui secol violent", vezi şi la Doina M. Teris [Doina-Margareta Onica], O sută de ani
in Bucovina. Cronică de familie, Cluj-Napoca, Editura "Mediamira" , 2003, p. 28-4 1 , 52-53. Bunicul
autoarei, profesorul bucovinean Peter Tomaschek, ia parte la război, luptând timp de patru ani în
cadrul trupelor sanitare austriece, pe fronturile din Galiţia şi Italia, unde trăieşte "o experienţă
zguduitoare".
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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limbii germane. Ca şi alţi tineri bucovineni, el intră "în servicul Statului Român ca
supus străin, cu paşaport austriac în buzunar, înregistrat la Consulatul Austriac din
Iaşi ", devenind declarant vamal. Voluntar în armata română ( 1 9 1 7- 1 92 1 ). Avansat
la gradul de locotenent, participă, începând cu 1 1 noiembrie 1 9 1 8, la campania din
Ardeal şi Ungaria, pentru a "apăra românismul de peste Carpaţi, contra maghiarilor
bolşevizaţi", sub comanda generalului Traian Moşoiu. La 3 august 1 9 1 9, Brigada
a XIII-a, în cadrul căreia activează Ilie Dugan-Opaiţ, ajunge la Budapesta, iar la
20 octombrie 1 9 1 9 părăseşte capitala Ungariei, revenind la Bacău. La 1 mai 1 920,
este demobilizat cu gradul de locotenent, "după ce şi-a servit ţara şi neamul patru
ani, aşa cum 1-au îndemnat conştiinţa şi sufletul " 13 .
După război, Ilie Dugan-Opaiţ se stabileşte în Cernăuţi, lucrând la Vama
Ghica-Vodă. Se căsătoreşte cu Lucreţia Sachnovici, născută la 2 aprilie 1 900, fiica
lui Victor Sachnovici, mare proprietar din Cireş-Opaiţeni, şi a Emiliei, fiica
protopopului Ichim Patraş din Banila Moldovenească, soţie care îi moare, însă,
tânără, de tuberculoză, la 7 octombrie 1 922. La 28 octombrie 1 923, se recăsătoreşte
cu Luise Meinhold, funcţionară la Poşta Centrală din Cernăuţi, născută la 1 4 iulie
1 886, fiica lui Wenzel Pluhaf, director al serviciului de contabilitate de aici şi a
Mariei, născută Heson, familie originară din Tesovice-Boemia. Din această
perioadă aşezată, când îl are iarăşi aproape pe fratele său mai mare, Arcadie,
profesor de limba germană la Liceul "Aran Pumnul" din Cernăuţi, datează şi
preocupările sale cărturăreşti. Istoricul societăţii academice " Junimea " din
Cernăuţi, partea 1, " Arboroasa " (1875-1877), 54 p., se tipăreşte, la Bucureşti, în
1 930, sub egida Editurii Societăţii Academice Române "Junimea" din Cernăuţi, o
raritate astăzi.
Invazia trupelor sovietice şi ocuparea părţii de nord a Bucovinei, în iunie
1 940, pun capăt acestei perioade aşezate din viaţa sa. Profesorul Arcadie Dugan
pleacă, împreună cu soţia sa, Maria, în Germania, o dată cu repatrierea germanilor
din Bucovina. După refugiul de la Mediaş, Ilie Dugan-Opaiţ, se stabileşte la Gura
Humorului, locuind împreună cu fratele său Arcadie, care se stinge din viaţă la 26
mai 1 95 1 . În refugiul de la Gura Humorului, Ilie Dugan-Opaiţ scrie "cu mare
durere în suflet" câteva lucrări valoroase, de interes pentru istoria locală şi istoria
familiilor din Bucovina: Date pentru monografia comunei Cireş-Opaiţeni şi
Familia Dugan din Cireş-Opaiţeni. Arnândouă sunt copiate în trei exemplare,
pentru fraţii rămaşi în viaţă, Valerian, Aspasia şi Anastasia şi urmaşii lor, spre
"
"amintire, ca să nu-şi uite obârşia . Acestora li se adaugă lucrarea memorialistică
Amintiri de familie, rămasă de asemenea în manuscris, lucrare valoroasă, prin
marea bogăţie a informaţiilor, învederând un autor înzestrat, mânuind cu pricepere
13 Anghel Popa, Un destin: Ilie Dugan-Opaiţ şi cazul .. celor 22 , in volumul Între fronturi.
Bucovineni în România Primului Război Mondial, Câmpulung Moldovenesc, Fundaţia Culturală
Alexandru Bogza", 1 998, p. 47-63,
75.
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povestirea savuroasă, plină de autenticitate ŞI arta portretului literar14. Pentru
valoarea lor documentară, mai reţinem lucrările Cronica evenimentelor anilor
1 94{}-1941, două caiete, în legătură tot cu viaţa familiei, paginile 41 1 -525 şi
Activitatea lui Arcadie Dugan, profesor, pe unde a trecut în viaţă, două caiete, 92 +
93 pagini.
Ilie Dugan-Opaiţ se stinge din viaţă la 1 7 iunie 1 962 şi este înmormântat
alături de fratele său, profesorul Arcadie Dugan, în Cimitirul din Gura Humorului.
Postum i se tipăresc lucrările: Date pentru monografia comunei Cireş
Opaiţeni, Ediţie îngrijită. Studiu introductiv, notă asupra ediţiei, comentarii şi
glosar: Vasile 1. Schipor, Indice de nume: Rodica Iaţencu, Rădăuţi, Editura
Septentrion, 2008, 1 88 p.; Familia Dugan din Cireş-Opaiţeni, Ediţie îngrijită.
Studiu introductiv, notă asupra ediţiei, comentarii, glosar, postfaţă, anexe şi album:
Vasile I. Schipor, Indice de nume: Rodica Iaţencu, Rădăuţi, Editura Septentrion,
Colecţia "Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii" (30), 2009, 642 p.
Familia Dugan din Cireş-Opaiţeni este o lucrare valoroasă, de interes pentru
istoria locală şi istoria familiilor din Bucovina. Lucrarea a fost scrisă la Gura
Humorului, unde autorul s-a refugiat, după război, "pentru a-şi salva sufletul şi
libertatea", cum el însuşi mărturiseşte. Ca şi în cazul lucrării Date pentru
monografia comunei Cireş-Opaiţeni, amintirile despre moşii şi strămoşii săi,
descrierea "vremurilor trecute şi a faptelor săvârşite" . în Bucovina de altădată,
baştina sa, sunt deopotrivă "interesante şi de folos" . La fel ca fratele său mai mare,
Arcadie Dugan, Ilie Dugan-Opaiţ ilustrează un model de intelectual, format în
Bucovina istorică şi preocupat, cu generoasă dăruire, de salvarea şi îmbogătirea
patrimoniului cultural al neamului său. Într-o ţară distrusă de război, greu înce�cată
de epidemia de tifos exantematic, secetă şi foamete, obligată să plătească imense
datorii de război, suportând prigoana politică, închisorile comuniste şi deportările
în Bărăgan, Ilie Dugan-Opaiţ îşi consemnează istoria familiei, valorificând
documente şi amintiri proprii, cu obiectivitate, din dorinţa ca acestea să nu se
piardă şi având convingerea că "într-un viitor oarecare ele vor fi de folos" cuiva,
iar moştenitorii acestor adevărate valori de patrimoniu trebuie "să se ostenească să
le continue obiectiv şi să le lase urmaşilor lor cu acelaşi gând bun" . Ilie Dugan
Opait este cel care donează Arhivelor Statului din Iaşi documentele de arhivă ale
Soci �tătii academice "Junimea" . În scrisoarea din 1 4 iunie 1 96 1 , adresată Arhivelor
Statului din Iaşi, el precizează: " Sunt păstrătorul arhivei fostelor societăţi
academice române «Arboroasa» ( 1 875- 1 877) şi a urmaşei ei «Junimea» ( 1 8781 938) de la fosta Universitate austriacă, apoi română, din Cernăuţi [ . . . ] . Acestea îşi
au marele merit că au contribuit cel mai mult la păstrarea caracterului românesc
1 4 Anghel Popa, Ilie Dugan-Opaiţ şi Georges Richter cavaler de Rosticki, în "Glasul
Bucovinei ", revistă trimestrială de istorie şi cultură, Cernăuţi-Bucureşti, anul V, nr. 1 ( 1 7), ianuarie
martie 1 998, p. 43-46. Profesorul Anghel Popa valorifică aici, fragmentar, manuscrisul Amintiri de
familie, aflat la DJAN laşi. În Amintiri
defamilie, capitolul se află la p. 309-3 1 4.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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a[l] colţului de ţară din nordul Moldovei. Prima, «Arboroasa», a fost desfiinţată de
guvernul austriac în urma unui proces de înaltă trădare. Ultimul comitet, cu
preşedintele ei, Ciprian Porumbescu, [a fost] întemniţat. Urmaşa ei, «Junimea», cu
primul ei preşedinte, care a fost istoricul de mai târziu Dimitrie Onciul, preşedinte
al Academiei Române, a continuat lupta şi mai aprig, până în preajma celui de
Al Doilea Război Mondial. Aceste societăţi au avut în cursul existenţei lor strânse
legături sufleteşti cu întreg neamul românesc răzleţit prin Vechiul Regat, Ardeal,
Banat, Basarabia, îndepărtata Macedonie, Apusul, ba şi cel din America. Scriitori
ca Mihail Sadoveanu, Const. Stere, Nicolae Iorga, poeţi ca Vasile Alecsandri,
Mihai Eminescu, George Coşbuc, Dimitrie Anghel, Zaharie Bârsan, actori ca
Agatha Bârsescu, Ion Manolescu, Petre Liciu etc., etc., toţi aveau legături strânse
cu aceste societăţi, cari sunt evidenţiate în această arhivă.
Un membru al «Junimei», profesorul Arcadie Dugan, fratele meu, care a fost
prin mulţi ani sufletul ei, s-a pus pe lucru şi, ca o albină harnică, a adunat un
material informativ imens şi a manuscris Cronica «Arboroasei» şi a «Junimei»,
cuprinsă în un volum-album, format 50 x 35 cm, cu 400 foi. Cronica a scris-o de la
anul 1 875 la 1 930.
A urmat Războiul al Doilea Mondial. Autorul, după lungi şi multe peripeţii,
s-a mutat în orăşelul Gura Humorului, unde şi-a adus cu sine, cu încetul, tot
materialul adunat. În afară de Cronică, mai sunt alte 7 album[e], acelaşi format,
scrise de autor, cuprinzând biografiile tuturor membrilor ambelor societăţi,
autobiografii, spiţa neamului şi fotografii personale sau comemorative, apoi
numeroase cărţi, documente inedite, hărţi diferite, colecţii de reviste literare vechi,
cărţi manuscrise cu litere chirilice etc., etc. Parte din acest material, pentru a fi
salvat de urgia războiului, a fost îngropat în pământ, în subsolul casei unde Arcadie
Dugan locuia. A rezistat însă. [ . . . ]
Cum subsemnatul mă simţesc astăzi slab, bolnav, ajuns la vârsta de 75 ani şi
poate mor, într-o zi, fără urmaşi, mi-am dat seama că am obligaţia să fac tot
posibilul ca întregul acest patrimoniu valoros să fie pus la adăpost pentru viitor.
M-am gândit că locul lui este în Arhivele Statului din Iaşi. De aceea mă adresez
Dvs., Domnule Director, prin scrisoarea de faţă [ . . . ] şi vă rog să primiţi ca aceste
relicvii ale trecutului neamului românesc să fie însumate în Arhiva Statului de sub
conducerea Dvs" 1 5 •
Bogatul material documentar donat Arhivelor Statului din Iaşi, spre a fi
"salvat pentru cercetătorii trecutului neamului românesc, în special a celui din
partea de nord a Moldovei", formează aici Fondul arhivistic " Fraţii Dugan ,
"
"înscris definitiv în analele culturii româneşti , aşa cum o dovedesc Lista de
materiale documentare donate . . . , transmisă oficial către donator, şi corespondenţa
"

1 5 Scrisoarea, în copie, se păstrează în dosarul
Corespondenţă privind Fondul arhivistic al
fraţilor Arcadie, Ilie şi Valerian Dugan , din arhiva familiei Elena lenache din Suceava, strănepoata
de soră a fraţilor Dugan.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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instituţiei ieşene din perioada iunie 1 96 1
martie 1 962, întreţinută cu autorul
donaţiei 1 6•
Făgeţeanu, Alexandru Adrian. Născut la 1 6 noiembrie 1 9 1 2 în localitatea
Deleni din apropiere de Nepolocăuţi, districtul Cernăuţilor. Fiul preotului Mihai
Făgeţeanu. Absolvent al Liceului "Aron Pumnul" din Cernăuţi ( 1 93 1 ). Studii
universitare la Facultatea de Drept a Universităţii din Cernăuţi ( 1 93 1- 1 935).
Activism cultural în cadrul Societăţii academice studenţeşti "Junimea" . Apropiat de
mişcarea legionară, participă la congresele studenţeşti de la Sibiu, Braşov, Craiova
şi Suceava, fără a deveni membru al mişcării. Stagiu de avocatură la Fălticeni, în
cadrul Baroului Baia. Prin concurs, intră în aparatul Ministerului de Interne,
devenind comisar la Biroul Administrativ, apoi la Judiciar. În 1 939, este numit
şeful Biroului de Siguranţă Fălticeni, unde lucrează până în 1 94 1 . Arestat şi trimis
în judecată pentru "acte pregătitoare la rebeliune" . Condamnat de Tribunalul
Militar al Corpului 4 Armată Iaşi, prin sentinţa nr. 68 din 1 7 februarie 1 94 1 , la
cinci ani de închisoare corecţională. Deţinut până în iunie 1 94 1 . Trece prin
penitenciarele Galata-Iaşi, Văcăreşti şi Braşov. În urma decretului emis de Ion
Antonescu, prin care "duşmanii politici aveau şansa să scape de închisoare luptând
pe front, în linia întâi" , Alexandru Făgeţeanu alege să plece pe front. Rănit grav la
Stalingrad, revine în ţară şi este internat în lagărul de la Târgu Jiu, de unde este
eliberat în 1 943 . Experienţa traumatică de pe front îl determină să urmeze calea
credinţei. Revenit la Cernăuţi, se înscrie la Facultatea de Teologie. Tuns în
monahism la Mănăstirea Putna, cu numele Adrian. La evacuarea Universităţii din
Cernăuţi, se refugiază la Râmnicu Vâlcea. Monahul Adrian Făgeţeanu îşi continuă
studiile la Facultatea de Teologie stabilită la Suceava. În vara anului 1 945 este
arestat pentru activitatea sa de comisar de poliţie şi internat în lagărul de la
Slobozia-Ialomiţa, de unde este eliberat în august 1 946. Revenit la Suceava, pentru
continuarea studiilor, se implică în lupta împotriva comunismului. Este organizator
al echipei artistice religioase din cadrul Facultăţii de Teologie şi face demersuri
pentru reînfiinţarea Societăţii academice studenţeşti ,Academia Ortodoxă" . După
absolvirea Facultăţii de Teologie, în februarie 1 947, pleacă la Bucureşti să studieze
filosofia. Studiază la Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti până în
iunie 1 94 7. La Bucureşti, primeşte încuviinţarea stareţului Vasile Vasilache de a
locui la Mănăstirea Antim, unde are ocazia să asiste la celebrele conferinţe ale
"
"Rugului Aprins şi să-1 cunoască pe Sandu Tudor, care exercită asupra lui o
influenţă covâşitoare. Preocupat ca şi alţi tineri din generaţia sa de înţelegerea
şi asumarea propriului destin, prin abandonarea politicii şi aprofundarea căii lui
-

16
Pentru mai multe infonnaţii, vezi Vasile l. Schipor, Ilie Dugan-Opaiţ (1886-1962) şi
moştenirea sa culturală, în volumul Ilie Dugan-Opaiţ, Familia Dugan din Cireş-Opaiţeni, Ediţie
îngrijită. Studiu introductiv, notă asupra ediţiei, comentarii, glosar, postfaţă, anexe şi album: Vasile 1.
Schipor, Indice de nume: Rodica Iaţencu, Rădăuţi, Editura Septentrion, Colecţia " Enciclopedia
(30), 2009,/ p.
9-3 1 .
Bucovinei în studii şi monografii"
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Dumnezeu, monahul Adrian Făgeţeanu participă la retragerea, pentru "exerctţn
spirituale", la Mănăstirea Govora, împreună cu Sandu Tudor, Virgil Stancovici,
Valeriu Străinu, Andrei Scrima, Benedict Ghiuş, Sofian Boghiu şi Felix Dubneac.
Renunţă la facultate şi, cu acceptul Mitropoliei Bucovinei, la 1 4 octombrie 1 947, se
stabileşte la Mănăstirea Govora. Aici face ascultare în preajma stareţului Gherasim
Bica, până în martie 1 950, când răspunde chemării lui Sandu Tudor de a veni la
Mănăstirea Crasna, judeţul Gotj, pentru a organiza împreună o mănăstire de
monahi intelectuali, în care aceştia să fie pregătiţi "în scopul luptei pentru
combaterea concepţiei materialiste" . Arestat în decembrie 1 950 şi depus la
închisoarea Făgăraş. După o lună şi jumătate, este mutat la Jilava, anchetat şi
condamnat, la 3 1 martie 1 952, prin decizia penală nr. 1 3 9 1 , la opt ani de temniţă
grea, cinci ani degradare civică şi confiscarea averii, pentru "crime de război" .
Transferat, în mai 1 952, la Canal. În 1 953, este transferat la Aiud, în iunie 1 954
revine la Făgăraş, apoi la Jilava, de unde este eliberat, la 28 septembrie 1 956, cu
interdicţia de a locui în Bucureşti. Stabilit la Mănăstirea Lainici, face călătorii la
Mănăstirea Slatina, Schitul Rarău şi Bucureşti, militând pentru întărirea credinţei şi
atragerea de noi oameni spre monahism, având convingerea că "toate cazematele
sunt cucerite" iar "singura posibilitate de a lupta este în cadrul bisericii", pentru ca
"
"otrava materialismului să fie împiedicată astfel să se răspândească. Arestat la 25
februarie 1 958, depus la penitenciarul Suceava, anchetat şi bătut sălbatic, după
propriile mărturisiri, de anchetatorul Blehan, fiu de cantor bisericesc. De la
Suceava este trimis la Bucureşti, unde continuă să fie anchetat. Judecat şi
condamnat prin sentinţa nr. 1 25 din 1 95 8 a Tribunalului Militar al Regiunii a II-a
Militare, la 20 de ani muncă silnică, zece ani degradare civică, 20 de ani
"detenţiune grea pentru crima de activitate intensă contra clasei muncitoare şi
mişcării revoluţionare" , precum şi confiscarea totală a averii. Potrivit art. 1 0 1 C.P.,
deţinutul Alexandru (Adrian) Făgeţeanu urma să execute 20 de ani muncă silnică,
zece ani degradare civică, cu confiscarea totală a averii. Hotărârea judecătorească
de condamnare rămâne definitivă, prin respingerea recursului, conform deciziei
nr. 42 din 2 1 ianuarie a Tribunalului Suprem, Colegiul Militar. Detenţia la Aiud,
unde, "în pofida torturilor la care a fost supus, 1-a purtat permanent pe Dumnezeu
în suflet" . Eliberat în urma Decretului Consiliului de Stat al R.P.R. nr. 4 1 1 din
1 964. După această dată, bucovineanul Adrian Făgeţeanu încearcă să revină în
viaţa monahală. Slujeşte la Turda, în parohia Piatra Fântânii-Bistriţa, trece şi pe la
Mănăstirea Cheia din judeţul Prahova. Adăpostit la Mănăstirea Lainici, redeschisă
în 1 970, şi la Schitul Locurele, fiind un apropiat al stareţilor Caliopie Georgescu şi
Calinic Cărăvan. Revine în Bucureşti, la Mănăstirea Antim, unde slujeşte mulţi ani,
înconjurat de dragostea a mii de credincioşi. În 2003 se retrage în munte, la Schitul
Locurele-Lainici, spre a-şi "găsi liniştea de care atât de puţin a avut parte în
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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viaţă" 1 7 . În 2008 s e retrage l a Mănăstirea Putna, chinovia s a de metanie. Trece la
Domnul, la 27 septembrie 20 I l , într-un spital din Bucureşti.
Grigorovici, Radu. Născut la 20 noiembrie 1 9 1 1 în Cernăuţi. Părinţii săi sunt
Gheorghe Grigorovici ( 1 87 1 - 1 950), lider al social-democraţiei din Bucovina,
deputat în Parlamentul de la Viena ( 1 907- 1 9 1 8), membru în Consiliul Naţional
Român din Viena şi în Consiliul Naţional Român din Bucovina, participant la
Congresul General al Bucovinei care a hotărât, la 28 noiembrie 1 9 1 8, unirea cu
România, senator în Parlamentul României ( 1 9 1 9-1 92 1 ) şi Tatiana, născută
Pisterman (1 877-1 952), doctor în filosofie al Universităţii din Berna ( 1 martie
1 906), a căror poveste de viaţă reprezintă un capitol fabulos din istoria Bucovinei
de altădată 18 •
17 Informaţii bogate despre viaţa şi faptele monahului bucovinean găsim la George Enache, Un
mare duhovnic văzut prin ochii Securităţii. Părintele Adrian Făgeţeanu, mărturisitont!, în " Rost",
revistă de cultură creştină şi politică, Bucureşti, anul IV, nr. 42-43, august-septembrie 2006, p. 8-14.
Tot aici, se publică materialul Cuvinte de folos de la Părintele Adrian, p. 1 5- 1 6, reunind excerpte din
putinele interviuri acordate de monahul bucovinean, grupate pe criteriul tematic. Din acest material,
noi reţinem câteva: "Înainte de venirea comunismului, românii erau mai credincioşi. Marxismul a
reuşit să-I despartă pe om de Dumnezeu. Chiar şi mulţi dintre cei care nu credeau sau nu erau de
acord cu marxismul au fost zdruncinaţi în credinţă. Iar cei născuţi în comunism au fost cel mai mult
distruşi sufleteşte"; "Am făcut parte din mişcarea «Rugul Aprins», am fost un fel de mâna dreaptă a
părintelui Daniil, fost Sandu Tudor. Pe mine mă punea să organizez câte o retragere după model
athonit. Şi am făcut retrageri din acestea la Mănăstirea Crasna şi la M ănăstirea Govora. Eram acolo cu
mulţi oameni deosebiţi; ne-au arestat sub acuzaţia că aveam <<activitate intensă contra clasei
muncitoare>>. Noi doar ne rugam. Ne interesa apărarea Ortodoxiei. Pe părintele Daniil
l-am reîntâlnit la Aiud, apoi a fost omorât în bătaie"; "Î n închisoare m-am simţit cel mai aproape de
Dumnezeu. Când simţi că toţi te urăsc, toţi te lovesc, toţi doresc distrugerea ta, doar atunci poţi preţui
iubirea lui Dumnezeu. El niciodată nu te părăseşte" (p. 1 6). Ştefan Iloaie, Paul Caravia, Virgiliu Şt.
Constantinescu îl menţionează pe părintele Adrian Făgeţeanu în lucrarea Mărturisi/ori de după gratii.
Slujitori ai Bisericii în temnitele comuniste, p. 33, precizând doar atât: " Monah la Mănăstirea Antim.
Condamnat cu lotul «Rugu Î Aprins)). În 1 959 era la Aiud". Cicerone Ioniţoiu îl menţionează în
Victimele terorii comuniste. Arestaţi, torturaţi, întemniţaţi, ucişi. Dicţionar, voi. IV (F-G), 2002, la
p. 1 8, unde îi rezervă un fişier, cu destule lacune de informaţie însă. Potrivit acestui autor, locul de
naştere al părintelui Adrian-Alexandru Făgeţeanu ar fi în Basarabia. Tot aici este menţionat cu fişier
aparte şi un Făgeţeanu Ion, călugăr la Mănăstirea Putna, arestat. Noi credem că este doar o confuzie
de nume. Acelaşi autor, Cicerone Joniţoiu, în Martiriul creştin din România comunistă, 1948-1989.
Exterminarea conducerii spirituale, în voi. Cartea de Aur a rezistenţei româneşti împotriva
comunismului, voi. l, p. 325, îi trece greşit numele: Făgeţeanu Ion. Vezi şi Vasile Manea, Cicerone
Ionitoiu, Martiri şi mărturisitori ai Bisericii din România (1 948-1989). Biserica Ortodoxă, p. 77;
Vasile Manea, Preoţi ortodocşi în închisorile comuniste, p. 95. În Bucovina nu-l găsim consemnat în
niciuna din lucrările biobibliografice elaborate şi publicate la Suceava. Noi îl consemnăm în
documentarul Elitele bisericilor tradiţionale din Bucovina, 1940-1 989, publicat în "Analele
Bucovinei", Rădăuţi-Bucureşti, anul XV, nr. 2 (3 1 ), iulie-decembrie 2008, p. 532-534.
1 8 Informaţii mai multe la Petru Rusşindilar, George Grigorovici şi social-democraţia
în Bucovina, Bucureşti, Editura Fundaţiei "Constantin-Ti tel Petrescu", 1 998 (Lucrarea valori fică
documente originale din arhiva familiei Grigorovici); Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei,
voi. I, laşi-Suceava, Editura Princeps-Biblioteca Bucovinei "1 . G. Sbiera" , 2004, p. 456;
ro. wikipedia.org/wiki/Gheorghe
Grigor. . .
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În tradiţia elitelor româneşti din epocă, Radu Grigorovici îşi face studiile la
. Liceul "Aran Punmul" ( 1 92 1 -1 928), citeşte din clasici şi moderni, ia lecţii de pian,

păstrându-i profesoarei Arnalia Eigermann o amintire luminoasă, cântă la pian
într-un tria alături de colegii săi Adrian Brăteanu (vioară) şi Mircea Hoinic
(violoncel), manifestă înclinaţie specială pentru limba şi cultura germană. La
Cernăuţi, începând din toanma anului 1 928, face studii superioare la Facultatea de
Ştiinţe a Universităţii, obţinând licenţa în ştiinţe chimice ( 1 93 1 ) şi în ştiinţe fizice
( 1 934). După absolvirea facultăţii, este preparator în cadrul Laboratorului de
fizică experimentală de la Facultatea de Ştiinţe din Cernăuţi, condus de profesorul
Eugen Bădărău (1 933-1 935).
La 31 august 1 934, Radu Grigorovici se căsătoreşte cu Elena Răzvan, o
tânără distinsă din Bucovina, care îl va însoţi până târziu, în 2008, fiindu-i aproape
în toate încercările vieţii. Din căsătoria lor, în 1 936, se naşte o fiică, Rodica, pe
care soţii Grigorovici o vor creşte în spiritul modelului cultural al vremii,
oferindu-i o aleasă educaţie şi o instrucţie temeinică.
În 1 935, Radu Grigorovici urmează, ca elev TR, cursurile Şcolii de Ofiţeri de
Geniu din Bucureşti.
În 1 936 Radu Grigorovici se transferă la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii
din Bucureşti, unde profesorul Eugen Bădărău fusese chemat ca şef al
Laboratorului de fizică moleculară, acustică şi optică. Asistent la Catedra de optică
şi descărcări electrice în gaze la Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti ( 1 936-1 949). În
perioada 1 93 6-1 940, Radu Grigorovici funcţionează şi ca profesor suplinitor la
Seminarul Monahal de la Cemica, unde predă fizica şi chimia.
În 1 938, îşi susţine doctoratul la Universitatea din Bucureşti, cu teza
Potentialul disruptiv în vapori de mercur.
'În perioada 1 942-1 943 este mobilizat şi trimis pe Frontul de Răsărit, unde
participă la operaţiunile militare din Crimeea, comandând ca sublocotenent un
pluton în cadrul Regimentului 4 Pionieri.
Din această perioadă datează preocupările sale de traducător. În 1 943 îi apare
traducerea romanului lui Theodor Kroger, pseudonimul lui Bemhard Altschwager
( 1 89 1 - 1 95 8), Satul uitat. Patru ani în Siberia. O carte a prieteniei, roman tipărit
pentru prima oară la Berlin, sub egida Editurii Propylăen, în 1 934, "roman
presupus autobiografic", inspirat din deportarea autorului la Verchotmjesk, într-un
lagăr din Munţii Urali 19 , traducere a unei cărţi de mare succes în epocă, ce cunoaşte
alte câteva ediţii, în 1 944 şi 1 993. Împreună cu Tatiana Grigorovici, mama sa,
traduce lucrarea filosofului Karl Kautsky ( 1 8 54-1 93 8), Thomas Morus şi Utopia
sa, care se tipăreşte la Bucureşti, sub egida Editurii Partidului Social-Democrat, în
Colecţia "Biblioteca socialistă", 1 945, 320 p. Tot în 1 945, publică, la aceeaşi
editură, traducerea lucrării lui Karl Kautsky, Originile creştinismului. O cercetare
19 Pentru scriitorul Theodor Kroger, informaţii biobibliografice succinte, în limba germană, la
adresa www.anticariatbazar.ro/autorillbeodor. . . Romanul Satul uitat este tradus în limba română de
către bucovinenii Radu Grigorovici
( 1 944, 1 993)
şi Eusebiu Camilar ( 1 974).
http://cimec.ro
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istorică, realizată, de asemenea, împreună cu mama sa, lucrare c e apare în cadrul
aceleiaşi cunoscute colecţii a vremii.
La Universitatea din Bucureşti (Facultatea de Ştiinţe, apoi Facultatea de
Matematică şi Fizică) ţine cursuri de optică geometrică ( 1 945-1 948), spectroscopie
aplicată (1 945-1948), optotehnică (fotometrie şi iluminat) (1 948-1 955), electronică
generală ( 1 948-1 955), optică pentru matematicieni (1 953-1 955), fotolurniniscenţă
( 1 956--- 1 95 7), optică generală ( 1 957-1 959).
În perioada 1 947-1 957, în paralel cu învăţământul superior, Radu
Grigorovici lucrează şi în productie, fiind inginer-şef, şef serviciu tehnic, inginer
"
consultant la fabricile de becuri "Lumen şi "Electrofar" . În 1 949 Radu Grigorovici
devine conferenţiar iar în 1 95 8 primeşte titlul de doctor docent în ştiinţe. Acum se
remarcă prin cercetări în fizica descărcărilor electrice în gaze, analiza spectrală în
flacără, izvoare de lumină, optica fiziologică şi instrumentală, sisteme de mărimi şi
unităti fizica-fiziologice.
'
În 1 960, pe motive politice, este îndepărtat din învăţământul superio?0 şi
începe să lucreze în cercetare, unde este şef al Secţiei semiconductori şi director
adjunct la Institutul de Fizică şi Tehnologia Materialelor Măgurele.
În domeniul proprietăţilor structurale ale semiconductorilor amorti se
distinge prin lucrări de pionierat.
Ca lector la Institutul Internaţional de Fizică Teoretică de la Trieste, la
Şcoala de V ară de Semiconductori Amorti a Universităţii Aberdeen şi profesor
invitat la Universitatea "P&M Curie" din Paris, ca membru al societăţilor de fizică
din România, Franţa şi S.U.A., al Comisiei de Semiconductori a Uniunii
Internaţionale de Fizică Pură şi Aplicată, ca m. o. al Academiei de Ştiinţe din
Republica Moldova (1 992), precum şi în calitatea de membru în colegiile de
redacţie ale unor publicaţii româneşti şi străine, contribuie la afirmarea în lume a
şcolii româneşti de fizică, în general, şi a şcolii româneşti de semiconductori, în
particular.
Rezultatele cercetărilor sale sunt publicate în numeroase tratate şi
monografii, cursuri şi studii: Uber die Ziindspannung in Quecksilberdampf ( 1 93 7),
Vederi noi asupra mecanismului arcului electric ( 1 938), Gazul electronic ( 1 942),
Metodă de proiectare a lămpi/ar cu incandescenţă umplute cu gaze inerte (1 957),
The Number of Free Electrons in Aluminium ( 1 962), Thermoelectic Power in
Amorphous Semiconductors ( 1 969), The Evaluation of the Heat of Crystallization
ofAmorphous Germanium ( 1 970), Properties ofAmorphous Carbon Films ( 1 972),
Description of Distorted Tetrahedral Bonds by Atomic Orbita! Hybrids ( 1 985),
Mechanism of Gas Detection in Polycrystalline thick-film Sn02 (1 989) ş. a. Radu
Grigorovici scrie, singur sau în colaborare, şi lucrări cu caracter didactic: Curs de
optică, partea 1, Optică geometrică; partea a 11-a, Optică ondulatorie ( 1 946, 1 957,
20

Vezi Dan

H.

Constnntinescu,

Cuvânt-Înainte

l a volumul Radu Gri gorovici, Profesorul şi
9; Athan•tsic Tru [ill, Postfaţă l a

cursurile .mir. dr. optică restituite, Craiova, Euilura A l nm, 20 1 O, p.
volumul citat, p . 465 .
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1 960); Manualul inginerului ( 1 954), Manualul inginerului electrician, voi. V
( 1 957); Mărimi şi unităţi defizică ( 1 958)2 1 •
Timp de peste o jumătate de veac, preocupat de "adevărul vieţii şi adevărul
ştiinţei" şi afirmându-se ca "un om de ştiinţă de renume mondial, un umanist şi un
muzician" care, după timpul dedicat fizicii, se relaxează, interpretând la pian
piesele preferate din repertoriul clasic internaţional.
Intelectual cunoscut pentru independenţa în gândire şi spiritul său critic,
Radu Grigorovici manifestă permanent un interes viu pentru literatură22 , istorie şi
artă, valorificând bogata sa cultură în studii precum Două culturi ( 1 983, 1 984),
Limbaj şi comunicare în comunitatea ştiinţifică ( 1 992), Limbajul ştiinţific ca mijloc
de comunicare ( 1 996), Istoria şi cultura germanilor bucovineni. Bucovina exemplu de convieţuire a germanilor, evreilor, ucrainenilor şi românilor ( 1 996),
Relaţiile culturale româna-germane ( 1 996), Profesorul Eugen Bădărău şi Şcoala
de Fizică de la Cernăuţi ( 1 997), Teoria culorilor a lui Goethe. !. Partea didactică
( 1 999), Omul amplificat, eseu inedit, scris la sfârşitul anilor '90, la vârsta de peste
85 de ani şi rămas, din păcate, neterminat; Cum ajunge un fizician să se ocupe cu
pasiune de istoria Bucovinei (2001 ) .
Radu Grigorovici este doctor honoris causa a l Universităţii din Bucureşti
( 1 996).
Pentru activitatea sa de pionierat în domeniul fizicii semiconductorilor
amorti, domeniu care 1-a consacrat în comunitatea ştiinţifică internaţională, Radu
Grigorovici este propus în anul 1 977 pentru Premiul Nobel. Fizicianul britanic Sir
Nevill Mott ( 1 905-1 996), cel care primeşte, în 1 977, Premiul Nobel pentru teoria
electronilor în medii non-cristaline împreună cu fizicienii americani Philip Warren
Anderson (născut în 1 923) şi John Hasbrouck van Vleck ( 1 899-1 980), îl
menţionează în discursul său de recepţie de la Academia Regală Suedeză şi pe
fizicianul român pentru cercetările sale de pionierat în domeniu: "The discovery of
this property of glasses certainly makes Kolomiets one of the fathers of the branch
1 am describing, as were others in Eastern European countries, Grigorovici in
Bucharest and Tauc in Prague"23 .
2 1 Pentru mai multe informaţii, vezi [1. P ânzaru, Petru Froicu, Eugen Dimitriu], Ştiinţa în
Bucovina. Ghid biobibliografic, voi. Il, Suceava, Biblioteca Judeţeană, 1 983, p. 99- 1 0 1 ; Dorina N.
Rusu, Membrii A cademiei Române, 1866-2003. Dicţionar, Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, cu un
Cuvânt-înainte de Academician Eugen Simion, preşedintele Academiei Române, Bucureşti, Editura
Enciclopedică-Editura Academiei Române, 2003, p 360; Vasile 1. Schipor, Bucovina istorică, elita
bucovinenilor şi Academia Română, în volumul Bucovina istorică. Studii şi documente, Cuvânt
înainte de D. Vatamaniuc, m. o. al Academiei Române, Bucureşti, Editura Academiei Române,
Colecţia " Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii " (22), 2007, p. 1 4- 1 5 .
22 Bogatele sale lecturi acoperă epoci diverse şi autori preferaţi, de la Thomas Mann şi lirica
lui Rainer Maria Rilke la Aldous Huxley şi Jurnalul lui Samuel Pepys, de la Rabelais la Ion Druţă.
23 Ibidem, p. 467. Corelativ, vezi şi Dan H. Constantinescu. op. cit. , p. 1 0: "Un studiu
scientometric realizat în anul 2004, pe baza datelor din ISI Web of Knowledge, arată că Radu
Grigorovici a fost cel mai performant dintre fizicienii pe care i-a avut Universitatea din Bucureşti. Dar
lucrările care i-au adus această recunoaştere au fost efectuate la I.F. B., după îndepărtarea sa din lumea
universitară" .
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Drept recunoaştere a contribuţiilor sale şi a prestigiului în comunitatea
ştiinţifică, Radu Grigorovici este distins cu Medalia pentru Promovarea Ştiinţei de
către Institutul de Fizică Teoretică al Academiei de Ştiinţe Ungare, cu Ordinul
Naţional " Steaua României " în grad de mare ofiţer (2000). Este membru şi
preşedinte de onoare al Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina
( 1 999-2008), Cetăţean de Onoare al municipiului Rădăuţi ( 1 997).
Radu Grigorovici este ales membru corespondent al Academiei Române
(2 1 martie 1 963), apoi membru titular (22 ianuarie 1 990) şi vicepreşedinte al
acesteia (2 februarie 1 990-1 februarie 1 994). Director fondator al Institutului
"
"Bucovina al Academiei Române (2007).
După evenimentele din 1 989, nutrind convingerea că "Academia valorează
atât cât valorează membrii ei" , academicianul Radu Grigorovici este angajat activ
în activitatea de regenerare a Academiei Române.
Tot acum, academicianul Radu Grigorovici se dedică cercetării ştiinţifice
consacrate problemelor Bucovinei sale natale24 , prezentându-şi rezultatele obţinute
în cadrul manifestărilor din viaţa ştiinţifică internă şi internaţională (congrese,
conferinţe, simpozioane, şcoli de vară) şi publicând studii, scrise în limbile română
şi germană, în periodice ("Analele Bucovinei" , "Glasul Bucovinei" ,
"«Septentrion>). Foaia Societăţii pentru Cultură" ) şi în câteva volume: - 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. + 1 5 planşe cu reproduceri după ilustraţii de epocă.
Motivarea întreprinderii sale ştiinţifice din această perioadă 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 satistacţie 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
24 Din aceeaşi dragoste de ţară şi de frumoasa şi prea greu incercata sa provincie natală, intr-o
"
etapă tărzie a vieţii sale, după vârsta de 80 de ani, Radu Grigorovici s-a implicat in istoria Bucovinei,
continuând, pe un alt plan, strădaniile părinţilor săi bucovineni, care şi-au pierdut vieţile pentru
convingerile lor social-democrate, dar antibolşevice: tatăl in inchisoare, in 1 950, apoi, in 1 952, mama
- acasă, in mod deliberat". Vezi Athanasie Truţia, op. cit. , p. 468. Pentru informaţii mai multe
referitoare la destinul dramatic al bucovinenilor Gheorghe şi Tatiana Grigorovici, vezi Petru
Rusşindilar, op. cit. , p. 1 73-1 78.
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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 dăruiti"25 .
O lucrare aparte în opera sa ştiinţifică este Bucovina între milenii. Studii şi
documente, Cuvânt-înainte de D. Vatamaniuc, membru de onoare 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. + 2 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" .
Dintre studiile şi articolele republicate aici, Bucovina în mileniul al treilea
reprezintă o impresionantă meditaţie pe tema destinului Bucovinei şi al bucovi
nenilor în lume26 .
Academicianul bucovinean Radu Grigorovici se stinge din viaţă la 1 august
2008, în Bucureşti.
Preocupările de valorificare a moştemrn ştiinţifice şi culturale a
academicianului Radu Grigorovici se înscriu sub semnul centenarului naşterii
27
sale. Reeditarea cursurilor sale de optică, din 1 960 , este urmată de câteva
manifestări şi proiecte editoriale, dintre care amintim: tipărirea unui tom aniversar,
XVIII, nr. 1 (36}, ianuarie-iunie 201 1 al "Analelor Bucovinei" ; - dubla evocare
" 1 40 de ani de la naşterea lui Gheorghe Grigorovici şi 1 00 de ani de la naşterea lui
Radu Grigorovici", organizată de Filiala Bucureşti a Societăţii pentru Cultură,
24 martie 20 1 1 ; manifestarea "Amiază culturală bucovineană" , ediţia a XL-a,
-

2 5 Dialoguri cu bucovinenii, interviu realizat de dr. Alexandrina Cernov, 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 I V-a a cărţii lui Balthasar Hacquet, Bucovina în prima
descriere fizico-politică. Călătorie în Carpaţii Dacici (/ 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.
Interviul este republica!, 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 Iaţencu, Bucureşti, Editura Academiei Române, Colecţia
"
" Enciclofedia Bucovinei în studii şi monografii ( 1 9), 2006, p. 33-39.
2 Publicat, pentru prima oară, în «Septentrion». Foaia Societăţii pentru Cultura şi Literatura
"
Română în Bucovina" , Rădăuţi, anul VI, nr. 1 6-- 1 7, 200 1 , p. 1-2. Republica! în volumul Bucovina
între milenii. Studii şi documente, p. 3 0 1 -303. Dintre puţinele opinii exprimate în Bucovina la apariţia
cărţii, cea a profesorului universitar Mihai Iacobescu ar trebui reţinută în mod special. Pentru aceasta
vezi Acad. Radu Grigorovici şi romanul său de dragoste pentru Bucovina (Il), în "Crai nou" ,
Suceava, serie nouă, anul XVIII, nr. 4478, 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.
2 7 Radu Grigorovici, Profesorul şi cursurile sale de optică restituite, Cuvânt-înainte de Dan H.
Constantinescu, Postfaţă de prof. univ. dr. Athanasie Truţia, Craiova, Editura "Al ma", 20 1 O, 476 p.
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organizată de Societatea pentru Cultură, Filiala Iaşi, 25 iunie 20 1 1 ; - colocviul
"Personalităţi bucovinene: academician Radu Grigorovici - o sută de ani de
la naştere", organizat de Editura "Alexandru cel Bun" şi redacţia "Glasul
Bucovinei ", în colaborare cu Departamentul pentru Românii de Pretutindeni" al
Guvernului României, Cernăuţi, 27-30 septembrie 20 1 1 ; - simpozionul "Centenar
Radu Grigorovici" , organizat de Academia Română şi Institutul Naţional de Fizica
Materialelor, cu sprijinul Societăţii Europene de Cercetare a Materialelor,
Bucureşti, Aula Magna a Academiei Române, 1 0 octombrie 201 1 ; - cea de
a XIX-a sesiune anuală de referate şi comunicări ştiinţifice a Institutului
"
"Bucovina al Academiei Române, cu tema "Bucovina şi bucovinenii în secolul al
XIX-lea. Tradiţionalism şi modernitate", Rădăuţi, 1 0-1 1 noiembrie 201 O, sesiune
închinată academicianului Radu Grigorovici, director fondator al instituţiei.
O menţiune specială facem şi pentru câteva lucrări omagiale ce se tipăresc în
acest an. Cea dintâi este Radu Grigorovici, Criteria in life and science. Essays
talks-letters, Editor: Rodica Grigorovici-Marchidan, Craiova, Editura ,,Alma",
20 1 1 , 1 60 p., care cuprinde o valoroasă ofertă, de interes pentru o mai
largă categorie de utilizatori: Editor 's note, p. 1 1 -12; Foreword by Dan H.
Constantinescu: On standing one 's ground and helping with the shouting ar in
silence, p. 1 3-2 1 ; Relationship between physical research and industrial production
( 1 967), p. 23-46; Two cultures ( 1 983-1 984), p. 47-69; The risc of a new
discipline: the science of condensed matter (1 988-1 989), p. 70-75; Bridges over
barriers ( 1 990), p. 76-8 1 ; Nomination of Sir Nevi/1 Mott to Honorary Member of
the Romanian Academy ( 1 992), p. 82-85; Romanian science between copying and
adapting ( 1 992), p. 86-92; Austrian policy in Bucovina and its often unexpected
results (1 993), p. 93-1 02; What is and why are we doing basic research ( 1 995),
p. 1 03-1 1 2; Goethe 's theory ofco/ours ( 1 999), p. 1 1 3- 1 27; Heisenberg seen from
the distance (200 1 ), p. 1 28-1 30; A not quite casual encounter (2002), p. 1 3 1 - 1 49;
Letters to Kathleen Richardson (2006), p. 1 50-1 5 1 ; Daniela 's words at her
grandfather 's funeral (2008), p. 1 52; Album, p. 1 53-1 60. Cea de a doua Radu Grigorovici, Restituiri. Articole ştiinţifice. Scientific articles, Editori:
Mihai Popescu, Andrei Devenyi, Bucureşti, Editura Academiei Române, 201 1 ,
766 p., reuneşte contribuţiile sale ştiinţifice grupându-le în şapte capitole însoţite
de o prefaţă şi cinci anexe, acestea din urmă cu bogate date şi informaţii biografice:
Preface, p. XV-XXXVIII, semnată de Victor Bârsan, Rodica Grigorovici
Marchidan, Mihai Popescu şi Andrei Devenyi; Section 1 : Electrica/ Discharges in
Gases; Physical and Instrumental Optics, p. 1-1 33; Section 2 : Metallic Thin Films,
p. 1 35-207; Section 3 : Amorphous Semiconducting Films, p. 209-368; Section 4:
Vitreous Chalcogenide Materials, p. 369-443; Section 5 : Theory of Amorphous
Structures, p. 445-5 1 2; Section 6: Measuring Technique, p. 5 1 3-552; Section 7:
Reviews, p. 553-743; Appendices, p. 745-765 (Appendix 1. List of Publications,
p. 746-758; Appendix Il. Lectures, Books, Handbooks, Standards, p. 759-760;
Appendix III. Books and Papers Concerning Bucovina, p. 76 1 ; Appendix IV.
Patents, p. 872; Appendix V. Biography, p. 763-765).
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1 35

Liantul tuturor acestor preocupări aniversare îl reprezintă sensul înalt al
Grigorovici", aşa cum acesta este înţeles şi exprimat mai ales de către
modelului
"
cei apropiaţi din generaţia care s-a format în preajma sa: "Lui Radu Grigorovici i se
cuvine, cu prisosinţă, un loc de mare cinste în iconostasul iluştrilor noştri savanţi,
oameni de cultură şi patrioţi. Prin profesionalismul şi dăruirea lui, ne cunoaştem
mai bine între noi, aflăm cine suntem şi, poate, învăţăm cum să fim, ce să venerăm
şi de ce să ne ferim. Radu Grigorovici a fost una dintre cele mai strălucitoare trei
stele ale cerului meu, sub care am trăit o bună bucată a timpului care mi-a fost
hărăzit, ceilalţi fiind Eugen Bădărău şi Margareta Giurgea. Că vremea lor a trecut e
trist; că odată cu ei par să treacă şi calităţile lor morale, în special, e dureros; dacă-i
vom uita pe ei şi pe alţii ca ei, va fi dezastru pentru cei care urmează"28 •
Sub semnul înalt al acestui model paideic29, 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
germano-române în Bucovina, Punţi peste bariere, Ce este şi cu ce scop practicăm
cercetarea fundamentală, Teoria culorilor a lui Goethe30 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 90
de ani. Prelegerea cuprinde şi câteva referiri valoroase la 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
-,

28

Athanasie Truţia, op. cit. , p. 468.
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 savantul Radu Grigorovici la 85 de ani, ibidem, p. 272-275.
"
3 0 Vezi "Analele Bucovinei , Rădăuţi-Bucureşti, anul XVIII, nr. 1 (36), ianuarie-iunie 20 I l ,
p. 75-1 70.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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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)3 1 •
Academicianul Radu Grigorovici 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, îngrij ită în spatiul public, dar şi în exprimarea cotidiană
curentă. Într-o perioadă dificilă din v'iaţa 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 îneeput spre forme institutionale consacrate, viabile, precum
seminarul intern. Într-o perioadă de bogată se�itute, 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 Titu Maiorescu32. 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 îndernnând la respectul cuvenit pentru instituţie şi pentru buna
rânduială a lucrurilor.
În 2007, când cercetătorii de la Rădăuţi rămân timp de trei luni 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
credintă mărturisită de academicianul Radu Grigorovici este tonifiantă,
stimul�toare pentru generaţiile de cercetători de astăzi, lipsite, din păcate, de repere
Pentru mai multe informatii, 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.
32 Titu Maiorescu, Critice, l, Ediţie îngrijită de Domnica Filimon, Antologie şi repere istorica
literare de Mihai Dascăl, Bucureşti, Editura Minerva, Seria " Patrimoniu ", 1 984, p. 1 05-1 26, 4 1 2-420,
48 1-487.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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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"33 .
La centenarul naşterii sale, în armonie cu îndemnul 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 34,
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"35 în lucrarea necontenită de
emancipare instituţională şi a discursului istoriografic deopotrivă.
Jăgendorf, Siegfried (Schmie/). Născut la 1 august 1 885 în satul Zvinavce din
partea de nord a Bucovinei. Fiul 1ui Avraam Jagendorf, morar, şi al Hannei Bassie
Offenberger, evrei ortodocşi. Î şi petrece copilăria la ferma familiei, ducând o viaţă
simplă şi beneficiind de o educaţie religioasă tradiţională. În adolescenţă se
îndepărtează de stilul de viaţă conservator al evreilor ortodocşi, visând să studieze
la Viena sau la Berlin. Studiază ingineria mecanică la Viena şi Dresda, activează în
organizaţia studenţească sionistă. În 1 904, este unul dintre purtătorii sicriului lui
Theodor Herzl, la înmormântarea acestuia. Obţine diploma de licenţă în ingineria
generală (3 mai 1 907), specializându-se în producerea de maşini-unelte.
La 9 mai 1 909 se căsătoreşte, la Rădăuţi, cu Hinde Feller, fiica lui David şi a
Zisselei Feller, proprietari ai unei întreprinderi de preparare a scrumbiilor sărate din
33 Pentru mai multe informaţii lămuritoare privindu-1 pe omul Radu Grigorovici, în raport cu
vremea în care a trăit, vezi Gânduri despre adevărnl vieţii şi adevănt! 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, Bucureşri, anul XX, nr. 1 (63), aprilie 2009, p. 1 , 1 2- 1 3 .
34 Documentul s e publică, pentru prima oară, î n săptămânalul "7 zile bucovinene" , Rădăuţi,
anul II, 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, tie 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.
35 Iată îndemnul lui Eudoxiu Hurmuzachi:
" 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 noi învăţăminte ale propriului nostru trecut, pentru a
le folosi în viitor" . Vezi Cuvântare de Încheiere a Căpitanului Ţării Eudoxiu cavaler de Hurmuzaki În
şedinţa a XIV-a din 31 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/ http://institutulbucovina.ro
Cultural Român, 2007, p. 1 77.
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Rădăuţi. Tinerii căsătoriţi adoptă nume noi, de prestigiU: Siegfried şi Hilda.
Eleganţi, frumoşi, manieraţi, ei îşi cresc cele două fete, Elfreda şi Edith, în spiritul
tradiţiilor culturale ale aristocraţiei Imperiului: "Pentru Siegfried şi Hilda, - scrie
Aron Hirt-Manheimer -, Viena era Ierusalimul, iar germana - limba lor sacră" . În
timpul Primului Război Mondial, Siegfried Jăgendorf luptă în armata austriacă, ca
locotenent, fiind decorat cu Medalia Franz Joseph", cea mai înaltă distincţie
"
militară imperială.
După război, lucrează la firma Siemens-Schuckert Werke din Viena,
devenind, în februarie 1 922, director al birourilor de vânzări şi servicii din Bucovina.
Siegfried Jăgendorf îşi ia cetăţenia română şi se mută din Rădăuţi la Cernăuţi. În
Cernăuţi şi la Viena, familia Jăgendorf trăieşte în stil mare" : are în proprietate un
"
apartament spaţios, închiriază o vilă, cumpără o locuinţă într-un castel din centrul
Vienei, întreţine mulţi servitori, se îmbracă în haine confecţionate în capitalele modei
europene a vremii, oferă mese bogate, pe care se aflau cele mai frumoase porţelanuri
şi tacâmuri de argint, îşi petrece vacanţele la Karlsbad şi Vatra Domei, călătoreşte pe
Riviera franceză cu automobilul şi şofer personal, participă la spectacolele de gală
din casele aristocraţiei evreieşti din Budapesta, fetele sunt instruite în familie de
guvemante din Franţa, apoi sunt trimise să studieze în Elveţia.
Spre sfârşitul anilor '30, cariera sa profesională se prăbuşeşte. În 1 938,
inginerul Jăgendorf se reîntoarce la Rădăuţi. La 1 2 octombrie 1 94 1 , familia
Jăgendorf este deportată, împreună cu majoritatea evreilor din Rădăuţi, în
Transnistria. La Moghilev, în cadrul unui proiect temerar de supravieţuire,
Siegfried Jăgendorf se distinge prin curajul cu care înfruntă autorităţile. Bărbatul
"
care a dominat jocul supravieţuirii în sălbăticia deportării" (Aron Hirt-Manheimer),
un părinte aspru", cum îl caracterizează supravieţuitorii, salvează viaţa a zece mii
"
de evrei şi-i îndrumă pe mulţi tineri spre viitoare cariere.
La 2 martie 1 944 primeşte aprobarea de a reveni la Rădăuţi împreună cu soţia
sa. Paula Schărf consemnează despărţirea de Moghilev şi de coreligionarii săi într-o
poezie de rămas bun", adevărat document al unor ani de ,,mare tristeţe şi vinovăţie"
"
din istoria umanităţii: ,,Mai mult de doi ani au trecut 1 De când întunecatele forţe ale
destinului 1 Ne-au smuls din familia omului, 1 Şi casele ne-au rămas goale. // Durerea
sumbră şi necazul amarnic 1 Ne-au însoţit de atunci. 1 Am stat paralizaţi în faţa
Nistrului 1 Iar stomacurile noastre au rămas goale. 11 Atunci ai venit, bărbat al
curajului, 1 Ne-ai dat o Tumătorie, un adăpost. 1 Ne-ai eliberat de năpastă şi mâhnire, 1
Mândria noastră restabilind. // Am stat fermi, nezdrobiţi, 1 Fiinţe umane din nou. 1
Ne-au exilat şi ne-au bătut, 1 Dar cinstea tu ne-ai apărat-o. // Acum ne spui rămas bun 1
Celor legaţi de tine 1 Prin chinuri şi triumf, 1 Însă speranţele noastre dăinuie în tine. //
Nu uita că moartea se apropie; 1 Suntem abandonaţi, pierduţi. 1 Să nu-ţi încalci
credinţa pe care ai jurat, 1 Şi ia-ne şi pe noi curând"3 6 .
36 Siegfried Jiigendorf, Minunea de la Moghilev. Memorii 1941-1 944, Introducere şi comentarii:
Aron Hirt-Manheimer, Traducere din engleză: Marcel Biener, Ediţie îngrijită de prof.
1. Şerbănescu şi Cella Vasiliu, Bucureşti,
Editura
Hasefer, 1 997, p. 1 68- 1 68.
http://cimec.ro
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La Rădăuţi este o vreme consilier al prefectului Ion Larionescu, "prietenului
său neevreu", care îi oferă condiţii omeneşti de şedere. Aici inginerul Siegfried
Jagendorf repune în funcţiune Uzina Electrică şi Uzina de Apă, după care pleacă la
Botoşani, devenind "primul primar evreu al oraşului", prin mij locirea prietenului
său, dr. Goldheimer, prefectul judeţului. În octombrie 1 944 demisionează din
funcţia de primar al oraşului Botoşani şi se mută la Bucureşti, oferindu-şi serviciile
d-rului Wilhelm Filderman, pentru a rezolva problemele evreilor refugiaţi. La
Bucureşti realizează faptul că "sclavia evreilor exilaţi din Transnistria continuă şi
după căderea celui de al treilea Reich"37 şi face depoziţii în faţa Tribunalului
Poporului referitoare la "oficialităţile româneşti care au avut diferite funcţii în
Transnistria ". La 20 mai 1 946, familia Jagendorf primeşte aprobarea de a pleca din
România. La mijlocul lunii octombrie 1 946, soţii Hilda şi Siegfried Jagendorf
ajung la Praga, iar la 23 decembrie al aceluiaşi an, la New York.
Inginerul bucovinean Siegfried Jagendorf, "un bărbat al curajului ", se stinge
din viaţă la 5 septembrie 1 970 în California. La 1 1 ianuarie 1 983 moare şi soţia sa,
Hilda. Urnele cu cenuşa lor se află depuse alături în Cimitirul din Perry Valley,
districtul Riverside.
Postum, la împlinirea a 50 de ani de la deportarea în masă a evreilor în
Transnistria, i se tipăreşte cartea Minunea de la Moghilev. Memorii, 1 941-1944,
"
"o mărturie de cruzime, disperare şi curaj (Elie Wiesel) despre rezistenţa evreilor
în Transnistria (ediţia americană a cărţii-1 99 1 , ediţia românească -1 997), în semn
de omagiu adus acestui "bărbat al curajului"3 8 . "Memoriile lui Siegfried Jagendorf
- subliniază îngrijitorii ediţiei româneşti - înfăţişează şi aceste evenimente
dramatice care au marcat viaţa unei colectivităţi umane între anii 1 94 1 - 1 944. Dar
reprezintă mai mult decât atât. Ele redau un tablou al împotrivirii active faţă de
vitregia soartei, al luptei pentru a rezista terorii generatoare de suferinte şi moarte.
În faţa alternativei de a se resemna, de a accepta un verdict ce păr�a inevitabil,
Siegfried Jagendorf a găsit o cale de salvare: punerea în valoare a capacitătii de
muncă şi de creaţie a celor deportaţi. Aceasta le dădea speranţa supravieţuirii. În
acest fel a apărut «Minunea de la MoghileV», cum o numeşte Matatias Carp. Mii de
evrei, sub conducerea Comitetului Evreiesc, în fruntea căruia s-a aflat mult timp
inginerul bucovinean Siegfried Jagendorf, au refăcut ateliere, servicii publice,
reuşind astfel să-şi creeze condiţii mai bune de viaţă şi, până la urmă, cei mai mulţi
dintre ei, să invingă infernul Transnistria"3 9•
Lupu-Morariu, Octavia. Născută la 22 septembrie 1 903 în localitatea
Comăneşti, districtul Suceava. Fiica doctorului Teofil Lupu şi a Aglaiei, născută
Onciul. Studii la Facultatea de Litere a Universităţii Cernăuţi. Studiază pianul cu
August Kamet, canto cu Elena Teodorini şi Maria Kamet. Interpretează diferite
roluri în opere şi operete, în cadrul spectacolelor organizate de Societatea Muzicală
37

Ibidem, p. 1 73.
Ibidem, p. 2 1 .
3 9 Ibidem, p . 9.
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"
"
"Armonia , de Reuniunea Muzical-Dramatică "Ciprian Porumbescu din Suceava
sau de formaţii de artişti diletanţi. Susţine concerte la Suceava şi Cernăuţi.
Răsplătită, în 1 932 , cu Premiul 1 la Concursul internaţional de canto şi vioară de la
Viena. Acompaniată în concerte de formaţia fraţilor Morariu sau de soţul său,
profesorul Leca Morariu. Apreciată de compozitorul George Enescu şi de
muzicologul Mihail Grigore Posluşnicu. Presa vremii îi consemnează succesele
repurtate în roluri din diverse opere şi operete: Ulrica din Bal mascat, de Giuseppe
Verdi, Olga din Evgheni Oneghin, de Piotr Ilici Ceaikovski, Anica din Crai nou, de
Ciprian Porumbescu, Viorica din Baba Hârca, de Alexandru Flechtenmacher.
Culegătoare de folclor, pe care îl publică de-a lungul anilor în presa vremii40•
Refugiată, în 1 944, împreună cu soţul său, la Râmnicu Vâlcea. După moartea
acestuia se stabileşte la Suceava. Octavia Lupu-Morariu donează, în 1 968,
Muzeului din Suceava (astăzi Complexul Muzeal Bucovina) biblioteca familiei
(aproximativ 6 000 de volume), lucrările de artă plastică (între care tablouri de
Epaminonda Bucevschi şi Nicolae Grigorescu), mobilier (biroul de lucru al
profesorului Leca Morariu), instrumentele şi partiturile muzicale, precum şi
colecţiile de fotografii ale familiei, ziare şi reviste, care formează aici Fondul
Memorial "Leca Morariu", deschis publicului vizitator şi cercetătorilor. Se stinge
din viaţă la 9 aprilie 1 992 în Suceava41 •
Masichievici, Partenie. Născut la 7 februarie 1 887 în Cuciurul Mare
Cernăuţi. Fiul unui preot ortodox bucovinean. Îşi face studiile sub administraţia
imperială austriacă, deprinzând limba germană. Lucrează mai întâi în magistratură,
iar după 1 9 1 8 la Camera de Comerţ din Cernăuţi. Se căsătoreşte cu fiica unui preot
greco-catolic, ai cărei bunici erau de origine germană. Formaţia sa este marcată de
mentalitatea austriacă, în cadrul căreia înţelegerea, toleranţa dintre oameni erau
dominantele vieţii dintr-o regiune în care trăia un conglomerat de etnii. Viaţa sa
personală, de familie şi în societatea bucovineană se desfăşoară cu respect deosebit
pentru regulile corecte de conduită, în armonie cu atmosfera patriarhală a
Bucovinei. Până spre sfărşitul anilor '30, starea politică a vremii nu-i afectează
viaţa tihnită şi liniştea familiei: "Pianul - mărturiseşte Carmen, fiica sa mai mare 
fusese considerat, la noi în casă, un membru al familiei. Piesele clasice pe care tata
40 Periodicul Glasul Bucovinei", Cernăuţi, anul XIX, nr. 4798, din 23 aprilie 1 936, scrie, în
"
acest sens: "Neamul nostru românesc a avut în trecut şi are şi în prezent tot felul de artişti de mare
valoare. Cu regret ne gândim că nu numai la intelectualitate, ci şi în poporul nostru de la sate există o
sumedenie de oameni amatori de cultivarea artei în diferite direcţii, observându-se atât de des că
aceştia-s chiar născuţi artişti, dar, din cauza vecinicului nostru bâjbâit prin întuneric, această pleiadă
de artişti anonimi mor, îngropându-şi talentul primit de la Dumnezeu în acelaşi mormânt cu ei.
Suceava noastră culturală se poate mândri cu faptul că din sânul ei a mai răsărit o stea în persoana
d-nei Octavia Lupu :vtorariu, ce cu vocea şi condeiul, pe lângă multiplele sale griji, produce lumină
culturală, ducând faima naţiei noastre până departe peste hotare, aşa că străinătatea i-a pecetluit
valoarea cu diploma onorifică drept recunoştinţă. Prin condei, însă, domnia sa a coborât jos la sufletul
poporului român, prinzând de la acesta aşa-zisele «ach-uri» şi «of-uri», exprimate prin versun
folcloristice care îţi încălzesc inima" (Artista Octavia Lupu-Morariu).
41

Emil Satco, op. cit., vol.
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l e cânta l a pian au fost fondul muzical a l copilăriei noastre. Tata compunea piese
pentru pian, de multe ori invita prieteni şi se făcea muzică de cameră. Cum să te
desparţi de lumea ta, de viaţa pe care ai trăit-o? [ . . . ] Pianul a fost vândut unui
nacialnic. Atmosfera era a unei camere în care moare cineva. Oameni străini,
puternici, brutali, au apucat pianul şi 1-au dus. Un sicriu! Înăuntrul lui se afla o
,
parte a vieţii mele . . . ' 42• Partenie Masichievici - observă Horst Fassel - era
"
"profund marcat de cultura germană : "El scria în limba germană, folosea germana
şi în familie, şi în relaţiile cu prietenii" . "Viaţa ordonată de muncă zilnică" îl
conduce la statutul de "cetăţean bine situat", într-un "spaţiu cultural care a ştiut
întotdeauna să îmbine diversitatea cu frumuseţea şi cu o dragoste responsabilă de
oameni" şi în care "graniţele etnice erau mereu transgresate, în spiritul unei culturi
multietnice, mereu dispuse la dialog" . "Acest mod de convieţuire - afirmă Horst
Fassel - a dus la multă înţelegere pentru deosebiri şi la o conştientizare a
,
trăsăturilor comune şi de aceea spiritul lui s-a păstrat viu, peste generaţii' 43.
Partenie Masichievici solicită şi obţine pentru familia rămasă în Cernăuţi
aprobarea de plecare în Germania, ca "singurul mijloc de a se salva". Plecarea are loc
în ziua de 1 7 noiembrie 1 940. Familia ajunge în lagărul de strămutare din Falkenhain,
în Silezia, apoi la Leubus, într-o veche aşezare mănăstirească. Strămutaţii, neobişnuiţi
cu viaţa în colectiv, cunosc regimul unei vieţi sever organizate. Bărbaţii sunt despărţiţi
de femei. Sunt cazaţi în dormitoare comune, nu sunt obligaţi, însă, să lucreze, masa la
cantină este cartelată. Curând, ei cunosc privaţiunile unei noi vieţi şi trăiesc sentimentul
că sunt străini. Şederea familiei Masichievici aici, pentru câteva luni, înseamnă "o
lungă şi grea aşteptare şi un dor nemăsurat de ţară, de cămin, de viaţa lor de acasă' ,44. În
iunie 1 941 , Partenie Masichievici obţine aprobarea de a se întoarce în România. Pentru
câtva timp locuieşte în Bucureşti, la fiica sa Hortensia. Revine în Bucovina,
stabilindu-se la Gura Humorului, apoi pleacă în Banat. Se stinge din viaţă la
Caransebeş, în 20 septembrie 1 952.
Dintre schiţele realizate de Partenie Masichievici în lagărele de strămutare
din Silezia şi reproduse în volumul Skizzenblatter aus den Jahren 1 940-1941.
Schiţe din taberele de strămutare (p. 45-1 09) sunt de reţinut cele ale lagărelor de la
Falkenhain şi Leubus, câteva scene de grup (Sala de mese, În sala de mese la jocul
de 66, datate 1 7 februarie 1 94 1 , La taroc, datată 30 mai 1 94 1 ), dar, mai ales,
portretele. Cele mai multe sunt de bărbaţi şi poartă numele acestora: Paladi,
Chihulcă, Colibaba, Bohatyretz, H. Postolaki, Thalski, Kohler, Vasilovici, Donici,
Tsczynosky, Nedski, Dna Hamerschmidt, H. Krumski, Direktor Horvatzki,
Kaj etanowicz, Losert, Brucker, Kessler, Dna Elias, H. Luczko, Schiller, Romuald
42 Partenie Masichievici, Skizzenbliitter aus den Jahren 1940-1941. Schite din taberele de
strămutare, Vorwort von Dimitrie Vatamaniuc (Deutsche Obersetzung !da Alexandrescu), Einleitung

von Hortensia Masichievici-Mişu, Nachwort von Horst Fassel, Prefaţă de academician Dimitrie
Vatamaniuc, Introducere de Hortensia Masichievici-Mişu (Versiune în limba română), Postfaţă de
Horst Fassel (Traducere în limba română: Suzana Holan), Bucureşti, Editura Anima, 2006, p. 25, 27.
43 Ibidem, p. 1 25, 1 33, 1 35.
44 Ibidem, p. 37.
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Galti Illi. Câţiva raman necunoscuţi. În aceeaşi manieră este realizat ŞI
autoportretul autorului, datat 17 februarie 1 945, aşezat la începutul cărţii (p. 4 ).
Prin portretele din lagăr, Partenie Masichievici pare "fascinat de caracterele
Bucovinei sale natale" . Fizionomiile acestor oameni, toţi de vârsta a treia, "au
rămas vii până în ziua de azi - remarcă profesorul Horst Fassel - deoarece Partenie
Masichievici, cu talentul său artistic, le-a prins în desene, consemnându-le totodată
îngrijorarea şi gravitatea proprii unor victime ale bunului plac politic exercitat de
marile puteri [ . . . ] . Este neîndoielnic că imaginile nu pot suplini cunoaşterea
destinelor individuale, dar ele se constituie într-o cronică a însingurării. [ . . . ] Ce
anume îi preocupa pe oameni, nu se poate citi din portrete. Dar, dacă le cauţi o
trăsătură comună, remarci totuşi un lucru: un efort de concentrare, o oarecare
amărăciune, chiar o reţinere - efecte ale izolării generale care se abătuse asupra
acestor dezrădăcinaţi " . Ca şi imaginile locurilor din preajma lagărelor, unele
realizate în culori, adevărate "mărturii ale unei reculegeri interioare", lucrările lui
Partenie Masichievici reprezintă "o mărturie atât de profund umană, pentru că,
dincolo de caracterul lor de documente ale epocii, ne vorbesc despre nevoia
oricărui om de a fi înţeles şi ocrotit' .45 .
Volumul bilingv Skizzenbliitter aus den Jahren 1940-1941. Schiţe din taberele
de strămutare, este însoţit, emblematic, de poezia lui Partenie Masichievici Refogiatul
din al Doilea Război Mondial, reprodusă, în limba germană şi în limba română, din
volumul Ausgewiihlte Gedichte [Poezii alese], (Bucureşti, Editura Anima, 2005):
"Copac, ce dus în alt pământ, 1 se stinge pradă-amărăciunii, 1 silit a se vedea dansând 1
în ritmul odelor minciunii, // azi o epavă doar şi o povară, 1 de cei din jur abia răbdat, 1
de parcă de întreg războiul / el însuşi ar fi vinovat" (p. 5). Realizată în condiţii grafice
dintre cele mai frumoase, lucrarea reprezintă un gest elegant de recuperare a memoriei
culturale a unei familii din Bucovina veacului trecut. Mărturisirea Suzanei Holan,
editorul cărţii, este tulburătoare: "Când am văzut aceste schiţe, am avut, pentru primul
moment, o mare bucurie: am avut bucuria să reîntâlnesc chipuri de oameni purtând
amprenta unei lumi în care valorile supreme erau pentru toţi - intelectuali, meseriaşi
sau tărani; români, ruteni sau germani - demnitatea, onoarea, temeinicia, seriozitatea,
omecia. În următorul moment, însă, am avut o teribilă strângere de inimă: oamenii
aceştia au fost portretizaţi - am putea spune - la o secundă după ce lumea lor se
scufundase. Deşi pe chipurile lor se citeau deja umbrele îngrijorării sau ale consternării,
ei poate nici nu îşi dădeau seama încă prea bine de anvergura tragediei pe care o trăiau.
Nu ştiau că din acea lume de unde proveneau nu mai rămăsese decât exact atât:
amprenta ei pe chipurile lor" 46 .
45

Ibidem, 1 29- 1 3 1 , 1 35, 1 37.
Ibidem, coperta a IV-a. Vezi şi Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, voi. I I, p. 32. Informaţii
mai multe la Vasile 1. Schipor, Partenie Masichievici (1887-1 952). Destinul unui dezrădăcinat din
Bucovina, în " Scriptum", periodic trimestrial al Bibliotecii Bucovinei " !. G. Sbiera" Suceava,
anul XII, nr. 3-4, 2006, p. 1 9-2 1 . Studiul este republicat în volumul Vasile 1. Schipor, Bucovina
istorică. Studii şi documente, Cuvânt-înainte de D. Vatamaniuc, m. o. al Academiei Române,
46

Bucureşti, Editura Academiei Române,
2007, /p.http://institutulbucovina.ro
371-374.
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Prin mesajul său încărcat de tristeţe calmă, cartea închinată lui Partenie
Masichievici, poet, prozator, pictor şi compozitor mai puţin cunoscut publicului
larg din Bucovina, aduce, mai aproape de sufletul nostru, câteva locuri de popas
din Bucovina care a fost cândva, cu oamenii ei şi valorile în cultul cărora aceştia
s-au format, îndemnând la reflecţie, într-o lume ciudată, pornită cu înduşmănire
parcă spre propria-i risipire şi uitare de sine.
Morariu, Alexandru (Leca). Născut la 25 iulie 1 888 în Cernăuţi. Fiul
preotului Constantin Morariu şi al Elenei, născută Popescu. Studii primare la
Pătrăuţi pe Suceava ( 1 896-1 899), liceale la Suceava ( 1 899-1 906) şi universitare la
Cernăuti, Facultatea de Litere şi Filosofie ( 1 906-1 9 1 0). Doctoratul în litere, la
Universitatea din Cluj , cu teza Morfologia verbului predicativ românesc ( 1 92 1 ).
Profesor la Gura Humorului, apoi la Liceul Aron Pumnul" din Cernăuţi. Carieră în
"
învăţământul superior: profesor suplinitor ( 1 922-1 924), profesor agregat ( 1 924),
profesor universitar titular ( 1 924-1 944) la Universitatea din Cernăuţi, Catedra de
literatură română modernă a Facultăţii de Litere şi Filosofie. Decan al Facultăţii de
Litere şi Filosofie, prorector al Universităţii din Cernăuţi ( 1 936- 1 938). Secretar de
redacţie la Junimea literară" ( 1 923- 1 925), director al Teatrului Naţional Cernăuţi
"
( 1 933-1 935), fondator şi director al Institutului de Literatură, Filologie, Istorie
şi Etnografie-Folclor ( 1 940). Fondator al mai multor periodice: Făt-Frumos"
"
(1 926-1 944 ), Buletinul «Mihai Eminescu»", Fond şi formă" .
"
"
Refugiat din Cernăuţi la 2 1 martie 1 944 şi stabilit în Râmnicu Vâlcea. În anii
'50-'60, Leca Morariu se întreţine predând, ca profesor de violoncel, la Şcoala de
Muzică şi Arte Plastice din Râmnicu Vâlcea, în timp ce soţia sa dă lecţii de pian.
Soţii Morariu organizează şi conduc aici prima orchestră simfonică din oraş. Timp
de aproape două decenii profesorul ţine, în mod regulat, la Râmnicu Vâlcea un
Jurnal, rămas în cea mai mare parte în manuscris. Cele peste 900 de pagini ale
jurnalului cuprind informaţii referitoare la viaţa urbei vâlcene, a împrejurimilor şi a
ţării din perioada 1 944-1 963 şi se află astăzi la Fundaţia Leca Morariu" din
"
Suceava.
Intelectual erudit, cu preocupări de lingvistică, filologie, etnologie,
dialectologie, istorie şi critică literară, folcloristică, memorialistică şi muzicologie.
Cercetător al biografiei unor mari personalităţi: Mihai Eminescu, Ion Creangă,
Iraclie şi Ciprian Porumbescu. Mare susţinător al culturii româneşti din Bucovina.
Autor al volumelor: De la noi, poveşti bucovinene ( 1 9 1 5), Ce-a fost odată.
Din trecutul Bucovinei ( 1 922), Drumuri moldovene. Pe urmele lui Creangă (1 925),
Un cântăreţ al Sucevei: T. Robeanu ( 1 926) etc. Mai multe din scrierile sale rămân
în manuscris şi se tipăresc, începând cu 2000, de către Liviu Papuc în ediţii
îngrijite: Hoinar, proză (2000), Viaţa: din carnetul unui român, prizonier În
uniforma Împăratului (200 1 ), Pe urmele lui Creangă, Drumuri oltene (2004). Tot
acum, Liviu Papuc iniţiază un proiect ambiţios de restituire a întregii opere a
profesorului bucovinean, proiect de interes mai larg, care demarează promiţător:
Leca Morariu, Opere, Vol.
1, Istorie şi critică literară, Ediţie îngrijită, notă
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"
editorială şi cuvânt-înainte de Liviu Papuc, Iaşi, Editura "Tipo Moldova , Colecţia
Opera omnia", 201 1 , 800 p.; Leca Morariu, Opere, Voi. Il, Beletristică, Ediţie
"
îngrijită, notă editorială şi prefaţă de Liviu Papuc, Iaşi, Editura "Tipo Moldova",
"
Colecţia "Opera omnia , 20 1 1 , 772 p.
Profesorul bucovinean Leca Morariu se stinge din viaţă la 1 5 decembrie
1 963 în Râmnicu Vâlcea. Reînhumat la Suceava, prin străduinţa soţiei sale, Octavia
Lupu-Moranu47 .
.

47 [1. Pînzaru, Petru Froicu], op. cit. , voi. 1, p. 93-95; Emil Satco, op. cit. , voi. II, p. 79-80;
Liviu Papuc, Leca Morariu: studiu
monografie,
Iaşi, Editura Timpul, 2004.
http://cimec.ro
/ http://institutulbucovina.ro

TOPONIMIA COMUNEI VICOVU DE JOS (Il)
CARMEN-RODICA CHELBA

Toponymik der Gemeinde Vicovu de Jos (Il)
(Zusammenfassung)

•

Der Artikel Toponymik der Gemeinde Vicovu de Jos (Il) beruht sich auf die von
der Verfasserin durchgefii hrte toponymische Untersuchung zwecks der Erarbeitung
einer Fachstudie in diesem Bereich. Die wertvollen Informationen, die infolge der
direkten toponymischen Forschung der Ortschaft gesammelt wurden, werden im
historischen Kontext, mit Hinweis auf Dokumente aus der mittelalterlichen und
modemen Periode der Gegend erklărt. Die V erfasserin analysiert auch einige
Iinguistischen Merkrnale der Iokalen Toponymi k (Morphosynthax, Wortbildung,
Wortschatz) und kommt zu einigen Schlussfolgerungen iiber die 1 7 1 identifizierten
Ortsnamen.
Die vorliegende Studie gehort zu einer institutionellen Forschungsrichtung, die
die Zeitschrift "Analele Bucovinei" seit mehreren Jahren hauptsăchlich aus der
Perspektive der Kenntnis und Verwertung unseser Kulturerbe fOrdert: Nicolai Grămadă,
Studii de toponimie minoră (I), im I. Jg, Nr. 2, Juli-Dezember 1 994, S. 385--422; Vasile
Hasna, Observaţii lingvistice asupra toponimiei comunei Straja, im I . Jg., Nr. 2, Juli
Dezember 1 994, S. 423--450; Nicolai Grămadă, Studii de toponimie minoră (Il), im II.
Jg., Nr. 1 (3), Januar-Juni 1 995, S. 1 23-1 39; Nicolai Grămadă, Studii de toponimie
minoră (III), im Il. Jg., Nr. 2 (4), Julie-Dezember 1 995, S. 383-399; Nicolai Grămadă,
Studii de toponimie minoră (IV), im III. Jg., Nr. 1 (5), Januar-Juni 1 996, S. 1 3 1 -1 46;
Nicolai Grămadă, Studii de toponimie minoră (V), im III. Jg., Nr. 2 (6), Juli-Dezember
1 996, S. 40 1 --430; Ion Popescu-Sireteanu, Toponimia comunei Suceviţa, im VIII. Jg.,
Nr. 1 ( 1 6), Januar-Juni 200 1 , S. 1 05-1 50; Catinca Agache, Toponime din comuna
Mitocul Dragomirnei, im X. Jg., Nr. 1 (20), Januar-Juni 2003, p. 1 95-2 1 3; Ion
Popescu-Sireteanu, Toponimia satelor Calajindeşti, Şerbăuţi şi Călineşti, im XVI. Jg.,
Nr. 1 (32), Januar-Juni 2009, S. 1 27-1 38; Ion Popescu-Sireteanu, Toponimia satului
Grăniceşti, im XVI . Jg., Nr. 2 (33), Juli-Dezember 2009, S. 467--478; Ion Popescu
Sireteanu, Toponimia comunei Dorneşti, judeţul Suceava, im XVII. Jg., Nr. 2 (35),
Juli-Dezember 201 O, S. 5 1 9-527.
Schliisselworter und -ausdriicke: Toponymik, Vicovu de Jos, Landschaft,
Geschichte, Ortschaftsname, lokale Ortsnamenkunde, personliche Ortsnamen.

Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.

Analele Bucovinei, XIX, 1 (38), p. 1 45-1 59, Bucureşti, 20 1 2
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Toponime descriptive

La Adăpători,

loc situat pe islazul comunal al localităţii Vicovu de Jos, unde

se adapă vitele.

Aluniş,

munte aflat la cea mai mare altitudine a localităţii (9 1 5 m), acoperit

cu arbuşti de alun, care hotărăşte localitatea Vicovu de Jos cu localitatea Putna,

în

partea de sud-vest.

Arini,

o parte a islazului comunal, situată

în partea de sud-vest a localităţii,

acoperită cu o vegetatie de arin.

În Arsuri,

loc

�ituat în partea de sud a localităţii, redat agriculturii în urma

defrişărilor prin ardere.

Arşiţa,

deal situat în partea de sud a localităţii Vicovu de Jos, care a fost

redat agriculturii după defrişarea copacilor, prin ardere.

Bahna,

loc mlăştinos, situat la periferia zonei locuite a cătunului Remizău,

folosit pentru păşunarea animalelor.

La Barieră, loc de trecere la nivel cu calea ferată, prevăzut cu barieră.
La Bursucărie, loc împădurit cu arbori de fag, în care trăiau mulţi bursuci.
Caliuha, în trecut, islaz comunal, oamenii aduceau aici caii la păşunat. Acum
este cătunul Caliuha, parte integrantă a localităţii Vicovu de Jos.

La Cămin,

teritoriu situat în estul localităţii, pe care se află Căminul

Cultural.

Cărarea Ocnei,

cărare situată în partea de vest a localităţii, care ducea la

ocna de slatină.

Cărarea Priloagelor,

cărare situată în partea de est a localităţii Vicovu de

Jos, care străbate Tarlaua priloagelor.

La Cărămidărie,

loc unde se găseşte pământ bun pentru cărămidă şi pe care,

în trecut, a fost amplasat un cuptor de ars cărămidă, necesară pentru construcţii.

La Căsuţă,

teritoriu situat în partea de sud a localităţii pe care se află

Cantonul silvic "Remizău".

În Cireşei,

o suprafaţă din ţarina localităţii Vicovu de Jos, pe care se aflau

mulţi cireşi. Odată cu defrişarea, aceşti arbori au dispărut, apărând azi doar răzleţ.

Câmpul, partea joasă a

localităţii, sub formă plană, terasă de 5 metri a râului

Suceava.

Coasta Ma/ului,

fruntea terasei de 50 m a râului Suceava, de pe partea

dreaptă a acestuia.

La Corn,

locul unde râul Suceava se abate spre dreapta, către localitatea

Vicovu de Jos.

Între Coturi,

loc cultivat al localităţii Vicovu de Jos, unde se întâlnesc doi

afluenţi ai pârâului Remizău, formând numeroase meandre.

Pe Crac,

zona de confluenţă a pâraielor care formează pârâul Remizău,

afluent pe dreapta al râului Suceava.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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La Crivăţ,

deal situat în partea de sud a localităţii Vicovu de Jos, la hotarul

cu satul Voitinel, care aparţine comunei Gălăneşti, unde iarna bate foarte puternic
crivătul.
'

În Crucile Drumurilor,

locul de intersecţie a drumurilor judeţene Rădăuţi

Putna şi Marginea-Putna.

În Cruşâni,

o parte a islazului comunal, acoperită cu o vegetaţie bogată de
arbuşti, nwniţi cruşâni.

Dealul Bisericii,

deal situat în apropierea bisericii din localitatea Vicovu de

Jos, la o altitudine de circa 500 m.
Dealul Buboi, deal situat în cătunul Caliuha, la o altitudine de

350 m, cu

formă circulară.

Dealul Crucii,

un deal situat în partea de sud a localităţii Vicovu de Jos, pe

care se află amplasată o cruce mare, în amintirea eroilor căzuţi în timpul celor două
războaie mondiale.

Dealul Leahului,

deal cu o altitudine de

537 m, situat în partea de est a

localităţii. Aici a avut loc o bătălie între moldoveni şi Ieşi, de unde şi denwnirea de

Dealul Leahului.
Dealul Slatinii,

deal care face parte din Obcina Mare, îşi are poalele în
apropierea unei ocne de slatină.

La Dispensar,

loc situat în partea de est a localităţii, pe care se află

dispensarul comunal.

În Dosul Arşiţei,

partea umbrită a Dealului Arşiţa, adică partea îndreptată

spre nord.

Între Dâmburi,

dealuri mici situate la contactul dintre terasa de

20 m a râului

Suceava şi zona de podiş.

Drumul Câmpului,

drumul care străbate de la un capăt la altul cătunul nwnit

Câmpu.

La Fabrică, loc situat în partea de nord a localităţii Vicovu de Jos, pe care se
află amylasată Fabrica de Cherestea.
In Faţa Arşiţei, partea expusă soarelui a dealului Arşiţa, partea de sud a
acestuia.

În Fundoaie, fundul unei văi din islazul comunal, unde îşi are izvoarele un
pârâiaş mic, afluent al pârâului Caliuha.
La Gară, loc situat în partea de nord, pe care se află Staţia C.F.R. Vicovu de Jos.
La Gât/an, un loc strâmt din pădurea localităţii, care face legătura între două

poieni.

Grădinuţa,

loc special amenaj at în pădurea în care se cultivau puieţii pentru

reîmpădurirea zonei care a suferit diverse calamităţi sau a fost defrişată.

Gropana, scufundătură circulară, destul de adâncă, din islazul comunal al
localităţii Vicovu de Jos, folosită pentru păşunatul animalelor.
Gruieţul, deal domol situat în partea de est a localităţii, parte componentă a
Dealului Leahului.

Hăţoaga,
din pădure.

pantă abruptă a Dealului Aluniş, pe unde cetăţenii îşi trag lemnele
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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La Humărie,

4

o vale adâncă; în timp, a suferit o serie de alunecări de teren, în

urma cărora straturile de humă au rămas la suprafaţă.

teren,
ari.

La Iezer, o porţiune din pădurea localităţii pe care se află un izvor.
La Lac, suprafaţă din pădurea localităţii care, în urma unor alunecări
a barat un afluent al pârâului Caliuha, formând un lac cu o suprafată de 50
'

În unna colmatării apelor provenite de pe versanţi, aproape a secat.
Leurda, zonă împădurită în cătunul Rernizău, în care creşte leurda,

de
de

plantă cu

flori albe şi cu miros de usturoi.

Sub Livadă,

porţiune de teren situată în partea de sud a localităţii, aflată la

hotarul dintre livezile îngrădite ale locuitorilor şi islazul comunal.

La Livezi,

suprafaţă de teren, de mare întindere, situată în estul localităţii, pe

care se află mai multe ogoare.

La Loză, ţinut mlăştinos din ţarina localităţii, bogat în arbuşti numiţi lozii.
În Luncă, făşie de teren de-a lungul râului Suceava, folosită ca păşune pentru

animale.

La Lutărie,

loc de unde se ia pământ (lut) bun pentru lipitul caselor, situat în

cătunul Caliuha.

La Lutul Roşu,

porţiune de teren din bazinul superior al pârâului Rernizău, în

care apele au străpuns straturi de sol de culoare roşiatică.

La Macul Roşu,

suprafaţă de teren din cătunul Câmpu al localităţii Vicovu

de Jos, pe care cresc foarte mulţi maci roşii.

Malul,

deal situat

în partea de vest a comunei, considerat terasa de 50 m a

râului Suceava.

Margine, cătun situat în partea de est a localităţii Vicovu de Jos.
Măgura Mare, poiană mare situată pe culmea Obcinei Mari, la o altitudine
de 825 m.
Măgura Mică, poiană mai mică, situată în continuarea Măgurei Mari.
În Mesteceni, ţinut împădurit din cadrul islazului comunal, în care arborele
preponderent este mesteacănul.

La Moară,

loc situat în partea de nord a localităţii Vicovu de Jos, în lunea

râului Suceava, pe care este amplasată moara.

La Trei Movi/e,

trei dealuri mici, sub forma unor movile, ce fac parte din

islazul comunal. Se crede că acestea ar fi nişte gropi comune ce datează din epoca
medievală.

Obcina,

loc împădurit,

în apropierea culmii principale a Obcinei Mari. Iorgu

Iordan afirmă că obcina este "culmea, coama munţilor care continuă lanţul de
munti de la un pisc la altul şi pe care se poate umbla cu carul" .

'

În Ochiuri,

porţiuni din pădurea localităţii Vicovu de Jos, cu arbori care au

fost doborâti de vânturi.

În P�ct,

zonă situată în partea de est a localităţii, în care arendaşul şi o parte

din locuitori încheiau o serie de învoiri agricole pentru pământul dat în folosinţă.
Denumirea vine de la substantivul păctuire, care înseamnă "înţelegere" .
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Între Păduri, suprafaţă cu făneţe, situată între pădurea Vicovului de Jos şi
pădurea Voitinelului.
Păstăiata , porţiune din pădurea cătunului Remizău, în care majoritatea
arborilor au fructul sub formă de păstaie.
Piciorul Porcului, zonă în care mistreţii îşi aveau hăţaşul pentru atacarea
culturilor agricole de la marginea localităţii.
Sub Piciorul Porcului, zonă împădurită cu smidă, în care trăiau mistreţii. Are
forma unui picior de porc.
Între Pâraie, zona de confluenţă a doi afluenţi ai pârâului Putredu.
Pârâul Adânc, afluent al pârâului Remizău, cu o vale adâncă, săpată între
versanţii Obcinei Mari.
Pârâul Bourei, pârâu situat în pădurea cătunului Remizău. Denumirea vine
de la boncănitul animalelor cervidee în timpul împerecherii lor pe pârâu şi pe
teritoriul aferent acestuia.
Pârâul Calului, o porţiune de teren din islazul comunal, băhnoasă, unde
creşte pipirigul şi rogozul. În timpul verii, aici se pasc caii.
Pârâul Creţu, afluent al râului Suceava, acest pârâu meandrat străbate terasa
de 50 m a râului Suceava.
Pârâul Dealului, pârâiaş care fragmentează Dealul Babei; este un mic
afluent al pârâului Remizău.
Pârâul Fântânii, un pârâiaş care străbate o vale în capătul căreia se află o
făntână prevăzută cu ştiubei.
Pârâul Humăriei, pârâu care străbate valea Humăriei, erodând straturile de
humă.
Pârâul Malul, afluent al Pârâului Remizău, care străbate terasa de 50 m a
râului Suceava, numit Mal.
Pârâul Putredu, afluent al pârâului Remizău. Denumirea lui provine din
faptul că pe tot cursul lui se găsesc arbori tăiaţi şi putreziţi.
Pârâul Remizău, afluent principal pe dreapta al râului Suceava, care străbate
comuna din partea de sud-vest spre nord şi colectează aproape toate pâraiele din
localitatea Vicovu de Jos.
Pârâul Remizăul Sec, afluent al pârâului Rernizău care, în timpul verilor
secetoase, se scurge sub prundişurile albiei minore.
Pârâul Slatinii, afluent pe stânga al pârâului Remizău, care trece pe lângă
una din f'antânile de slatină ale localităţii Vicovu de Jos.
În Plopi, o porţiune din pajiştile naturale ale localităţii Vicovu de Jos, pe
care cresc mulţi plopi.
Podul cel Mare, un pod care face legătura între localităţile Vicovu de Jos şi
Vicovu de Sus.
Podul Slatinii, loc tabular aflat în partea de nord-vest a localităţii, în
apropierea uneia dintre fântânile de slatină.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Podul Topliţei, un pod peste pârâul Remizău, înainte de vărsarea acestuia în
râul Suceava.
Poiana lui Cer, porţiune de fâneţe naturale, situată în vestul localităţii
Vicovu de Jos, la cea mai mare altitudine a fâneţelor naturale, hotar cu suprafaţa
împădurită.
Poiana Stânişoara, poiană de mare întindere, situată la hotarul dintre
localitatea Vicovu de Jos şi localitatea Putna. De foarte mulţi ani aici se obişnuieşte
să se facă stână.
Poiana Tarniţa, poiana situată în Obcina Mare, în apropierea Poienii
Stânişoara; Iorgu Iordan o numeşte "şea, lăsătură domoală între două culmi" .
În Priloage, suprafaţă de teren care a aparţinut, în trecut, Hergheliei
Gălăneşti şi, în urma împroprietăririi, o parte din ţăranii nevoiaşi au primit aici câte
o bucată de pământ, numită prilog.
La Preluci, o zonă cu pajişti naturale, între două suprafeţe împădurite, situate
în sudul localităţii.
La Primărie, loc situat în centrul localităţii Vicovu de Jos, pe care este
amplasat Consiliul Popular.
În Prund, albia minoră a râului Suceava, formată din pietriş amestecat cu
nisip şi cu puţină argilă.
La Punţi, punţi peste râul Suceava situate în cătunul Margine, ce fac legătura
între localitatea Vicovu de Jos şi localitatea Bilca.
La Răstoacă, un pârâiaş situat în cătunul Remizău, izvorând din Dealul
Babei.
Între Rădăcini, o porţiune de teren din cătunul Caliuha, cu rădăcini rămase la
suprafaţă, în urma tăierii arborilor seculari.
Remizău, cel mai mare sat al comunei Vicovu de Jos, situat în partea de vest
a acesteia.
La Râpa Galbenă, mal abrupt al pârâului Remizău, în care apar la suprafaţă
straturi de nisip galben.
La Rohatcă, loc de intrare în Pădurea Crivăţ, prevăzut cu o barieră.
Rugeasca , zonă din partea de vest a localităţii, străbătută de pârâul
Rugeasca, a cărui apă conţine numeroase substanţe feruginoase.
La Saivan, o suprafaţă cu făneţe naturale din ţarina localităţii Vicovu de Jos,
pe care au fost construite adăposturi pentru animale.
În Sesie, porţiune de teren arabil care a aparţinut bisericii.
În Selişte, zonă care face parte din moşia satului şi constituie principala
suprafaţă cultivată a localităţii Vicovu de Jos.
Secătura, teren mlăştinos situat în cătunul Caliuha, redat agriculturii în urma
unor desecări.
Slatina, teren situat în sud-vestul localităţii, în care îşi fac apariţia izvoare de
apă sărată.
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În Smidă,

151

loc împădurit cu arbori foarte deşi, situat în pădurea localităţii

Vicovu de Jos.

La Spânzurata,

loc în pădurea din Dealul Slatinii, unde s-a spânzurat un

cetătean.
·

Între Suişuri, pantă abruptă împădurită,

cu numeroase cărări, ce face legătura

între localitătile Vicovu de Jos şi Putna.

În Stâ�jeni,

porţiune din ţarina localităţii, în care cresc o serie de plante

erbacee perene, numite stânjeni 1 •

in Şaibă,

adâncitură situată în partea de sud a localităţii, pe islazul comunal,

sub forma unei potcoave.

La Ştric, loc de trecere a căii ferate peste un drum comunal .
În Tablă, ţinut împădurit, situat î n partea d e sud a localităţii,

sub formă

dreptunghiulară, acoperit cu arbori, în special brad.

Tăpşan,

pantă abruptă de la baza Dealului Aluniş. În termeni geografici,

tăpşan înseamnă deal abrupt.

Toloaca, parte a islazului comunal, situată la marginea cătunului Caliuha.
in Topile, o baltă care se află pe islazul comunal al localităţii Vicovu de Jos,

în partea de est a acesteia, în care, mai înainte, se topeau inul şi cânepa.

La Troei,

loc situat pe

Pârâu la Vicovanu,

în apropierea pădurii, unde se

adăpau vitele.

Ţarina,

o parte din teritoriul localităţii Vicovu de Jos, situată în partea de

vest a acesteia, folosită de locuitori pentru păşunatul animalelor.

in Ţiflă, vârf de deal situat în partea de est a localităţii Vicovu de Jos.
Vatra Satului, teritoriu al localităţii Vicovu de Jos, situat în centru, unde s-au

construit primele locuinte.

in Vârful Arşiţei:

vârful unui deal, defrişat prin arderea pădurii, situat în

partea de sud a localităţii.

La Vulpărie,

loc cu vizuini făcute în pământ, în faţa căreia vânătorii puneau

momeală, în scopul ademenirii şi stârpirii vulpilor.

Particularităţile lingvistice ale toponimiei din comuna Vicovu de Jos
1) Morfosintaxa
Faptele care aparţin morfologiei sunt puţin numeroase în toponimie. Aceasta
din cauza modului cum sunt formate cele mai multe nume de locuri româneşti.
Marea majoritate a topicelor sunt apelative. Fiind apelative, cele mai multe dintre
1 [Stânjen, stânjeni, s. m., aici, iris (Iris germanica), stânjen de baltă, stânjen galben; folosit
mai ales cu forma de plural; variantă populară: stânjinei. Nume dat mai multor specii de plante
erbacee perene, din flora spontană ori horticolă, cu frunze lungi în formă de sabie şi cu flori mari,
violete, albastre, albe sau galbene, folosite în farmaceutică şi parfumerie; în flora spontană, frecventă
este varietatea cu flori galbene.http://cimec.ro
După autorii /DEX
'98 < bg. stă(n)ien. ]
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ele pot fi studiate după criterii strict lingvistice. În alte cazuri, nwnele topice sunt
docwnente de limbă, prezentând importanţă pentru fonetica, morfologia şi sintaxa
unui grai.
Un număr însemnat de topice constă dintr-un grup de cuvinte legate între ele
prin diverse raporturi gramaticale, care se exprimă cu ajutorul morfemelor
corespunzătoare. Dar variaţia lor morfologică este redusă. Cel mai des se foloseşte
formula: substantiv la nominativ, urmat de un substantiv la genitiv. Deoarece
marea majoritate a topicelor sunt apelative (mai ales substantive şi adjective),
elementele morfologice se referă la gen, număr, caz sau la structura numelor
topice.
În privinţa nwnărului, constatăm că cele mai multe toponime din comuna
Vicovu de Jos au formă de singular: Arşiţa, Leurda, La Lac, La Moară, La Gară,
Obcina, La Vulpărie, La Căsută, La Corn, În Tablă, În Bahna, În Fundoaie, În
Pact, În Şaibă, În Gropană, Câmpul, Malul, Lutul Roşu, Râpa Galbenă, În Sesie,
În Pnmd, La Loză etc.
O altă serie de nume toponimice apar la plural: În Arsuri, Aluniş, În Cireşei,
În Burceni, În Cărceni, În Cârsteni, La Jidani, Între Dâmburi, Între Păduri, Între
Pâraie, Între Suişuri, În Topite, Trei Movi/e etc.
Genul gramatical al unor nwne de locuri diferă de cel al apelativelor
corespunzătoare. În această privinţă întâlnim două situaţii: unele nwne aparent
feminine sunt masculine, iar altele cu aspect masculin au la bază substantive
feminine. În comuna Vicovu de Jos cele mai multe toponime aparţin genului
feminin: În Arsuri, Arşita, Bahna, Slatina, Între Rădăcini, La Preluci, Grădinuta,
La Loză, Sub Livadă, La Moară, În Ţarină, În Luncă, La Râpa Galbenă, La
Barieră etc.
Mai putin numeroase sunt toponimele de genul masculin: În Mesteceni, În
Plopi, În Cir�şei, În Cruşâni, Pe Crac, În Stânjeni. Toponimele de genul neutru
sunt, de asemenea, puţine la număr: La Lac, Malul, La Lutul Roşu, Între Dâmburi,
În Ochiuri, La Gruiet.
Întâlnim topo�ime formate din două substantive, ambele de genul feminin:
Cărarea Ocnei, Poiana Bruchii; primul de gen feminin, iar al doilea de gen neutru:
Coasta Ma/ului, Crucile Drumurilor, Vatra Satului; ambele substantive neutre:
Pârâul Dealului; primul neutru şi al doilea masculin: Pârâul Rusului, Pârâul
Calului; primul neutru şi al doilea feminin: Podul Slatinii, Pârâul Slatinii, Pârâul
Fântânii, Dealul Slatinii, Dealul Crucii, Podul Topliţei.
În localitatea Vicovu de Jos se întâlnesc şi nume topice compuse, dintre care
un element este la singular şi al doilea la plural: Pârâul Ţiganilor, Pârâul Bourei,
Podul Pleşcanilor etc.
În ceea ce priveşte cazul, observaţii deosebite nu sunt de făcut. Potrivit
structurii sintagmei româneşti, numele topice stau în cazul nominativ şi acuzativ.
Când un substantiv este urmat de un determinant, cel de-al doilea stă, de obicei, în
cazul genitiv; este posibil, însă, ca el să stea şi în cazurile nominativ sau acuzativ.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Iată o serie de astfel de exemple: În Arsuri, La Adăpători, Arşiţa, La Lutărie, În
Gropană, La Humărie, Malul, Podul Topliţei, La Râpa Galbenă, Gârlele lui
Todirel, În cot la Filip, Coasta la Huzurica, Fântâna la Tănăseni, Pârâul lui
Manole, La Livezi, Dealul la Larion, Poiana lui Cer, Între Dâmburi, Sub Livadă,
Cărarea Ocnei etc. După cum se observă, aproape toate topicele, în cazul acuzativ,
sunt precedate de prepoziţiile în, între, la, sub.
Din punct de vedere al sintaxei nu sunt de semnalat fapte deosebite, mai ales
dacă ţinem seama de faptul că multe topice sunt monomembre. Totuşi, întâlnim şi
sintagme în cadrul cărora putem urmări fie construcţii vechi, dispărute azi, fie
structuri specifice.
1 ) Genitive cu articolul antepus: acestea se întâlnesc, mai ales, înaintea
numelor de persoană masculine. Uneori, aceste nume sunt, de fapt, porecle care
n-au devenit, încă, toponime. Toponimele care au genitive cu articol antepus se
referă, în primul rând, la raporturi de proprietate: Gârlele lui Todirel, Fântâna lui
Fleondor, Fântâna lui Zăhărnăn, Pârâu/ lui Manole.
2) Genitivele se formează şi cu articolul enclitic postpus. În mare parte,
acestea sunt antroponime de genul masculin: Pârâul Popii, Pârâul Ţiganilor,
Pârâul Rusului, Dealul Leahului, Drumul Câmpului, Piciorul Porcului.
"
Articolul de genitiv-dativ proclitic are forma "lu : Poiana lu Cer, Pârâul lu
Manole, Gârlele lu Todirel, Fântâna lu Fleondor.
Articolul hotărât enclitic -1 nu se pronunţă: Pârâu(/) Slatinii, Podu(l) cel
Mare, Dealu(l) Bisericii, Podu(l) Pleşcanilor.
Numele propriu masculin cu formă feminină păstrează articolul enclitic la
genitiv, în timp ce, în vorbirea obişnuită, articolul este proclitic: Groapa Pleştii.
Articolul hotărât de genitiv -ei a devenit -ii prin închiderea lui e la i: Pârâul
Frăsânii, Dealul Babii, Dealul Slatinii. După consoane dure, acest i devine î: La
Livezî, La Iezîr.
Cazul acuzativ se formează cu ajutorul prepoziţiilor la, în, între, sub: În
Smidă, În Arini, În Şaibă, La Gruiet,
' La Fabrică, La Jidani, Între Păduri, Între
Coturi, Între Dâmburi, Sub Livadă.
Predomină formarea acuzativului cu prepoziţiile la şi în.

2) Formarea cuvintelor
Numărul relativ mare de toponime culese de pe teritoriul comunei Vicovu de
Jos, formată din câteva cătune aşezate în zona de contact dintre deal şi podiş,
dovedeşte că oamenii simt nevoia, de ordin practic, de a da un nume şi celui mai
neînsemnat loc pe care împrejurările vieţii de toate zilele îi pun în situaţia de a-1
cunoaşte. Ei simt nevoia de a da nume la orice loc, pentru a-1 putea apoi identifica,
deosebindu-1 astfel de numele altor obiecte geografice.
Academicianul Iorgu Iordan a arătat că "subiectele vorbitoare nu cunosc
nicio piedică şi nicio limită în domeniul derivării, când nevoia cere să recurgă la
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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acest mijloc de creaţie. D e la orice temă ş i cu orice sufix poate s ă ia naştere un
nume topic nou, menit să caracterizeze, să definească pe scurt un loc a cărui
aşezare geografică impune utilizarea unui toponim dej a existent, eventual al unui
apelativ, ajutat de un element determinativ pentru ca locul respectiv să capete fiinţă
în conştiinţa regiunii unde se găseşte".
O serie de toponime se formează cu ajutorul unor sufixe: -ană: Gropană;
-ărie: La Humărie, La Vulpărie, La Bursucărie, La Lutărie; -ători: La Adăpători;
-ătură: Secătură; -easca: Rugeasca; -eni : În Andrieni, În Burceni, În Carceni, În
Rotăreni; -ani: În Şorodocani; -iţa: Arşiţa; -iş: Aluniş; -uri: În Arsuri; -oaie: În

Fundoaie.

Întâlnim câteva toponime construite cu ajutorul unor sufixe diminutivale: -ei:

În Cireşei, Pârâul Bourei; -eţ: La Gruieţ; -işoara: Poiana Stânişoara; -uţă:
Grădinuţă.
Dintre sufixele înregistrate, cel mai productiv pare să fie sufixul -eni:
Fântâna la Tănăseni.

În privinţa structurii toponimelor întâlnim mai multe situaţii:
1 ) substantiv + substantiv cu articol antepus: Poiana lui Cer, Pârâul lui
Manole, Fântâna lui Fleondor; 2) substantiv + substantiv cu articol postpus:
Pârâul Popii, Podul Slatinii, Vatra Satului, Dealul Leahului; 3) substantiv +
substantiv: Poiana Tarniţa, Poiana Stânişoara, Pârâul Bourei; 4) substantiv +
adjectiv: Măgura Mare, Măgura Mică, La Râpa Galbenă, La Macul Roşu;
5) substantiv + prepozitie + substantiv: Dealul la Larion, Coasta la Mina, Dealul
la Baciu; 6) prepozitie + substantiv nearticulat: În Arini, În Mesteceni, În Prund, În
'
Luncă, Lp Punţi; 7) locuţiune prepoziţională + substantiv cu articol postpus: Î'!.. faţa
Arşiţei, In dosul Arşiţei; 8) prepoziţie + substantiv + prepoziţie + substantiv: In cot

la Filip, În vârfla Zaharie, În groapă la Gulan.
3) Lexicu/

Majoritatea denumirilor sunt apelative, adică elemente ale lexicului curent
care, în anumite împrejurări, au căpătat valoare de nume proprii. Acest fapt nu le
schimbă, însă, natura iniţială, deci ele pot fi studiate şi după criterii strict
lingvistice, întocmai ca materialul lexical curent.
Dar toponimia poate fi studiată nu numai din punctul de vedere
"
semasiologic (sau onomasiologic). Numeroşi termeni topici - susţine Iorgu Iordan
- provin din apelative pe care limba actuală nu le mai cunoaşte, fie că ele au
dispărut în cursul vremii, alţi termeni au la bază cuvinte care au existat adesea
numai în graiurile populare din regiunea respectivă. Studierea lor contribuie la
îmbogăţirea şi adâncirea cunoştinţelor noastre despre evoluţia lexicală, cât şi la
precizarea deosebirilor dialectale dintre diversele regiuni. " (Toponimia
românească, p. 7)
Prezentarea şi prelucrarea materialului toponimie din comuna Vicovu de Jos
urmăreşte, în primul rând, înregistrarea de termeni entopici, cât şi înregistrarea
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fenomenelor de limbă, deoarece acestea sunt specifice fiecărei regiuni şi, prin
analiza lor, putem cunoaşte mai bine diferenţa sau asemănarea care există în
principiile ce domină toponimia unei regiuni geografice mai întinse, cât şi
asemănările sau deosebirile ce le întâlnim în vorbirea curentă, de la o regiune la alta.
În Arini: ca toponim înseamnă un loc mlăştinos; ca apelativ este numele unui arbore
care are nevoie de multă umezeală; Bahna: este un cuvânt specific moldovenesc,
care înseamnă loc mlăştinos, acoperit cu iarbă, cu acest înţeles se foloseşte şi în
graiul locuitorilor şi ca toponim; Cot, loc unde un drum, o apă îşi schimbă brusc
direcţia, sau colţ al unei camere (cu acest înţeles este folosit în graiul locuitorilor);
Cărămidărie, loc unde se face cărămida, dar şi o mulţime de cărămizi; Groapă,
gaură săpată în pământ, pentru a planta ceva sau pentru a însiloza diferite produse,
sau mormânt; Humărie, loc de unde oamenii luau huma pentru a vărui brâiele la
case; Lutărie, loc de unde se ia pământ, bun pentru lipitul caselor, dar şi cantitate
mare de humă; Mesteceni, arbori cu coaja albă şi ramurile lăsate în jos, până aproape
de pământ. Din mlădiţele tinere se confecţionează măturoaie; Priloage, loc de arătură
lăsat necultivat, azi se foloseşte din ce în ce mai rar.
Majoritatea termenilor au la bază un apelativ entopic sau un nume de
persoană sau poreclă. Observăm în toponimia localităţii Vicovu de Jos existenţa
unor apelative dispărute azi din grai. Nume topice ca Arşiţa, Preluca, Obcina sunt
semnificative în această privintă. Apelativele de la baza acestor nume au dispărut
din graiul actual al locuitorilor: Întâlnim în toponimia Vicovului de Jos o serie de
nume de locuri care au la bază apelative cunoscute numai în Bucovina sau, în
general, în jumătatea de nord a ţării: La Rohatcă, Sesia Popii, În Smidă, La Loză,

Bahna.
În ceea ce priveşte stratificarea toponimică, numele de locuri din localitate
pot fi clasate în mai multe grupe:
1 ) Stratul românesc este cel mai vechi, cel mai important şi care are un
caracter stabil, având la bază apelative de origine latină, dar şi de alte origini,
întâlnite şi azi în graiul locuitorilor. Aceste toponime, alături de documentele
istorice şi de arheologie, fac dovada continuităţii neîntrerupte a românilor, care au
numit, din cele mai vechi timpuri, locurile pe care le stăpâneau.
2) Stratul slav este slab reprezentat în toponimia localităţii Vicovu de Jos.
Cele mai multe toponime sunt pseudoslave. Aşa cum a arătat Emil Petrovici, astfel
de nume sunt creatii româneşti, având la bază apelative de origine slavă, ca în
exemplele: Între Ddmburi, În Luncă, Obcina.
3) Numele topice de alte origini nu se constituie propriu-zis în straturi.
Întâlnim în Vicovu de Jos apelative de alte origini (maghiară, turcă, rusă, bulgară),
dar numele topice create pe baza lor sunt formaţii româneşti.
Din punct de vedere al etimologiei apelativelor întâlnim termeni diferiti ca
provenienţă: - latină: arşiţă, arsură, cărare, câmp, coastă, cot, cruce, fântână,
mesteacăn, moară, arin, casă, pădure, râpă; - slavă: deal, slatină, luncă, poiană,
răstoacă; - ucraineană: bahnă, huci, rohotă, loză, cruşân; - maghiară: dâmb;
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- bulgară: mac, humă, topilă, stânjen; - albaneză: pârâu, mal, groapă, măgură. În
proporţii reduse întâlnim şi termeni de origine germană (ştric, şaibă), franceză
(gară, dispensar, barieră), turcă (bursuc, saivan), neogreacă (cărămidă), la care se
adaugă termeni cu etimologie multiplă (grădină, livadă, pact, priloagă) sau cu
etimologie necunoscută (gruieţ, creţ, stână, baei).
Din totalul de 1 7 1 toponime cercetate, 1 05 sunt toponime simple, iar 66 sunt
toponime compuse: toponime personale
53; toponime descriptive - 1 1 8 .
Toponime personale formate cu: nume de botez: 1 2; nume d e familie: 24;
porecle: 1 7.
-

Concluzii
Lucrarea de faţă a prezentat şi analizat, din punct de vedere lingvistic, un
număr de 1 7 1 toponime culese pe baza unor anchete de teren, efectuate în comuna
Vicovu de Jos din judeţul Suceava.
Numele topice au fost înregistrate pe teren numai atunci când am fost siguri
de realitatea la care se referă. S-a putut constata că toponimia acestei comune
reflectă evoluţia şi geografia acestor locuri. Ţinând seama de situaţia specială a
acestei regiuni, determinată, pe de o parte, de migraţia populaţiei transilvănene în
aceste locuri, iar pe de altă parte, de reperele istorice ale Bucovinei, s-au putut
întelege
şi explica, mai uşor, unele toponime din zonă.
'
În vederea cunoaşterii trecutului istoric al localitătii am consultat diferite
colecţii de documente publicate, monografii sau docum�nte parohiale. În unele
cazuri, am avut în vedere şi tradiţia locală, care, însă, trebuie privită critic, întrucât,
de multe ori, este departe de adevărul istoric.
Au fost consultate, de asemenea, hărţi militare şi geografice.
Putem menţiona faptul că descrierea şi explicaţia numelor topice s-a făcut
numai după ce am fost siguri de realitatea la care se refereau aceste toponime.
Inventarierea numelor topice s-a făcut indiferent de faptul dacă ele sunt,
potrivit clasificării academicianului Iorgu Iordan, topografice, sociale, istorice sau
psihologice.
Au fost înregistrate, astfel, nume de locuri foarte vechi, atestate de documente
"
istorice (unul din ele este chiar numele comunei ,,Jicov, partea de jos - aşa cum
apare în documentul din 1 2 martie 1 458), alături de toponime recent apărute, în
legătură cu noile realităţi sociale şi economice (La Gară, La Fabrică etc.).
S-a putut urmări, astfel, legătura numelor topice cu istoria aşezării şi cu
configuraţia terenului.
Numele topice adunate se referă la dealuri, văi, ape, părţi ale comunei,
terenuri agricole, păduri, poieni, locuri izolate, râpe, lunci, fântâni, drumuri şi uliţe,
grupuri de copaci, fâneţe şi păşuni, instituţii social-economice şi culturale,
manifestându-se o grijă deosebită pentru descrierea şi localizarea exactă a unor
nume topice cunoscute numai de către vârstnici.
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În ceea ce priveşte numele localităţii, el apare în diferite forme de-a lungul
timpului. Au fost consemnate, astfel, în lucrare, formele sub care apare localitatea
în documentele medievale ( Jicov" sau Gicov") sau în documente oficiale din
"
"
timpul stăpânirii austriece în Bucovina, în actele oficiale din perioada 1 775-1 9 1 8
sau chiar în unele dicţionare şi lucrări istorice, publicate în limba germană,
poloneză sau rusă, în această perioadă.
S-a constatat, de asemenea, că din punct de vedere al etimologiei
apelativelor, se întâlnesc termeni diferiţi ca provenienţă: latină, slavă veche,
rutheană/ucraineană, bulgară, maghiară.
Aşezarea geografică a comunei se reflectă în numeroase hidronime formate
pe baza unor entopice ca pârâu, lac, gârlă, cot, oronime formate pe baza entopicelor
deal, râpă, vale, groapă, şi în toponimele numeroase care cuprind entopicele arşiţă,
poiană, luncă etc.
Un număr mare de topice s-au format din entopice, care indică forma,
însuşirea sau poziţia locului respectiv: Pârâul Adânc, Râpa Galbenă, Lutul Roşu.
Există şi toponime istorice ca Dealul Leahului sau chiar Remizău (acesta din
urmă este explicat printr-o legendă), care atestă trecutul istoric al zonei.
Câteva toponime indică trecerea prin acest ţinut a unor oameni de altă
naţionalitate sau veniţi din alte regiuni ale ţării: La Jidani, Pârâul Rusului, Pârâul
Ţiganilor etc.
Numeroase toponime sunt formate din apelative, la care se adaugă numele
proprietarului: Fântâna la Tănăseni, Coasta la Huzurica, Coasta la Lăbeni,
Gârlele lui Todirel, Lunea la Puric, În vâif la Zaharie, Podul Pleşcanilor, Fântâna
la Fleondor, În toloacă la Andriucă, Fântâna la Zaharnău etc.
Din punct de vedere lingvistic, toponimia localităţii Vicovu de Jos reflectă
principalele trăsături ale subdialectului moldovenesc. Se adaugă, însă, şi unele
particularităţi întâlnite constant în Bucovina, câteva aduse de populaţia venită din
Transilvania.
Studiată din perspectivă istorică şi lingvistică, toponirnia comunei Vicovu de
Jos prezintă unele aspecte interesante pentru istoria zonei şi pentru istoria limbii
române, în general. Ilie Dan considera toponimele martori ai istoriei", care
"
dovedesc vechimea şi continuitatea românilor" în această zonă a ţării.
"
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VALORI ETNOGRAFICE ÎN ROMANUL
LUI VASILE POSTEUCĂ, BĂIA TUL DRUMULUi
GHEORGHE C. PATZA

Ethnographische Werte im Roman Băiatul drumului
von Vasile Posteucă
(Zusammenfassung)

•

Hundert Jahre nach der Geburt des Bukowiner Schriftstellers Vasile Posteucă
bringt der vorliegende Beitrag den nachgelassenen, 2000 verOfentlichten Roman
Băiatul drnmului [lmmer untenvegs] hervor, der sich durch ethnographische Werte,
Volkshumor und durch die Kunst des literarischen Portriits auszeichnet. Die Schlussfolgerung
des Verfassers dieses Beitrags ist, dass Vasile Posteucă an die grossen Moldauischen
Erzăhler - Ion Neculce, Constantin Negruzzi, Ion Creangă şi M ihail Sadoveanu zweifellos angereiht werden solite und weist darauf hin, dass ei ne kritische Auflage des
Romans, vielleicht als Projekt eines grossen rumănischen Verlags notwendig wăre.
Schliisselworter und -ausdriicke: Roman, literarisches Symbol, ethnographische
Werte, Miindlichkeit des erzăhlenden Stils, Volkshumor, literarisches Portriit, kritische Auflage.

Prozatorul bucovinean Vasile Posteucă ( 1 9 1 2-1 972) încheie seria strălucită a
povestitorilor moldoveni, ce începe cu cronicarul Ion Neculce şi se continuă cu
Constantin Negruzzi, Ion Creangă şi Mihail Sadoveanu2 •
1 Vasile Posteucă, Băiatul drnmului, roman, Edi�e îngrijită şi prefaţată de Ion Creţu, întregită cu un
glosar de Vianor Bendescu, Cârnpulung [Moldovenesc], [Fundaţia Culturală] Biblioteca "Mioriţa", 2000.
Traducere: Ştefănita-Mihaela Ungureanu.
2 În lucrările biobibl i ografice din Bucovina există puţine referiri la Vasile Posteucă: Emil Satco,
"
Ioan Pînzar, Dicţionar de literatură Bucovina, Suceava, Biblioteca Bucovinei "I.G. Sbiera , 1 993, p. 1 8 1 ;
Grigore C. Bostan, Lora Bostan, Pagini de literatură română. Bucovina, regiunea Cernăuţi, 1 775-2000,
Cernăuţi, Editura "Alexandru cel Bun", 2000, p. 35 1 -356; Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, voi. I,
Iaşi-Suceava, Editura Princeps - Biblioteca Bucovinei " I.G. Sbiera", 2004, p. 259-260. Puţine sunt şi
referirile la viaţa şi activitatea acestui scriitor român, publicate în afara provinciei, până în jurul anului
2000. Dintre acestea: Adrian-Dinu Rachieru, Poeţi din Bucovina, Selecţie, studiu introductiv şi profiluri
critice, Timişoara, Editura Helicon, 1 996, p. 339-345; Florin Manolescu, Enciclopedia exilului literar
românesc, 1945-1989. Scriitori, reviste, instituţii, organizaţii, Bucureşti, Editura Compania, 2003,
p. 580-583; Eugen Simion (coord. gen.), Dicţionar general al literaturii române, voi. V (P-R),
Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2006, p. 409--4 1 2 .
•
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Scris şi rescris într-o perioadă de timp îndelungată, Băiatul drnmului a fost
corectat şi îmbogăţit, "dar structura întregului roman rămâne cea gândită şi
realizată iniţial"3.
Cele treizeci şi trei de capitole ale cărţii scriitorului Vasile Posteucă, de la a
cărui naştere se împlineşte un secol, sunt alcătuite din lacrimi sublimate din plânsul
copilului Ţâlică, însuşi autorul cărţii, orfan de război, prea mic spre a-şi fi cunoscut
tatăl: cel care şi-a întârziat mersul la şcoală cu doi ani, fiindcă nu avea hăinuţe cu
care să iasă în lume; Ţâlică cel bătut cu răutate de tatăl vitreg, pentru nimica; plânsul
copilului bolnav, izolat într-un spital improvizat, pe ale cărui braţe a închis ochii
pentru totdeauna cea mai dragă dintre fetiţe, colega sa de bancă; nesf'arşitul plâns al
mamei, lleana, rămasă a-şi creşte singură cei şase copii, după plecarea fără întoarcere
a soţului Irirnie, pe care îl iubea cu patimă, fiind el un bun gospodar, pasionat de
creşterea cailor, dar şi petrecăreţ rară pereche, neîntrecut la cântec şi joc, alături de
care se simţea împlinită; plânsul băiatului sărac, îndrăgostit de o fată bogată, care a
ales să se înece într-un lac, împreună cu rodul dragostei lor, nou-născut, în loc să se
mărite cu altul, impus de un tată inflexibil; plânsul credinciosului Nistor, rămas
singur după pierderea prietenului său din tinereţe; în sfârşit, plânsul tuturor văduvelor
şi al orfanilor rămaşi fără sprijin din pricina războiului.
Romanul începe şi se termină rotund, cu simbolul mărului înflorit, din curtea
casei părinteşti, un copac de o frumuseţe uluitoare, dătătoare de speranţă şi
optimism, imagine care l-a urmărit toată viaţa pe autor: "Mărul donmesc din faţa
casei e în floare. Un stog uriaş de flori roşii şi albe, de zumzet de albine. Dedesubt:
iarba deasă, ţesută în covor verde. Deasupra: cerul albastru, împodobind mărul.
Nesfârşit de adânc, sonor de albastru',4.
Sunt multe întâmplări, atât de triste în cuprinsul romanului încât cititorului,
fără să vrea, i se umezesc ochii şi participă cu sufletul la derularea evenimentelor.
Dar Băiatul drnmului nu este în întregul ei o carte tristă. Autorul are umor, prilejuit
îndeosebi de descrierile cu caracter etnografic. O bună oralitate, materializată prin
expresii populare, zicători şi proverbe, îl apropie pe Vasile Posteucă, bucovineanul
ajuns pe meleaguri canadiene, de Ion Creangă, în nenumărate pagini situându-se la
egalitate artistică evidentă cu marele humuleştean.
Am utilizat sintagma "valori etnografice" în loc de lexemul "elemente" în
titlul articolului, întrucât romanul, în întregimea sa, este o operă etnografică scrisă
de un artist al cuvântului, poet şi prozator în aceeaşi măsură, suflet sensibil,
cântăret cu vocea, dar şi din fluier şi vioară, căci Vasile Posteucă, doctor în
filosofi� al Universitătii
. din Toronto, a fost înmormântat cu cele două instrumente
muzicale alături de el, pentru a doini şi în viaţa de dincolo5 .
3

Ion Filipciuc, Notă asupra ediţiei, in volumul Băiatul drumului, p. XI.
Vasile Posteucă, Băiatul drumului, p. 5. Vezi capitolul 2, Mărul domnesc, p. 5-9, dar şi
capitolul 33, A-njlorit iar mărul, p. 477--48 1 .
,
5 Ion Filipciuc, Glasul lui Vasile Posteucă, în volumul Folclor stăneştean. In memoria lui
Vasile Posteucă, Edi�e alcătuită de Ion Creţu, Ion Filipciuc şi Ion Posteucă, Câmpulung [Moldovenesc],
p. 1 38 .
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Vasile Posteucă şi-a iubit mult satul natal, Stăneştii de Jos, din fostul judeţ
Rădăuţi. Purtat de evenimentele celui de-al Doilea Război Mondial pe meleaguri
străine, departe de casa părintească, a simţit nevoia să se întoarcă în locurile
copilăriei prin intermediul scrisului. O primă variantă a alcătuit-o în lagărul de la
Buchenwald. Manuscrisul a fost îngropat, urmând să-l primească dincolo de
Ocean, după ce se va fi stabilit în Canada, însă prietenii săi i-au rătăcit caietele. Cu
perseverenţă, tipică originii sale ţărăneşti, Vasile Posteucă a rescris romanul.
Efortul trebuie să fi fost mare, dar şi bucuria pe măsură, căci, scriindu-ţi amintirile,
îţi mai retrăieşi o dată şi încă o dată viaţa, care "este atât de frumoasă - spune
autorul -, încât nu numai că face să o trăieşti cu toată plinătatea, dar face să şi mori
pentru a o continua. Pentru a învia. Căci singurul fel de a mântui lumea este de a da
sens propriei noastre vieţi. Acolo unde unul se găseşte pe sine, lumea se vindecă de
toate relele"6.
Aşadar, Vasile Posteucă retrăieşte toate evenimentele importante ale satului
bucovinean din primul pătrar al secolului al XX-lea, dar şi ale oamenilor din sat:
naşterea, nunta, înmormântarea, viaţa la stână, munca la câmp, sărbătorile
calendaristice şi, mai ales, hramurile, prilejuri de îndelungi petreceri, cu bucate şi
băuturi ţărăneşti, cu cântece, j ocuri şi tot de felul de glume.
Dar cine este "băiatul drumului" ? Autorul însuşi, poetul, prozatorul şi
filosoful Vasile Posteucă, născut în căruţa părinţilor săi în timp ce aceştia se
întorceau de la un hram, bineînţeles. A văzut lumina zilei din mers, la
1 O septembrie 1 9 1 2, şi i s-a menit să-şi petreacă viaţa pe drumuri şi în largul
zărilor. Aşa a fost, căci şi-a încheiat periplul pământesc şaizeci de ani mai târziu, în
6 decembrie 1 972, fiind înmormântat în Statele Unite ale Americii.
În vremea aceea la sate naşterea avea loc cum da Dunmezeu, fie cu ajutorul
unei moaşe, ţărancă specializată în asistenţa natală, dar cel mai adesea femeia se
moşea singură, ori năştea cu ajutorul vreunei vecine, chemată la caz de mare
nevoie.
Copiii creşteau ca buruiana câmpului şi, odată scăpaţi de bolile copilăriei,
deveneau oameni tari, ca şi Vasi le Posteucă, un bărbat ca o stâncă, după afirmaţiile
celor care 1-au cunoscut. Dar până atunci, adică până la maturitate, "băiatul
drumului" a trecut prin numeroase întâmplări, mereu în atingere cu etnografia şi
folclorul bucovinean. Învaţă să cânte din fluier, căci flăcăii din Stăneşti, care nu
ştiau să cânte şi să joace, nu stârneau în nici un fel atenţia fetelor. Îşi construieşte
singur o vioară, pe care mama i-o sparge într-un moment de exasperare. Mătuşa
Maranda i-a stins cărbuni contra spaimei şi a făcutului; băiatul s-a eliberat de frică,
stând la mormântul ostaşului Volodea în noaptea de Sânzâiene. Anumite femei
descântau vacile muşcate de helge sau luau mana acestora; în sărbătorile de iarnă,
băiatul asculta cu nesaţ poveşti spuse la gura sobei. Mama îl încredinţa pe copil
cum că el va deţine "cheia poveştilor", văzându-l sensibil şi gânditor, adică altfel
6

Vasile Posteucă, Băiatul dromului, p. 476.
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decât ceilalţi fraţi, firi practice şi cu picioarele pe pământ. Cât priveşte poveştile cu
haiduci, ele se aflau în plină desfăşurare: pe vremea copilăriei lui Vasile Posteucă
haiducii încă mai existau. Pădurean cel Bătrân şi fiul său, făpturi uriaşe, ca în
basme, îi jefuiau pe negustori, adunând comori pe care le îngropau în pământ, la
rădăcina unor copaci din câmp sau prin păduri; ele scoteau flăcări în anumite zile
ale anului, arătându-se norocoşilor.
Bărbaţii făceau rămăşaguri că mănâncă o tavă de plăcinte, contra unui dar de
o falce de pământ. Unul ,juruieşte" finului un căluţ, cu acte în regulă, şi ajunge la
judecată; în faţa judecătorului, scoate din traistă un căluţ din lemn şi câştigă
rămăşagul, căci actul nu prevedea ce fel de cal va primi copilul în dar. Pentru a nu
se ajunge la ură înfricoşată, după ce s-a făcut mult haz, mehenghiul dăruieşte
finului un căluţ adevărat. Şi, astfel, satul lui Vasile Posteucă este un sat plin de
viaţă, cu evenimente în derulare.
Băiatul doarme la stână, ascultă întâmplări de mult trecute şi află taina
fluierului: un neîntrecut cântăreţ şi-a vândut sufletul diavolului, suportând
numeroase încercări, la limita posibilului. În cauză trebuiau respectate tot felul de
interdicţii, iar cine nu reuşea, îşi pierdea viaţa. Reuşita însemna o mare taină pentru
tot restul vieţii. Un muribund dezvăluie secretul fiului său şi îi dăruieşte fluierul, cu
care ajunge şi el un virtuoz.
Alte şi alte întâmplări se derulează în carte, spre încântarea cititorului:
oamenii se fac fraţi de cruce, crestându-şi braţul stâng cu custura şi sorbindu-şi
reciproc sângele; îşi măsoară puterile în trânte ciobăneşti, care ţin câte trei zile, din
zori şi până în noapte; în strânsă legătură cu natura, stăneştenii descifrează semnele
şi arătările ce prevestesc molime şi alte nenorociri. Există şi subiecte tabu:
"- Ducă-se, pe pustii, măi băiete! Nu vreau să am nici în elin, nici în mânecă cu
asemenea poveşti. Îi afla şi tu, la vremea ta, când ţi-or mij i tiuleiele. Vrei să pui în
plug cu satana de pe acuma?"7
Copiii cresc, se maturizează şi ajung la căsătorie, căci e o mare hibă să rămâi
singur cuc. În lumea satului tradiţiona� există, sub aspectul acesta, o regulă de fier:
bogaţii cu bogaţii şi săracii cu săracii. Incălcarea acestei reguli de către tineri ducea
negreşit la dezmoştenire sau chiar la repudiere. Se ajunge până acolo încât bogatul
Mirăuţă preferă să-şi vadă fiica moartă decât să o dea după iubitul ei, băiatul sărac
Adam al Chiorului.
Existau, totuşi, şi căsătorii din interes: "- Pun mâna pe avere şi pe urmă oi
mai vedea eu ce m-oi face cu sluta", şi-a zis veneticul Gireadă, care s-a oploşit la
Trucă, cel ce avea o fată urâtă ca Mama-Pădurii.
După ce "fata-i cu buricul la gură", Trucă 1-a luat pe venetic de ginere, dar
"
"i-o hotărât fetei lui să nu-i mai calce ograda . După asemenea afacere, "o prins
"
calicul la inimă , iar urâta "a vecuit numai în casă şi s-o plodit mai rău ca o
iepuroaică".
7

Ibidem, p. 255.
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"Spre deosebire de băieţi, fetele-s ca ţărcile. Frumoase la pene, de-ţi iau
"
ochii, dar, când ţi-i lumea mai dragă, te lasă şi se duc . Ele trebuiau înzestrate, căci
"
"fata care se mărită fără pământ n-are noroc în viaţă . "Că-i lăsată din bătrâni
vorba: Să ai un petec de pământ al tău, măcar cât ai sta cu coatele şi tot e mai bine
"
decât nirnica 8•
Cei mai vrednici dintre flăcăi îşi furau iubitele, ba unii dintre ei le furau chiar
de la prima vedere. A fost cazul mamei lui Vasile Posteucă, în prima ei căsătorie cu
haiducul Pădurean.
Oricât ar fi fost dragostea de mare înainte de căsătorie, odată intrată pe
numele bărbatului, fata trebuia să fie respectuoasă şi ascultătoare faţă de soţ. În caz
contrar, mânca bătaie şi putea ajunge cu cosiţa în laiţă: "îi punea bărbatul cosiţa-n
borta unde se punea furca de tors şi-i bătea stupuş, de sta femeia acolo până îi seca
"
izvorul lacrirnilor şi i se muiau ciolanele 9. Se întâmpla de "o bătea cu macahonul
până ce-o făcea vânătă ca bozul şi o lăsa ca pe-o cotranţă udă, jos lângă pragul
"
"
casei 10. Deşi femeia era "talpa casei , nu reprezenta mare lucru, până la urmă,
pentru bărbat: "- Eu, femeie, numai ies din sat şi găsesc alta, dar vacă cine are
.
?"I l
sa-rm cumpere . .
Nunta propriu-zisă dura o săptămână încheiată, de joi până joi. Vasile
Posteucă o descrie cu lux de amănunte: muzica, voia bună, mâncărurile, ruperea
colacilor, bătăile între grupuri de petrecăreti, glumele vătăjelului de masă,
iertăciunea de la părinţi, jocurile populare (Corăghiasca, Bătrâneasca, Învârtita), cu
bătaie de pinteni, pe masă şi la grindă.
Cel de-al treilea mare eveniment din viaţa omului, înmormântarea, este tratat
de prozator cu conştiinţa nefericită că tatăl său, dispărut în război pe undeva, prin
Galiţia, a murit fără lumânare. De nenumărate ori copilul a mers la mormântul lui
Volodea, un transnistrean din armata ţarului, căzut în comuna Stăneşti, "un
"
mormânt care ar putea să fi fost şi al tatei 12•
La priveghi, oamenii mâncau alivenci calde, căci "alivenca rece e ca fata
"
bătrână. Nu mai face cu ochiul nimănui şi i se duce rumeneala pe apă 13 şi beau
must de pădureţe, în dorul rachiului fiert cu secărică. Se spuneau poveşti şi
întâmplări de demult, din viaţa celui trecut dincolo sau a altor personaj e ale satului,
aflate în legătură cu el.
Fi �nd vremuri de război, mureau mulţi oameni, pe front, dar şi din pricina
bolilor. Indeosebi copiii erau seceraţi de scarlatină, tifos exantematic, astfel încât
lacrimile nu se mai uscau de pe obrajii rudelor, iar fluierele doineau cântece de jale.
Alte aspecte etnografice sunt prilejuite de descrierea unor întâmplări de la
stână, unde Ţâlică a ascultat o variantă locală a Mioriţei, a mâncat balmuş şi a dat
�

8 Ibidem, p. l 97.
Ibidem, p. 1 35.
Ibidem, p. 1 49.
1 1 Ibidem, p. 45 l .
1 2 Ibidem, p. 252.
1 3 Ibidem, p. l 53.
9
10
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în strungă; de participarea la hramuri, unde glumele se ţin lanţ, ca şi zicătorile,
proverbele şi vorbirea în ponturi. Şi cu aceste prilejuri sunt descrise mâncărurile,
băuturile şi jocurile populare. Cât despre credinţa strămoşească, aceasta e practicată
cu simţul măsurii, fără habotnicie, ba, uneori, chiar cu superficialitate, ca în cazul
uncheşului Nistor, cel cu voce de tunet, care rosteşte rugăciunile cu întreruperi,
cauzate de comentarii, care de care mai comice, sau de porunci către familie,
privind treburile gospodăreşti.
Romanul Băiatul drumului nu este numai o carte valoroasă, sub aspect
etnografic, dar şi o reuşită a scriiturii româneşti în proză, un reper al literaturii
despre copilărie.

Surse de umor popular în romanul Băiatul drumului
Scriitorul bucovinean Vasile Posteucă a văzut lumina zilei şi a copilărit la
sat, în Stăneştii de Jos, din fostul judeţ Rădăuţi. Băiat isteţ şi ataşat pentru întreaga
viaţă comunităţii din satul natal, a fost mereu atent la vorbele celor mari, ascultând
cu inima şi imprimând în sufletul său tot ce i s-a părut demn de reţinut. La un
moment dat, a alcătuit şi o culegere de folclor care, din păcate, s-a pierdut.
În memoria lui Vasile Posteucă, cercetătorul câmpulungean Ion Filipciuc,
împreună cu Ion Creţu şi Ion Posteucă, a alcătuit şi publicat, în 2003, un volum de
Folclor stăneştean, refăcând, oarecum, traseul folcloric al scriitorului.
Revenind la romanul Băiatul drumului, constatăm că principalele surse
folclorice de umor ale autorului sunt zicătorile, proverbele, formulele comice
versificate, dar şi comicul de situaţie, unele cuvinte şi expresii populare, poreclele.
Zicătorile şi proverbele sunt numeroase şi variate, referindu-se la diverse
noţiuni din viaţa satului: a) despre fete ( Fetele-s ca ţărcile. Frumoase la pene de-ţi
"
iau ochii, dar, când ţi-i lumea mai dragă, te lasă şi se duc".); b) despre mâncare şi
băutură (,,Mâncarea departe de casă are gust mai bun şi găina vecinului face ouă
mai mari"; "În casă străină mujdeiul pare smântână! "; ,,Mulţumita seacă nimănui
nu-i dragă"); c) despre furt ( Furatul poamelor cu sânul îi plăcut şi lui
"
Dumnezeu".); d) despre ruşine ( Ruşinea se spală, nu se spovedeşte, nici sub
"
patrafirul popii, nici în gura satului".); e) despre blestem ( Aşa-s eu blestemat,
"
să-mi placă ce nu se poate şi să caut ouă de pasăre fără cuib."); f) despre bătăile de
la nunţi ( Nunta rară bătaie şi facere de copil !ară ţipete, nu-s cu noroc şi
"
temelie".); g) despre soarta omului ( . . . am pus-o de mămăligă cu viaţa. Ne trecem
"
ca roua câmpului la răsărita soarelui".); h) despre omul bătrân ( Omul bătrân îi ca
"
şi casa veche; bârnele de putregai şi pereţii mucegai".); i) despre omul sărac
( Că aşa-i a săracului: pasul gândacului şi dorul colacului".); j) despre căutătorii de
"
comori ( Nu s-o văzut de când e lumea comornic bogat şi drac cu crucea în
"
mână."); k) despre dragoste ( Ce ştie fata, nu ştie tata"; Căci mai degrabă se pot
"
"
iezi apele decât opri dragostea."); 1) despre omul de nimic ( Dacă ai pus cu
"
târâie-brâu în plug, apoi pofteşte de trage beleaua."); m) despre pagubă ( Cine-i cu
"
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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paguba, îi şi cu păcatul. "); n) despre fudulie ( Fudulia-i pana ce-o poartă cei proşti
"
la pălărie. ") etc.
Formulele comice versificate sunt, de asemenea, numeroase în romanul
Băiatul drumului, cu aplicabilitate variată şi cu efecte umoristice pe măsură, ca în
Povestea lui Harap-Alb a lui Ion Creangă. Cităm câteva dintre ele: a) Sănătate, nu
"
di tăt, /Că am gând să vă mai văd ... " (formulă de salut, la despărţire); b) Bine-i de
"
haiducul cu multe oţele şi mândre puţintele" (haiducul să fie bine înarmat şi fără
slăbiciuni pentru femei, care sunt răzbunătoare); c) Viaţă, viaţă, legată cu aţă,
"
ascunzi un capăt şi ies trei, c-aşa-i legea ei ... Una ştiu şi una spun, am lulea şi n-am
tutun; Una ştiu şi una zic, râde nimea de nimic! " (autoironie); d) "Când moare un
om care ştie de şagă, se face noaptea mai neagră şi rămâne lumea beteagă. " (despre
omul glumeţ); e) Şi asta nu-i rea, când ai griţari la curea, sau măcar un pitac, să-ţi
"
cumperi un petec la sac" . (griţarul şi pitacul, monede divizionare din trecut);
f) ,,Druştele gătite, în şapte cozi împletite, mâncau alivenci rumenite şi răbdări
prăjite, din nimic plămădite şi cu degeaba clătite. Vătăj eii cântau precum crâsteii,
pârpălind mieii şi grijind purceii, păzind druştele, să nu-şi prăpădească fuştele,
cărând găluştele şi pampuştele şi ducând război mare cu muştele... şi mă vedeam
printre cei bogaţi, cu traista din doi laţi, cu masa-n glod şi uşa-n pod . . . un purice era
toată masa s-o-nfulece, iar o mâţă beteagă punea plăcintă-n desagă, să le ducă şi
celor ce n-o fost, care ţin tot anu-ntr-un post! " etc. (din cuvântul vătăj elului de
masă, la nuntă); g) . . . ai apucat la sănătoasa de scăpăra pământul şi unde dai,
"
printre scai, unde pici, prin urzici, vrei să sari, dai în pari. Ca să scapi spinarea,
pierzi cărarea şi, de necaz, ţup în iaz. "
În ceea ce priveşte comicul de situaţie, prozatorul îşi pune adesea personaj ele
în lumina unor întâmplări ce provoacă râsul, pe o scară de la tragi-comic până la
absurd. Vasile Posteucă nu se cruţă nici pe el însuşi. Copilul Ţâlică, aşa cum era
poreclit povestitorul, îşi aminteşte primul drum spre şcoală:
M-am înfundat în glod până la brâu şi acolo mi-au rămas opincile. Nu le-am
"
mai putut scoate. De-abia am putut ieşi eu, ciortolit ca un drac scos din căldarea cu
funingeni. Am venit acasă boncăluind în hohote. Şi de ciudă, dar şi de jale, că n-am
putut ajunge la şcoală" .
Dănilă era sărac lipit pământului de-i sufla vântul şi cenuşa din vatră",
"
având bordeiul în trei pereţi, cu uşa-n pod şi cahla-n drum" . Autorul acreditează
"
ideea că bogăţia se adună la casa săteanului prin muncă, săracii fiind, de regulă,
oameni leneşi.
Un personaj este pus în situaţia să explice ce este prioritar pentru el, femeia
sau vaca cea cu lapte: - Eu, femeie, numai ies în sat şi găsesc alta, dar vacă cine
"
are să-mi cumpere?"
Hramul, mult îndrăgit de Irimie şi Ileana, părinţii lui Ţâlică, dar şi de el
însuşi, este un prilej fericit pentru glume, dar şi pentru vorbirea în ponturi şi în
dodii: a) Omul flămând îi gata să mănânce şi friptură cu plăcinte"; b) ,,Mai poftiţi
"
şi faceţi cinste şi acestui pahar. Numai aiesta şi încă unul şi pe urmă unul de dragul
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celui dintâi şi, cât despre rest, om mai socoti şi om vedea ce-i de făcut... Şi râsul pe
inima goală, ca bulgărele de lut pe marginea sicriului". (îndemn la băutură);
c) Dar gazdele înghit, bietele, pari ascuţiţi şi de-abia aşteaptă să se descotorosească
"
de-aşa obraze"; - Măi cumătre, n-ai un ştergar? strigă cel din prag. - Da ce-ţi
"
trebuie ştergar, cumătre? - Cum ce-mi trebuie? Vorbă şi asta! Să mă şterg pe
obraz. . . - D-apoi şi dumneata mai ai obraz?"; Unul şi încă unul şi de la trei înainte
"
cine-i prostul să le mai numere? . . . . "; - D-apoi, cumătre dragă, prea le numeri nu
"
ştiu cum. Doară n-or fi oi şi trebuie să le ţii răbojul în grindă"; Eu ridic paharul şi
"
zic: Când ne-o fi mai rău, tot aşa să ne fie"; Noroc că nu s-o-nvăţat ca la târg, să-ţi
"
pună întâi pe masă strachina cu zamă limpede, de se vede până-n fundul
pământului prin ea"; Pe la domniile voastre îşi face lumea vânt cu mâneca
"
sumanului ca şi pe la noi"; Noi ne cioplim şi, cu vremea, cele de acasă nu ni se
"
mai potrivesc, nu ne mai plac. Cum, de-o pildă, mâncatul cu mâna, ştersul nasului
cu mâneca de la cămaşă şi câte altele ... La noi e obiceiul ca gospodarii să arunce
oasele jos, sub masă"; Nu ne prea întâlnim cu apa ... - Apoi moldovenii aşa ştiu
"
din veac: apa, la ei, îi bună numai de purtat în opinci, când îi glod pe drumuri ...
Oamenii la noi, la Stăneşti, se spală numai din când şi cât mai rar... De au cotă cu
ei, îşi pun straiele în ea şi o-ntorc cu fundu-n sus, iar ei stau goi în ploaie, se
îmbracă şi vin acasă uscaţi"; "Am de pregătit oleacă de rachiu ca la noi: fiert cu
secărică şi rumenit cu zahăr ars pe coada vătraiului; noi suntem tăiaşi cu nimica
noastră, dar cotrenţe de mătasă pe rapăn nu punem. La voi rapănul pe picioare e
de-o palmă de gros, încât aţi putea semăna grâu pe ele, dar îl purtaţi în ciubote.
Noi, încaltea, umblăm desculţi, decât să umblăm cu turecile glenţuite şi cu tălpile
pline de lut"; mesenii se jură pe coada mâţei şi crucea căruţei".
"
Iată şi un exemplu tipic de vorbire în dodii: - Unde mergi, bade? - Colea şi
"
nu departe. - Apoi, să-ţi fie calea ca toporul. - Dară vrăjmaşul să-şi crintească
piciorul. - Şi mai este mult până departe? -...Numai de aici până colo. Ai în cap
minte, nu linte, bădişor. .. "
Omul tăcut nu place comunităţii, nici la muncă, nici la petreceri. Cumătrul
Grigore e ironizat pentru că-i de când îi şi tăcerea. Tace de ţi se urăşte şi, când se
"
hrăneşte şi el de tăcut, apoi tace mai departe. E un om dintr-aceia care se gândesc
de zece ori până se hotărăsc să nu spuie nimica".
Din multitudinea expresiilor populare utilizate de Vasile Posteucă în roman
selectăm câteva dintre cele mai reprezentative pentru stilul său apropiat de vorbirea
bucovineană: criţă la minte ( deştept"), a pune la icoane ( a proteja un copil
"
"
cuminte"), a pupa pragul ( a se împiedica de prag şi a cădea"), a râde şi câinii
"
( a se face de râs"), dracul în picioare ( copil rău, neastâmpărat"), a nu fi luat din
"
"
drum ( de familie bună"), a-şi veni în oară ( a-şi reveni după impactul unei
"
"
emoţii"), a fi polog pe jos ( aici, multă lume bolnavă"), a-şi lega capul ( a se
"
"
căsători cu cineva nepotrivit"), a trage sărăcia de coadă ( a lenevi"), a mirosi a
"
catrinţă străină ( despre unul căsătorit cu relaţii în afara familiei"), a se da fricii
"
( a fi copleşit de frică"), a se lega în faţa icoanelor ( a face jurământ"), a turna
"
"
-
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miere pe inimă ( a linguşi"), a sări în vorbă ( a interveni în discuţie"), a prinde
"
"
limbă ( a începe să vorbească"), a se sparge cisla ("a înceta cu bârfa"), a ţine de
"
urât hornului ( a lenevi"), a sta pe cap ( a plictisi"), a te lua la trântă cu tata urşilor
"
"
( a fi puternic"), leoarcă de lacrimi ( plâns nestăpânit").
"
"
Imprecaţiile sunt rare: Să se împlinească prorocia ta când s-o scula mama
"
din groapă ş-o cere apă! "; Fie-le ţărâna uşoară, ca piatra de moară! "
"
Vasile Posteucă foloseşte multe cuvinte ş i forme regionale, aparţinând
graiului din ţinutul natal; atât de multe, încât Vianor Bendescu a simţit nevoia
întocmirii unui glosar consistent, ce se întinde pe un număr de douăzeci şi cinci de
pagini. Iată câteva asemenea cuvinte, de o circulaţie foarte restrânsă, rare sau
dispărute din graiul bucovinean: bengur ( copil rău, neastâmpărat"), a brâhni
"
("a exclama"), haldan ( flăcău înalt, lungan"), a se hăisăi ( a o lua spre stânga,
"
"
hăisa"), hospigă ( aspsigă, plantă ierbacee pentru nutreţul vitelor"), hramen
"
(,,hrămar, participant la sărbătoarea hramului"), a se repezi ( aici, a da fuga la
"
cineva"), a dihoca ( a sparge"), a pristăni ( a fi de acord, a lua o hotărâre"), a ştirici
"
"
( a afla o ştire"), a se iezi ( despre o apă curgătoare, devenită iaz"), strânsură
"
"
( aici, adunare de oameni, în aer liber, pentru joc"), pargul ( instrument muzical,
"
"
de aici antroponimul Parghel"), a sclipui ( a face rost de ceva cu dificultate"),
"
a răzvedi ( a desluşi cu privirea în depărtare"), puiţă ( femeie uşuratică"), paşcă
"
"
( pungă pentru tutun, de aici antroponimul Paşcu"), laţi ( lăţimi de pânză, doi
"
"
laţi"), a pontui ( a vorbi în poară, în contradictoriu, cu răutate"), a tolocăni
"
( a vorbi fără rost"), glenţuit ( germanism, lustruit, despre cizme"), râncălău
"
"
( poreclă, râncău, de la substantivul râncă").
"
În copilărie, Vasile Posteucă pierdea ore întregi privind o floare, jucându-se
cu un măr pe care ceilalţi îl mâncau repede. Era un visător, pe când fraţii săi erau
firi practice, de acţiune. Referindu-se la el însuşi, prozatorul bucovinean scria: Şi
"
nu spun că n-am fost copil şi n-am râs şi nu m-am bucurat. Dar în spatele râsetului
şi al bucuriei a dăinuit necontenit cântecul acela al tristeţilor, pe care nu l-am putut
4
birui şi alunga niciodată" 1 . Aşa este şi romanul Băiatul drumului: o complexă
împletire între umorul sănătos, ţărănesc, provenit din mediul stăneştean şi lacrimile
copilului orfan, trăitor în lipsuri materiale şi dorinţe neîmplinite.

Arta portretului în romanul Băiatul drumului
Vasile Posteucă este un maestru în arta portretului literar. Cel mai iubit
personaj al romanului, pentru autor, este mama sa, Ileana. Portretul acestei femei
minunate, static, dar, mai ales, dinamic, fiindcă mama nu prea are timp să se
odihnească, fizic şi psihologic, e pretutindeni în roman, făcând legătura cu celelalte
personaj e.
Mama Ileana a fost o fată de mare frumuseţe, astfel că Pădurean cel Tânăr,
haiducul, a furat-o de la părinţi, după un vechi obicei haiducesc şi s-a însurat cu ea.
14

Ibidem, p. 243.
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În sat a primit porecla de Pădureanca. Tânăra femeie i-a născut haiducului o fată.
L-a respectat, dar nu 1-a iubit, temându-se de bărbatul violent şi voinic peste
măsură. După moartea Pădureanului, mama şi-a dăruit inima lui Irimie, tatăl
scriitorului, care a devenit marea ei dragoste şi cu care a avut cinci copii. Cu el
mergea la hramuri, la nunţi şi cumătrii. Pentru Irimie viaţa era o continuă petrecere,
însă nici la muncă nu-l întrecea nimeni.
Dispărând Irimie în război, mama a căutat să tină vie amintirea bărbatului în
inimile copiilor. Regreta că nu fusese timp să-şi facă o fotografie cu soţul. În lipsa
fotografiei, înrămase pana de păun pe care acesta o purta la pălărie. Pana a încăput
în mâinile lui Ţâlică, viitorul scriitor, transformându-se în praf, din pricina
vechimii, şi femeia a exclamat îndurerată: "- Asta-i semn că tată-tu n-o să se mai
5
întoarcă, odorul mamei ... " 1
În grajd se aflau trei cai, dintre care Şargul, cu deosebire drag celui dispărut.
Calul îl purtase pe dealuri şi văi pe Irimie şi îl salvase de mai multe ori din mâinile
vrăjmaşilor, căci bărbatul avea şi prieteni, dar şi duşmani, fiind bătăuş la petreceri
şi isteţ la vorbă, ironic, batjocoritor. Când hoţii i-au furat caii din grajd, mama
Ileana a devenit de nerecunoscut: "Atât de mult o schimbase năcazul ista pe mama,
încât ne uitam la ea şi n-o mai cunoşteam. Atunci faţa-i era trasă şi îngălbej ită, de
parcă ar fi stat trei zile în groapă. Păru-i atârna despletit şi încâlcit ca un ca[i]er de
câlţi căzut din furcă. Sta pe scăunel, în faţa vetrei, şi icnea într-un plâns nestăpânit,
de se scutura cămaşa de pe dânsa" 1 6 •
Între Ţâlică şi mama sa se instalase ceva ca o taină. Femeia şi-a dat seama că
băiatul era altfel decât ceilalţi copii şi căuta să-I înţeleagă, să-1 protej eze: "Şi
ascultati acuma la mama: aiesta-i semnul că el are cheia poveştilor. Umblatul după
mires�ele şi după frumuseţile trecătoare. În sufletul unor asemenea dăruiţi de
ursitoare, miresmele nu se mai sfărşesc şi viaţa lor e o alergare după frumos. Aşa
că i-aţi fript voi inima lui Ţâlică cu mărul (pe care ceilalţi i I-au mâncat, n.n.), dar
7
el mai are alte mere şi mai frumoase în gândul şi inima lui" 1 •
Când a fost să plece la şcoală mai departe, la liceul din Siret, copilul s-a izbit
de refuzul neînduplecat al tatălui vitreg. Cu inteligenţa şi sensibilitatea sa de femeie
simplă, mama a ştiut ce are de făcut: plecând cu bărbatul la hram, i-a lăsat băiatului
uşa deschisă la camera secretă, unde acesta a găsit hainele pregătite şi a putut fugi
la şcoală.
Mulţi ani mai târziu, pe când se afla în America, autorul a presimţit că mama
nu mai este şi, curând, temerea i s-a adeverit: Vinerea Rusaliilor, 1 954. A murit
"
mama. [ ... ] De-abia cu plecarea mamei mi-am terminat copilăria. Devenim maturi
numai în clipa când ne pierdem părinţii. Sunt singur acum. Totuşi deschiderea
inimii spre dincolo mă ocroteşte. Mă leagă de toţi cei dragi ai mei, pe amândouă
tărâmurile ca-ntr-o srantă şi unică împărăţie. Nu numai în mine, pornind din zarea
15
16

Ibidem, p. 74.
Ibidem, p . 45.
1 7 Ibidem, p. 1 74-1 75.
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unde înfloreşte mărul, ci şi-n afară, în milioane de semem, m timp ca şi-n
eternitate, pretutindeni, totdeauna. Acest zâmbet al lui Dumnezeu îmi lecuieşte
8
toate rănile vieţii şi-mi schimbă toate nedreptăţile şi înfrângerile în biruinţă" 1 •
Al doilea personaj principal, alături de mamă, este autorul însuşi, copilul
Ţâlică. El este băiatul drumului", născut în căruţă, în timp ce părinţii se întorceau de
"
la hram. Era un copil diferit de ceilalţi fraţi şi de surori: Pierdeam ore întregi privind
"
o floare, jucându-mă cu un măr, pe care ceilalţi îl mâncau repede" 1 9 • Tot aşa se
întâmplase când era foarte mic şi se trezise singur în casă, mama fiind cu copiii mai
mari pe ogor: Căzusem pe fundul sufletului, într-o stare de deznădejde absolută,
"
vecină cu nimicul şi moartea"20• În această stare, Dumnezeu i-a trimis o gâză mică,
numită în popor Vaca Domnului", cu care copilul s-a jucat vreme îndelungată,
"
uitând de toate: Eram numai joc. Nu mai era nimeni în lume în afară de Vaca
"
Domnului şi de mirarea mea bucuroasă. Repetam vesel, cu gingăşie, aceeaşi mişcare
21
a răsturnatului. Şi gângania de aur nu se supăra. Revenea cu un zâmbet..."
Copilul era visător. Iubea muzica şi a învăţat singur să cânte din fluier şi
vioară. A fost bătut, fără motiv, de tatăl vitreg: M-a bătut rău, cu ciudă. Fără milă.
"
Nu cum bătea mama. Şi m-a durut mult. Nu atât trupul lovit de picioarele lui şi
rostogolit pe jos. Cât sufletul. Simţeam bătaia lui ca pe o mare nedreptate. Ceva
care-mi ferfeniţise sufletul, ca să nu se mai lecuiască niciodată"22 •
Şi, mai încolo: Eu eram neajutoratul familiei. De încălecam pe cai, cădeam.
"
Cărând apă la vite, cu vedrele mari, mă udam, cădeam. [ ... ] Simţurile pluteau
pătrunzătoare peste toate prăpăstiile visurilor, dar trupul îmi era neîndemânatic,
fricos. El însă, ca şi Visarion, erau ca prâsnelul [ ... ] El era un om. Eu, un copil al
visului"23 •
Portretul tatălui e alcătuit din amintirile mamei şi ale prietenilor. Ţâlică era
prea mic atunci când tata lrimie a plecat la război şi nu-i reţine imaginea. Cu toate
acestea, tatăl e o prezenţă pururi vie în familie: Atâta se pomenea în casă numele
"
tatei şi atâta de mult îl aşteptam să vie, şi noi şi mama, încât inima ne era plină de
el. Şi negurele de pe sufletele noastre nu se mai treceau"24 • Căci în gândurile şi-n
"
inimile noastre tata era viu"25 •
lrimie era om frumos, vesel, cântâreţ şi dansator de elită, dar şi om de spirit.
Pentru el munca era muncă, iar petrecerea, petrecere; un ins hărăzit să stea mereu
în atenţia oamenilor, prin petreceri şi bătăi la nunţi, ieşite din comun. Prietenii îl
iubeau, iar duşmanii îi ştiau de frică.
1 8 Ibidem, p. 480-48 1 .
1 9 Ibidem, p. 59.
20 Ibidem, p. I l .
21 Ibidem, p. 1 2.
22 Ibidem, p. 4 1 1 .
2 3 Ibidem, p. 4 1 3.
24 Ibidem, p. 7 1 .
25 Ibidem, p. 73
.
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Cn personaj interesant este Volodea, un soldat rus din Transnistria, care a
fost încartiruit în casa familiei Posteucă. Î l iubea şi îl alinta pe Ţâlică, astfel încât
băiatului i se părea că ostaşul "are dimensiuni şi lumină de Arhanghel" . Vine din
26
altă lume" .
Vasile Posteucă are ştiinţa creionării unui portret din câteva linii. Oşteanul
Volodea a murit în satul Stăneşti. Iată cum îl reţine autorul cărţii peste ani: "Numai
faţa îi era curată. Scursă de sânge şi albă ca o năframă de mire. Mustăţile stăteau ca
două rândunele moarte, pe margine de cuib. Nu se putea citi durere pe faţă, ci mai
degrabă o lumină pornită dintr-o adâncă împăcare. M-am apropiat şi i-am mângâiat
faţa şi fruntea lată ca un ogor de grâu"27 .
Dar iată şi un personaj negativ, medicul de la izolare, "un haram de om, cu
fălcile umflate, ca două dâmburi, printre care curge un părău şi duhnind a holercă,
de parcă ar fi fost velniţă"28 .
Nu întâlnim în roman portrete ale unor oameni din rândul naţionalităţilor
conlocuitoare, atât de prezente în Bucovina acelor vremi; doar scurte referiri la
evrei şi ucraineni: " S-o fost închis graniţa cu Moldova şi pe drumeagurile noastre
se aşeza stăpânire austriacă. Voinicii cadrului aveau a se întâlni des cu ei, mai cu
samă când călcau ţinuturile poliaceşti şi când mai dădeau raita prin lişiţa de j idovi
d!n Cernăuţi. Că haiducul pradă el în ţară, dar tot i se face câte-odată poftă de târg" ;
"In vremea când eram flăcău, j idovii din părtile noastre o fost ajuns la mare
înflorire. O fost cuprins moşii şi o pus mâna pe v�rniciile satelor. [ . . . ] Într-o noapte,
o izbit Pădurenii la trei moşii şi o binevoit a le agăţa bărbile în pari, strângându-i de
pe faţa pământului şi luându-le saci de aur. La câtăva vreme, o-nceput o poteră
nouă asupra Pădurenilor, de nu mai aveau chip să trăiască-n codru" ; "Intrând ei în
crâşmă, am intrat şi noi, de s-o ales praf de şâncul j idovului. De la o bucată ei o
intrat într-o cămară şi o zăvorât uşa. Până să sfărâmăm noi uşa, ei o-ntins-o pe
fereastră şi o apucat-o prin ogoare spre sălişte şi pe acolo, pe la poarta ţarinei, spre
2
casă. Fugeau ca fiarele care-o prins în nări iz de moarte" 9 ; ,,Mie încontrarea
voastră cu umblatul desculţ şi cu tălpile goale-n ciubote mi-a adus aminte de bietul
Teliman, un fecior al oraşului Sirete şi un mare scriitor umorist, pe vremea
tinereţilor mele. Asta era prin 1 907 .. . El obişnuia a spune că umblatul desculţ e
încălţămintea naţională a ucrainenilor. Pe atunci duceam lupta naţională pe alte
dimensiuni"30.
În capitolul Hram la Stăneşti este evocată personalitatea marelui profesor
cemăuţean Traian Brăileanu, cel mai însemnat sociolog al culturii noastre. Acesta a
26

Ibidem, p. 24.
Ibidem, p. 30.
28 Ibidem, p. 36 1 .
29 Ibidem. p. 1 2 1 , 1 36, 202. Pentru o înţelegere contextuală a problematicii, vezi între lecturile
profitabile: Andrei Oişteanu, Imaginea evreului În cultura română. Studiu de imagologie în context
est-central european, Ediţie ilustrată, Bucureşti, Editura Humanitas, 200 1 . Aici şi un masiv corp de
Note şi bibliografie, p. 407-456.
30 Ibidem, p. 460.
27
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venit la hram în casa familiei Posteucă, "de Sfânta Paraschiva fie din 1 936, fie din
1 93 7"3 1 • Vasile Posteucă nu realizează un portret al savantului Traian Brăileanu,
dar reţine câteva dintre intervenţiile sale privind obiceiurile şi tradiţiile bucovi
nenilor.
Prozatorul Vasile Posteucă este, în acelaşi timp, poet, memorialist, editor, un
patriot însufleţit şi un bun creştin. Din timp în timp, poezia transpare în roman, sub
forma unor mici poeme în proză, ca o contrapondere la umor, impregnate de
nelinişte metafizică şi chiar de nedisimulată tristeţe: Eu mă repăd la halăul de la
"
fântână. Mă spăl. Apa rece îmi face bine. Cerul la răsărit e numai flăcări. Aşa e
cuptorul nostru când face mama pâne. În clipa asta se scurge peste sat o linişte
mare, ciudată. Un fel de pace sfântă. Nu-i nici un zgomot. E acum un moment de
trecere de la noapte la zi, când în adevăr se întâmplă în lume o taină mare. Curge,
în nesfârşite valuri de miere, pacea. Stau o clipă cu faţa răcorită de apă şi o ascult.
E iunie, livezile prind să lege rod. Fructele grădinilor dau în pârg. Grâiele sunt
mari. Mai mare dragul să le priveşti cum se leagănă-n vânt şi cum cântă. Lanurile
de păpuşoi sunt adevărate păduri cu frunzele ascutite, drepte, lucioase ca săbiile.
'
Un punct al zărilor se face alb. Îşi pierde culoarea. Din el ţâşnesc primele raze ale
soarelui. Stau ca încremenit. Simt că sufletul îmi e ca o rugăciune"32 .
Despre proza lui Vasile Posteucă s-a scris puţin. Reţinem din volumul
Folclor stăneştean, publicat în memoria marelui scriitor, acum un deceniu, mai
multe eseuri: Niadi Cernica, O recuperare necesară: " Băiatul drumului ", p. 1 451 46; Ovidiu Vuia, O meditaţie despre Dumnezeu şi lume, p. 147-1 50; Lucia
Olaru-Nenati, Un pribeag se-ntoarce acasă: Vasile Posteucă, p. 1 5 1-1 55; George
Bodea, Funcţii ale basmului în romanul " Băiatul drumului ", p. 1 56-- 1 60; Ion
Filipciuc, Rugăciunea de dimineaţă în Stăneştii de Jos, p. 1 6 1 -1 64.
Dată fiind importanţa artistică şi etnografică a romanului Băiatul drumului,
dincolo de centenarul naşterii acestui scriitor bucovinean, se impune ca marile
edituri româneşti să-şi îndrepte atenţia şi asupra acestei opere valoroase a literaturii
române, tipărind-o într-o necesară ediţie critică.

31

Pentru mai multe informaţii, vezi Ion Filipciuc, Filosoful Traian Brăileanu la hram în

Stăneşti, în volumul Folclor stăneştean, p. 1 65-1 73 .
3 2 Vasile Posteucă, Băiatul drumului, p . 4 1 4.
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DIMITRIE GĂLĂTESCU,
UN AUTOR BUCOVINEAN NECUNOSCUT
ŞI MANUSCRISUL LUCRĂRII SALE
ÎNCHINATE SATULUI OSTRIŢA (III)
VASILE l . SCHIPOR

Dimitrie Gălătescu,
ein unbekannter Bukowiner Schriftsteller
und das Manuskript seines dem Dorf Ostriţa gewidmeten Werkes (III)
(Zusammenfassung)

•

Dimitrie Gălătescus Werk, Drumuri pe zăpadă. Consemnări [Wege im Schnee.
Aufzeichnungen] ist fii r die Bukowiner Kulturgeschichte besonders durch das erste
Kapitel interessant: es handelt sich um den ersten Versuch, die Ortschaft Ostriţa aus der
Czemowitzer Region monographisch darzustellen, die aufgrund der Bestimmungen des
Ribbentrop-Molotov Paktes vom 23. August 1 939 ausserhalb der Staatsgrenzen
Rumiiniens geblieben ist.
Die dem interessierten Leser hier angebotene Vielfalt der Informationen bezieht
sich auf folgende Bereiche: Lokalgeschichte, Entwicklung der Ortschaft im Laufe der
Zeit, Kleintoponymie, Namenforschung, traditionelle Bauemwirtschaft, Landwirtschaft,
Viehzucht, Hausindustrie, traditionelle Kiiche, einheimische Volkstracht, ehemaliges
Familienleben und Familienwerte, die damals innerhalb dieser Bukowiner Ortschaft
gepflegt waren, Traditionen und Briiuche, Hauptereignisse im Leben des M enschen
(Hochzeit, Beerdigung) oder des Jahres, auch mit religii:iser Bedeutung (Verkiindigung,
St. Georg-Fest, Ostem, Maria Himmelfahrt, Weihnachten, Neujahr, Dreikonigsfest),
gemeinsame Bauemarbeiten, Kirchweihfest in Ostriţa, literarische Volkskunde.
Wertvol l fii r die Erforschung der Bukowiner Mundart ist auch das vom Verfasser
zusammengestellte Glossar.
Das hier veri:iffentlichte Unterkapitel behandelt die Hochzeit, die gleichermassen
als Ereignis und Zeremoniell in ihrer ganzen Komplexitiit dargestellt wird, sowie alle
Jahresfeste aus Ostriţa, ein Dorf am Pruthtal in der Bukowina.
Schliisselworter und -ausdriicke: Institutionen des traditionellen Bukowiner
Dorfes, Hochzeitzeremoniell, Werte der traditionellen Familie und des Dorflebens,
Volksfeste, Traditionen und Gebriiuche mit uralten Bedeutungen.

•

Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.

Analele Bucovinei, XIX, 1 (38), p. 1 75-204, Bucureşti, 20 1 2
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5. Nunt[a] la Ostriţa
NW1ta la ostriceni, ca, de altfel, la toţi sătenii din împrejurimi, însemna de
fapt căsătoria Wlui flăcău cu o fată de "sama" lui, adică "potrivită", din multe
pWlcte de vedere, în scopul formării unei familii, care să aducă pe lume copii
sănătoşi şi frumoşi, să poarte şi să ducă mai departe numele de familie şi pe cel de
botez, să moştenească pământul şi gospodăria, să poarte grija bătrânilor până şi
după îngropăciune, păstrând cu sfinţenie tradiţia, datinile şi obiceiurile străbWle 1 •
NWlta însemna însăşi căsătoria pentru că se îndeplinea în aceeaşi zi cu
cWlunia religioasă, la biserică, săvârşită de preotul satului, care [a avut mult timp în
Bucovina], singur, calitatea de ofiţer al stării civile2 •
Nunta nu era numai treaba tinerilor care se CWlunau, căsătoria desăvârşindu-se
prin pWlerea pe cap a "cununilor" de către preot, ci preocupa în mod deosebit
întregul sat, întreaga obşte.
Obştei săteşti nu-i era indiferentă CWlunia tinerilor şi [de aceea] urmărea cu
foarte mare atenţie respectarea întocmai a tuturor regulilor tradiţionale,
neîncuviinţând în acest sens nicio încălcare.
Apropierea între cei doi [tineri], care creşteau cu dorinţa interioară de a "se
lua", era văzută, observată şi urmărită cu mare atenţie cu mult timp înainte de a se
întâmpla, obştea sătească judecând bine, deseori prea sever, în tot ceea ce este bine,
precum şi [în] ceea ce "nu se potriveşte" la tinerii ce-şi făureau viitorul împreWlă,
în gând şi dor.
De cele mai multe ori, scopul material era principala ţintă urmărită,
apropierea şi unirea pământului de lucru, casa şi zestrea fetei, hărnicia şi cinstea
tinerilor şi a familiilor lor.
Poziţia socială a părinţilor şi înaintaşilor tinerilor, cinstea şi omenia lor,
cWloscute de obşte, trecutul nepătat al străbunilor, de multe ori şi simţămintele
religioase ale înaintaşilor, constituiau cele mai importante criterii de judecare a
situaţiei pentru noua familie ce urma să se formeze în vatra satului.
Obştea şi bătrânii satului nu încuviinţau, oricum, or[i]ce cunWlie, iar cele
[ săvârşite] rară "binecuvântarea" lor erau [considerate] ruşinoase şi blestemate.
Bătrânii nu încuviinţau CWlunia între neamuri, fie ele cât de îndepărtate,
spWlând că asemenea împreunări dau copii nesănătoşi, mai întâi că ar fi mare
păcat, apoi, din această cauză, copiii fiind blestemaţi, rămân schilozi, muţi, surzi şi
vezi aici, în primul rând, o lucrare fundamentală:
1 [Pentru întreaga problematică,
S. FI. Marian, Nunta la români. Studiu istorica-etnografic comparativ, Ediţie critică de Teofil Teaha,
Ioan Şerb, Ioan llişiu, Text stabilit de Teofil Teaha, Bucureşti, Editura Grai şi suflet - Cultura
naţională, 1 995.]
2 [Condicile mitricale sau Protocoalele de mitrice, în număr de trei - Protocolul născuţilor,
Protocolul cununaţilor şi Protocolul morţilor - se introduc în Bucovina prin Patentul împărătesc din
20 februarie 1 784, începând cu 1 mai 1 784. La început, acestea se ţin pe foi l ineate de către preot, iar
din 1 80 1 se tipăresc registre mitricale. Condicile de stare civilă se ţin în parohiile din Bucovina de
către preoţi până în 1 930, cândhttp://cimec.ro
trec la primării.]
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de ruşinea satului. Ca să nu li se înstrăineze pământul, ca să nu li se piardă
"
legea le-ar fi dat voie, ar fi
"sământa \ multe familii înrudite mai departe, la care
dorit căsătoria între tinerii lor, dar obştea se opunea cu înverşunare şi [acestea] nu
se făceau.
Nici la vârstă, obştea nu admitea nicio încălcare peste vârsta socotită cea mai
potrivită la căsătoria unui flăcău cu o fată, vârsta tradiţională: de peste 1 6 ani fata şi
[de] peste 1 8 ani şi, mai mult, flăcăul: în principal, fata era socotită "coaptă", pe la
1 8 ani, iar feciorul după ce a făcut armata, la lăsare[a] la vatră, adică pe la 23-24 [de] ani.
Nici cu diferenţa mare de vârstă, mai mult de 5-6 ani fata mai mică decât
feciorul, satul nu privea cu ochi buni căsătoria şi, în niciun caz, căsătoria unui
fecior mai mic cu o fată mai mare nu putea fi admisă şi [faptul acesta] ar fi rămas
pentru totdeauna în "gura satului" .
Rarităţi erau căsătoriile îngăduite în sat la cazuri deosebite, cum era dorinţa
unei mame, înainte de moarte, să-şi vadă fata măritată, nevoia unui tată văduv care,
nevoind a se mai însura, dorea o noră harnică în casă, de ajutor în familie şi
gospodărie, fără însă a se admite încălcări prea mari ori ruşinoase, mai ales sub
vârsta maturităţii.
Obiceiul, devenit tradiţie, era căsătoria de sat, amândoi [tinerii] fiind din
Ostriţa, pentru a nu se înstrăina de vatra satului nici pământul, dar nici fata, care era
considerată fiica satului, botezată, crescută şi formată de săteni, jucată de ostriceni.
Obştea nu recunoştea demnă convieţuirea unui bărbat cu o femeie decât cea
consfinţită prin nuntă, căsătorie [considerată] obişnuită, şi condamna, sub blestem,
or[i]ce altă "viaţă' .4 .
Strigoii, stafiile, duhurile rele şi vedeniile, copii[i] nereuşiţi, gârbovi, muţi şi
surzi, toate aceste creaturi de basm erau puse pe socoteala încălcărilor ruşinoase ale
principiilor şi regulilor moralei căsătoriilor. Erau blesteme asupra satului de la
Puterea de Sus.
Băiatul ajuns la vârstă, bine format şi sănătos, cunoscut şi de la munca
câmpului, gata a ajunge flăcău, ca şi fata, trecută de copilă, trebuiau prezentaţi
satului ca atare, gata de horă, ba poate şi de căsătorie; această prezentare la "lume" ,
această trecere a pragului tinereţii, se făcea la văzul lumii, în ziua de Iordan, de
sărbătoarea sfinţirii apelor, 6 ianuarie, când, în curtea bisericii, flăcăii şi fetele
scoteau toată prosesia şi icoanele la sfinţirea aghiazmei [celei mari] 5 •
Îmbrăcaţi şi încălţaţi în totul nou, cu mult timp înainte pregătiţi, bă[i]eţii şi
[copilele] care doreau să fie recunoscuţi drept flăcăi, băietani şi fete, se prezentau
la această sărbătoare în cea mai frumoasă îmbrăcăminte şi rezistau, cu mare curaj,
gerului mare din această zi, pentru a fi admişi a trece pragul la tinereţe.
3

Semintia.
Concu b inajul.
5 [Vezi şi Ion Ghinoiu, Obiceiuri populare de peste an. Dicţionar, Bucureşti, Editura
Fundaţiei Culturale Române, 1 997, p. 22; Antoaneta Olteanu, Calendarele poporului român,
Bucureşti, Editura Paideia, Colecţia
cărţilor de
referinţă, 200 1 , p. 38-44. ]
http://cimec.ro
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Ziua se continua cu ieşirea la joc, la hora unde puneau piciorul pentru prima
dată, după ce plăteau "cinstea" flăcăilor, care le "strigau" la joc şi le jucau, iar
tinerilor, nou-deveniţi flăcăi, li se dădea fata cu care să joace, ca să-i înveţe
mă[i]estria jocului.
Nici scripcarii nu rămâneau ,,necinstiţi", a doua zi, de Sf. Ion, când tinerii
flăcăi şi fete, de o zi în horă, adunau suma cu care "casâriul"6 cinstea cu holercă
flăcăii şi muzicanţii.
Numai după trecerea acestui prag, după intrarea în rândul flăcăilor şi fetelor,
tinerii puteau să se gândească şi mai departe, să-şi facă planuri de măritiş şi
însurătoare.
Nunta, căsătoria dintre tineri, era minuţios gândită şi socotită, încă [de] cu
mult timp înainte, de către părinţii flăcăului şi ai fetei. De la cunoaşterea şi dorinţa
tinerilor de "a se lua" şi până la îndeplinirea dorinţei lor, era o cale foarte lungă şi
anevoioasă. Se punea problema poziţiei sociale a părinţilor, faima şi reputaţia de
care se bucurau, cinstea şi chiar gândirea religioasă a acestora, starea materială,
averea, chiar şi poziţia locului în sat.
Problema căsătoriei tinerilor devenea problemă principală a părinţilor, de mai
7
multe ori tinerii fiind destinaţi, "giuruiţi " de către părinţi unul altuia, şi aceasta de
cele mai multe ori pentru satisfacerea unor aranjamente materiale, apropierea sau
alăturarea pământurilor, unirea gospodăriilor şi altele de acest fel. De multe ori
tinerii erau "giuruiţi", promişi încă din copilărie unul altuia, de către părinţii lor şi
erau grele şi foarte rare cazurile când [promisiunea] aceasta să nu se respecte, să se
încalce.
Una din cele mai mari cerinţe, poate cea mai mare cerinţă într-o căsătorie
fiind aducerea pe lume de copii, multe fete, care se gândeau la măritat, îşi făceau
gânduri dacă vor avea copii, ca nu cumva să fie sterpe, să nu facă copii, ceea ce
putea merge până la "alungarea" ei de la casa soţului, dacă acesta nu se împăca cu
gândul de a nu avea copii. Soţul "neputincios" era mai uşor de iertat de [către] sat,
dacă femeia lui "nu rămânea grea" până la un an după cununie, dar femeia care nu
prezenta semnele aducerii unui copil era rău privită de sat, femeile măritate
"
"n-o primeau în rândul lor , iar între fete n-avea ce [mai] căuta.
N-am auzit la noi în sat, de fapt, nici n-au fost tot satul, în lungimea lui, de
"
"fată cu copil înainte sau fără nuntă , dar am auzit vorbindu-se de această stare de
mare ruşine, în primul rând, pentru "fată" şi părinţii acesteia, [pentru] familia ei,
dar şi pentru sat.
Se spunea că toate necazurile mari ce se abăteau asupra satului, bolile, ciuma
şi holera, dizinteria şi oftica, la oameni, gălbeaza la oi şi dalacul la vite, gerurile
năpraznice şi grindina, seceta şi inundaţiile, toate aceste calamităţi erau din cauză
că " fete nesăbuite au mâniat pe Dumnezeu", care pedepseşte satul pentru acest
6

Flăcăul ales casier, încasator, [încă] de la Crăciun, pe tot anul.
7 Promişi, tăgăduiţi solemn.
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neiertător blestem ce cade asupra oamenilor. Se vorbea că, demult, asemenea "fete
blestemate" au fugit din sat cu copilul ascuns şi stau în taină pe la marginile
oraşului, ca slujnice [pe] la orăşeni.
Fetele cinstite şi răbdătoare, sub severa supraveghere a părinţilor lor şi a
bisericii, începând cu lecţiile de religie din şcoală, antrenate tot mai mult la munca
casnică şi la câmp, aşteptau, cu sinceră curăţenie trupească şi sufletească, "ieşirea
la lume", apoi peţitul aceluia ce-i va fi destinat, dat de soartă şi noroc.
Mai spuneau bătrânii satului că lui Vodă îi trebuiesc oşteni, flăcăi sănătoşi şi
curajoşi, vajnici apărători ai Patriei, pe asemenea feciori se baza Ţara, la nevoie,
flăcăii, feciori de ţărani, erau Oastea Ţării, dar totodată ei nu admiteau "flăcăi
oricum", ci, dimpotrivă, ţineau foarte mult, cu tot dinadinsul, ca feciorii satului să
fie [îndrumaţi] pe cale cinstită, de Dumnezeu binecuvântaţi şi atunci şi j ertfa lor
"
"pentru Patrie [avea să fie] bine primită.
Mulţi flăcăi din sat, veniţi în concediu, în uniforma armatei unde-şi
îndeplineau stagiul militar, se mândreau de ţinutele lor, dar şi satul, familia şi
bătrânii se mândreau de flăcăii lor.
Fetele satului se stăpâneau să fie cinstite şi "neîncepute" la mire, pline şi
frumoase, sănătoase şi muschiuloase, bune de toată treaba şi de neîntrecut la sapă şi
la seceră, dar tot mai aveau o nedumerire pe suflet, tot nu erau complet împăcate
[cu gândul] dacă şi cum vor avea copii, de aceea multe mai mergeau, din timp, pe
la ghicitoare, vrăjitoare, să le spună dacă s-or mărita şi, mai ales, dacă vor avea
copii, mai ales băieţi, şi câţi şi chiar cum are să-i cheme, [cu] numele [lor] .
Cu o sumedenie de griji şi gânduri, cu frica-n sân, fetele se tot încurajau şi cu
sfatul mamei sau al surorilor mai mari, ori cumnate, până când, într-o bună zi, se
hotărau şi-i spuneau lui Ionică să trimită peţitorul, după ce părinţii lui şi ai Henei
erau anunţaţi de dorinţa lor şi înţeleşi cam pe când să se cunune, să se ia de soţi.
Într-o seară de joi sau [de] sâmbătă, nu în alte zile fără de noroc, Ionică
trimitea pe cel mai apropiat prieten al său, pe cumnatul mai mare, un văr primar
sau chiar [pe] naşul de botez, la casa părinţilor Ilenei, cu un şip8 de holercă în
traista înflorată de la Iordan, şi un pahar, să "facă întrebare" dacă părinţii Henei ar
încuviinţa căsătoria Henei cu Ion, după dorinţa lor declarată9 •
După ce arăta, în mare, cine este Ion, deşi părinţii Henei îl ştiau destul de
bine, după ce-l mai lăuda cât este de harnic şi [de] bun gospodar, după ce le spunea
părinţilor cât de mult o iubeşte şi cât îi este de dragă Ileana, care roşea pe laiţă, la
tors ori împletit ceva, poate chiar pentru mire, peţitorul întărea şi repeta cererea lui
Ion şi întreba dacă primesc ca părinţii lui Ion să vină la ei "la vedere", adică pentru
discutarea dorinţei lor de căsătorie.
8 Sticlă.
9 [Complementar, pentru plăcerea comparaţiei, vezi şi Axentie Bileţchi-Oprişanu, Din comoara
neamului nostru. Nun/a în Oprişeni-Bucovina, în "Analele Bucovinei", Rădăuţi-Bucureşti, anul XV,
nr. 1 (30), ianuarie-iunie 2008, p. 20 1 -224. Bogat în informaţii, textul, elaborat în preajma anului
1 930, cuprinde datini privind scenariul nunţii tradiţionale româneşti din aceeaşi parte a Bucovinei,
oraţii, cântece şi strigături de nuntă.]
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După câteva întrebări, după unele amănunte pe care mai doreau să le ştie, de
la început, părinţii fetei, tatăl Henei, ceremonios, spunea că invităm şi aşteptăm cu
"
bucurie ca cinstiţii părinţi ai lui Ion să poftească «la vedere», cel mai bine duminica
ce vine".
La aceste cuvinte, peţitorul scotea şipul de holercă [gătită] cu chimen şi zahăr
ars, din traistă, dat de Ion, şi ruga pe tatăl !lenei să primească primul pahar, [drept]
cinste din partea lui Ion, care să-i fie ginere bun şi cinstit şi cum şi-1 doreşte şi
viitorul socru. Cinsteau părinţii !lenei, Ileana încerca să-i sărute mâna bădiţei sau
naşului peţitor, în timp ce aducea la masă plăcinte cu brânză ori cu mac, chiroşte cu
'
brânză , lapte cu tocmagi, îndulcit cu zahăr ori cu miere, [precum] şi alte bunătăţi,
pe care le lăuda mama Henei, că le-a făcut numai ea, că-i tare harnică şi gospodină,
că are şi găluşte [fierte] la cuptor, tot făcute numai de ea, Ileana.
Treaba de seară în gospodărie fiind terminată, vitele hrănite şi adăpate, s-au
culcat şi rumegă, pentru laptele de dimineaţă, păsările de curte închise, doar câinele
din lanţ mai trebuie hrănit şi casa luminată cu lampa prinsă-n grindă, plină de
veselia peţitului Ilenei, care, fără astâmpăr, serveşte la masă galuştele calde de la
cuptor, bine unse, să meargă bine şi holerca pe gât. Cu ochiul trage întruna la
ferestre, doar-doar 1-o vedea pe Ion c-o urmăreşte, că doar nici el n-are astâmpăr să
stea acasă la o asemenea mare zi a lor; şi, iată că, făcându-şi treabă că aduce o
găleată de apă proaspătă din tăntâna lor adâncă, numai ce deschide uşa [de] la
ieşirea din tindă, pe gang, şi este înşfăcată cu dragoste de Ion, care a văzut tot prin
fereastră, şi se sfătu[i]esc să hotărască nunta cât mai degrabă, să fie la casa lor până
la Simedru.
Săptămâna a fost prea lungă pentru cei ce aşteptau această zi de duminecă,
zi în care se hotăra viitorul şi fericirea lui Ion şi [a] llen[ei], zi de mare
însemnătate şi care nu va putea fi uitată uşor. Cu direticatul şi aranj atul cât mai
frumos în casa cea mare, cu aranjatul laicerelor pe grindă, mintenelor şi
sumanelor pe culme, laicere[lor] de lână pe osloanele de pe [lângă] peretele de
sub fereastră şi, mai ales, pe cel de sub icoane, din fund, după masă, unde aveau
să şadă viitorii socri; faţă de masă ca de hram şi sahanele cele mai frumoase,
scoase şi şterse, cu toată treaba pregătitoare pentru musafiri, Ileana nici nu şi-a
dat seama că săptămâna a trecut.
Vizita "la vedere" a părinţilor flăcăului, la casa părinţilor fetei cerută în
căsătorie, are obârşie veche şi un înţeles mai larg, acesta referindu-se mai mult la
cunoaşterea familiilor care nu erau din acelaş[i] sat, [ci] din Boian, Mahala, Horecea,
de unde părinţii flăcăului nu ştiau prea bine şi nu cunoşteau părinţii fetei 1 1 • Dar,
10

Papanaşi. [Greşit; corect - colţunaşi; urechiuşe (colţunaşi umpluţi cu carne şi fierţi în supă).]
[Pentru unitatea în diversitate a obiceiului, vezi Sergiu Moraru (coordonator), Folclor din
Ţara Fagilor, Cuvânt-înainte de Arcadie Suceveanu, Prefaţă de Grigore Bostan, Chişinău, Editura
Hyperion, 1 993, p. 1 48-1 88; Valeriu Zmoşu, Nunta la Pătrăuţii de Jos, în volumul Un sat
bucovinean de pe Valea Siretului: Pătrăuţii de Jos. Mărturii spirituale, Ediţie îngrijită de
dr. Alexandrina Cernov, m. o. al Academiei Române, Studiu introductiv de conf. univ. dr. Cornelia
Mănicuţă, Cernăuţi, Editura Alexandru
cel Bun-Editura
Zelena Bucovina, 2006, p. 62-93 .]
http://cimec.ro
/ http://institutulbucovina.ro
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devenind tradiţie şi, mai ales, pentru stabilirea dotei ce o primeşte mireasa, precum
şi declararea faţă de lume a averii ce o cedează părinţii flăcăului, [pentru] alte
clauze, aranjamente şi angajamente din partea celor două părţi, această formă
pre-maritală era curent folosită în toate ocaziile de nuntă. Era principala şi
singura formă de înţelegere între părinţii celor doi şi numai prin ei şi cu dânşii se
puneau bazele unei căsătorii, cu bună înţelegere, de la început, pentru că în viaţa
sătească nu era cunoscut, sub niciun fel, divorţul, despărţirea fiind neadmisă nici
de biserică.
În după-amiaza duminicii stabilite pentru venirea "la vedere" şi mult
aşteptată de tineri, la uşa de intrare în casă, musafirii, părinţii flăcăului însoţit de
cele mai apropiate neamuri, cu ginerele sau flăcăul mai mare, însurat, cu vreun
frate şi chiar naşul de botez al feciorului de însurat sunt întâmpinaţi de părinţii
fetei, cu "bun venit" şi poftiţi cu multă bunăvoinţă în casa cea mare, înflorată de
Ileana şi [gătită] cu plăcut miros de busuioc şi trandafiri.
Musafirii sunt poftiţi a lua loc pe oslonul de sub icoane, cu faţa spre
interiorul camerei, iar pe cealaltă parte, în faţă, iau loc părinţii şi rudele fetei, la
masa pe care nu sunt deocamdată decât cănile de lut cu flori dornneşti 1 2 •
Primirea este prietenească şi binevoitoare de amândouă părţile, dar fără
nimic deosebit, deocamdată, niciun cuvânt de grad de rudenie, pentru că au fost
asemenea întâlniri când, neajungându-se la buna înţelegere pentru nuntă, musafirii
s-au retras cu "nu bănuiţi 1 3 de osteneală" şi totul era ca mai înainte.
Părinţii flăcăului încep vorbe şi spun pentru ce au venit, că, la dorinţa lui Ion
de-a " lua pe Ileana", ei nu au nimic în contra şi că şi ei doresc aceasta şi ca ei să se
înţeleagă bine, să aibe gospodărie frumoasă şi mulţi copii care să le fie urmaşi şi să
le poarte numele şi după "petrecerea" 14 lor.
Părinţii încep prin a declara ce-i dau lui Ion în formarea noii familii şi
gospodării: casa, care este pe terminate şi la care-i dă tot ajutorul pentru a intra în
ea, ogorul de 50 de prăjini de pe deal, altul de 40 de prăj ini la Bahnă, grădina de
vreo 1 0 prăj ini şi, ca început de gospodărie, îi mai dă un cal, căruţă, plug, grapă şi
alte unelte de care va avea nevoie, că doar sunt vecini.
Acum doresc să audă, cu toţii, ce-i dau părinţii Ilenei, că doar pentru asta
s-au adunat şi, auzind din gura tatălui Ilenei ce-i dă, care ogoare şi de câte prăjini,
dacă-i pământul bun şi roditor, dacă mai primind o vacă de lapte, încă nu bătrână,
zestrea şi alte lucruri de casă şi de gospodărie, după întrebări şi lămuriri, uitându-se
la nevastă şi neamuri şi primind zâmbetul aprobator, tatăl lui Ion se declară
mulţumit, ştergându-şi cu mâneca dreaptă musteţile şi faţa, trage traista de la spate
în faţă, scoate şipul de holercă şi paharul adus de acasă, se scoală în picioare şi,
12
13

14

Flori domneşti - ochiul boului.
Scuzaţi, iertaţi de deranj.
Moartea.
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ridicând sticla şi paharul umplut din holerca adusă, îl închină tatălui fetei, cu
"sănătate" şi să trăiască tinerii".
"
Buna înţelegere între părinţii feciorului şi ai fetei fiind desăvârşită, fără nicio
reţinere sau nedumerire, bucuria cuprinde toată gloata adunată la acest eveniment,
viitorul socru-mare, cinstind cu cuscrul", îşi sărută reciproc mâinile la baza
"
degetului arătător, după obiceiul locului, apoi, cinstind gloata cu vivăt", se întinde
"
masa cu plăcinte cu brânză şi cu mac, colaci şi altele.
Tatăl !lenei scoate şi el şipul cu holercă cu sacarică şi zahăr ars şi cinsteşte
musafirii cu care se comportă de acum ca şi cu adevărate neamuri, cu toţii în
veselie şi dragoste, gândindu-se la dumineca, data nunţii, peste trei săptămâni, şi la
cele trebuitoare pentru o nuntă frumoasă şi gospodărească.
Între timp, făcându-se seara, vin şi tinerii de la joc şi, auzind de afară veselie,
îndrăznesc şi intră împreună în casa ce amare, unde sunt primiţi cu urale de mulţi
"
ani trăiască", apoi sunt poftiţi şi ei la masă, în faţa socrului mare". Acesta, în
"
picioare, în mod solemn, repetă cu voce tare, auzit de toţi mesenii, buna
"
înţelegere" şi arată faţă de toţi ogoarele ce le dă lui Ion şi pe care le primeşte
Ileana, zestrea şi altele pe care le dă lui Ion şi pe care le primeşte Ileana, zestrea şi
altele pe care le primesc tinerii, tatăl fetei confirmând [cu] aşa este!" apoi cer
"
tinerilor să se sărute în faţa lor şi, cinstindu-i cu câte un pahar de băutură, le urează,
împreună cu toată gloata, ,,mulţi ani trăiască! " şi la anul, la cumătrie!"
"
Gazdele completează masa cu bunătăţi, câteva găini fripte şi un cocoş întreg
şi fript din partea viitoarei nanaşe, ca semn că în casa lui Ion trebuie să cânte
"
cocoşul !"
Ileana şi Ion cinstesc cu toţi musafirii şi sărută, cu mare bucurie, socrii pe
frunte şi mâna [lor] dreaptă, deasupra degetului arătător, având în minte data nunţii
şi pregătirile ce trebuiesc să se facă până atunci.
Toată grija pentru buna desfăşurare a nunţii şi-o ia tatăl lui Ion, care doreşte
să-i facă fiului său o nuntă ca de gospodari şi tot satul să ştie şi să participe la nunta
lui Ion cu Ileana.
Chiar de a doua zi, de luni dimineaţă, zi de târg la oraşul apropiat, tinerii se
duc să vadă de cele necesare de cumpărat pentru nuntă, să se potrivească la numere
de încălţăminte şi îmbrăcăminte pentru mire şi mireasă, darurile ce trebuiesc
cumpărate pentru socri şi naşi, cât şi pentru rudele apropiate ale amândorura, fraţi
[şi] surori, care devin, de acum, cumnaţi şi curnnate.
Mirele comandă pentru mireasă: papuci, ghete închise cu şnur sau chiar
ciubote, cizmuliţe cu carâmbii îndoiţi sub genunchi şi întorşi în jos, cu canafuri şi
ţarţamuri tăiaţi ca tăiţăii, în jos; mai comandă sau cumpără, dacă găseşte de gata,
un şal de stofă colorată şi mai subţire, lung, ca să ajungă miresei de pe cap, pe
laturi, în părţi, până deasupra genunchilor. Mirele mai poate lua pentru mireasă un
şal de lână sau stofă, o basma colorată şi mai subţire, precum şi alte materiale, stofa
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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de făcut sucna 15 , stele de postav şi mătase, alte lucruri. De asemenea, mirele
cumpără darurile pentru naşi şi pentru fraţii şi surorile miresei, după vârstă şi
dorintă, la fel ceva mai deosebit pentru socri şi rudele miresei.
Mireasa cumpără mirelui "cuşmă brumărie" şi steaua de mire, cu floarea
respectivă, pe care o poartă mirele tot timpul cât este în această stare, cuşma
nedându-se jos din cap decât la cununia din biserică; mireasa mai face un cadou
mirelui o "chingă 16 de lână", ţesută în casă, iar, dacă nu are aşa dar, cumpără un
chimir din piele, cu multe despărţituri, pentru bani, tutun, chibrite.
Mirele îşi comandă singur ghete noi sau cizme de box, pe care le încalţă,
prima oară, ca mire. De asemenea, mirele angajează din timp scripcarii, lăutarii,
care să-i fie la cântat de sâmbătă seară până la terminarea nunţii.
Se obişnuieşte ca şi părinţii fetei să angajeze lăutari pentru casa miresei şi atunci
se chiamă "nuntă diosăghi", cu două rânduri de muzicanţi, care, de fapt, şi dacă nu
se completează cu ceva, constă într-o vioară, un ţambal şi o dobă, trei muzicanţi.
Mirele şi mireasa stabilesc din timp vataj eii 1 7, drujbii 1 8, druştele şi sfaştele 1 9,
15 Sucna, o rochie de mireasă de stofă şi rară mâneci. [Sucnă, sucne, s. f, învechit şi popular. 1) fustă
2) şorţ. Prin

simplă, groasă, fără încreţituri; obiect de îmbrăcăminte femeiesc, din lână sau din alt material gros;

extensiune, haină femeiască Iată un context, preluat de noi dintr-un cântec despre război din Bucovina

septentrională: ,,Mi-a scris badea de departe 1 Că la Bosnia-i mare moarte. 1 M-a rugat al meu bădiţă 1 Să nu
"
port sucnă pestriţă, 1 M-a rugat ca-n sărbători 1 Să nu port sucnă cu flori, 1 Că-n Bosnia mor feciori
(Dumitru Covalciuc,

Comorifolclorice din dulcea Bucovină, Cemău�, Editura Zelena Bucovina, 2004, p. 39).

Întâlnit şi într-un substantiv propriu compus: Sucna-Murga, numele unui erou mitologic din poveştile şi
basmele lui I. G. Sbiera: Sucna-Murga şi

românilor,

Mintă-Creaţă, Busuioc şi Sucna-Murga, vezi I. G. Sbiera, Basmele
2010, p. 97-1 07, 1 08-1 1 7. C�ile publicate de

Voi. VII, Bucureşti, Editura Curtea Veche,

academicianul I. G. Sbiera sunt variante bucovinene ale unor basme, povestiri pentru copii şi legende culese
din alte zone ale spatiului românesc de către Dumitru Stăncescu, Ion Pop-Reteganul şi Moses Gaster. În

�

Bucovina, termenul p vine din vechiul slav sukno, unde avea sensul de "postav''. Întâlnit şi în Transilvania, cu
"
sensul de "fustă din stofă de lână . Aici, termenul provine, probabil, din magh. szoknya sau din slovenul

În Bucovina, potrivit dic�onarelor noastre, termenul provine din vechiul slav sukno, unde avea sensul
"
de "postav''. Noi mai adăugăm că în limba ucraineană contemporană cyKHR are sensurile de ,,rochie'', "fustă ,
"
iar cyKHO înseamnă "postav, stofă .]
16
Brâu de lână.

suknja.

17

18

[Vezi S. FI. Marian,

op. cit. , cap. XXIV, Funcţionarii, p. 1 53- 1 7 1 .]

Cavalerii şi domnişoarele de onoare ale miresei. [S. FI. Marian scrie în lucrarea sa Nunta

români. Studiu istorica-etnografic comparativ:

Bucovina, unde unul dintre cei doi vornicei se numeşte
celălalt

drujb

(de la mrus.

druzko,

magh.

la

"În satele româneşti de pe lângă ţărmurii Prutului din

drusba),

vătăjel

sau

vetejel

şi

vornicul nunţii,

iar

poartă cel dintâi în funcţiunile sale un băţ alb cu

năframă şi un pahar în brâu sau în mână, iar celălalt un colac atârnat de o năframă întoarsă pe după
"
mână şi o ploscă cu băutură rachiu (p. 1 59). Să reţinem de aici şi chiuitura culeasă din Boian şi
comunicată de către V. Turtureanu, chiuitură pe care o cântă sfaştele în timpul nunţii: "Frunză verde
"
rogojel, 1 Vornicul ni-i frumuşel; 1 Frunză verde bob şi linte, 1 Drujbul nostru îi cuminte .]
19

[Acelaşi S. FI. Marian scrie în lucrarea citată: "În satele româneşti de pe lângă Prut, din Bucovina,

vorniciţele se numesc

sfaşte,

sing.

sfaşcă,

dim.

sjăşcuţă.

Această numire, care vine de la rusescul

svacha

(Brautwerberin), s-a introdus în limba română abia în timpul mai din urmă, adică după alipirea Bucovinei la
Austria şi se aude numai în acele sate în care românii sunt în necontenită atingere cu rutenii. Şi ea n-a intrat
numai în vorba de toate zilele, ci a străbătut chiar şi în literatura poporană. Dovadă despre aceasta fie-ne

următorul cântec din Mahala, care
se cântă în decursul
nun�i: «Sub răchita rămurată 1 Şede sfaşca supărată, 1
http://cimec.ro
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apoi, cu îndrumarea părinţilor, iau nanaşi pe naşul de botez al mirelui cu soţia sa,
de regulă un singur rând de naşi.
În prima săptămână, prima joi, seara, tinerii candidaţi la însurătoare-măritat,
merg împreună cu tatăl miresei la preotul satului, unde anunţă dorinţa lor de
căsătorie, cer binecuvântarea bisericii şi sunt înscrişi în registrul stării civile,
fixându-se totodată şi duminica nunţii, după cel puţin trei strigări în biserică,
"
"vestirile care fac cunoscută dorinţa de căsătorie a tinerilor Ion şi Ileana.
Preotul, care le-a predat religia la şcoală şi-i cunoaşte de şcolari, îi
examinează la "rugăciuni" şi, dacă nu le ştiu, după cum voieşte el, îi mai cheamă o
dată şi [îl] face de ruşine pe tatăl fetei, că tinerii nu ştiu rugăciunile şi cum îi vor
învăţa ei pe copiii lor Tatăl nostru şi să fie cuminţi şi ascultători.
În toată această perioadă de pregătire de nuntă, tinerii merg împreună la joc
şi joacă mai mult între dânşii, iar cine doreşte să o joace pe Ileana, mai întâi o cere
lui Ion, altfel iese cu supărare. Se pot ajuta unul pe altul la treburi, dar fiecare stă la
casa lui şi nu întârzie noaptea pe drum.
Toată pregătirea materială a nunţii, toată nunta, [cele] privind masa, băutura,
locul şi desfăşurarea nunţii, privesc direct pe părinţi şi numai pe dânşii [îi]
angajează şi [numai ei] dispun de toate, astfel ca totul să decurgă în cele mai bune
condiţiuni.
Socrii-gospodari se îngrijesc de porc şi păsări, altă carne nu se servea
[odinioară] la nunţile din Ostriţa şi împrejurimi, băutura era aproape integral numai
rachiu alb, poate îndulcit şi colorat cu chimen şi zahăr ars, şi se servea de socri cu
acelaş[i] pahar la mai toţi nuntaşii, mai şi de naşi şi vătăjei, iar mirii nu serveau, ci
erau serviţi, stăteau la masă şi primeau, prin înclinarea capului, nuntaşii.
Mirele trebuia să aibă grija plăţii cu holercă a miresei, la ieşirea din ograda
părinţilor ei, spre a merge la biserică pentru cununie sau chiar la înapoiere, dacă
nunta se desfăşura la părinţii miresei. Cantitatea de holercă ce trebuia s-o plătească
mirele pentru mireasă era cu atât mai mare cu cât mireasa a fost mai mult j ucată de
Că mireasa n-are tată. 1 N-are tată, n-are mire 1 Şi s-or mângăia mai bine))" (p.

1 69). Şi cântecul din Boian,

reprodus de academicianul bucovinean S. FI. Marian, este interesant: "Vine o sfaşcă de pe lan 1 Cu trei

puişori pe stan, 1 Unu-i roş, altu e verde, 1 Bine sfaşcei i se şede" (p.
men�onează şi el termenii în discuţie în

Boianul. Monografie,

1 69). Profesorul Vasile Bizo"i
2005, oferindu-ne

Cernăuţi, Editura Bukrek,

şi un sinonim pentru svaşcă, svaşte: În ultima duminică, la hora din sat, mireasa îşi pofteşte prietenele şi
"
prietenii la nuntă şi îşi alege druştele (druşcele) şi drujbul. La fel procedează şi mirele, alegând doi vătăjei
(vomicei) şi două

svitiuci

(două fete, rude cu mirele). [ ... ]

La Boian, nunii vin

cu

un alai mare. M irele şi

mireasa le ies în întâmpinare cu lumânările de la cununie aprinse. Svaşcele şi nevestele tinere bat în palme,
"
în semn de bucurie şi stimă pentru naşi (p. 2 1 6, 2 1 8-2 1 9). Lexemul svitiuci, intrat în graiul local mai
aproape de zilele noastre, are, cu siguranţă, la singular, forma

svitiucă.

Tot la Vasile Bizovi găsim o

strigătură din "poezia ceremonialului de nuntă" ce atestă circula�a lexemului svaşcă şi astăzi în graiul local, la

peste un secol după S. FI. Marian: "Svaşcele de la mireasă 1 Toate-s cu catrinţă-aleasă, 1 Da acele de la mire 1
"
Au catrinţe-n două fire" (p. 223). Mai precizăm că în limba rusă etimonul c6axa are sensul de peţitoare .
"
Dicţionarele noastre menţionează circulaţia regionalismului svaşcă în graiul din Bucovina, consernnându-i
sensurile de "vătăşiţă", "vomiceasă",

femeie care ajută mireasa în organizarea nun�i" şi trimiţându-ne la
"

H. Tiktin, care precizează că acesta
provine din rut.
svaika, fiind răspândit numai în graiul din Bucovina.]
http://cimec.ro
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flăcăii satului şi era deosebit de mare, până la mai multe "vedre"20 , pentru mireasa
care pleca din sat, se mărita cu mire străin de satul ei.
Oricum, săptămânile de înainte de nuntă şi până la nuntă dădeau mare bătaie
de cap părinţilor tinerilor, care-şi aşteptau nunta şi chiar satul întreg era preocupat
de nunta tinerilor, cunoscuţi în sat, şi cărora le doreau "viaţă bună şi cu noroc" în
drumul lor, pe care se uneau, să meargă împreună până la sfârşit.
Săptămâna [de] dinaintea nunţii, ultima săptămână, era hotărâtoare pentru
buna reuşită a desfăşurării nunţii, fără nicio scăpare, totul aşa cum se dorea mai bun
şi mai frumos. Părinţii mirilor, socrii şi viitorii cuscri erau în toiul grijii ca să fie
totul ce era nevoie pentru nuntă, de la făina pentru pâine albă, plăcinte şi colaci,
carnea pentru răcituri, zamă, găluşte şi friptură, găinile de rumenit şi un cocoş,
băutură21 , mai cu seamă, holerca în cantitate să ajungă pentru toate zilele, dar şi
ceva vin şi poate fi o butlagă22 , de 50 de litri, de bere, mai ales dacă se aşteptau
nuntaşi afară de săteni, orăşeni, care nu s-ar fi mulţumit numai cu rachiu. Ogrăzile
erau golite de lucruri netrebuitoare, pentru a se face loc la nuntaşi şi pentru j oc,
uneltele agricole se aranjau bine la locul lor, mai ferit de vederile nuntaşilor, se
pregăteau căruţele cu care urma a se merge la biserică, hamurile cailor unse şi cu
oglinzi strălucitoare, chiar clopoţei şi flori la capiţele23 , bichiuşcă cu canafuri şi
ziţuri, cu arcuri sau făcute de paie, pentru ocupanţii căruţei. Tineri din familie şi
din vecini şi prieteni împodobeau casa cu crengi de tei şi făceau deasupra porţii un
arc mare de crengi şi flori, ca semn că la această casă este nuntă şi că pe sub
această coroană va trece nunta, cu ceremonialul tradiţional.
De sâmbătă dimineaţă, începea cu adevărat nunta la casa mirelui şi a miresei;
în casă, femeile zoreau cu sarmalele, răciturile, plăcinte şi colaci, bărbaţii cu
pregătirea băuturilor în sticle de servit la mese, copiii cu măturatul ogrăzii, iar
fetele cu pregătirea miresei şi aranjatul interiorului cu flori şi busuioc, terminarea
aranjatului grinzii şi a lăicerelor pe laiţele de sub geamuri, ultimul şters al
ferestrelor şi icoanelor, pregătirea sahanelor, paharelor, lingurilor şi tot ce mai se
ştia necesar pentru nuntă şi nuntaşi.
Fetele pregăteau mireasa cu îmbrăcămintea şi încălţămintea de mers la
cununie, dar şi darurile pentru trimis la mire, când, spre seară, vin scripcarii cu
darurile mirelui.
20

Vadră - căldare, găleată de circa zece litri.
[Pentru date şi informaţii mai cuprinzătoare, vezi capitolul Ce rnâncau oamenii în sat la noi,
din lucrarea medicului bucovinean Ion Nandriş, Satul nostru Mahala din Bucovina, Ediţie îngrijită şi
prefaţată de Gh. Nandriş, Sibiu, Casa de Presă şi Editura Tribuna, 200 1 , p. 1 07-1 1 3 . Potrivit
mărturisirii autorului, capitolul nu este un studiu de alimentaţie, ci o ilustrare a "puterii datinilor
moldoveneşti ", de-a lungul veacurilor, "în acel pământ oropsit, de margine de neam", al Bucovinei,
cuprinzând măncăruri obişnuite, "de toate zilele", şi de la "anumite sărbători şi ocazii, cum ar fi :
Paşti, C,răciun, hram, nunţi, botezuri, praznice" (p. 1 07).]
-2 Butoi.
23 Căpăstru de piele cu zabale în botul calului.
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Înainte de apusul soarelui, sâmbătă, înaintea nunţii, mirele trimitea vatajeii şi
un grup de flăcăi nuntaşi, cu scripcari, la mireasă pentru a-i duce schimburile",
"
danuile de nuntă, şalul ca maramă, ghetele ori cizmuliţele, alte lucruri deosebite
pentru mireasă şi totodată şi darurile pentru soacră şi socru, după tradiţie, şi cum
s-au înţeles între ei, mirii, mai dinainte.
Socrii primesc alaiul mirelui în casa cea mare, unde se află mireasa cu
sfaştele, druştele şi prietenele, în pregătire mare şi bun miros de flori şi busuioc;
socrii cinstesc nuntaşii mirelui cu rachiu şi plăcintă caldă, abia scoasă din cuptor,
apoi aranj ează darul pentru mire şi socrii mari şi, însoţiţi de vătăj eii miresei, [de]
alţi nuntaşi şi prieteni ai miresei, cu scripcari cântând tot drumul, se întorc la casa
mirelui, unde prezintă darurile aduse şi se cinstesc ca la nuntă.
Pe nesimţite, nunta a şi început; mirele admiră şi încearcă cuşma24 brumărie,
de mire, împodobită de mireasă cu mâna ei, cu stea şi floare în rozetă, apoi chinga
de lână ţesută tot de mireasă cu canafuri25 lungi până deasupra genunchilor, apoi
cămaşa de mire cu flori la guler, la mâneci şi la poale cusută de mireasă.
Vataj eii au terminat invitaţia la nuntă în sat şi comunică socrilor cam câţi au
primit invitaţia: cei ce au primit să cinstească un pahar de holercă, oferit de vatajel
ca din partea socrilor, şi care, mulţumind de invitaţie, au făgăduit participarea la
nuntă [împreună] cu familia26 .
Seara de sâmbătă, nici în casa miresei şi nici în casa mirelui, nu doarme
nimeni, doar către dimineaţă mai moţă[i]e câte cineva mai obosit; în casă, femeile
cu mâncările, bărbaţii cu băutura, copiii cu ce capătă din fiecare parte, veselia este
peste tot. Noptea-i scurtă, când n-ai timp să te gândeşti la ea şi, doar către
dimineaţă, pe toţi îi prinde moş Ene pe la gene", dar mai nu se lasă, mai cu o
"
glumă, mai cu apă rece pe obraz şi un pahar pe gât şi trag zorile, încep pregătirile
pentru cununie.
Tradiţia [odinioară] era ca la terminarea sluj bei religioase de către preot, cam
pe la amiază, să se îndeplinească şi cununia, iar biserica era destul de departe şi
mirilor le era frică să nu rămână necununaţi", de aceea totul începea cam
"
dis-de-dimineaţă.
La casa mirelui, nuntaşii pregăteau pe mire sub intonaţiile cele mai potrivite
ale scripcarilor. Acum, mirele se lăsa bărbierit27 şi aranjat de frizerul satului, care
24

Căciula.
25 Ciucuri.
26 [Vezi, pentru întregul ceremonia!, o contribuţie din Bucovina: Valerian Dugan-Opaiţ,
Vătăjelul sau urări ţinute la nunţile ţărăneşti din Bucovina, Cernăuţi, Societatea Tipografică
Bucovineană, 1 904. Cu titlul Vătăjălul sau oraţiuni ţinute la nuntele ţărăneşti şi doine culese din
gura soldaţilor români, Ediţia a 11-a, Braşov, Editura Librăriei "Ciurcu", 1 906. Lucrarea este
retipărită de noi, după ediţia din 1 906, în volumul Ilie Dugan-Opaiţ, Familia Dugan din Cireş
Opaiţeni, Ediţie îngrijită: Studiu introductiv, notă asupra ediţiei, comentarii, glosar, postfaţă, anexe şi
album: Vasile 1 . Schipor, Indice de nume: Rodica Iaţencu, Rădăuţi, Editura Septentrion, Colecţia
Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii " (30), 2009, p. 1 82-227.]
"
2 Acum îşi putea lăsa mustaţă, numai bărbaţii însuraţi putând purta mustaţă.
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nu întârzia să se prezinte pentru cinstirea ce o aştepta de la mirele în plină dărnicie;
în faţa nuntaşilor, mirele îmbrăca cămaşa înflorată, primită de la mireasă, apoi
chinga de lână, cizmele sau ghetele şi cojocelul de piele şi numai la urmă, sub
acordurile deosebite ale muzicanţilor, sub icoanele din casă, părinţii, cu mare
pioşenie, ba chiar lăcrămând, puneau pe capul lui Ion al lor cuşma brumărie de
mire, pe care acesta nu o mai dădea jos din cap decât în biserică, pe timpul
cununiei religioase. Pusul cuşmei de mire pe capul mirelui de către părinţii acestuia
sau, în lipsa unuia ori a amândorura, de către cel mai apropiat neam de sânge, era
prima "binecuvântare părintească" pe care o primea mirele pentru căsătoria lui,
pentru drumul pe care-I începea, pentru sporul casei şi al gospodăriei ce se forma în
această zi.
După acest ritual săvârşit, dacă mireasa nu avea lăutari, dar, de regulă, erau
aranjaţi lăutari separaţi, însă, în cazul că nu erau, mirele, prins cu flăcăii pe după
cap, pe coloană, cât îngăduia drumul şi urmat de toţi nuntaşii, pe j os şi în căruţe,
pornea cu lăutarii spre biserică, iar, dintr-un loc potrivit, trimitea lăutarii la casa
miresei iar el [îşi] continua drumul spre biserică.
La mireasă, îmbrăcatul, împodobitul şi pregătirea ei pentru cununie era şi
mai complicat, ea având mult mai multă îmbrăcăminte rituală şi, pentru a o
prezenta mirelui cât mai frumoasă, "ca pe o mireasă" . Sub acordurile scripcarilor,
mireasa era îmbrăcată şi împodobită de fetele şi nevestele care ştiau bine rânduiala
aceasta, iar, după ce i se punea sucna, rochia de mireasă, şi era încinsă, cu gâţa
prinsă-n cap şi panglicile atâmânde peste umeri, cu şalul de asemenea lung, pe
părţi, urma pusul cununei pe cap, cu aceeaşi semnificaţie ca [şi] "cuşma" la mire.
Cununa era un cerc de carton, lat de două-trei degete, mai mare decât
circumferinţa capului, învelit în stofă şi mătase colorată şi care, turtită, în formă
ovală, se prindea pe capul miresei în faţă, acoperindu-i fruntea, până pe ochi, să nu
se vadă "cum plânge" .
Aşezarea "cununei" pe capul miresei însemna, de asemenea, binecuvântarea
părintească la acest eveniment deosebit din viaţa omului şi se săvârşea, de
asemenea, numai cu părinţii miresei sau cel mai apropiat neam de sânge, în lipsa
acestora într-un moment de o deosebită solemnitate tradiţională. Mireasa,
îmbrăcată şi împodobită, gata de plecare la cununie, era adusă de vătăj ei în spatele
mesei lungi din casa cea mare, sub icoanele sfintite din casă. Părintii miresei
primeau pe un colac acoperit cu năframe cununa miresei, pe care o aşezau cu mare
solemnitate pe capul miresei. Aceasta, plângând, sărută mâinile părinţilor pentru
această binecuvântare şi bunăvoinţă. Sfaştele, druştele şi alte prietene apropiate ale
miresei prindeau de gâţă cununa miresei, care nu se scotea de pe cap decât în casa
mirelui, când nuna cea mare, nănaşa miresei, îi făcea cârpa28 de trecere în rândul
femeilor măritate.
Alaiul de plecare la cununie s-a format în ogradă, mireasa în prima căruţă cu
cei mai frumoşi cai, între druşte şi sfaşte, apoi celelalte căruţe frumos împodobite,
'

28

Coc în creştetul capului.
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cu nuntaşii de familie, fiecare cu însărcinarea tradiţională pentru un asemenea
eveniment.
Dar, la ieşirea din ogradă, spre biserică şi cununie, poarta larg deschisă, sub
arcada de verdeaţă şi flori, se blochează de flăcăii satului pentru a primi plata că au
avut grije de Ileana, au jucat-o la hore şi hramuri, au ferit-o de necazuri şi acum o
dau lui Ion. Preţul era ştiut cu mult înainte şi putea fi şi mai mare, mai ales dacă era
vorba ca mireasa să plece în alt sat; vadra de holercă, acesta era preţul cel mai mic
şi dacă Ion a avut grijă şi a trimis prietenii lui să plătească vadra. Ileana continua
drumul cu toţi nuntaşii, pe jos, cântând cu lăutarii în frunte până la biserică. În
curtea bisericii, nunii cei mari, nănaşii de cununie, cu lumânări şi colaci, alături de
mire, aşteptau şi primeau mireasa, apoi cu toţii intrau în biserică, la cununie.
Naşii oferă preotului inelele pe năframă, acoperind un colac, şi apoi o sticlă
de vin şi banii de cununie. În faţa altarului, încadraţi de naşi şi în prezenţa
nuntaşilor, mirii primesc cununia şi felicitările preotului de sănătate, belşug şi
"
"cumătrie , la care tinerii căsătoriţi invită preotul la nuntă.
De la biserică, de la cununie, mirele vine pe jos29 , între baitanie0 nuntaşi, iar
mireasa, în căruţa nanaşilor, urmată de nuntaşii ei şi de lăutari; la intrarea la casa
părinţilor miresei, unde se vine, de obicei, toţi trec pe sub arcul de triumf al porţii,
completat de vatajei cu beţele cu năframă şi colacul pe sub care trebuie să treacă
toată nunta. Caii se speriau, nuntaşii se grăbeau să ajungă în casă, dar totul se
termina cu bine.
La treptele de la intrarea în casa miresei, după ce mirele îşi dădea jos din
căruţă mireasa, ferindu-se să nu o gâdile, în acordurile lăutarilor şi sub privirea
tuturor nuntaşilor, mirii era primiţi de părinţii miresei, cu colac, sare şi un pahar de
holercă. Socrii sărută mirii, iar mirii sărută mâna socrilor, apoi urmaţi de nanaşi,
intră în casa cea mare, unde iau loc la masă, sub icoane, între naşi, şi primesc
nuntaşii, flăcăii şi fetele, alţi nuntaşi care vineau acum la masă, pentru că, mai
târziu, veneau rudele şi nuntaşii mai cu samă din sat şi din alte sate, după cum au
fost invitaţi şi cu daruri pentru tânăra pereche în noua gospodărie.
Toată grija bunei desfăşurări a nunţii, servitul la masă, mâncare şi băutura,
seriile la masă şi tot ceea ce depindea de bunul mers al nunţii era în capul socrului,
care, ajutat de rude şi prieteni, nu contenea cu asigurarea celor mai bune servicii.
Mirele şi mireasa, încadraţi de naşi şi rudele cele mai apropiate, stăteau
numai la masă, serveau puţin şi erau atenţi la primirea nuntaşilor, cu mulţumiri şi
plecăciune din cap. De aici şi vorba sătenilor, când vedeau la câmp sau oriunde o
fată stând, chiar numai într-o pauză de lucru, îi spuneau "ce stai ca o mireasă?"
La sosirea tuturor nuntaşilor, socrii ieşeau în pragul casei şi-i primeau cu
rachiu şi colac, sub acordurile muzicii de marş. În curtea casei, hora era în toi, toţi
tinerii şi tinerele se întreceau la joc, strigături şi veselie, " ca la nuntă" ! În casă, sub
29

3°

Or călare pe calul său favorit.
Flăcăi, feciori.
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acordurile celorlalţi scripcari, se serveau bucatele la nuntaşi: gustările, răciturile,
zama de porc sau de pasăre, găluştele şi friptura de la cuptor, plăcintele şi colacii,
precum şi ceva dulciuri, completate, intermediar, de paharul de holercă, primit de
la socru şi de la ajutoarele acestuia, un frate, cumnat, unchi sau vecin. Dacă printre
nuntaşi se aflau şi dintre intelectualii satului şi chiar din alte părţi, acestora li se
servea şi vin sau bere, după dorinţa şi obişnuinţa fiecăruia. Până către seară, nunta,
în casă, cu nuntaşii gospodari, familii din sat şi din alte părţi, cu scripcarii din
tindă, se distrau ca între bătrâni; afară, nunta era în toi, cu tot tineretul, până înainte
de asfinţitul soarelui.
Mirii cu naşii şi rudele se pregătesc să meargă la casa lor, la părinţii mirelui,
de aceea se pregăteau căruţele, se scotea zestrea miresei, primeau "iertăciunea" şi
binecuvântarea părinţilor şi, cu tot alaiul, se îndreptau la casa socrilor mari.
Vatajeii poartă pe beţele lor înflorate toată zestrea miresei, ca să vadă toată lumea
din ogradă, mai ales bătrânele curioase, ce zestre primeşte Ileana: laicere, perne,
pânzeturi, îmbrăcăminte şi încălţăminte, precum şi anumite obiecte casnice mai
mari şi trebuincioase unei noi gospodării: ciubere, poloboace, meliţă, doniţă ş.a.
După ce toate erau aşezate în căruţă, se scotea lada de zestre cu ce mai avea
înăuntru, obiecte mai mărunte, dar foarte necesare, pe care erau aşezaţi fraţii şi
surorile miresei, cărora trebuia mirele să le plătească zestrea cu cadouri
corespunzătoare: pălării frumoase, căciuli, şaluri la gât şi de îmbrobodit pentru fete,
basmale, curea de piele înflorată, de la târg de la Suceava şi alte obiecte de decor:
ochişele colorate, de prins la şalul de la gât sau la cămaşe, mărgele, cercei şi alte
podoabe nu prea scumpe.
Iertăciunile erau, după momentul solemn al cununiei mirilor în faţa altarului,
primul moment solemn din viaţa tinerilor uniţi a merge, [în] viaţa lor, pe acelaşi
drum, la bine şi la greu. În mij locul curţii, înainte de pornirea alaiului nunţii spre
casa mirelui, se aşternea un covor, pe care îngenunchiau mirii căsătoriţi şi pe capul
cărora părinţii miresei aşezau o pernă înfăţată, acoperită cu un ştergar alb, frumos
ornat, pe care era un colac, o huscă de sare, o sticlă de băutură, o căciulie de
usturoi, sticla cu aghiazmă de la Iordan, o cheie mai mare de broască şi alte mici
obiecte casnice de mare trebuinţă. Alături de naşii care îngenunchiau şi ei lângă
finii lor, la anumite strigături al vataj eilor, un flăcău - şi era, mult timp, numai unul
singur care ştia întregul text - rostea cu voce solemnă "iertăciunile", sub
acompaniamentul liniştit al scripcarilor. Mai toată gloata se înduioşa până la
lacrimi, părinţii sărutau pe frunte "copiii" lor, ginerele şi fata [le] sărutau mâna şi,
printre lacrimi şi sughiţuri, mulţumeau pentru "binecuvântare" .
În toate evenimentele de samă, în viaţa lui, săteanul nostru invoca natura,
lega viaţa şi existenţa lui şi a familiei sale de natură, de roadele şi belşugul ei. În
timpul "iertăciunilor" , tot tineretul aflat la nuntă, flăcăi şi fete, se înşiruia pe un
singur rând, formând un cerc în jurul locului şi cu toţii cântau, în surdină, cu
scripcarii: "Pe-o margine de pământ, merge Ion samanând 1 Şi din gură-aşa
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cântând: 1 S ă te faci, grâule mare, 1 Să te faci, grâule mare, 1 S ă t e dai la secerat ca
Ileana la sărutat, 1 Să te dai la-nvăluit, 1 Ca Ileana la iubit... ! "3 1
Cu muzica în faţă, cu vataj eii, druştele şi sfaştele miresei, cu toţi tinerii şi
fetele care doreau să-i urmeze, alaiul se îndrepta spre casa mirelui, de astă dată
mirele şi mireasa în aceeaşi căruţă, cu "părinţii" lor de astăzi înainte, nanaşii,
parcurgeau drumul spre noua lor menire, spre casa şi familia lor viitoare! Copii,
tineri şi fete presărau flori şi busuioc în calea lor, flăcăii cântau spre fericirea şi
bucuria tinerilor, care, de azi înainte, el va purta "mustaţă" şi ea va purta "cârpă" .
Ceremonialul care aştepta alaiul, la sosirea lui la casa lor, cel mai des a
mirelui, era de asemenea deosebit şi cu mari semnificaţii pentru viaţa celor doi
tineri, astăzi căsătoriţi. Înaintea porţii casei mirelui, unde venea nunta, se făcea un
foc mare, alimentat cu paie şi struj eni, dar peste care nu puteai trece chiar aşa uşor,
mai ales fiind vorba de cai şi era noapte. Focul, în tradiţia populară, însemna un dar
de sus, dar aici se voia a se arăta greutăţile, necazurile şi sacrificiul suprem, pe care
fiecare dintre soţi trebuie să-I mărturisească pentru celălalt. Fiecare dintre soţi va
trebui să treacă "prin foc, prin apă, prin sabie" pentru celălalt, adică nu mai există
nici o piedică în calea lor, astăzi hotărâtă, consfinţită şi binecuvântată. Era poate
unul din momentele care aducea în mintea tinerilor [faptul] că "viaţa este o luptă"
şi că nimeni şi nimic nu-i poate despărţi de la înfruntarea, cu vrednicie şi curaj, a
tuturor greutăţilor ce li s-ar ivi, în calea lor, de azi înainte.
După o horă în cerc mare, în ograda de la casa părinţilor mirelui şi de acum
înainte a tinerei perechi, cu strigături, chiuituri şi cântece de nuntă pentru acest
moment, mirii, însoţiţi de nănaşii lor, se opresc la scări, în faţa intrării în casă, fiind
aşteptaţi de părinţii mirelui, cu pâine şi sare, se cinstesc şi primesc binecuvântarea
părintească, socrii [îşi] sărută "copiii ", iar tinerii, sărutând mâinile părinţilor, le
spun amândoi "tată şi mamă" şi sunt poftiţi înăuntru.
În casa cea mare, plină de nuntaşi, tinerii sunt primiţi sărbătoreşte, luând loc
la mijlocul mesei celei mari, sub icoane, încadraţi de naşi.
Masa, cinstea, veselia continuă în casa cea mare cu nuntaşii mai de samă,
mai în vârstă şi cu familiile lor, iar afară jocul continuă mai cu foc, cu mai mult
curaJ , după cinste cu holercă bună şi numai la lumina ce răzbate prin geamurile
casei.
31 [Pentru plăcerea comparaţiei, iată o variantă provenind tot din Bucovina ocupată, dar de pe
Valea Siretului Superior, din comuna Cireş-Opaiţeni, judeţul Storoj ineţ: "Pe marginea de pământ 1
Merge badea sămănând 1 Şi din gură aşa zicând: 1 - Cade frunza din copaci, 1 Să te faci, grâule, faci 1
Şi să-mi stai la îmblătit 1 Ca puicuţa la iubit, 1 Şi să-mi stai la secerat 1 Ca puica la sărutat!" Vezi
Valerian Dugan-Opaiţ, op. cit. , p. 48; Ilie Dugan-Opaiţ, op. cit. , p. 2 1 4. De interes pentru tema în
discuţie. Cântece de nuntă din satele transpmtene Mahala, Cotul Ostriţei şi Buda (mijlocul secolului
al XIX-lea), în "((Tara Fagilor». Almanah cultural-li terar al românilor nord-bucovi ncni", XVIII,

Cul l u rali\ "Arborousu", 2009, p . 2X5 29-1 . Cele 1 2 texte rcpwdu�c
au fost selectate de către profesoru l Octavian Voronca şi nu sunt însoţite, din păcate, de
menţ.ionarca sursei dupll care se face tipărirea. ]
C�.:rnăuţi-Târgu-M ureş, Societatea
Hici
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După un timp oarecare, nu prea lung, sosesc aici şi "priboiul", părinţii
miresei, cuscrii cu rudele cele mai apropiate, rămase acasă după plecarea mirilor cu
nunta şi tineretul. Întâmpinaţi, la intrarea în casă, de socrii mari, cuscrii se cinstesc,
apoi intră în casa cea mare cu toată gloata şi iau loc la masă. Socrii mari şi socrii
mici, cuscrii [împreună] cu tate neamurile apropiate se înveselesc "ca la nuntă",
mâncările, băutura şi muzica dau nota de sărbătoare şi veselia este în plină
desfăşurare.
La un moment dat, vătaj eii anunţă un moment deosebit: " făcutul cârpei la
mireasă", momentul în care mireasa devenea "femeie", fiindcă aceasta era
distincţia oficială între o fată şi o femeie măritată. Femeile, bine dispuse, fetele şi
toţi nuntaşii [de] la masă şi din tindă, cu scripcarii, cântă "Ia-ţi, mireasă, ziua bună, 1
De la tată, de la mumă, 1 De la fraţi de la surori, 1 De la grădina cu flori ... ", iar
nanaşa, ajutată de druştele şi sfaştele Ilenei, desface cununa şi gâţa de pe capul
miresei, piaptănă părul miresei şi-1 adună pe creştet, apoi, făcând părul codiţe,
leagă unul sau două noduri în vârf, ca un coc, în jurul căruia fixează cu agrafe
restul părului, astfel ca să apară un coc, cu vârful în sus, de sine stătător, cu tot
părul fixat împrejur. Cu un şal sau basma nouă, darul naşei, aceasta îmbrobodeşte
mireasa, de unde şi "îmbroboditul" şi, cu mare veselie, de faţă cu toţi mesenii, o
declară femeie, intrată în rândul acestora.
Scripcarii mai cântă ceva "a j ele", mireasa se face că plânge, că de sâmbătă
seară tot plânge, apoi veselia continuă, mai cu foc, cu "mireasa îmbrobodită" .
Este de mult trecut de miezul nopţii, dar nu trag zorile încă şi vatajeii anunţă
pahar
dulce" . Este darul în bani, pe care îl dau nuntaşii pentru încurajarea tinerilor
"
căsătoriţi în formarea unei gospodării, pentru creşterea copiilor, pentru fericirea lor.
Unul din rudele apropiate ale tinerilor aşează în faţa naşilor o tavă acoperită cu
naframă şi invită naşii la "pahar dulce" . Naşii depun o sumă de bani pe tavă, în
văzul tuturor şi care este comunicată tare de vataj ei, aşa ca să audă toţi nuntaşii
darul naşilor. Nuntaşul-colector pentru miri oferă naşilor un pahar de băutură,
"
"pahar dulce , pe care acesta îl serveşte în timp ce toată gloata strigă obişnuit[ul]
"
Se trece apoi, cu o farfurie cu naframă, prin faţa tuturor mesenilor, cap
vivăăăt
.
.
.
!
"
de familie, şi, cu suma primită, se aduce la naş, care, anunţând mărimea, o depune
pe tavă, în timp ce donatorul cinsteşte "paharul dulce" în cântec şi veselie, "ca la
nuntă" .
Cu "pahar dulce", depunerea darului în numerar pentru tânăra pereche şi alte
manifestări tradiţionale, nunta se încheie cu conducerea cu lăutari, până la un
anumit loc, a părinţilor Ilenei.
În prima săptămână, până duminică, cel mai obişnuit sâmbăta seară, tinerii
făceau prima lor vizită la părinţii Ilenei, cu un şip de holercă, un colac copt de
Ileana, în noua ei casă, [cu] alte daruri mărunte pentru părinţi, fraţi şi surori.
Această primă vizită, tradiţională şi obligatorie, a tinerilor la părinţii fetei se numea
"
"cale primară , primii paşi ca noi gospodari şi în starea de soţ şi soţie, ceea ce
repeta, cu or[i]ce ocazie, fiecare dintre tineri. Mult timp, soţia tânără şi, în semn de
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respect deosebit faţă de soţ, nu spunea niciodată soţului pe nume şi nu vorbea decât
"
"
cu "neata şi chiar "bădiţă . Am cunoscut astfel [de] perechi care nu şi-au spus pe
"
nume şi nici nu s-au tutuit toată viaţa lor, iar respectul soţiei faţă de "omul ei era
toată viaţa, în vorbire ca şi în toată comportarea.
La o sărbătoare potrivită, a numelui naşilor, la Lăsat [de] Sec sau [la] o altă
"
asemenea ocazie, finii căsătoriţi "aduc colaci la naşi. Doi colaci mari şi frumos
rurneniţi, o găină friptă şi un şip de holercă, într-o zi de sărbătoare, era mulţumita
finilor către naşi, că i-au cununat, că le-au devenit noii părinţi în viaţa lor, de acum
înainte sprijinul şi ajutorul cel mai apropiat, precum şi, cel mai important din viaţa
tinerilor, [la] botezul copiilor, poate şi [la] cununia unora dintre copii.
6. Ostriţa În sărbători
Ostricienii, asemenea tuturor vecinilor lor, ca şi megieşii, ţineau cu mare
atenţie sărbătorile, ca zile de odihnă, aşa cum ştiau bătrânii din Sfânta Scriptură
"
("şase zile să lucrezi, iar a şaptea s-o serbezi ), precum şi toate zilele de cinstire a
sfmţilor şi alte evenimente de samă din viaţa religioasă şi de toate zilele, aşa cum
au fost ele moştenite din bătrâni3 2 .
Neţinerea sărbătorilor aşa cum se cuvine, lucratul în aceste zile, în afară de
hrana animalelor şi păsărilor, era urmărită de obşte şi oricine încălca aceste reguli,
din moşi-strămoşi păstrate, era ocărât, afurisit şi chiar blestemat de obşte.
Pentru că toate nenorocirile şi pagubele cele mari, care se abăteau asuprea
satului, bolile şi zacările la oameni, molirnile la vite, seceta ori grindina care
prăpădea recoltele, holdele câmpului, inundaţiile şi pustiirile de tot felul, toate "de
"
aici veneau, că nu se ţineau sărbătorile, că se lucra durnineca .
Bătrânii spuneau tinerilor că de la ai lor bătrâni ştiu "că ziua Domnului,
duminica, nici focul în vatră nu se face şi nici pâinea nu se taie cu cuţitul; era mare
păcat; de sâmbăta, se ţinea mâncarea la gura cuptorului, de unde s-a scos pâinea şi
aşa se mânca, iar pâinea, frângându-se, după venirea de la biserică şi rugăciunea de
înainte de masă.
Obştea satului făcea vinovat de toate relele pe cel ce lucra în sărbători, acela
care păcătuia şi [a]trăgea astfel nenorocirile asupra satului.
Anul de viaţă al săteanului nostru se potrivea cu anul său de muncă şi
începea cu sărbătorile, aşa cum au fost ele orânduite din vremurile de demult; anul
calendaristic, începând cu întâi ianuarie, era pentru cei cu carte, pentru orăşeni.
Săteanul era stăpânit de natura în mij locul căreia trăia, de la care primea
hrana pentru sine şi vieţuitoarele din jurul său şi socotea drepte "semnele
32 [Pentru o înţelegere contextuală a imaginarului din această vatră folclorică bucovineană,
vezi mai ales: S. FI. Marian, Sărbătorile la români. Studiu etnografic, Voi. !-II I , Bucureşti, Gob!,
1 898- 1 90 1 ; Elena Niculiţă-Voronca, Datinele şi credinţele poporului roman aşezate în ordine
mitologică, Mihalcea-Cemăuţi, Editura proprie, 1 903; Mihai Camilar, Răboj şi pecete magică. Un

ca/c'l!dar popular bucovinean, Suceava, f.

ed., 200'J.]
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timpului", care se arătau pe cer, în soare, lună şi stele, "stele căzătoare" şi, odată cu
natura, cu învierea naturii, începea pentru el şi noul an.
Desmoiţirea şi învierea naturii", mâţişorii la salcie, colţul ierbii, abureala ce
"
ieşea din pământul desvelit de omătul iernii, boarea33 ce ieşea din holde, la sărutul
soarelui, acestea toate erau semnele care vesteau un "nou an", de belşug şi
indestulare pentru toate vieţuitoarele pământului.
Buna Vestire", sărbătoarea de la 25 martie, când dădeau mâţişorii34 de
"
"
salcie, care fapt erau vestitorii primăverii", odată cu sosirea berzelor la cuiburile
"
lor, părăsite în toamnă, începutul umblatului desculţ, numai cu cămaşa şi izmenele
de cânepă, cingătoarea la mij loc şi pălăria de paie în cap ori basma la femei, toate
acestea aduceau cu sine ,,noul an", mult aşteptat şi mult dorit de toată suflarea
satului, de la copilul ce se pregătea să iasă cu boboceii la păscut, la bătrânul care
dorea să se mai arate o dată soarelui!
De Buna Vestire, se duceau mâţişori" la biserică, se sfinţeau de către preot,
"
ca prim semn de viaţă a[l] naturii, reinvierea naturii cu semnele timpului", ale
"
anului care începea cu holdele de toamnă însămânţate şi reveneala35 pământului
pentru cele de însămânţat.
A doua vestire" şi sărbătoare de început de an nou, al învierii şi fertilităţii
"
pământului, de învingere a relelor, de înfrângere, sub copitele calului, a balaurilor
fioroşi şi a tot distrugători, era sărbătoarea Sf. Gheorghe, la 23 aprilie, ţinută cu mare
sfinţenie. De Sf. Gheorghe, era tradiţia ca la toate casele sătenilor, la porţi, la :făntână
şi pe prispa ori gangul casei, la intrare, să se pună brăzdiţe" de pământ cu iarbă
"
înverzită, un pătrăţel cam de două palme ca mărime şi două-trei degete grosime, în
care se înfigea o crenguţă de salcie înverzită, înfrunzită de cele mai multe ori.
Aceste brăzdiţe" cu crenguţa înverzită, înfrunzită nu trebuia să lipsească de
"
la nicio casă, de aceea, copii fiind, aduceam [brăzdiţe] cu pataşca36 [ori cu] roaba
plină la toate casele unde bătrânii nu puteau face acest lucru. Brăzdiţele se
37
desprindeau cu hârleţul de pe toloacă, izlazul satului, care apoi se completau după
ploaie şi înverzeau la loc toate golurile [pe care] le făceam şi erau destul de mari
pentru atâtea case. De Sf. Gheorghe era cu adevărat declarat început de an al
fertilităţii, an al roadelor, belşugului, verdele naturii vii, al frunzişului verde al
pădurilor aducătoare de ploaie şi hrană holdelor şi tuturor vietăţilor pământului.
Aceste date, 25 martie şi 23 aprilie, socotite ca An Nou de săteni, nu erau
nici întâmplătoare şi nici străine de naivele cunoştinţe ale bătrânilor, de citirea pe
33

Aburii.
Mugurii, bobocii.
35 Umezeala.
36 Roaba. [Explicaţia lapidară a autorului este corectă. lată din dicţionar sensul de bază pentru
acest lexem: pataşcă, pataşte, s.f. (reg.), numele mai multor mijloace de transport sau al unor părţi
componente ale acestora: targă, brancardă, năsălie, dric, roabă, fundul căruţei, corlată la car, loitră,
drug, şa, taşcă etc.]
37 Lopată, târnăcop.
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cer a locului, poziţiei stelelor, a mersului lunii, cu 1W1ă nouă, 1W1ă plină, precum şi,
mai ales, datele şi semnele echinocţiilor de primăvară, la 2 1 martie, şi de toamnă, la
23 septembrie.
Bătrânii mai ştiau, de la bătrânii lor, că-n vremuri de demult, pe vremea
împăraţilor romani, la aceste popoare, Anul Nou era la 1 1 martie, iar şi mai demult,
pe vremea dacilor, Anul Nou era pe la 20 aprilie, deci foarte apropiat de data
sărbătorii Sfăntului Gheorghe, 23 aprilie.
Sărbătoarea de Sfăntul Gheorghe, ziua în care se "descuia pământul", cum
spuneau bătrânii (iar, la Sf. Dumitru, se încuia), era prima mare sărbătoare de
început de an, aproape asemenea cu Sărbătorile Paştilor şi Iordanul, când multă
lume şi, mai ales tineret, mergea la biserică.
Era ziua de Sfântul Gheorghe, în care toată suflarea sătească, în frunte cu
preotul satului, cu toată prosesia, praporele, purtate de flăcăi şi toate icoanele din
biserică, purtate fiecare de câte două fete, îmbrăcaţi în cele mai frumoase straie,
cojocele, pălării şi basmale, noi ca de binecuvântare, tot norodul, bătrânii şi
femeile, ieşea la cunoscuta răscruce între drumuri, la Crucea " Sf. Gheorghe", în
câmpul înverzit şi cireşii înfloriţi, la sfeştania38 de îmbelşugare a roadelor
pământului, obicei devenit traditional şi păstrat cu mare sfintenie.
'
În mijlocul holdelor înve�zite, pe ogoarele de un mozaic natural încântător,
preotul şi corul sătesc, format din flăcăi şi fete cu tragere de inimă spre cântări,
săvârşeau slujba de binecuvântare a pământului, pentru roade îmbelşugate, pentru a
fi ferite roadele acestea de grindină, de foc, de secetă ori ploi prea multe, inW1daţii
ori pâijol. Şi păsărelile, ce se învârteau în stoluri tot mai mari, participau cu voioşie
la acest "mare hram" în natură, pentru natură şi de la natură, pentru Noul An, care
începea pentru toate vieţuitoarele pământului. Un băiat isteţ din sat, de câteva ori
având chiar eu norocul, mergea în fruntea alaiului cu un clopoţel de mână, SW1ând
întruna deasupra capului, [în semn de] sărbătoare [a] câmpului, naturii, verdeţii şi
păsărilor care se alăturau alaiului, bucurându-se şi ele de ceea ce se făcea! Cu astfel
de "hram câmpenesc", cu voioşie, cântec şi binecuvântare, începea Anul [Nou al]
sătenilor, din tradiţie, bine credincioşi, cuviincioşi şi primitori din toată inima şi din
tot sufletul lor!
Sărbătorile de la această dată, de la înfloritul florilor şi până toamna, la
căderea frunzelor îngălbenite, pe toată durata muncilor, la toate sărbătorile din
acest răstimp, erau ca picăturile de rouă pe câmpul multicolor, ca mana cerească
peste holde, ca apa de izvor pentru cosaşul însetat.
Sărbătorile de pomenirea Tuturor Sfinţilor de peste an erau cu sfinţenie
sărbătorite, adică nu se lucra la câmp şi nici pe lângă casă, mai mult de hrana
vitelor şi a păsărilor din gospodărie. Ba chiar se ţineau şi unele "sărbători" de
misticism arhaic, ca de ex[emplu] Foca, Păliile şi altele asemenea, dar acestea
numai de frică să nu se întâmple cele auzite din gură-n gură, că aduc ghiaţă, secetă,
inundaţii.
38

Slujba de sfinţire.
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Sfintele Sărbători ale Paştilor, prăznuirea Învierii Domnului, odată cu
reînvierea naturii, totdeauna primăvara, cu pomii înfloriţi, câmpiile verzi şi ciripit
de păsărele, această mare sărbătoare bisericească era bine stabilită, astfel şi bătrânii
ţineau cu mare sfinţenie această tradiţie, înţelegând această sărbătoare ca semn al
trăiniciei vieţii pe pământ.
Bobul de grâu [şi bobul] de secară, grăuntele de porumb, însămânţat
primăvara în pământul reavăn şi mănos, la căldura primelor raze de soare, încolţind
şi pierzându-şi existenţa, prin moartea lor dau naştere paiului de grâu, cu spicul
însutit de boabe, grăuntele de porumb, dispărând, dă viaţă strujanului (coceanului),
cu ci[u]călăul (ştiuletele) plin de grăunţe, însutit, tânăr şi zdravăn.
"Veniţi să luaţi lumină . . . " , chemarea preotului în ziua de Paşti, "cu moartea
pre moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le" [vestirea Invierii
Mântuitorului] , vestirea-chemarea aceasta însemna pentru sătenii dreptcredincioşi
moartea bobului, a grăuntelui din care iau viaţă mulţimea, sutele, miile de boabe
pentru hrana şi viaţa tuturor vieţuitoarelor pământului!
,,De Paşti, în satul vesel, căsuţele-nălbite . . . " În adevăr, toate casele şi anexele
gospodăreşti din ogradă, ba chiar şi părţi din garduri, erau la această mare sărbătoare
văruite cu var alb şi albăstreală, care, pe câmpul împrejmuitor de verdeaţă, păreau cerul
presărat cu stele şi steluţe, care de care mai luminoase în noaptea întunecată.
Bătrânii spuneau că, aşa precum pământul, ogorul trebuie dinainte pregătit,
pentru ca să dea roadă bogată, [trebuie] gunoiat, arat şi grăpat, ca să primească sămânţa
care să încolţească şi să dea viaţă şi rod, tot aşa şi omul trebuie să se pregătească
sufleteşte pentru viaţa viitoare, pentru viaţa care-I aşteaptă mai departe, viaţa de apoi!
Cu mare cucernicie era aşteptat Paştile în [cele] şapte săptămâni de post,
numai cu hrană conservată, din grădină, legume şi verdeţuri pregătite şi păstrate pe
iarnă, poame uscate şi afumate, povidlă şi mamaligă. Ultima săptămână din post,
Săptămâna Mare, era cu post negru, mai ales miercuri şi vineri. Bătrânii se
pregăteau de spovedanie şi împărtăşanie, mergând la deniile de seară, după
terminarea lucrului la câmp ori în grădină. Doar cei neputincioşi aşteptau acasă
preotul pentru a primi împărtăşania, aşteptând astfel creştineşte Paştile.
Semnul deosebit al Sărbătorilor Paştilor şi simbolul tradiţional distinct al
acestor sărbători, cel mai atrăgător pentru săteni, dar, mai ales, pentru tineret şi
copii, erau "ouăle roşii de Paşti" . La această sărbătoare, singura din an, toată casa
creştină, toate gospodinele, chiar şi cele mai sărace, vopseau ouă roşii, ouă de
găină, fierte în vopsea de culoare roşie, întărită cu zeamă de coji de anumiţi copaci
sau coji de ceapă, pentru ca să se prindă mai bine vopseaua [de] coaja oului, să
capete o culoare mai roşie, ca "sângele" şi să prindă tărie [astfel] coaja oului.
Se spunea că vopseaua, astfel făcută, dădea şi tărie, rezistenţă la spargerea
oului astfel colorat, ceea ce era de cea mai mare importanţă în aceste zile ale Paştilor,
când se obişnuia ca familia, prietenii între ei să ciocnească ouă roşii, prima zi numai
cu capul, vârful oului, iar a doua zi şi cu fundul oului şi al cui era spart, preda oul
câştigătorului, care menţinea oul întreg. De aici şi obiceiul unor flăcăi să facă astfel
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ouă roşii din lemn bine lustruit şi aparent exact ca un ou de găină, cu care să spargă şi
să câştige astfel cât mai multe ouă de la prietenii cu care se ciocnea.
Bătrânii noştri au preluat în tradiţie obiceiul vopsitului ouălor roşii de Paşti şi
legau această tradiţie, acest obicei, de o întâmplare mai deosebită petrecută cu
multe veacuri înainte. Ei ţineau minte de la bătrânii lor şi transmiteau mai departe
cele ştiute şi auzite despre judecata lui Pilat din Pont a unui om, galileian, care,
nevinovat, a fost condamnat la moarte prin răstignirea pe Cruce, cea mai cruntă
osândă cunoscută pe vremea aceea. Ţineau minte bătrânii, din spusele înaintaşilor
lor, că acel om, galileianul I[i]sus, era cunoscut de toţi ca un om paşnic, învăţător,
el însuşi propovăduind pacea, dragostea şi buna înţelegere între oameni, fiind iubit,
urmat şi ascultat de popor. Dar capii ovreilor din acele ţinuturi, temându-se ca nu
cumva acesta să ajungă să le ia locul, 1-au învinuit pe I[i]sus, la Pilat, că ar fi un
"
"răzvrătit şi ar răscula poporul împotriva stăpânirii romane, învinuire pe care n-a
crezut-o nici Pilat, dar, nemaiavând ce face în faţa unor fanatici evrei înrăiţi,
împotriva voinţei sale, Pilat 1-a condamnat.
Nevinovatul, n-a opus nicio rezistenţă şi, în bătaie şi sudalme, batjocorit şi
scuipat, cu coroană batjocoritoare de spini pe cap, a fost dus pe Muntele Golgota şi
răstignit între doi tâlhari. Desbrăcat, apoape gol şi desculţ, cu coroană de spini pe cap,
galileianul răstignit cerea de pe Cruce Tatălui său ceresc să-i ierte "că nu ştiu ce fac" !
La răstignirea galileianul I[i]sus pe Golgota, între cei doi tâlhari, ştiau
bătrânii de la bătrânii lor că n-a avut voie să participe altă lume decât annata care
executa răstignirea celor trei osândiţi şi unii dintre mai marii ovreilor setoşi de
sânge, care să se convingă de îndeplinirea poftei lor. Se spune din bătrâni că la
această răstignire a participat numai Maria, mama galileianului I[i]sus, însoţită de o
prietenă a ei, Maria Magdalena, care, având cu dânsa un coşuleţ cu ouă, 1-ar fi
rezemat de crucea pe care a fost răstignit I[i]sus. Când un ostaş roman a înfipt
suliţa în coastele răstignitului I[i]sus, pentru a se convinge dacă a murit, din trupul
muribundului a ţâşnit sânge, care a curs pe coşuleţul cu ouă al femeii, înroşindu-le.
Aşa a plecat acasă femeia cu coşul cu ouăle înroşite de sângele lui I[i]sus şi de
atunci, întru pomenirea acestei întâmplări deosebite, de atunci şi până la sf'arşitul
veacului, adică sfărşitul pământului, spun bătrânii, se înroşesc ouă, se fac ouă roşii
cu sângele lui I[i]sus, nevinovatul răstignit din ura oamenilor.
Femeile, dar mai ales bătrânele, s-au perfecţionat în vopsitul ouălelor roşii de
Paşti, dar şi la "închistritul"3 9 , ornatul oului fiert, cu diferite forme şi figuri
geometrice, semne şi desene. Această ornare, închistritul cu ceapă fierbinte pe oul
roşu cald, scos de la fiert, în vopsea, se făcea de către gospodine, care le învăţau la
40
rândul lor şi pe fete, cu "chişiţa" , un mic instrument rudimentar, improvizat dintr-un
beţişor de grosimea unui chibrit, dar dublu de lung, având la un capăt o minusculă
ţeavă din metal, nu mai groasă ca o siringă, chişiţa propriu-zisă, scurtă de câţiva
39 Ornatul cu ceară.
40 Teavă metalică de mărimea unei capse de la şireturi, care se fixa perpendicular la capătul
băţului şi pri n care se trecea un fir de păr de porc, pe care se prelingea apoi ceara topită la desenul pe ou.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

23

1 97

Dimitrie Gălătescu, un autor bucovinean necunoscut (III)

centimetri. Cu aceasta se întingea în micul vas cu ceară topită, caldă încă şi cu ceea
ce se lua pe capul acestei mici ţevişoare metalice, bătrânele, care, deşi aveau
vederea mai slăbită, desenau pe oul roşu, cald, minunate forme în linii şi cerculeţe,
care apăreau ca adevărate obiecte de artă populară naivă. [Aceasta] era o treabă
foarte migăloasă, cerea foarte multă răbdare, atenţie şi chibzuinţă, dar ne minunam
de imaginaţia creatoare a femeilor, mai ales a bătrânelor, pe care cu greu le puteau
urma fetele domice să înveţe acest meşteşug. Ouăle roşii de Paşti închistrite, se
păstrau cu mare atenţie mulţi ani şi erau mândria casei, [a] gospodinelor şi a fetelor
care se lăudau ca de o treabă a lor4 1 •
Vara era timpul de lucru în grădină şi la câmp. Ţama42 era pestriţă de copii,
tineri şi mai vârstnici, fete şi flăcăi, [ieşiţi] la prăşit, la seceră şi la coasă, cu vitele
de muncă ori la păscut, toată suflarea era într-un şuvoi de muncă şi [de] voie bună!
Fetele nu se lăsau văzute de flăcăi rezemându-se în coada sapei, nici flăcăii nu se
lăsau văzuţi stând mult pe jos, la bătutul coasei ori la mâncare, că-şi auzeau apoi
vorbe nu prea plăcute la joc, la hora de duminică pe toloacă. Munceau din greu
toată ziua, ba de cele mai multe ori ziua se prelungea şi noaptea, la strânsul
pologului43 , la legat şi făcut clăile de secară ori de grâu, dar, tot timpul, fetele şi
flăcăii aveau în minte hramul care se apropia.
V ara erau toate hramurile, la noi şi în satele vecine unde mergeau flăcăii şi
fetele în cele mai frumoase costume de vară. Hramul era sărbătoarea srantului,
patron al bisericii satului, sau altă sărbătoare bisericească, în care s-a sfintit
biserica; aşa era hramul de la Horecea, la Înălţarea Domnului, la 40 de zile după
Paşti, hramul de la Mahala, de Duminica Mare, la 50 de zile după Paşti, hramul la
Cozmin, de Ziua Crucii, 14 septembrie, hramul de la Boian, la 8 septembrie,
Sf. Marie [Mică] şi [de] la Ţureni, [de] Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil.
La Ostriţa, hramul era la Sf. Maria Mare, [de] 1 5 august, Adormirea Maicii
Domnului şi pentru ostricieni [aceasta] era cea mai mare sărbătoare a anului.
La hramurile din satele învecinate, gospodarii mergeau pe jos sau cu căruţele
cu cai, de regulă doi cai, frumos împodobite, la cai, cu canăfuri, pompoane de lână
colorată la capiţăle44, sus, deasupra urechilor; gospodarii cu chingă sau chimir,
cojocel cu flori şi pălărie, de regulă nouă la asemenea ocazie, iar femeile cu cămaşe
cu flori, cu altiţe, catrinţă şi ştergare pe cap, marame cusute cu figuri geometrice
din mărgele colorate, care atâmau mult peste cap, în spate şi pe părţi.
4 1 [Vezi, între altele: Leonidas Bodnărescu, Câteva datini de Paşti la români
Cemăuti
Editura autorului, 1 908; Arthur Gorovei, Ouăle de Paşti. Studiu de folclor, Bucure ti, Editu�
Monitorul Oficial şi l mprimeriile Satului, Imprimeria Naţională, 1 937; Maria Zahacinschi, Nicolae
Zahacinschi, Ouăle de Paşti la români, Bucureşti, Editura Sport-Turism, Colecţia "Spaţiu spiritual",
1 992. Bogate informaţii şi în capitolul Poezia obiceiurilor calendaristice şi a muncii, din volumul
Sergiu Moraru (coordonator), Folclor din Ţara Fagilor, 1 993, p. 5 1 -1 1 1 , reunind materiale
provenind din actuala regiune Cernăuţi, culese în perioada 1 95 8- 1 990.]
42 Ţarina, câmpul.
43 Recolta întinsă pe jos.
44 Căpăstrul de cap, de piele şi cu zabale puse în botul calului.
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Flăcăii se înţelegeau din timp cine merge la hramul respectiv şi se adunau la
un loc anumit, plecând numai în grup compact, sub oblăduirea unui flăcău mai în
vârstă, care obliga pe toţi odată să meargă şi, de asemenea, tot toţi deodată, în grup
compact, să se întoarcă de la hram, până la locul de unde au plecat. Era
supravegheată lipsa, îmbătarea sau comportarea nedemnă a flăcăilor, mai ales a
acelora mai tineri de care răspundea şeful" (casiriul). Fetele nu mergeau la
"
hramurile din satele vecine decât numai cu părinţii sau [cu] cele mai apropiate
neamuri, mai în vârstă şi numai cu căruţa, de regulă în a doua zi, mai timpuriu, pe
la amiază, urmând a se întoarce acasă, în aceeaşi zi.
Hramul la Ostriţa, de Sf. Maria Mare, era cea mai mare sărbătoare sătească şi
când ostricienii, ca gazde recunocute [ca fiind] foarte bine primitoare, se pregăteau
intens pentru a depăşi ospitalitatea hramurilor la care au fost. Toate casele erau
nou-văruite, la fel şi toate acareturile din ogradă, ba se făceau şi multe înnoiri în
gospodărie, garduri, brame45 şi chiar acoperişuri la case şi grajduri. O curăţenie
generală şi în curţi, ba chiar şi drumul era măturat de copiii care aşteptau cu cea
mai mare nerăbdare venirea muzicii, adusă de flăcăi de departe, din Bachitna, sat
de muzicanţi la instrumente de suflat.
Gospodarii pregăteau cele necesare pentru buna primire a hramenilor, mai
ales dacă era vorba de nanaşi, fraţi, cumnaţi şi se tăiau porci şi păsări, se făceau
sarmale şi plăcinte şi se cumpăra mai multă băutură ca în or[i]care altă zi a anului.
Serbarea dura cam trei zile, începând cu prima zi, după-amiază, până după
plecarea hramenilor, adică din ziua în care cădea această sărbătoare şi până a treia
zi de dimineaţă, până la prânz. Pentru tineret, era hora de pe toloacă (deseori
prelungită şi seara, mai târziu, la câte o casă), la care se primeau flăcăii veniţi din
alte sate, în grup şi cântând, cuprinşi de după cap, în mai multe şiruri, aşteptaţi de
flăcăii satului cu muzica cântând, cu toată vlaga, marşul de primirea hramenilor,
apropiindu-se de locul horei46 .
45 Porţi de scândură (duble).
46 [Pentru o evocare a obiceiurilor de sărbători din satul tradiţional din Bucovina, vezi Ilie
Dugan-Opaiţ, Date pentru monografia comunei Cireş-Opaiţeni, Ediţie îngrijită. Studiu introductiv,
notă asupra ediţiei, comentarii şi glosar: Vasile 1. Schipor, Indice de nume: Rodica laţencu, Rădăuţi,
Editura Septentrion, 2008, p. 64--67 . Tot aici şi o descriere a hramului de la Ciudei, vestit odinioară pe
Valea Siretului Mic, p. 67-69. Antologică este însă descrierea altui hram din Bucovina: Hram la Stăneşti,
un întreg capitol din romanul lui V asi le Posteucă Băiatul drumului, Edi�e îngrijită şi prefaţată de Ion Creţu,
întregită cu un glosar de Vianor Bendescu, Câmpululng Moldovenesc, Fundaţia Culturală Biblioteca
,,Mioriţa", 2000, p. 442-470. lată câteva excerpte de aici: "E ziua Sfintei Paraschiva. Hram la Stăneşti.
După atăţia ani de chinuri şi sărăcie, în care trebuia să venim pe jos acasă sau, mai rău, să rămânem în târg
şi să mâncăm plăcintele şi răciturile mamei numai cu gândul, iată-ne acuma adunaţi la masa hramului to�.
O nuntă întreagă în jurul mamei, noi, nevestele noastre, oaspeţii de la Cemău�, cumetrii mamei din satele
vecine, surorile din sat cu copiii şi hrămenii lor. O hărmălaie de toate vârstele şi formele. O veselie şi un chef ce
nu s-a mai pomenit de mult în casele de pe Dealul lui Cotan. [ ... ] Ne aşezăm la masă în amândouă casele,
pentru că suntem popor mult. Mama şi noi trecem dintr-o gospodărie într-alta ca să îmbiem lumea cu de
toate, s-o omenim. Aci nu mai există târg şi sat. Există numai veselia hramului. Paharele trec din mână-n
mână şi voia bună şi glumele se înmulţesc. Ne înfrăţim. Fiecare are de spus ceva din prea plinul inimii care
stă să se reverse. O bucurie a lui. [ ... ] Şi mama arată cu ochii numai lumină spre noi, numărându-ne. Acum, binevoiţi a gusta din câte am fost vrednici să vă aşezăm pe masă. Pe urmă ne-om grăbi să
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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După câteva jocuri, ostricienii invitau flăcăii [pe] flăcăi[i], iar fetele cunoştinţele
lor, acasă, la casa părintească, unde erau ospătaţi şi trataţi cu cea mai mare atenţie
şi sinceră prietenie.
Tineretul era în cele mai frumoase straie de sărbătoare, în cea mai mare parte
noi şi de multe ori la asemenea sărbători se făceau cunoştinţe şi se legau prietenii
vedem şi un pic de strânsură. Eu am poftă la inimă să ies cu domniile voastre, ciurdă, la horă şi la
strânsură. Să mai văd şi eu faţa celei lumi, că multă vreme am lăcrimat şi oftat, şi-am mers cu ochii-n
pământ. Diseară ne-om aşeza iar pe tihnite la masă şi-om duce-o cu gustările şi cinstirea cât ne-o ţine
baierele... [ ... ] Seara, după ce se culcă copiii iar tineretul pleacă la joc, mama pregăteşte masa în casa cea
mare din gospodăria veche. În casa noastră de demult. Totul e în ea ca altădată: aceleaşi icoane vechi cu
lumina lor duioasă şi tainică, înconjurate de minişterguri alese în ozoare şi de busuioc şi ochiul boului.
Pe pereţi, lăicere noi, aduse zestre de Ileana, nevasta lui Visarion. Sub grindare, valuri de pânză şi chite
de fuioare, pieptănate frumos, de culoarea grâului copt. Pe grinzi, sumanele şi cojoacele noi, iar pe
poliţă, grămezi de ştergare şi păretare. Î n colţ, lângă cuptor, lada de zestre a mamei, cu florile de pe ea
aproape şterse, şi alăturea cea a Ilenei, ferecată-n brâie şi încuietori de aramă. Şi în stânga uşei, blidarul
vechi, lucrat de mână de tata când era fecior, încrestat în lemn de stejar cu cuţitaşul şi rezuşul. Blidarul,
de care mama nu mai conteneşte să vorbească, de parcă ar arăta o comoară, şi în care ţine blidele vechi:
ulcioare colorate, cristelniţe de adus agheasmă la Iordan, câteva ploşti de ale moşului şi ale tatei, legate
în piele, cu baierele bătute-n bumbi de alamă. Masa, cât ţin laiţele în jurul pereţilor, e încărcată cu de
toate: plăcinte cu mac şi brânză de oi, găluşte, fripturi, zeamă cu tăiţei, orez cu lapte, prăjituri şi copturi,
murături, salate. Toate îngrămădite una lângă alta de-ţi vine să te întrebi cine o să mân �ce atâta. Dar
mama lămureşte numaidecât: - Nu vă speriaţi de muntele acesta de mâncări şi copturi. Inainte de-a ti
pentru noi, el e pentru Dumnezeu drept mulţumită că ne-o dat de-ajuns. Aşa am prins din strămoşi, să
arătăm că o dat Dumnezeu rod ca să tie şi să-ntreacă. Eu ştiu că s-ar ti căzut poate să vi le aşez
domneşte, pe rând, câte una, dară noi am prins din neam în neam şi parcă mi-ar strica mie cheful şi faţa
hramului dacă ar fi altfel. Când mă duc eu la târg, la băieţii mei şi la nurori, primesc cum îmi dau ei. Pe
domnie, cum se zice. Oară aicea să rămâie aşa cum am apucat din bătrâni. Că-i bine să ţinem obiceiul şi
legea aşa cum o fost ele rânduite din vechi ... [ ... ] Cuvintele lui Pavel au amuţit de mult. Numai lumina şi
melodia doinei lui stăruie-n suflete. Dar nu mai poate nimeni vorbi. Din poienile acestea ale tăcerii şi
fericirii, drumul spre marginea gândului e greu. Din hramul nostru pământesc, iată că ne-am mutat la
masa altui hram, din care n-am mai vrea să ne întoarcem. [ ... ] Pavel cântă iar. Cum se merge şi se vine de
la fete. Cum se boceşte la priveghi ... Corbuşornl, Batistuţa, Arcanul, Raţa... Nici nu ne dăm seama când
a trecut timpul. Ne trezim cu ştergarele albe ale dimineţii la ferestre. Ca la o chemare de dincolo de noi,
ieşim cu toţii în ogradă. Pe după Dealul Poieni lor apar primele raze de soare, ca nişte trâmbiţe de lumină.
Sufletele noastre cântă şi ele Răsărita Soarelui. Suntem parcă în ceasurile acelea dintăi ale lumii, când
Dumnezeu a stat mirat şi ciobanul îşi încerca fluierul neprefăcutei lui păei interioare, cântând bucuria şi
frumuseţea firii, minunea lumii şi împlinind voia dumnezeiască. Stăm risipiţi prin ogradă şi încercăm să
răzvedim pe dealurile din jurul satului urma paşilor lui Dumnezeu care a fost şi s-a dus mai departe. . .
Căutăm urma lui proaspătă, vie, d e acum o clipă, umblând cu darurile p e pământ" (p. 442, 44�6,
446-447 , 469-470). Vezi şi Mihai Camilar, Hramu/ satului, în volumul citat de noi la nota 33, p. 207-208:
"Tradi�onal, hramul se desfăşura numai la biserică, pe parcursul a trei zile, având ca principale momente
slujba religioasă, pomenirea morţilor şi, mai ales, a celor vii, care au contribuit la înzestrarea bisericii,
ospăţul din preajma edificiului bisericesc şi hora satului. Treptat, desfăşurarea hramului îmbracă aspecte
noi: ospăţul se transferă în casele gospodarilor, iar hora (jocul, strânsura) capătă un rol mai important,
întreaga manifestare căpătând un caracter din ce în ce mai popular, cum o întâlnim consemnată în
secolul al XIX-lea. Aşteptarea febrilă a hramului, dublată de minuţiozitatea pregătirilor şi urmată de
explozia bucuriei, de sentimentul plinătăţii existenţiale, reprezintă şi acum ceva unic în spiritualitatea
locală, o adevărată oglindă a etnicului. [ . . . ] Se pare că nicăieri în ţară, cu ocazia hramului, nu se
manifestă mai fidel ca la noi, în Bucovina, caracterul şi specificul etnic al comunităţii rurale, care se
individualizează prin echilibrul dintre solemnitate şi exuberantă, o dovadă a unitătii culturale din acest
areal românesc" (p. 207, 208).]http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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care se terminau chiar cu căsătoria fetelor în satele hramenilor47 cunoscuţi la
această petrecere.
Bătrânii şi gospodarii se ţineau mai mult în casele şi gospodăriile lor cu nuntaşii
neamuri din alte sate, se cinsteau şi [îşi] povesteau amintirile, mulţi din armată şi
război, despre recolte şi vite şi astfel stăteau mai tot timpul în casă, la masă, rareori
mergând şi la horă, pe toloaca din vale; aceasta numai dacă aveau şi flăcăi ori fete, pe
care să le vadă jucând, cât este de "strigată' "'8 şi, mai ales, cu cine, ce flăcăi o joacă.
Sărbătorile la Ostriţa se încheiau cu sărbătorile de iarnă, când tot gospodarul,
cu întreaga lui familie, se găsea acasă, în ograda şi gospodăria lui, în grajdul de
vite, în studoală ori în casă, după ce, ca o furnică, a adunat şi strâns de pe câmp
fiecare bob, pai ori strujan49 pentru sine şi vieţuitoarele din gospodărie.
Crăciunul, sărbătoarea Naşterii Domnului, era mult aşteptat de copii, dar şi de cei
mai vârstnici, pentru datinile şi obiceiurile deosebite care se desfăşurau în aceste zile50 .
Steaua, semnul şi simbolul distinctiv al acestor sărbători, steaua care a condus
magii la ieslea lui I[i]sus, în Vicleim ori Viflaim, cum ştiau sătenii, să se închine noului
născut din Fecioara Maria, steaua aceasta era însăşi marea sărbătoare aşteptată.
Cu mult timp înainte, tinerii meştereau steaua din rame de sită sau ciur, cu beţe
cioplite, înfipte bine în ramă şi legate la vârf, apoi totul învelit în hârtie colorată.
Cu un ax de lemn la mijlocul stelei, pe care se fixa o lumânare şi se aprindea
când pornea colindul, Steaua era tot Crăciunul pentru noi, cu toate că de multe ori
lua foc şi ardea degrabă.
Steaua cu care umblau flăcăii, deşi era mai mare şi mai arătoasă, era tot ca a
noastră, dar mai bine meşterită şi nu se stingea aşa des. Flăcăii umblau cu " Steaua
sus răsare, ca o taină mare. . . " la fiecare casă, nu se lăsa nicio casă necolindată, dar
mai bine, mai mult şi mai frumos cântau flăcăii la casele unde erau fete de sama
lor, de la care primeau colacul şi banii şi care nu scăpau nestrânse puţin, chiar dacă
în tindă, aproape de tata şi mama.

47

Oaspeţilor.
Chemată la joc.
49 Cocean, luj er de porumb.
50 [Vezi 1. G. Sbiera, Colinde, cântece de stea şi urări la nunţi, Cemău�, Tip[ografia]
Arhiepiscopală, 1 888. Aici, o descriere amănunţită a obiceiurilor Malanca şi lrozii, precum şi o culegere
de mai multe variante de colindă şi pluguşor. Vezi şi Leonidas Bodnărescu, Câteva datini de Crăciun şi
Anul Nou la români, Cernăuţi, 1 943; Sergiu Moraru (coordonator), Folclor din Ţara Fagilor, 1 993,
p. 5 1 -90, 1 1 2- 1 47 (Capra, Căluţii, UrsuL Cerbul, Malanca, Irozii, Gruia şi Novac, Brâncovenii, Banda
lui Jianu); Laurenţiu Dragomir, Crasna, un colţ de eternitate românească din Bucovina. Monografie
etnografică şi istorică, Bucureşti, Editura Coralia, Colecţia "Bucovina", 2004, p. 1 48- 1 54 (Capitolul 1 2,
Obiceiuri tradiţionale); Ion Nandriş, op. cit. , p. 148-1 54. De interes, şi lucrările: Aurelian Ciomei,
Ion Drăguşanul, Veniţi de vă veseliţi', Suceava, Grupul Editorial Muşatinii - Bucovina viitoare, 200 1 ,
p . 3 1 -87 (colinde), 89- 1 25 (pluguşoare), 1 27-143 (strigături l a jocurile în travesti legate de sărbătorile
de Anul Nou), 1 45-1 75 (teatru folcloric: Vicleimul/lrozii, text din 1 885; Irozii, text din 1 903; Banda lui
Bujor, Ceata lui Darie), 1 77-1 80 (sorcove); Ion Drăguşanul, Vechi colinde bucovinene, Suceava, Editura
Muşatinii, 2007, 2 1 7 p. Lucrarea reuneşte texte diverse, colinde, cântece de stea, pluguşoare, lrozii, pe
care autorul le republică din mai multe surse: 1. G. Sbiera, S. FL Marian, Elena :t\iculiţă-Voronca,
", Cernăuţi, 1 898-1 90 1 .]
L. Bodnărescu, "Călindariul poporului
bucovinean
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Irozii, piesa de teatru popular înfăţişând magii de la Răsărit căutând Viclaemul,
să se închine Naşterii Pruncului I[i]sus, era prima, pentru cei mai mulţi, dacă nu chiar
pentru toţi, singura formă teatrală ce o puteau vedea sătenii în viaţa lor şi chiar la ei în
casă. Dar nu toate casele primeau Irozii, atât pentru spaţiul deosebit de redus în care
trăiau sătenii iarna, cât şi pentru plata cuvenită, de un colac şi câţiva bănuţi.
La Anul Nou, sătenii aşteptau urătorii cu buhaiu[l], o putinică de lemn, goală
şi închisă la [unul din funduri] cu un capac de piele, prin care ieşea un mănunchi de
fire de păr de cal, din coadă, care, uns cu ceva unsur[i]că5 1 , se trăgea de un flăcău
cu amândouă palmele strânse în jurul acestui mănunchi de păr, scoţând nişte
s[unet]e imitând mugetul buhaiului52 .
Malanca, o altă prezentare sub formă teatrală, ceva mai complicată decât
Irozii de Crăciun, era mult aşteptată de săteni, dar mai ales [de] aceia cu casa mai
mare, cu fete şi flăcăi la horă, fiindcă şi această piesă era jucată numai de flăcăi,
bine legaţi şi vorbitori53 •
51

Grăsime, untură. [Greşit, corect: cu borş de putină! ]
[Informaţii ş i date bogate la Vasile Bizovi, într-un capitol masiv d i n lucrarea citată la nota
1 9: X. Traditii şi obiceiuri de iarnă, p. 25 1-293; Valeriu Zmoşu, Obiceiuri calendaristice,
Obiceiurile d� Anul Nou, Drame populare, în lucrarea citată, p. 1 1 7- 1 36, 1 37- 1 4 1 şi 1 43-1 88. În
rândul dramelor populare sunt prezentate aici, numai în text, următoarele piese: Capra, p. 1 43- 144;
Căluţul, p. 1 44-1 45 ; Ursul, p. 1 45-1 46; Brâncovenii, p. 1 47- 1 52; Irozii, p. 1 53- 1 60; Bujornl,
p. 1 72- 1 79; Jienii, p. 1 8 1- 1 86; Păunii, p. 1 87- 1 88.]
53 [Malancă, rnalănci, s. f., joc popular românesc, care face parte din obiceiurile practicate de
Anul Nou, cu o "distribuţie" plină de pitoresc: urătorii, ursul, capra, căiuţii, regele Mihai, politicieni,
baba şi moşneagul, mirele şi mireasa, ovreiul şi ţiganul, turci, vraci, doctori, popi, negustori, soldaţi,
jandarmi, căpitani, haiduci, vânători, feşteri, ţărani/gospodari, draci, muzicanţi, uneori în "cupluri
precis constituite", fiind considerată de specialişti colindă propriu-zisă, joc dramatic cu măşti, teatru
popular propriu-zis, formă particulară de ceată de colindători. Obiceiul se practică şi astăzi în
Bucovina, Malanca de la Crasna fiind renumită şi dincolo de hotarele provinciei. Multă vreme, autorii
principalelor noastre dicţionare nu menţionează termenul, a cărui origine este, în mod cert, slavă. Î l
menţionează doar Gh. Bulgăr şi Gh. Constantinescu-Dobridor în Dicţionar de arhaisrne şi regionalisrne
(DAR), Bucureşti, Editura Saeculum Vizual, 2002, şi, ulterior, DEX online, precizându-i sensurile
următoare, preluate din DAR: 1 ) "pereche de tineri deghizati
' în ceata de urători din seara Anului
Nou"; 2) "femeie urâtă"; 3) "oaie molatică". În Bucovina, etnograful M ihai Camilar este printre
puţinii specialişti contemporani care prezintă acest obicei: "Malanca nu este altceva decât denumirea
slavă a cetelor organizate de mascaţi la Anul Nou, denumire întâlnită nu numai în satele ce ţin
sărbătorile pe stil vechi (în special în cele huţăneşti sau cu populaţie ucraineană), ci şi în multe sate
_
care au trecut la noul stil. In spaţiul bucovinean, dar şi în cel moldovenesc, Malanca este adesea, în
acelaşi timp, diferită de la un loc la altul: colindă propriu-zisă, joc dramatic cu măşti, teatru popular,
formă particulară de ceată de colindători-urători, având un repertoriu bine definit. Ipostaza de colindă
la Anul Nou în satele pe stil vechi este uşor perceptibilă dacă analizăm textele. Ipostaza de joc
dramatic este o apariţie ceva mai târzie (secolul al XIX-lea), aici Malanca identificându-se cu alaiul
Caprei, al Ursului, al jocului personajelor antropomorfe sau chiar al Plugului mare. Amintim că, de
multe ori, în cadrul Malăncii, pe lângă personajele bine definite: ursul, capra, ţiganii, dracii, ofiţerii,
mirele-mireasa, moşul baba etc., mai figurează şi un personaj feminin numit Mălăncuţa, interpretat în
travesti de un băiat, personaj destinat să verifice curăţenia şi ordinea din casele cu fete de măritat; prin
gesturi şi vorbe, acest personaj produce mare haz, înveselind pe cei din casă. Malanca are acelaşi
înţeles cu termenii de Ceată din zona Sucevei, de Turcă (Bosanci şi Ruşii Mănăstioarei), Partie din
de Horă /pe
Valea Bistriţei, sau, mai departe, de Rândul din zona
zona Humorului şi Câmpulungului,
http://cimec.ro
http://institutulbucovina.ro
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Acţiunea era tot curajul şi perseverenţa magilor de-a căuta Pruncul I[i]sus, să i
se închine, dar în piesă misiunea lor era confundată cu vrednicia şi puterea Domnului
Moldovei, în speţă Ştefan cel Mare, de a-şi apăra Moldova în hotarele ei fireşti.
Ceata de "artişti " era acum mai numeroasă, tinuta lor era mai mult o
combinaţie militară cu însemne bo[i]ereşti, căpitani înzorzonaţi şi înarmaţi cu săbii
şi iatagane, vo[i]evodul reprezentând pe Domnul Moldovei, purtând hlamidă albă
şi coroană pe cap.
Anul Nou - Ştefan-Vodă, Anul Vechi - turcii, care-i cer mărirea tributului
către Poartă, încheie lupta prin alungarea vechiului şi întărirea noului, a puterii
Domnului şi oştirii sale, pavăza de nezdruncinat pentru fericirea Ţării Moldovei şi
moldovenilor ei!
Iordanul, ultima sărbătoare din rândul sărbătorilor de iarnă, Boboteaza şi
sfinţirea apelor, era o sărbătoare, mai deosebită la ostriceni şi în Ţinutul de Sus. La
6 ianuarie, de regulă, era gerul cel mai mare, se ajungea foarte deseori pe la minus
30 de grade, de aceea se şi spunea în popor "gerul Bobotezei, crapă lemnele de
ger" . Sărbătoarea începea cu Ajunul Bobotezei, la noi se spunea al Iordanului, când
se făcea o slujbă la biserică, cu sfinţirea, apoi pentru Ajun, care, de regulă, se
aducea acasă de către copiii mai răsăriţi, fete şi băieţi de şcoală, aflaţi la această zi
încă în vacanta
' de iarnă.
Cât am fost acasă, eu aduceam aghiazmă54 de Ajun, dar, până să ajung acasă,
nu mai era nici strop din apa de la biserică, toată o stropeam pe drum cu fetele şi
băieţii cu care veneam, ne udam unii pe alţii cu pămătuful de busuioc, ne
hâljoneam, cântam ca popa "în Iordan botezându-te tu, Doamne... " Norocul nostru
cel mai mare era că treceam prin bahna cu un izvor curat şi limpede, ne umpleam
cănile, puneam mai mult busuioc înăuntru şi, mirosind a busuioc, era "aghiazma"
Vasluiului sau de Crilă din ţinutul montan al Vrancei. Prin tot ceea ce cuprinde (scenariu, recuzită,
personaje, joc dramatic), Malanca păstrată în satele pe stil vechi este total asimilată formaţiilor
(grupurilor) de colindători-urători de pe întreg spaţiul etnocultural bucovinean, confirmând totodată,
în plus, integrarea deplină a populaţiei de etnie slavă în zonele de adopţie etnică. Vezi
www.monitorulsv.ro/Religie/2009-0 1 - 1 0/Anul-Nou-pe-Vechi. Pentru o problematică speciei, vezi,
printre altele, şi: Laurenţiu Dragomir, op. cit. , p. 1 49--1 50; Vasile Adăscăliţei, Ma/anca - o formă de
colindă ruteană întâlnită în Moldova şi Bucovina, în volumul Românitatea de Sus. Repere etnologice,
Prefaţă: Vasile 1 . Schipor, Postfaţă: Victor Iosif, Rădăuţi, Editura Septentrion, 2004, p. 68-7 1 . Pentru
câteva texte de Malancă, vezi Sergiu Moraru (coordonator), op. cit. , p. 6 1 -62 (Mălăncuţa, o colindă
din Dinăuţi-Suliţa Nouă; Ma/anca, text cules din Stăneştii de Jos-Hliboca), p. 76-77 (Ma/anca,
urătură culeasă din Cupca-Hliboca); p. I 20- 1 22 (două texte de Malancă, unul provenind din satul
Cireş, celălalt din Crasna-Storojineţ, amândouă cu distribuţie şi indicaţii regizorale); Dragoş Tochiţă,
Folclor bucovinean de pe Valea Siretului Mic, Suceava, Editura Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor,
2006, p. 49-52; Ion Posteucă, Stăneştii pe Siret, Cernăuţi, Editura Zelena Bucovina, 2006, p. 236-237;
Dumitru Covalciuc, Oprişeni, un sat la răspântiile istoriei, Cernăuţi, Editura Zelena Bucovina, 2008,
p. 95. Un text frumos de Mal ancă, postat pe Internet, la 19 decembrie 20 I l , de către Ludmila Balş,
profesoară la Liceul Teoretic "C. Stere" din Soroca, ilustrează unitatea în diversitate a obiceiului,
precum şi răspândirea sa şi în partea de nord a Republicii Moldova. Vezi: www.biblionline.md/
cgblog/4 1/87/Reprezentatia-populara-Malanca/. Din Republica Moldova să mai reţinem şi filmul
documentar Ma/anca, carnavalul de iarnă, realizat, în 1 968, de către Vlad Ioviţă ( 1 935- 1 983 ), prozator,
scenarist şi regizor de film mai puţin cunoscut, din păcate, în România, patria sa istorică.]
54 Apă sfinţită.
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din care gustau părinţii, apoi surorile şi fraţii, se închinau cu mare smerenie, apoi se
servea mâncarea şi aceea de post şi numai o singură dată pe zi, până-n seară. Cu
greu mă abţineam să nu izbunesc în râs, văzând cu ce mare smerenie se spropiau de
cana mea cu aghiazmă şi gustau părinţii, apoi surorile şi fraţii mai mari!
"
Iordanul era sărbătoare mare, bisericească, se sfmţea apa devenind "aghiazma ,
cu care se sfinţeau casele şi, în general, tot ce era nou, îmbrăcămintea şi încălţă
mintea, era socotită de mare ajutor la casa gospodarului. Tot cu această aghiazmă
se stingeau deocherile, se întorceau farmecele, se aducea laptele la vaca ajunsă
stearpă din deochi sau vrăji.
Dar Iordanul avea pentru satul nostru, după câte ştiu şi pentru satele înveci
nate, o semnificaţie deosebită, păstrată şi transmisă din generaţie în generaţie. Poate
"
am putea spune "Ziua tineretului , ziua în care tinerele vlăstare, fete şi băieţi, trăiau
"ieşirea, scoaterea la lume", cum spunea poporul.
Prin faptul că în această zi, chiar cât de geroasă, se scotea din biserică toată
prosesia, praporele, de către băieţi, flăcăi, iar icoanele de către fete, acelea care se
"
socoteau de acum fete sau "doreau să fie cunoscute şi considerate drept fete ; la
"
această sărbătoare părinţii îmbrăcau fetele şi băieţii ca pe cei ajunşi la "maturitate ,
care pot de acum să intre în rândul baitanilor, [al] flăcăilor şi al fetelor "care de
"
acum se pot mărita .
Era, dacă am putea spune cu cuvintele de azi, o prezentare a modei fetei "gata de
"
"
măritat , care, de azi înainte, poate fi "strigată la joc, intrând pe deplin în rândul fetelor.
Băieţii care intrau în rândul baitanilor, al flăcăilor, cât şi fetele care "ieşeau la
"
lume , erau ştiute şi erau înţeleşi cu alesul flăcăilor încă de la Crăciun, aşa-numitul
"
lor "casâri , adică acela care aduna banii de la colind şi uratul de Anul Nou şi
"
acesta, recunoscut ca şef pe un an, aduna şi de la "candidaţii de-a intra în horă o
sumă oarecare de bani, cu care se cinsteau între dânşii şi plăteau scripcarii.
Sărbătoarea de Sf. Ioan Botezătorul, de 7 ianuarie, încheia şirul sărbătorilor
de iarnă, iar la noi, acasă, tata era Ion şi mama Ioana, având şi doi gineri Ion, care
se înfăţişau după masă la patron, dar şi să încheie şiragul sărbătorilor.
Tata mergea la biserică cu un colac, un pahar şi un şip de holercă, rachiu făcut
de mama, cu secărică şi zahăr ars, cu care cinstea oamenii la ieşirea din biserică.
Abia îl mai vedeam pe bunul şi blândul nostru tată venind de la biserică în
ziua aceasta, că sania era pregătită, caii înhămaţi să ne ducă la internat, fratele
nostru Iluţă fiind foarte grăbit să se întoarcă cât mai repede de la Cernăuţi, spre a fi
cât mai mult la hora din sat, să se distreze cu flăcăii şi fetele, în timp ce eu şi fratele
Costică rămâneam, plângând, la internat.

ANEXĂ
[Sărbătorirea Sfântului Nicolae
la Internatul Societăţii pentru Cultură din Cernăuţi]
Ziua de 6 decembrie e o zi importantă pentru elevii care locuiesc în internat.
Este ziua Sfăntului Nicolae, patronul internatului. În anul trecut, deşi am locuit şi
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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eu în internat, n-am fost prezent la icest eveniment deosebit, pentru că eram în
spital, suspectat de scarlatină, dar anul acesta voi vedea şi eu cum e sărbătorit
Sfăntul Nicolae.
În sala de mese, în partea din dreapta a intrării, s-a înjghebat o scenă. Cortina
şi pereţii scenei erau făcuţi din cearşafuri curate, suspendate pe nişte şipci de lemn.
Pentru iluminat, lucra cu sârguinţă pedagogul nostru Ştefănescu, electricianul
autorizat al internatului. Artiştii îşi repetau în secret rolurile. Din cauza restrângerii
spaţiului, am stat la mese mai înghesuiţi în ziua aceea, dar mâncarea a fost mai bună,
iar seara s-au servit sarmale de post şi, imediat după cină, a început programul artistic.
Un cor improvizat, sub conducerea unui elev din ultimul an, a cântat Imnul
regal, Hora Unirii şi apoi câteva cântece populare bine cunoscute, Pe cărare sub
un brad, Ce vii, bade, târzior, Cucule, pasăre sură şi altele. Au urmat colindătorii,
câte doi sau trei, unii dintre ei cu stele, alţii fără stea, apoi o echipă cu pluguşorul,
una cu capra şi un grup de irozi, toţi interpreţii străduindu-se să fie la mare
înălţime. La sfărşit trebuia să apară şi Sf'antul Nicolae cu darurile lui. Ca să-1
întâmpine cum se cuvine, a reapărut pe scenă corul şi i-a cântat: "Bucură-te, Sfinte
Nicolae, 1 Celor lipsiţi îndurat părinte, 1 Îndreptător de credinţă, 1 Ajutor la neputinţă, 1
Sfinte Nicolae, Sfinte Nicolae! "
Şi Sfăntul Nicolae apărea, din fundul scenei, cu plete albe şi barba colilie,
îmbrăcat în haina lui roşie, tradiţională, târând după el un coş mare, plin cu pachete
învelite în staniol: roşii, verzi şi aurii, care mai de care mai frumoase. Erau
pachetele trimise de părinţii mai cu dare de mână a[i] unora dintre elevi.
Interpretul Moşului era pedagogul Nicolae Baranceanu, un om de spirit,
şugubăţ fără pereche. Şi Moşul dădu în mod cuviincios "bună seara" la toată lumea
şi începu să facă o prezentare a situaţiei generale a elevilor: acte de indisciplină,
întârzieri la întoarcerea din oraş, note sub aşteptări ş.a.m.d. Apoi începu să ia
pachetele din coş unul câte unul şi să le înmâneze destinatarilor, cu câteva cuvinte
pişcătoare pentru fiecare, spre hazul întregii asistenţe, şi fiecare pachet era însoţit
de un beţişor aurit. La unii pachetul era mai mare şi beţişorul ceva mai subţirel, la
alţii, din contra, băţul era mare şi pacheţelul era mai mic şi atunci Moşul devenea şi
el mai darnic cu criticile. Ba, din când în când, mai scăpa şi câte o "vorbă" despre
conducerea internatului, căci în seara aceea nimeni nu avea voie să se supere şi
dreptul la critică era liber.
Atunci când darurile cu pachete multicolore s-au epuizat, începea o altă serie
de daruri, de care nimeni nu va fi lipsit, darul general din partea Societăţii pentru
Cultură din Bucovina, susţinătoarea internatului, pentru fiecare elev care locuia aici.
Moşul mai mergea o dată în spatele scenei şi de acolo venea cu alt coş, şi mai
încărcat, plin cu pungi mari de hârtie. Fiecare elev primea una. În pungă se găseau
două gogoşi, umplute cu magiun, un măr, câteva nuci şi câteva bomboane.
Toate aceste bunătăţi le vom savura fericiţi cu gândul la vacanţa de Crăciun,
care se apropia. Ea ne făcea să ne fie somnul mai dulce.
(Victor Leahul, Starţun, între temniţă şi vecie, Roman, Editura Muşatinia,
2006, p. 80-8 1 ))
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Entwicklung der Forstgesetzgebung in der Bukowina • (IIn
(Zusammenfassung)
Veroffentlicht in " Ai lgemeines Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt fur das
Kaiserthum Oesterreich", LXXII. Stiick, am 1 4. Dezember 1 852, trat das Forstgesetz
mit dem 1 . Januar 1 853 fur alle Kronlănder des Kaiserreiches in Kraft. Es war das erste
moderne Forstgesetz, das auch Rumănisch geschrieben und in der Bukowina
verwendet wurde. Eine grosse Aufmerksamkeit wird im Text des Gesetzes der
Erhaltung und dem Schutz der Wălder geschenkt. Besondere M assnahmen weisen auf
die Vorbeugung der Schăden hin, die durch Wind, Brănde, Schăd1inge, Weiden,
unerlaubtes Schneiden der Băume, Grenziiberschreitung usw. erfolgten. Die Wa1dbesitzer
waren verptlichtet, die Oberwachung der Wălder durch Anstellung von technischem
Forstpersonal zu sichern. Die Behorden waren verptlichtet, die gesetzwidrigen Taten
gegen die Forstwa1dungen zu untersuchen und die gii1tigen Personen zu strafen. Zu
j ener Zeit hatte das Forstgesetz einen vorwiegend oko1ogischen Charakter und sein
Hauptzweck war, die Wă1der und die Umwe1t in der Bukowina zu erhalten.
Schliisselworter und -ausdriicke: Wald, Waldfonds, Verteidigung, Erha1tung,
Aufforstung, Sicherheit, Wa1dbesitzer, politische Behorden, technisches Forstpersonal.

LEGEA SILVICĂ DIN 1 852

În prima jwnătate a secolului al XIX-lea, în Bucovina era în vigoare
Orânduiala de pădure, considerată, în felul ei şi pentru timpul acela, o
" capodoperă a solicitudinii părinteşti din partea suveranului [Iosif al II-lea, n. n.
"
O. B.] şi a înţelepciunii sale 1 , regulament silvic care a fost pus în aplicare " [ ... ]
numai în economia pădurilor statului şi Fondului Bisericesc. Alţi proprietari de
păduri ori nu-l cunoşteau, ori nu urmau acestui regulament"2 •

-

• Traducere: Ştefăniţa-Mihae1a Ungureanu.
1 Eugen Guzman, Silvicultura şi industria silvică, în voi. Geschichte der ăsterreichischen
Land- und Forstwirtschaft und ihrer Industrien 1848-1898. Suplementband. 1. und Il. Hălfte, Wien,
Commissionsverlag Moritz Perles, 1 90 1 , p. 1 05.
2 Ibidem.
Analele Bucovinei, XIX, 1 (38),http://cimec.ro
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Principiile de politică şi cultură a pădurilor cuprinse în Orânduiala de
pădure, lege extrem de avansată pentru acele timpuri, au constituit, după trei
sferturi de veac, baza Legii silvice din anul 1 852. Ideile avansate din domeniul
economiei forestiere pe care s-a bazat Orânduiala
oprirea devastărilor,
interzicerea relativă a lăzuirilor, limitarea şi planificarea exploatărilor, normele de
cultură şi tăiere, obligaţia de a angaja personal de specialitate la conducerea
gospodăriei silvice, sancţionarea delictelor - s-au menţinut, în bună parte, şi le
regăsim în legislaţia silvică ulterioară.
Cu titlul de Lege de păduri s. selbe, legea cu nr. 250 s-a publicat, în ediţie
germană, în " Allgemeines Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt fur das Kaiserthum
"
"
Oesterreich [ " Foaia legilor imperiale ] , din 1 4 decembrie 1 852, fascicula LXXII,
în ediţie româna-germană, în 1 9 ianuarie 1 853, şi a intrat în vigoare începând cu
1 ianuarie 1 853 în toate ţările Imperiului Habsburgic.
Legea silvică din 1 852 a fost prima lege silvică modernă, făcută în acord cu
noile puncte de vedere ale economiei politice, scrisă şi în limba română (cu
chirilice), care s-a aplicat în Bucovina şi, în general, în teritoriile locuite de români3 .
Considerată, la timpul respectiv, ca "baza constituţiunii mai noi agrare a
pădurilor' "', Legea silvică din 1 852 era privită ca una dintre cele mai bune, " cu
"
toate că şi ea era defectuoasă şi contestată din multe părţi 5 • Menită să formeze
temeiul gospodăriei si1vice, aplicarea ei a întârziat6 sau, după cum spunea
Eugen Guzman, consilier silvic al Direcţiunii Bunurilor Fondului Religionar gr.-or.
"
bucovinean în Cernăuţi, " De creat s-a creat, de aplicare însă nici vorbă 7.
Cu toate părţile bune ale acestei legi, prevederile ei au fost greu de aplicat. În
lipsa personalului tehnic specializat, autorităţile administrative erau în situaţia de a
nu putea pune în aplicare prevederile legii, o parte considerabilă din normele
legislative - " mai ales cele prin care proprietarul de păduri era supus, în privinţa
"
gestiunii, unui control din partea statului 8 - rămânând literă moartă.
Problema angajării de organe forestiere politice se impunea tot mai mult, în
unele provincii ale Monarhiei având loc o serie de încercări de organizare. În 1 87 1
a fost numit pentru Bucovina un inspector silvic al tării, care avea toate
prerogativele privitoare la silvicultură. În acelaşi an au fost angajaţi şi pentru
celelalte provincii ale Monarhiei astfel de inspectori. Treptat, după anii 1 875, 1 897
şi 1 898, când s-au emis alte reglementări, numărul cadrelor tehnice a crescut. În
1 898, personalul silvic consta din: un inspector silvic, 2 comisari de inspecţie
-

3 Vasile Sabău, Evoluţia economiei forestiere în România. Regimul juridic. Normele de
ocrotire, exp/oatare şi cultură a pădurilor, Bucureşti, Publicaţiile Societăţii "Progresul Silvic", 1 946,
p. 299.
4 Eugen Guzman, op. cit. , p. 1 06.
5 Ibidem.
6 Averile bisericeşti din Buco vina, Mitropolia Bucovinei, Administraţia Fondului Bisericesc,
Cernăuţi, Editura M itropoliei Bucovinei, 1 939, p. 27.
7 Eugen Guzman, op. cit. , p. 1 06.
8 Ibidem.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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(comisari silvici clasa I), 2 ajutori de inspecţie (comisari silvici de inspecţie
clasa II), 7 brigadieri silvict Creşterea numărului personalului silvic şi o serie de
reglementări, instrucţiuni şi norme ulterioare au făcut ca Legea silvică să nu mai fie
" [ . . ] mai mult literă moartă, ci dispoziţiunile ei, consacrate utilităţii publice, să se
aplice în măsură din ce în ce mai eficace" 10 .
În cadrul acestei legi, o atenţie deosebită se acorda apărării şi conservării
pădurilor, îndeosebi a celor situate în staţiuni extreme şi periclitate - terenuri cu
alunecări, cu grohotişuri şi pante mari, cu soiuri superficiale şi expuse eroziunii, cu
exces de umiditate, sărături etc. În pădurile situate la altitudini mari se preconizau
tăierile grădinărite, iar pe terenurile cu grohotişuri tăierile rase erau oprite.
Suprafeţele exploatate trebuiau reîmpădurite cât mai grabnic. Se limita defrişarea
pădurilor, în sensul că terenul forestier nu se putea ceda culturii agricole fără o
autorizaţie specială. Măsuri speciale se prevedeau pentru prevenirea pagubelor
cauzate de vânt, incendii, insecte, păşunat, adunarea litierei, facerea de frunzare,
tăieri de arbori în delict, încălcări de hotare etc. Proprietarii de păduri erau obligaţi
să îşi organizeze paza şi supravegherea pădurilor, inclusiv prin angajarea de
personal tehnic silvic care trebuia să depună un jurământ special prin care se obliga
să respecte acest regim. Autorităţile poliţieneşti erau obligate ca, pe baza
denunţurilor primite referitoare la acte îndreptate asupra vegetaţiei forestiere, să
facă anchete, să identifice şi să pedepsească pe cei vinovaţi.
Erau considerate delicte şi se pedepseau conform procedurii prevăzute de
Codul penal o serie de fapte comise fără ştirea şi învoirea proprietarului: vătămarea
arborilor bătrâni şi tineri; adunarea uscăturilor şi doborâturilor; distrugerea sau
smulgerea puieţilor, tăierea nuielelor; însuşirea coj ii de pe arborii căzuţi,
dezgroparea rădăcinilor, tăierea cracilor, vârfurilor, ruperea frunzelor; colectarea
sucurilor copacilor, răşinii, bureţilor, fructelor de pădure, rădăcinilor etc.; ridicarea
turbei, a pământului, lutului, pietrişului şi a altor substanţe minerale, scoaterea de
brazde înierbate; adunarea litierei, buruienilor, ierbii, muşchiului; păşunatul vitelor
în păduri străine, introducerea în pădure a unui număr mai mare de vite şi de alte
categorii decât cele permise de lege, nerespectarea terenurilor destinate
păşunatului; formarea de drumuri şi cărări noi, utilizarea altor drumuri în pădure
decât cele destinate anume, conducerea apelor în pădurile vecine, înfiinţarea de
cărbunării; întârzierea în pădure fără autorizarea personalului silvic.
Legea silvică din 1 852 a fost una dintre primele legi din Europa care s-au
ocupat mai insistent de latura imaterială a funcţiilor pădurii - "Pentru acele
timpuri, legea a avut un pronunţat caracter ecologic şi conservativ al pădurilor şi
cadrului natural din această zonă" 1 1 -, căutând să reformeze bazele gospodăriei
silvice după principii moderne de cultură şi de conservare a pădurilor.
.

9

ibidem.
Ibidem, p. 1 08.
Radu [chim, Istoria pădurilor şi silviculturii din Bucovina, Bucureşti, Editura Ceres, 1 988,

10
11

p.

1 99.
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Legea silvică austriacă din 1 852 a rămas în vigoare în Bucovina până la
1 7 iunie 1 923, când se abrogă şi se aplică Codul silvic român din 1 9 1 O, care s-a
extins şi generalizat în toate pădurile din toată România 12 •
În acest tom al "Analelor Bucovinei " publicăm Patenta împărătească din 3
decembrie 1852, după "Allgemeines Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt fur das
Kaiserthwn Oesterreich" ["Foaia legilor imperiale"], fascicula LXXII, emisă şi
trimisă în ediţie germană în 14 decembrie 1 852, în ediţie româna-germană în
1 9 ianuarie 1 853, urmărind să introducem în circuitul ştiinţific un document care
prezintă importanţă pentru cunoaşterea evoluţiei legislaţiei silvice şi a gospodăririi
pădurilor din Bucovina sub stăpânirea austriacă.
În pregătirea pentru tipar a textului, transliterat după textul scris în româneşte
cu chirilice, 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.
250.
Patenta împărătească din 3 decembrie 1852,

pentru Austria de Jos şi de Sus, Salzburg, Styria, Carinthia, Camiolia, Goriţa,
Gradiska, Istria, Triest, Tirol şi Voralberg, Boemia, Moravia, Silezia,
Galiţia cu Cracovia şi Bucovina,
prin care pentru aceste ţări se publică o nouă lege de păduri şi se pune
în aplicare începând de la 1 ianuarie 1 853.
Noi Francisc Iosif I, din graţia lui Dumnezeu împărat al Austriei, rege al
Ungariei şi Boemiei, rege al Lombardiei şi Veneţiei, al Dalmaţiei, Croaţiei,
Slavoniei, Galiţiei, Lodomeriei şi Iliriei, rege al Ierusalimului etc., [ ... ] ş.a. ş.a.
Fiind lemnele un articol de valoare în toate împrejurările vieţii, asigurarea
câtimei 1 3 celei necesare de lemne a impus totdeauna Guvernului îndatorirea de a
îngriji de un apărământ special al proprietăţii, conservării şi culturii pădurilor şi
plantaţiilor de lemne prin anumite legi şi regulamente, care sunt trecute în diversele
legi de păduri publicate pentru diferite ţări ale Imperiului nostru.
Luând aminte că aceste singuratice legi de păduri nu mai corespund
împrejurărilor ce s-au schimbat, după ce am ascultat pe miniştrii noştri şi pe
Consiliul nostru Imperial, am aflat cu cale a promulga această Lege de păduri
pentru următoarele ţări, anwne: pentru arhiducatul Austria de Jos şi de Sus, ducatul
12 Ibidem, p. 200.
13 [Câtime, câtimi, s. f.,http://cimec.ro
(rar) ceea ce se poate măsura sau număra; cantitate, volum.]
/ http://institutulbucovina.ro
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Salzburg, ducatul Styria, ducatul Carinthia, ducatul Camiolia, comitatul princiar
Goriţa şi Gradiska, comitatul de margine Istria, cetatea Triest cu ţinutul ei,
comitatul princiar Tirol şi Voralberg, regatul Boemia, comitatul de margine
Moravia, ducatul Silezia de Sus şi de Jos, regatul Galiţia şi Lodomeria cu ducatul
Auschwitz şi Zator şi cu marele ducat Cracovia şi pentru ducatul Bucovina. Intrând
această lege în activitate, vor ieşi din valoare toate prescriptele de poliţia de păduri
ce au fost până acum în anumite ţări.
Activitatea acestei legi va începe la 1 ianuarie 1 853 şi, precât declară pe
unele legi fapte penale, se va aplica şi la cercetările ce se află urzite şi la cazuri
întâmplate mai înainte, dacă acestea din urmă nu ar urma a se trata mai aspru după
această lege decât după prescriptele de mai înainte.
LEGE DE PĂDURI S. SELBE
Secţiunea 1
Despre economia pădurilor
§ 1
Pădurile se împart:
a) în p ăduri i m p e r i a l e , adică păduri ale statului şi cele care se administrează
direct de către autorităţile statului;
b) în p ăduri comun a l e , adică păduri şi plantaţii de lemne, care sunt ale
comunelor urbane şi rurale; apoi
c) în p ăduri p ri v a t e , adică păduri ale cetăţenilor, apoi ale diferitelor ordine
14
monahale, ale mănăstirilor, ale prebendelor şi fundaţiilor, în fine ale acelor
comuniuni constituite pe baza dreptului privat.
.

§ 2.
Fără de concesiune, niciun fond de pădure nu se poate întrebuinţa pentru alte
scopuri decât pentru cultura de lemne. Concesiunea pentru aceasta, la pădurile
imperiale (§ 1 a) se va putea da după constatarea cu de-amăruntul a autorităţilor
politice şi după examinarea tuturor interesaţilor numai de către ministerele
însărcinate cu aceste treburi, şi unde vor fi motive strategice sau de apărare, numai
cu aprobarea Ministerului de Război.
La pădurile comunale (§ 1 b) şi la cele private (§ 1 c), acordarea unei atari 1 5
concesiuni va compete 16 autorităţilor de prefectură, care întâi vor asculta pe înşişi
14 [Prebendă, prebende, s. f., (înv.) venit (fix) acordat în trecut unui cleric catolic din
Transilvania, mai ales unui canonic.]
15 [Atare, (înv.) atari, a., astfel de. . . ]
16 [Competent, -ţi, competentă, -e, a., care are atribuţia, căderea, autoritatea să facă ceva.
Competa, vb. 1, (reg.) a concura,
a candida.] / http://institutulbucovina.ro
http://cimec.ro
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proprietarii, apoi pe cei care au pretenţii legale asupra pădurii de care e vorba, şi
vor decide dacă din motive publice concesiunea se poate da sau nu. Când la aceste
tratări se vor opune alte persoane cu obiecţii de drept privat, prefectura îl va
îndrepta pe proprietarul de pădure care cere concesiunea la j udecătorul civil
ordinar, ca să-şi caute acolo dreptul său. Până ce nu va ieşi decizia despre aceasta,
nu se va putea face nicio schimbare stricătoare stării pădurii.
Cel ce de capul său va folosi fondul de pădure pentru alte scopuri, se va
pedepsi cu un florin până la 5 florini m. c. de un jug 17 din Austria de Jos.
Părţile respective ale pădurii se vor planta iarăşi cu pădure după cum va fi de
trebuinţă şi într-un termen corespunzător, care se va fixa în urma deciziei
experţilor; neplantându-se acele locuri din nou cu pădure în termenul fixat,
pedeapsa se va repeta.
§ 3.
La pădurile imperiale ş i comunale ( § 1 a ş i b), părţile de păduri tăiate de

curând se vor aduce iarăşi în starea lor cu lemne cel mult în termen de cinci ani.
Din tăieturile mai vechi se va planta cu pădure pe tot anul partea
corespunzătoare numărului de ani de tăiere şi creşterea la loc a unei păduri.
La păduri particulare (§ 1 c), sub condiţiile § 20, se vor putea acorda, după
împrejurări, şi termene mai lungi, dacă nu s-a dat cuiva concesiunea de a cultiva o
parte din acest pământ.
Neîmplinirea acestui prescript se va pedepsi ca şi întrebuinţarea cea de capul
său a fondului de pădure spre alte scopuri şi ornisa replantarea cu lemne se va pune
la cale cu forţa, conform § 2.
§ 4.
Nicio pădure nu se va putea devasta, adică nu se va putea trata astfel ca
silvicultura ulterioară să fie periclitată sau să devină cu desăvârşire imposibilă.
Silvicultura ulterioară fiind periclitată, devastarea pădurii se va pedepsi ca şi
întrebuinţarea arbitrară a locului de pădure spre alte scopuri şi ca şi orniterea
replantării, iar replantarea se va efectua în acelaşi mod, cu forţa. Făcându-se însă
silvicultura de tot imposibilă în viitor, atunci pedeapsa se poate urca până la 1 O
florini m. c. de un jug din Austria de Jos.
§ 5.
O tratare a pădurii prin care pădurea vecinului se expune evident pericolului
unei stricăciuni făcută de vânt, este oprită. Îndeosebi acolo unde s-ar ivi un astfel
de pericol prin tăierea totală a unei părţi de pădure, se va lăsa o fâşie de pădure
netăiată, lată de cel puţin 20 de stânjeni vienezi 1 8 , o aşa numită manta de pădure
17 [Jug, iugăr, joch, (germ.) unitate de măsură pentru suprafeţe, cunoscut şi ca pogon, egal cu
0,5754 ha.]
18
[Stâf!ien vienez, veche unitate de măsură pentru lungime, anterioară introducerii sistemului
metric, egală cu 1 ,896484 m.] http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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sau de vânt, până atunci când pădurea învecinată va ajunge în stare de a se tăia.
Fâşia cea netăiată se va putea numai curăţa, adică tăia pe ales.
§ 6.
Pe pământul care dezgolindu-se de tot în postăţi 19 late s-ar sufla uşor de vânt,
precum şi în regiuni prăpăstioase şi foarte înalte, pădurile se vor tăia numai în fâşii
înguste şi îndată se vor planta la loc cu arbori tineri. Pădurile de la marginea
superioară a vegetaţiei silvice se vor exploata numai prin tăietură ca de rărire sau ca
de ales.
§ 7.
Pe malurile apelor mai mari, dacă malurile nu sunt formate din stânci, apoi la
poalele munţilor, unde pământul uşor se poate nărui, lemnul se va putea exploata
numai când pământul nu va fi periclitat prin exploatare, iar tăierea pădurii din
rădăcină se va încuviinţa numai atunci când surparea pământului pricinuită prin
aceasta va fi asigurată îndată ca să nu se poată întinde mai departe.
§ 8.
Încălcarea dispoziţiilor cuprinse în precedentele § § 5, 6 şi 7 se va pedepsi cu
20 până la 200 de florini m. c. Dauna cauzată altora prin aceasta va trebui să o
despăgubească vinovatul.
§ 9.
Pădurile, cărora le sunt impuse servituţi silvice, nu numai se vor conserva ci
se vor şi exploata cu stăruinţă după regulile silvice.
Modul şi mărimea folosirii acestor păduri se hotărăşte în planul de exploatare
fixat după acest principiu la cererea îndreptăţitului sau a însărcinatului. Planul se va
fixa, la cererea unuia sau altuia, de către prefectură sau, nefiind în ţară prefectură,
de către autoritatea politică inferioară numai după ascultarea celor două părţi şi pe
baza unui proiect redactat şi examinat de experţi imparţiali.
Dacă, în general sau cu ocazia aceasta, se va vedea că îndreptăţitul şi
însărcinatul nu se învoiesc între ei asupra întrebuinţării unei servituţi, iar servitutea
nu e contestată, atunci decizia compete autorităţilor politice numite mai sus.
§ 1 0.
Păscătoarea n-are să se facă în părţile de păduri destinate pentru reîntinerire,
în care vitele păscând ar putea fi stricăcioase plantaţiei deja existente sau celei ce s
ar semăna şi în celelalte părţi ale pădurii n-are să se sloboadă mai multe vite decât
vor putea afla acolo hrană.
Părţile de pădure ce se vor păstra vor face, la pădurile de deal, cel puţin o a
şasea parte, iar la pădurile mij locii şi la cele de şes cel puţin o a cincea parte din
toată suprafaţa pădurii.
19

[Postată, postate, s. f.,
aici, porţiune/ http://institutulbucovina.ro
dintr-o pădure d e unde s e taie copacii.]
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Proprietarii de păduri şi cei îndreptăţiţi la păscătorii vor pune păstori sau vor
îngriji în alt mod corespunzător ca să reţină vitele de la locurile de cruţate; apoi, pe
cât va fi cu putinţă, vitele n-au să se pască risipite câte una ci împreună.
Având în vedere locurile de păstrat şi alte împrej urări, vitele se vor mâna în
pădure pe căi înconjurătoare.
§ 1 1.
Frunza căzută la pământ şi muşchiul se vor putea strânge numai cu greble de
lemn şi grebla nu va intra adânc ca să nu răscolească şi adune şi pământul. Buruieni
sălbatice, afine, crengi de mătură, corciuri şi alte asemene plante, care se
întrebuinţează ca material de îngrăşământ, se vor tăia cu luare-aminte, cruţându-se
mlădiţele de copaci ce se află între ele.
În părţile unde se taie pădurea spre curăţire, nu este permis a strânge frunza
căzută. Asemenea şi în părţile unde se întinereşte pădurea, dacă prin aceasta s-ar
periclita creşterea lemnelor la loc.
§ 1 2.
Materialul de aşternut are să se strângă, unde este obicinuit aceasta, mai cu
seamă în tăietură. De la copacii tăiaţi se va putea lua întreaga crengime, de la cei
încă netăiaţi, însă destinaţi pentru tăiere, se vor putea lua numai cele din jos două
părţi din trei. Arborii ce nu sunt destinaţi spre tăiere nu se vor curăţi de crengi în
tăietură nicidecum. Afară de tăietură, se vor putea curăţi lemnele numai ca a de a
treia parte de crengile cele mai tari.
Crenguţele mai slabe aflate între crengile mari au să rămână.
La arborii care nu sunt destinaţi a fi curând tăiaţi se va putea face curăţirea
crengilor numai din luna august până la sfărşitul lui martie, însă nicidecum în
puterea iernii; pentru aceasta este interzisă folosirea de tălpiţe de fier.
§ 13.
Frunza căzută se va putea aduna p e acelaşi loc cel mult la fiecare trei ani o
dată şi nicidecum nu se va putea extinde deodată şi la căzătura de pe pământ şi la
crengi. Dacă va găsi cu cale proprietarul, se pot folosi şi surcelele ca material de
îngrăşământ.
§ 1 4.
Conform dispoziţiilor cuprinse în §§ 9 până la 1 3, proprietarii pădurilor
încărcate cu servituţi silvice vor asigna20 îndreptăţiţilor lemnele şi materialul de
21
aşternut anunţându-se la timp amăsurat şi vor prevedea locurile de păstrare cu
20

[Asigna, asignez, vb., (tr., ieşit din uz) a destina unui scop anumit, a fixa, a determina, a
aloca. Asignare, asignări, s. f., (rar) atribuire, destinare.]
21 [Amăsurat, în conformitate cu, din traducerea cuvântului german gemăss, adj. şi prep.,
conform, potrivit cu, după.] http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

Evoluţia legislaţiei silvice din Bucovina (III)

9

213

anumite semne. Ziua şi locul când şi unde se asignează lemnele sau frunzările,
precum şi separarea prin semne a părţilor de cruţat, se vor face cunoscute, celor ce
au dreptul la ele, cum se cade de către proprietari prin capii comunităţilor.
Spre a asigna, după acest termen, lemne sau frunza căzută în cuprinsul
locului supus servituţii relative, proprietarii de păduri vor fi obligaţi numai atunci
când evenimente neprevăzute vor reclama necesitatea.
§ 1 5.
Asignarea lemnului va consta, la copaci stătători mai mari, în însemnarea lor
cu aşa-numita săminţă de pădure; - la copacii şi tufanii nu aşa tari va consta dintr-o
explicare cu amăruntul şi o semnătură ca de exemplu a lemnului ce se poate tăia;
- la lemnele adunate în cumuli şi la cele de răritură, însemnarea va consta din
arătarea lemnului la faţa locului; - apoi la tişături22 , precum şi la lemne răsturnate
de vânt sau căzute jos, va consta din indicarea locurilor unde se află aceste lemne.
§ 1 6.
Acolo unde se cere păstrarea pădurii tinere ce creşte, se vor tăia lemnele
toamna sau iarna pe nea, şi îndată după tăiere se vor încărca şi căra.
Lemnele se pot tăia şi primăvara şi vara, însă atunci, cel mult înainte de
începutul primăverii următoare, vor trebui scoase din pădure.
Lemnele tăiate în zeamă şi pe timpul înfrunzirii, afară de tufani şi de crengi,
se vor decoji peste tot sau fâşii-fâşii, se vor crăpa sau se vor toca imediat; lemnul
tăiat după ce a căzut frunza se va curma tot aşa, deşi nu îndată, însă cel puţin
înainte de a încolţi frunza.
Când se curmă arborii, butucii să nu se lase prea înalţi. La tăiere, curăţire şi
încărcare se va îngriji ca nu cumva să se vătămeze lemnele de pe lături şi cele
tinere. Toate acestea se vor considera şi la adunarea frunzei căzute, care se va căra
din pădure cel mult la trei luni după ce au fost strânse. Aceste dispoziţii au să se
reamintească îndreptăţiţilor când li se asignează lemnul şi frunzătura.
§ 1 7.
Toate productele silvice au să se scoată din pădure pe căile, canalele sau
cărările cele umblate sau corespunzătoare, pe care le va arăta proprietarul pădurii.
Mai încolo, proprietarul poate pretinde ca lemnele curmate, înainte de a fi scoase
din pădure, să se însemne de către el însuşi sau de către pădurarii lui, apoi ca cei ce
au dreptul la productele pădurii să îngrijească a avea biletul cu asignaţiuni asupra
productelor silvice ce li se cuvin, bilet pe care să îl prezinte la cerere când duc
lemnele, şi ca îndreptăţiţii să adeverească cum că au perceput partea lor.
Proprietarul pădurii va dispune liber peste productele de pădure pe care cel
ce are dreptul la ele nu le va scoate în termenul stabilit şi nu a ascultat de somaţia
proprietarului, care i-a mai pus un termen nou cel mult de 1 4 zile.
22

[Tişătură, s. f., (înv.)http://cimec.ro
tăietură, butuci/ http://institutulbucovina.ro
de rădăcină.]
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§ 1 8.
Asupra nedumeririlor, cusururilor şi pricinilor care s-ar ivi în păduri care sunt
încărcate cu servituţi, în privinţa aplicării dispoziţiilor cuprinse mai sus, vor decide
oficiile politice, rămânând exclusă calea civilă.
Proprietarii de păduri care vor contraveni acestor dispoziţii şi în contra
respectivelor orânduiri ale oficiilor politice, se vor pedepsi pentru fiecare caz cu o
amendă de la 20 până la 200 de florini m. c., pe care o va decide autoritatea
politică.
Contravenţiile îndreptăţiţilor se vor considera şi pedepsi ca prevaricări23 de
pădure (§§ 60, 6 1 , 62) .
§ 1 9.
Dacă siguranţa persoanelor, a averii statului şi a averii private va cere
neapărat o tratare deosebită a pădurilor spre a le apăra de lavine24 , surpături de
stânci, izbituri de pietre, alunecări de pământ etc., aceasta se va putea dispune din
partea statului, şi atunci pădurea din partea respectivă se va închide. Închiderea
constă în descrierea mai cu de-amăruntul şi se vor asigura, precât va fi cu putinţă,
tratări silvice speciale. Susţinându-se reclamaţii de indemnizare din atari măsuri,
ele se vor trata conform legilor existente.
Persoanele cărora li se va încredinţa administrarea pădurilor închise se vor
jura că vor îndeplini îndatoririle lor şi se vor face responsabili pentru tratarea
specială a pădurii.
§ 20.
Închiderea unei păduri se va decreta de prefectură sau unde nu e prefectură
de către autorităţile politice inferioare la cererea comunităţii locale sau a celor
interesaţi întru aceasta sau la arătarea unui funcţionar public, apoi şi pe baza unei
constatări făcute de vreo comisie specială.
La constatarea comisională se vor coopta primarii comunelor, toţi cei
interesaţi, precum şi experţii necesari. Servituţiile zăcătoare pe pădurile închise în
acest fel se vor opri cu totul, după cum vor cere împrejurările.
Precum pădurile se pot închide, aşa se vor putea ele şi elibera de închidere,
urmându-se aceeaşi procedură ca şi la decretarea acesteia.
§ 21.
Pădurile comunităţilor, de regulă, nu se vor putea împărţi. Dacă totuşi
împărţirea lor, în cazuri excepţionale, ar deveni trebuinţă urgentă sau ar oferi
23 [Prevaricaţiune, prevaricaţiuni, s. f. (livr.) abatere de la îndatoririle de serviciu; abuz, delict
comis de un funcţionar aflat în exerciţiul funcţiunii. Trădare a cauzei, a intereselor cuiva. Prevarica,
prevarichez, vb. (livr.; intr.) a contraveni prin rea credinţă, abuz, fraudă etc. de la obligaţiile de
serviciu.]
24 [Lavină, lavine, s. f., avalanşă de zăpadă sau de pietre.]
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avantaje care nu contrazic îngrijirea generală pentru conservarea pădurilor,
încuviintarea în toate cazurile acestea se va acorda de autoritatea provincială.
În' privinţa celorlalte împărţiri de pădure vor decide legile despre parcelarea
şi comasarea pădurilor.
§ 22.
Pentru ca dispoziţiile legale referitoare la exploatarea pădurilor să fie cu
acurateţe observate în orice privinţă, proprietarii pădurilor de o mărime mai
însemnată, care se va determina de autoritatea provincială după referinţele speciale,
vor pune silvicultori experţi, pe care şi autoritatea provincială i-a recunoscut că
sunt apţi pentru aceasta.
Asupra recunoaşterii aptitudinii, prescriptele existente rămân în vigoare.
Având în vedere § 23, oricine este în drept să denunţe autorităţii politice despre
aplicarea nelegală şi fără concesiune la întrebuinţarea fondului de pădure spre alte
scopuri, despre ornisiunea replantării, despre devastarea şi tratarea necorespunzătoare a
pădurii (§§ 2 , 3, 4, 5, 6 şi 7) .
§ 23.
Autorităţile politice vor supraveghea peste tot exploatarea tuturor pădurilor
din districtele lor.
Asupra cazurilor aduse de oricine la cunoştinţa lor conform § 22, ele vor
chema pe cei interesaţi şi pe cei pricepuţi şi nepărtinitori, apoi fiind vorba de păduri
private, chemând şi pe proprietarii pădurilor vecine sau pe împuterniciţii lor, vor
constata cazul şi vor decide.
Spesele comisiei se vor suporta de către denunţaţii aflaţi vinovaţi, iar la
denunţări şi acuze nemotivate le vor suporta cei ce au acuzat fără dovadă.
5
Când părţile nu se vor putea înţelege asupra desdăunărie evaluate de experţi
(§ 8), vor îndruma constatarea acesteia prin judecătorie.

Secţiunea II
Despre transportul produselor de pădure
§ 24.
Fiecare proprietar de pădure este obligat să îngăduie aducerea peste locurile
sale a productelor silvice, care altfel nu s-ar putea scoate din pădure şi transporta
mai departe din pădure nicidecum sau numai cu cheltuieli foarte mari. Aceasta însă
se va face cu cea mai mare cruţare; asemenea şi posesorul pădurii va trebui să
25 [Desdăunare, desdăunări, s. f., acţiunea de a desdăuna şi rezultatul ei; despăgubire. Desdăuna,
desdăunez, vb. 1. tranz., a despăgubi.]
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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desdăuneze deplin pe proprietarul fondului pentru stricăciunea ce s-ar produce prin
aceasta.
Asupra necesităţii aducerii lemnului peste locuri străine va hotărî autoritatea
politică inferioară, după ce va asculta părţile şi experţii, şi va lua, totodată, şi
dispoziţiile provizorii asupra desdăunării.
Dacă părţile nu se mulţumesc cu aceasta, vor putea recurge la instanţele
politice superioare (§ 77).
În scopul fixării sumelor de desdăunare litigioase, părţile neputându-se
înţelege pe cale administrativă, vor îndruma constatarea prin judecătorie. Aducerea
lemnului însă nu se va putea opri, odată ce suma provizoriu fixată va fi depusă.
§ 25 .
Spre a putea înfiinţa orice fel de canale sau urme (pe pământ, pe gheaţă, pe
zăpadă, pe apă) sau altă maşinărie de scos lemne peste drumurile sau apele publice
prin sate, lângă sau peste clădirile străine, concesiunea aceasta se va cere totdeauna
de la prefectură, care o va acorda după ascultarea experţilor.
§ 26.
Scoaterea lemnelor pe apă în jos dezlegate sau legate în plute, precum şi
înfiinţarea construcţiilor de scoatere a lemnelor pe apă, are nevoie de încuviinţarea
specială. Această încuviinţare o dă prefectura, iar în ţările unde nu există prefecturi
o va da guvernul provincial, fără a mai cerceta dacă această cale de apă va trece
prin unul sau prin mai multe cercuri ale aceleiaşi prefecturi. Autoritatea va da
concesiunea cel mult pe trei ani.
Dacă această construcţie va trece prin mai multe prefecturi, atunci
concesiunea va compete Guvernului ţării; când construcţia ar trece prin mai multe
ţări sau când dreptul de a se folosi de dânsa s-ar cere pe mai mult de trei ani,
încuviinţarea concesiunii revine Ministerului de Interne.
Când pentru a scoate lemnele ar fi neapărată trebuinţă a se folosi de ape
private, se va proceda conform § 24.
§ 27.
Oricine poate cere încuviinţarea scoaterii lemnului pe apă şi înfiinţarea
construcţiilor de scoatere.
Când vreo atare concesiune de scoatere existentă deja va da cuiva dreptul de
a se folosi numai singur de o atare cale de apă, atunci, pe cât va ţine vechea
concesiune, rară acordul lui nu se va putea da nimănui dreptul de a se folosi de
aceeaşi cale de apă. Cu toate acestea, cel ce are un astfel de drept este obligat la
următoarele dispoziţii în privinţa întreprinderii lemnelor de scos sau a scoaterii
împreună cu ale sale, apoi în privinţa construcţiilor de apărare şi a stricăciunilor
produse prin plutirea lemnelor (§ 3 1 şi 34).
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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§ 28.
Cererile pentru încuviinţarea trecerilor noi sau pentru înnoirea drepturilor de
trecere expirate deja, au să arate cu acurateţe timpul când şi locul de unde şi până
unde se face trecerea pe apă, precum şi felul şi cantitatea acestor lemne.
Cererile pentru încuviinţarea înfiinţării construcţiilor de trecere au să indice
locul şi scopul înfiinţării şi au să expună în desene şi descrieri alăturate proiectata
întocmire a construcţiilor; de asemenea, vor arăta raportul lor faţă de toată
împrejurimea, precum şi faţă de celelalte clădiri şi construcţii de apă existente deja
pe apa de trecere.
§ 29.
Atât cererile pentru concesiuni noi sau pentru înnoirea dreptului expirat de
trecere, precum şi cele pentru încuviinţarea înfiinţării construcţiilor de scoatere, se
vor publica imediat prin autorităţile politice în acele comunităţi prin al căror ţinut
trece calea de apă sau asupra cărora construcţii de trecere s-ar extinde efectul.
Eventualele concurenţe apărute, fiind vorba numai de încuviinţarea trecerilor
pe anul curent, au să se îndrume până în 1 4 zile, de alta însă până în termen de şase
săptămâni. După trecerea acestui termen, autorităţile politice vor întreprinde
necesarele cercetări comisionale la faţa locului, chemând de faţă comunele
respective, pe toţi vecinii, pe alţi interesaţi la aceasta şi experţi şi, pe baza acestor
constatări sau pe baza referinţelor ce sunt cunoscute, vor da decizia.
§ 30.
Încuviinţarea trecerii sau pentru construirea clădirilor de scoatere, fiind
admisibile conform § 27, are să se refuze numai unde acestea apar împreunate cu
mari pericole, unde ele ar face necesar înlăturarea altor stabilimente deja existente,
care din considerente publice sunt de aceeaşi sau de mai mare importanţă şi nu se
pot strămuta nicidecum în alt loc sau unde acestea probabil ar cauza stricăciuni pe
care întreprinzătorii nu le vor putea restitui.
Cerând mai mulţi aceeaşi trecere sau construirea unei clădiri de trecere în
acelaşi sau aproape în acelaşi loc şi recunoscându-se treceri sau construcţii de
trecere ca admisibile, se va stărui pentru o înţelegere de bună voie între concurenţi.
Dacă nu se poate face nicio învoială în termenul stabilit de autorităţile
politice, atunci decid acestea sau, după împrejurări, M inisterul de Interne (§ 26).
Referitor la expropriaţiile necesare pentru construirea unei treceri, vor fi
aplicabile în această privinţă legile existente.
§ 31.
O trecere recunoscută ca admisibilă, asupra căreia ·nu s-au putut înţelege de
bună voie mai mulţi concurenţi între ei sau se va împărţi astfel că fiecărui petent i
se va acorda un termen special de trecere sau, nefiind aceasta posibil, se va ceda
trecerea pe distanţele necesare totdeauna aceluia care are să scoată cea mai
preţioasă cantitate de lemne.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Fiind cantităţile de lenme egal valoroase, preferinţa se va da celui ce deja a
pornit trecerea; fiind vorba de construcţie de tot nouă, aceluia care voieşte să
folosească trecerea pe o distanţă mai mare.
Cei exclusiv îndreptăţiţi la trecere sunt însă obligaţi a lua asupra lor, dacă vor
cere ceilalţi concurenţi, şi lenmele lor pe lângă preţul local sau de a scoate
împreună cu ale sale pe lângă o indenmizare corespunzătoare, numai dacă prin
aceasta nu se împiedică scoaterea lenmelor lor proprii. Neputându-se scoate
împreună în acest mod lenmele tuturor concurenţilor de treceri, preferinţa se va da
aceluia ale cărui lenme sunt mai aproape de lenmele întreprinzătorului de scoatere.
§ 32.
Încuviinţarea pentru înfiinţarea unei construcţii de scoatere, dacă mai mulţi
voiesc să construiască în acelaşi sau aproape de acelaşi Joc şi nu se poate face între
ei o învoială, se va da aceluia dintre ei care are să scoată cantitatea cea mai
valoroasă de lenme. Când lenmele vor fi de aceeaşi valoare, preferinţa se va da
aceluia ce scoate lenme de timp mai îndelungat pe această apă.
Fiecare încuviinţare pentru o construcţie de scoatere este legată de condiţia
ca întreprinzătorul, pentru o rebonificare cuviincioasă, să lase pe toţi aceia care vor
primi încuviinţarea de trecere ca să se folosească de construcţiile sale.
§ 33.
Fiecare construcţie nouă de trecere se va întocmi în aşa fel ca prin ea să nu se
împiedice trecerile încuviinţate deja şi ca să nu se stingherească funcţionarea altor
asemenea construcţii existente deja.
Construcţiile de trecere înfiinţate deja vor trebui cedate spre utilizare
întreprinzătorilor noi de trecere, dacă vor cere aceasta, însă numai în măsura în care
nu vor fi ele proprietatea unor subiecte exclusiv îndreptăţite la scoatere şi
proprietarii nu vor fi împiedicaţi în folosirea proprie a acestora.
Dacă proprietarul nu mai voieşte a le ţine în stare bună, le va vinde sau le va
arenda, şi când nu se va mai folosi de ele deloc, le va dărâma cu totul.
§ 34.
Fiecare întreprinzător de trecere este obligat, în măsura în care oficiul politic
va socoti necesar, a asigura prin construcţii întăritoare malurile apelor, edificiile şi
construcţiile de trecere care sunt ameninţate prin trecători. La spesele pentru
construcţiile întăritoare, care au să se execute nu numai din cauza trecătorii, ci în
general contra dăunării prin ape, va contribui proporţional întreprinderea de trecere.
Dauna care se poate demonstra că s-a pricinuit numai prin trecere, precum şi dauna
ce se produce la construcţiile întăritoare, se va indenmiza de către întreprinzători.
Stricăciunile ce nu s-au produs prin trecere se vor suporta de către întreprinzători şi
de către cei păgubiţi proporţional, iar dacă nu se va putea evalua aceasta, se vor
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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suporta în părţi egale. În fine, pentru daunele care s-ar fi fost produs ş i fără de
erugă26, întreprinzătorii nu vor presta nicio recompensă.
§ 35.
Dacă deschiderea unei erugi pentru plutire sau înfiinţarea unei construcţii de
trecere va cere anumite dispoziţii în privinţa apelor folosite pentru construcţii
hidraulice, ele se vor face prin respectarea legilor speciale. Asupra aşezării
lemnelor ce sunt a se pluti va decide oficiul politic.
§ 36.
Conform dispoziţiilor cuprinse în paragrafele de faţă şi cu privire la toate
împrejurările de alta relevante, se va acorda sau se va refuza încuviinţarea pentru
trecere sau construirea binelor de trecere. Pe mai mult decât 30 ani nu se va da
nicio licenţă de a deschide erugă de trecere, şi între aceste limite extreme se va fixa
durata licenţei, luând în considerare şi spesele ce vor fi necesare pentru construire.
§ 37.
Drept garanţie pentru împlinirea condiţiilor legate de încuviinţarea de a
deschide o atare erugă sau de a face anexe la ea, îndeosebi în privinţa
indemnizărilor, se va putea cere de la întreprinzători o cauţiune, pe care o va
determina autoritatea politică, după ce se va înţelege cu cei interesaţi şi cu experţii
competenţi (§ 42).
§ 38.
Lemnele ce au să se treacă pe apă, afară de despicăturile şi tufanii de foc, au
să se prevadă cu un semn care are să se comunice şi să se aducă la publica
cunoştinţă de oficiul politic. La despicăturile şi tufanii de foc se va înlocui semnul,
indicându-se lungimea.
§ 39.
Lucrătorilor la cei ce au dreptul de a deschide erugă nu li se va putea
interzice de a trece peste pământuri străine de-a lungul apelor unde lucrează la
înfiinţarea trecerii. Proprietarilor de pământuri însă li se va indemniza dauna ce se
va produce prin aceasta.
§ 40.
După fiecare terminare a unei treceri, întreprinzătorul va înştiinţa numaidecât
autoritatea politică. Aceasta va chema îndată pe toţi cei interesaţi de a anunţa
eventualele daune până în 1 4 zile, dacă n-au făcut ei aceasta deja anterior. Pentru
daunele anunţate după expirarea acestui termen, întreprinzătorul trecerii nu va mai
răspunde.
f., (reg.) braţ de
râu, canal!jgheab ce duce apa la moară.]
26 [l(e)rugă, i(e)n1gi, s.http://cimec.ro
/ http://institutulbucovina.ro
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§ 41.
Contravenţiile contra acestor dispoziţii stabilite pentru scoaterea lemnului şi
construirea binelor de trecere, se vor pedepsi conform daunelor pricinuite prin
aceasta, şi anume: la daune mai neînsemnate, cu arest de la o zi până la trei
săptămâni sau cu 5 până la 1 00 florini; la daune mai considerabile cu arest de la
3 săptămâni până la 3 luni sau cu bani de la 1 00 până la 500 de florini sau şi cu
pierderea licenţei de trecere. Afară de aceasta, contravenienţii vor avea să
indemnizeze şi toate daunele pricinuite prin aceasta.
§ 42.
La comisiile necesare în privinţa întreprinderilor de trecere şi a construirii
binelor de trecere, se vor căuta totdeauna experţi imparţiali. Aceştia au să se
pronunţe asupra valorii lemnelor ce au să se treacă, asupra speselor necesare pentru
aceasta, asupra indemnizării pentru folosirea binelor de trecere, asupra
construcţiilor de apărare, asupra indemnizărilor, precum şi asupra felului şi
mărimea cauţiunii (§§ 3 1 , 32, 33, 34, 37, 39, 40 şi 77).
Când interesaţii nu vor fi mulţumiţi cu sentinţa experţilor în privinţa valorii
lemnelor ce au să se întreprindă spre trecere, în privinţa indemnizării amăsurate
pentru împreuna trecere şi pentru folosirea binelor de trecere, apoi în privinţa
indemnizărilor ce au să se presteze şi asupra cauţiunii, şi dacă nu se poate ajunge la
o înţelegere în această privinţă, atunci sumele evaluate se vor asigura bine şi părţile
se vor trimite la calea civilă.
Dispoziţiile autorităţilor politice în privinţa exercitării trecerii vor trebui
respectate de toţi.
§ 43 .
Capii comunităţilor şi autorităţile politice sunt obligaţi a da ajutor
întreprinzătorilor de treceri spre a-şi recăpăta lemnele pe care le-a mânat unda apei.

Secţiunea III
Despre arderile în pădure şi stricăciunile insectelor
§ 44.
Aflându-se cineva cu foc şi cu obiecte periculoase de foc în păduri şi la
marginea lor, se cere ca să fie cu cea mai strânsă luare aminte.
Când din neglijarea acestei precauţii sau din altă vină se întâmplă daune de
foc, vinovatul e dator a restitui dauna astfel pricinuită şi poate fi pedepsit, dacă nu
este a se aplica legea penală generală, după împrejurări, cu amendă de 5 până la
40 de florini m. c. sau cu arest de la una până la 8 zile.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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§ 45.
Oricine va da în pădure sau la marginea ei de un foc părăsit şi nestins, este
obligat să-I stingă după putinţă. Oricine observă un incendiu de pădure îl va aduce
la cunoştinţa locuitorilor casei celei mai apropiate în direcţia unde duce drumul
său. Aceşti locuitori sunt obligaţi să facă imediat arătare despre aceasta la primarul
comunal cel mai apropiat şi la proprietarului pădurii sau la pădurarii lui. Omisiunea
arătării incendiului de pădure se va pedepsi cu 5 până la 1 5 florini m. c. sau cu
arest de la una până la 3 zile.
§ 46.
Toate cătunele învecinate pot fi chemate de posesorii pădurii, de pădurarii lui
sau de primari spre a stinge focul. Oamenii chemaţi astfel au să alerge imediat la
locul incendiului cu unelte de stins trebuincioase, precum: căngi, securi, lopeţi,
cârlige, vase de apă ş. a. şi vor da acolo tot ajutorul ce va fi cu putinţă. Primarii şi
pădurarii vor însoţi oamenii la locul de stingere.
Conducerea stingerii revine pădurarului cel mai mare ce se află la faţa locului
sau, în lipsa prezenţei unui atare pădurar, primarului comunei în ale cărei hotare s-a
iscat incendiul pădurii sau locţiitorului acestuia.
§ 47.
Celui ce conduce stingerea se vor supune cu toţii necondiţionat, întru toate
câte dispune spre stingerea focului.
Ceilalţi primari şi pădurari vor menţine ordinea între oamenii chemaţi la stins
şi vor îndemna la executarea măsurilor luate spre stingerea focului. După stingerea
focului, locul incendiului se va mai păzi încă o zi sau două sau, după trebuinţă,
chiar şi mai multe zile. Pentru aceasta se vor desemna oamenii care să rărnână să
privegheze.
§ 48.
Primarii care vor omite chemarea satelor de primprejur la stingerea focului,
se vor pedepsi cu 5 până la 50 de florini m. c.; persoanele care fără motiv suficient
nu se supun chemării de a alerga la foc, se vor pedepsi cu 5 până la 1 5 florini m. c.
sau cu arest de una până la 3 zile.
§ 49.
Stricăciunile produse în proprietatea altuia prin măsurile luate în scopul
stingerii focului se vor desdăuna de aceia în folosul cărora s-a întreprins stingerea
focului, afară numai când însuşi păgubaşul, prin măsurile respective, ar fi fost ferit
de daune mai mari.
Dacă autoritatea cercetătoare nu va putea constata dauna cauzată prin
încălcarea prescriptelor asupra măsurilor preventive în contra incendiilor, păgubaşii
vor cere constatarea acesteia
prin judecătorie.
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§ 50.
Se va avea totdeauna mare luare aminte la stricăciunile ce le fac insectele de
pădure.
Proprietarii pădurilor sau personalul lor care văd astfel de stricăciuni, precum
şi că mij loacele aplicate în contra nu sunt suficiente şi este de temut că răul se va
întinde şi în păduri învecinate, sunt obligaţi să facă imediat arătare la autorităţile
politice, sub pedeapsă de la 5 până la 50 de florini. De altfel, oricine are dreptul de
a face o astfel de arătare.
§ 51.
Autoritatea politică, ajutată de experţi, va lua în considerare imediat dacă şi
care măsuri trebuie luate împotriva stricăciunilor făcute de insecte şi va dispune
grabnic cele trebuincioase, după ce mai întâi vor fi fost ascultaţi proprietarii de
păduri cei interesaţi şi pădurarii lor. Toţi proprietarii ale căror păduri ar putea fi în
pericol, sunt obligaţi să dea ajutor şi trebuie să se supună necondiţionat ordinelor
autorităţii politice, care, în astfel de caz, va putea lua şi măsuri coercitive.
Cheltuielile se vor suporta de către proprietarii pădurilor cei interesaţi, proporţional
cu partea de pădure ce cade asupra lor.

Secţiunea IV
Despre apărarea pădurilor
§ 52.
Spre ajutorarea personalului pentru exploatarea pădurilor (§ 22) se va aplica
şi personal corespunzător de pază şi supraveghere, în număr conform obiceiului
ţării.
lvindu-se în privinţa aceasta îndoieli şi obstacole, autoritatea provincială, în
caz de consideraţii publice, va lua dispoziţia necesară, având în vedere toate
împrejurările.
Tot personalul pentru serviciul de administrare şi apărare a pădurilor va
depune înaintea autorităţilor politice jurământul de îndeplinire a îndatoririlor,
totdeauna când se numeşte din partea statului sau a comunităţilor; când personalul
se numeşte din partea privaţilor, se va jura numai atunci când aceştia din urmă,
voind a se bucura şi ei de foloasele împreunate cu aceasta, o vor cere apriat27 •
Formula jurământului este cuprinsă în formularul alăturat A.
27

[Apriat, adv., (înv.) limpede,
clar, lămurit.]
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§ 53.
Personalul jurat după § 52 pentru serviciul de apărare al pădurilor se va
considera ca strajă publică, se va bucura, în privinţa aceasta, de toate drepturile
întemeiate în legi care se cuvin persoanelor dregătoreşti şi străj ilor civile, şi va avea
dreptul de a purta în serviciu armele obişnuite. Oricine este dator să se supună
ordinelor lui date în timpul serviciului.
§ 54.
Personalul silvicultor se va folosi de arme numai în cazul apărării legitime.
Pentru a fi cunoscut şi respectat ca strajă publică, personalul va purta în timpul
serviciului uniforma prescrisă sau cel puţin se va distinge prin pălărie sau şapcă sau
printr-o legătură la braţ, semne care s-au adus la cunoştinţă publică în tot districtul.
§ 55.
Personalul silvicultor care a depus jurământul oficial este obligat să
îndepărteze din pădure pe oricine vor găsi în pădure afară de drumurile publice,
dacă prezenţa acestuia în pădure poate duce la periclitări ale siguranţei publice sau
ale proprietăţii pădurii.
Găsindu-se cineva în pădure afară de drumurile publice cu unelte în mână, de
care se folosesc oamenii spre a căra sau spre a aduna productele de pădure
(topoare, fierăstrău, unelte de mână de orice fel etc.) şi neputând posesorul lor
justifica pentru care scop le poartă cu sine, i se vor confisca uneltele şi se vor da la
fondul săracilor din acel loc.
§ 56.
De la cel ce va fi găsit în pădure şi va fi bănuit că a comis un delict silvic, se
vor putea confisca productele silvice suspecte aflate la el.
§ 57.
Cei ce vor fi prinşi la comiterea delictului sau persoanele necunoscute,
bănuite de a fi comis delictul, se vor aresta; persoane cunoscute prinse în astfel de
împrejurări se vor aresta numai atunci când se vor opune pădurarilor, îi înjură sau
vor pune mâna pe dânşii, apoi dacă ele nu au domiciliu fix sau au comis delicte
foarte însemnate.
Persoanele arestate se vor preda imediat la autoritatea competentă.
§ 58.
Când cel prins la comiterea faptei va fugi, el va putea fi urmărit şi în afara
pădurii şi productul silvic furat de el va putea fi confiscat.
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Secţiunea V
Despre contravenţiile în contra siguranţei şi proprietăţii de pădure,
despre autorităţile destinate spre cercetarea şi pedepsirea lor, precum
şi a tuturor celorlalte contravenţii însemnate în această patentă şi despre
procedura ce are să se ţină în privinţa aceasta
§ 59.
Acele violări ale siguranţei proprietăţii de pădure care sunt prevăzute în legea
penală generală, se vor judeca după această lege.
§ 60.
Pe lângă contravenţiile beneficiaţilor silvici ( § 1 8) şi pe lângă faptele şi
omisiunile neiertate, indicate în § § 44 până la 5 1 , se vor considera şi pedepsi ca
delicte silvice şi următoarele fapte, dacă legea penală generală nu este aplicabilă şi
asupra lor şi dacă ele sunt săvârşite rară consimţirea proprietarului pădurii sau a
locţiitorului lui sau sunt în contra condiţiilor stabilite:
1 . Strângerea lemnului răsturnat, căzut sau putred.
2. Ciocârtirea arborilor şi tufanilor mai mici, găurirea lor, tăierea de urme de
suit, suirea pe ele cu mâţe de fier, dăunarea prin ducerea mai departe de lemne şi
pietre, tocarea şi ciopârţirea lor şi despuierea lor de scoarţă.
3. Luarea scoarţei lemnelor căzute la pământ, dezgroparea rădăcinilor de
copaci, scoaterea butucilor, tăierea şi ruperea vârfurilor, crengilor, mlădiţelor,
precum şi ruperea frunzelor.
4. Dezgroparea, tăierea sau smulgerea şi orice altă stricăciune făcută
copăceilor tineri şi tufelor, adunarea de nuiele pentru mături, vergi, beţe, cercuri şi
a altor feluri mici de lemnărie.
5. Strângerea sucurilor din copaci (răşină, terpentină28 etc.), strângerea
fructelor de pădure (sămânţă de copaci, poame pădureţe, bobiţe ş. a.), de bureţi şi
putregai sau iască, precum şi săparea după rădăcini.
6. Strângerea nepermisă a materialului de aşternut de orice fel (frunze,
surcele, buruieni, muşchi etc.), îndeosebi strângerea acestora cu furci şi greble de
fier; luarea de pământ, lut, turbă, pietre, gips şi a altor materii minerale, scoaterea
brazdelor cu iarbă, cosirea, tăierea şi smulgerea ierbii de pădure, a buruienilor şi
altor plante care nu sunt plante ale culturii silvice.
7. Rămânerea în pădure contra ordinului expres al pădurarilor (§ 55),
formarea drumurilor şi cărărilor noi şi folosirea celor părăsite, înfiinţarea de urme
pentru a căra lemnele pe ele, conducerea apelor în pădurile vecine, înfiinţarea de
cărbunării şi orice altă folosire a fondului de pădure.
28 [Terebentină, terebentine, s. f., lichid incolor, cu miros pătrunzător, obţinut prin distilarea
răşinilor de conifere, folosit in industrie şi medicină; şi: (pop.) terbentină, terpentină s. f. , terpentin
s. n.]
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8. Mânarea nepermisă a vitelor în păduri străine în genere, apoi mânarea
unui număr mai mare de vite de altă categorie sau clasă, folosirea păscătorii de
pădure în alte locuri şi la alt timp decât o admite aceasta licenţa.
§ 61 .
Cel ce adună lemne răsturnate de vânt sau căzute, fără a avea dreptul sau fără
încuviinţare sau contra condiţiilor stabilite, va putea fi constrâns la părăsirea
lemnelor strânse deja; uneltele şi instrumentele luate cu sine în mod neiertat vor
ajunge la fondul săracilor din locul unde s-a comis faptul pasibil de pedeapsă. În
cazuri de recidivă, se va pedepsi cu arest de la una până la 3 zile.
§ 62.
Când nu vor avea să se aplice prescriptele penale generale sau dispoziţiile
§§ 44 până la 5 1 , apoi ale § 6 1 , faptele declarate în § 60 ca delicte silvice, deci şi
contravenţiile beneficiaţilor silvici (§ 1 8), se vor pedepsi, în conformitate cu
raportul între circumstanţele atenuante şi cele agravante, cu o simplă mustrare sau
cu arest de una până la 1 4 zile sau cu o amendă de 5 până la 50 de florini m. c.
§ 63.
De se vor mâna vite fără îndreptăţire în pădurile altora sau intrând ele acolo
din lipsă de supraveghere, proprietarul pădurii sau pădurarul lui, de regulă (§ 65),
nu are dreptul să le ucidă. El le poate însă scoate afară cu forţă amăsurată sau, dacă
el prin aceasta a suferit pagubă, are dreptul de a opri ca ipotecă atâtea capete de
vite câte ajung spre despăgubirea lui. Păstorul ce va fi cu vitele se poate obliga să
le scoată afară numaidecât.
§ 64.
Proprietarul pădurii sau locţiitorul lui se va înţelege şi împăca în termen de
8 zile cu proprietarul vitelor sechestrate sau odată cu denunţarea infracţiunii comise
la autoritatea competentă pentru aceasta (§ 68) despre fapta penală comisă prin
mânarea vitelor va aduce şi cererea de despăgubire; în cazul contrar, el va trebui să
inapoieze vitele sechestrate. În dauna ce are a se despăgubi se vor socoti şi
cheltuielile pricinuite prin sechestrarea şi ţinerea vitelor sechestrate (îndeosebi
plata oamenilor chemaţi şi trebuincioşi la prinderea vitelor ş. a.).
Vitele sechestrate trebuie însă şi atunci înapoiate, când proprietarul lor
acordă o cauţiune amăsurată. Dacă proprietarul vitelor sechestrate nu este cunoscut
sau dacă nu s-a comis nicio infracţiune penală, în acest caz păgubaşul va înainta
cererea lui de despăgubire la judele civil.
§ 65.
Când caprele, oile, porcii şi păsările domestice nu se vor putea prinde spre a
se ţine de amanet, împuşcarea lor e permisă, situaţie care se va avea în vedere când
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se va pedepsi prevaricatorul29 . Vita împuşcată se va lăsa la faţa locului pentru
proprietarul ei.
§ 66.
Dacă vitele, în mod dovedit numai, prin ascunderea lor într-o pădure
învecinată au putut fi scăpate de un pericol iminent (la furtuni de nea, la
tempestate30 grea, la grindină etc.), atunci mânarea vitelor în pădure nu se
pedepseşte; însă stricăciunea pricinuită cu ocazia aceasta se va despăgubi.
§ 67.
Păstorii care contravin dispoziţiilor legilor silvice se vor pedepsi conform
§ 62.
Cel care va smulge, rupe, dărăpăna sau strica semnele de interzicere în
pădure, este dator să dea despăgubire pentru aceasta şi, afară de aceasta, dacă nu
cumva a comis o infracţiune urmărită de legea penală generală, se va pedepsi ca
prevaricator silvic cu arest de una până la 3 zile sau cu bani de la 5 până la
1 5 florini m. c.
§ 68.
Procedura în privinţa tuturor acelor infracţiuni în contra siguranţei de pădure,
care sunt a se pedepsi conform legii penale generale, se va îndruma de judecătoriile
penale în conformitate cu legile existente.
Când însă astfel de fapte se înfăţişează ca şi contravenţiile sus indicate
(prevaricaţiuni de pădure § § 60-67) sau numai ca abateri în contra dispoziţiilor
stabilite pentru canalele de plutit lemnele (§ 4 1 ), atunci procedura penală şi
judecata compete autorităţilor politice, tot aşa precum s-a stabilit pentru abaterile
proprietarilor de păduri (§ 1 8) şi pentru faptele şi omisiunile cele neiertate numite
în § § 44-5 1 .
§ 69.
Procedura în contra acestor abateri se va urzi3 1 numai când va cere
păgubaşul sau la arătarea vreunui funcţionar sau servitor jurat pus de către vreo
comunitate sau de către un particular ca să îngrijească de păduri, câmpuri, vie etc.
(personal forestier de pază şi supraveghere, j itari32 etc. § 52), apoi la arătarea unui
funcţionar sau servitor al autorităţilor publice de securitate, îndeosebi a jandarmilor
şi funcţionarilor financiari, ci şi atunci când autoritatea politică va lua cunoştinţă în
orice alt mod despre comiterea delictului silvic.
29

30
31

32

[Prevaricator, -i, prevaricatoare, a. şi m., f. (rar) persoană care comite o prevaricaţiune.]
[Tempestate, tempestăţi, s. f., (latinism înv.) furtună.]
[ Urzi, urzesc, vb. IV tranz., fig., a pune la cale.]
(Jitar,jitari, s. m., (reg.,
înv.) persoană
angajată să păzească semănăturile; pândar.]
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§ 70.
Persoanele numite vor putea face aceste arătări la autoritatea politică a
districtului în care s-a comis abaterea sau câte unele din caz în caz verbal sau în scris
sau din lună în lună printr-o listă, care se va completa după formularul alăturat B.
În conformitate cu listele acestea, chiar şi la cercetarea penală care se va
întreprinde cât mai curând, nu se va încheia un proces-verbal formal, ci numai cu
punctele principale în registrul penal ce se va ţine după formularul C, iar părţilor
interesate li se vor elibera, în loc de copii de pe sentinţe, numai extras din acest
registru, dacă vor cere.
§ 71.
În contra sentinţelor care s-au pronunţat asupra acestor contravenţii, precum
şi asupra celor comise de proprietarii de pădure (§ 1 8) şi asupra faptelor şi
omisiunilor indicate în § § 44-5 1 , sunt deschise acele căi de recurs pe care le admit
legile despre contravenţii (§ 77).

Secţiunea VI
Dispoziţii asupra evaluării stricăciunilor făcute în păduri
§ 72.
Cel ce se face culpabil de o infracţiune contra siguranţei proprietăţii de
pădure, va presta posesorului de pădure păgubaş deplină desdăunare; prin urmare,
el va recompensa nu numai valoarea produsului silvic furat, ci şi alte pierderi care
eventual s-au pricinuit prin împiedicarea sau micşorarea productivităţii pădurii.
§ 73.
Pentru ca autorităţile să poată cunoaşte cu siguranţă manmea pagubei,
personalul de supraveghere va aprecia felul şi mărimea pagubei după principiile
cuprinse în anexa D.
Aprecierile pădurarilor se vor confirma sau se vor rectifica de către
dregătorul de pădure pus peste dânşii.
§ 74.
Dacă personalul de supraveghere nu este sub conducerea unui funcţionar
forestier sau când arătarea stricăciunilor se face prin alte persoane şi nu prin
pădurari, atunci autoritatea politică va chema, pentru evaluarea pagubei, pe cel mai
apropiat funcţionar forestier sau, în lipsa lui, un expert imparţial şi priceput, care se
va şi jura pentru scopul acesta.
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§ 75.
Ivindu-se îndoieli întemeiate asupra exactităţii evaluării pagubei, autoritatea
politică va trimite din partea ei un om la faţa locului care va alege oameni pricepuţi
şi imparţiali, de regulă şi după putinţă cel puţin doi. Aceştia vor face jurământ şi
apoi vor examina şi evalua stricăciunea.
§ 76.
Pentru fiecare district al unei autorităţi politice şi la caz de trebuinţă şi
pentru mai multe părţi ale lui, îndată după promulgarea acestei legi se va face
de către autorităţile politice, în înţelegere cu experţi şi după principiile din
anexa D, un tarif3 pentru recuperarea stricăciunilor pricinuite în pădure, care
va servi ca bază la determinarea despăgubirii şi care se va reînnoi dacă, în
decursul timpului, preţul lemnelor va suferi o schimbare însemnată. Cu toate
acestea, păgubaşul care crede că poate pretinde şi dovedi că i s-ar cuveni o
desdăunare mai mare decât este în tarif, are voie să îndrume constatarea
pagubei prin judecătorie.

Secţiunea VII

Despre cursul instanţelor
§ 77.
Cel ce se va simţi nedreptăţit prin vreo măsură luată de către o autoritate
politică inferioară în conformitate cu această lege forestieră, va putea să înainteze
recurs la autoritatea politică superioară. Dacă măsura contestată va cuprinde o
sentinţă penală (§§ 2-1 8, 4 1 , 44, 45, 48, 50, 60, 6 1 , 62 şi 67), atunci se va aplica
§ 71.
De altminteri, pentru măsurile ce se pot lua în temeiul acestei legi, se vor
observa următoarele dispoziţii:
a) Dacă decizia competa autorităţii politice inferioare ( § § 9, 1 8, 23, 24),
recursul se va îndrepta către autoritatea politică a ţării şi, în instanţa a treia, către
Ministerul de Interne. Însă acesta va decide totdeauna, adică şi în cazurile cuprinse
sub b, c şi d, numai după ce se va înţelege cu Ministerul pentru Agricultură şi
Montanistică.
Din motive importante, îndeosebi pentru a evita cheltuieli, guvernul ţării va
putea delega, în general sau în unele cazuri, prefectura cu putere de decizie.
Împotriva acestei hotărâri, recursul se va îndrepta la Minister, însă prin guvern,
care-şi va da şi el părerea sa;
33

[Tarif, tarifă, s. n., tabel,
listă cuprinzând preţurile uni tare sau specifice.]
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b) Când este competentă prefectura a decide în primă instanţă (§§ 2, 9, 20,
25, 26, 30), atunci recursul este îndreptat către guvern şi de aici la Ministerul de
Interne;
c) Dacă prima decizie îi revine guvernului ţării (§§ 2 1 , 26 şi 30), recursul
ulterior va merge la Ministerul amintit, de la care nu se mai poate recurge mai
departe, nici chiar
d) dacă prima decizie îi revine lui (§§ 2, 26 şi 30).
Relativ la autoritatea la care şi termenul în care are să se îndrume un recurs,
vor fi valabile normele politice generale.
Dată în oraşul şi reşedinţa noastră Viena, în 3 decembrie, anul una mie opt
sute cincizeci şi doi, al împărăţiei noastre al cincilea.

FRANCISC JOSIF m. p.
Contele Buol-Schauenstein m. p. Bax m. p. Tinfeld m. p.
Din împuternicire împărătească:
Pansonnet m. p.

ANEXELE
Anexa A

Formula de jurământ pentru personalul silvic
Eu jur că voi supraveghea şi apăra cu cea mai mare grijă şi credinţă
proprietatea silvică încredinţată mie, că voi denunţa fără considerări personale şi
conştiincios pe toţi aceia care vor cerca a o dauna în vreun chip sau care ar dauna-o
efectiv, eventual de a-i sechestra în mod legal sau de a-i aresta, că nu voi acuza fals
sau suspiciona34 pe nevinovaţi, că voi împiedica după putinţă orice daune şi că voi
arăta şi evalua stricăciunile pricinuite cu cuget curat şi după optima mea ştiinţă,
precum şi că voi cere pentru ele ajutor legal, cum că rară de ştirea şi voia mai
marilor mei sau afară de vreo piedică ce nu se poate învinge nu mă voi sustrage
niciodată de la împlinirea obligaţiilor mele şi că totdeauna voi fi în stare de a da
exactă desluşire la orice timp asupra averii încredinţate mie. Aşa să-mi ajute
Dumnezeu!
34

[Suspiciona, vb. l tr.,http://cimec.ro
a suspecta, a bănui.]
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Anexa B
Lista lunară
despre abaterile in contra siguranţei proprietăţii de pădure şi despre stricăciunile si/vice descoperite
de către subsemnatul........ in cursul /unii. . . . . . ... 18. . . . . şi arătate la....... ... .
Numele şi prenumele,
stttullll, meseria sau
ocupaţia şi adresa

inculpatului

Numirea

abalerii de care
se face vinovat

inculpatul

Timpul (ziua şi
ora) când şi
locul wxle s-a
comis abaterea

t::
<.>
,.;

z

Anitare cine a da1
peste inculpat, dacă
a fost prins în fupt
sau se inculpă
numai din ahe
observaţii, dacă
sunt martori pentru
aceasta şi cine, dacă
inculpatul a fost
prins, dacă lăsă
vreun lemn sau
amanet ş. a

Arălarea felului şi
a mărimii

stricăciwrii

·a
o

z

caJJ12le prin

abatere

Anexa C
Registrul pedepse/ar
pentru abaterile şi stricăciunile in contra siguranţei proprietăţii de pădure, aflate sub cercetare
penală la ......... .
Numele şi
prenumele,
z vârsta, statutul,
profesia sau
ocupaţia şi
adresa
inculpatului
t::

<.>
,.;

Numele şi
prenumele,
vârsta,
statutul,
meseria sau
ocupaţia şi
adresa
persoanelor
ce figurează
ca acuzatori,
inculpaţi sau
denuntători

Numirea
abaterii de
care se face
vinovat
inculpatul

Aiătarea
exactă a
martorilor
care au
spus în
contra şi
pentru
inculpat

Numirea
împrejurării
sau faptului
ce din partea

Ţinerea
sentinţei
enunţate de
către

se ia ca probă

cu propria
semnătură a
antistelui şi a
secretarului

. . ..

. ... .

Despăgubirea
decisă prin
sentinţă

'S
o

z

. .........

Anexa O

Principiile după care să se facă evaluarea de stricăciuni în pădure
şi să se recupereze dauna
§ 1.
Spre a putea face evaluarea pentru recuperarea stricăciunilor de pădure, este
nevoie să se facă distincţie între lemne, astfel:
1 . Lemne de foc (de tot felul de foc), şi
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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2. Lemne de construcţie şi de lucru (tot felul de lemn bun de lucru, de
fabricat ş.a.).
Amândouă aceste sortimente se vor distinge mai departe după diversele
specii de lemn după loc, unde însă cele ce au mai tot acel preţ se vor cuprinde toate
într-o despărţitură şi se vor împărţi după celelalte calităţi, în
a) cele mai bune
b) mijlocii şi
c) cele mai ordinare.
După aceea, pentru fiecare dintre aceste subdespărţituri se vor pune preţurile
mijlocii de pădure, şi anume: o dată pentru una sau, fiind preţurile prea mici, pentru
mai multe palme cubice lemn solid, după ce se vor scădea cheltuielile făcute cu
tăiatul şi prelucratul lemnelor, apoi a doua oară după mărimea spaţiului locat.
Preţurile cele dintâi se vor aplica la lemnele netăiate, care peste tot ca lemne
necioplite se pot preţui mai uşor, computându-se în preţ şi cheltuielile ce vor fi
necesare la tăiatul şi aşezatul lor. Preţurile din unnă vor fi pentru lemnele tăiate şi
tocmite în cumuli, dacă acestea, prin transformarea lor şi prin ceea ce au pierdut
prin cioplitură, nu se mai pot readuce uşor la starea lor neprelucrată. Lemnul ce s-ar
înstrăina sub faptul tăierei şi al tocmirei se va considera ca şi când ar fi fost tăiat
sau tocmit de tot.
§ 2.
Preţurile mijlocii ale celorlalte produse de pădure, dacă se vând în loc cu
preţuri determinate, precum şi preţurile după măsurile folosite, se vor pune atât cu,
cât şi fără cheltuielile procurării lor.
Mai departe în tarife se vor cuprinde pierderea de zi uzitată pentru un
lucrător ordinar, chiriile folosite şi preţul unui iugăr de poiană de păscut, toate
acestea după clasele de calitate ce vor fi folosite în loc.
§ 3.
Pentru lemnele furate, presupunându-se c ă nu se vor fi tăiat sau rupt nervuri,
crac1 sau ramuri, şi că nu se luară nici se stricară plante tinere, se va presta
desdăunarea după preţurile din tarif.
Aceste preţuri se vor răspunde:
1 . Simplu, adică numai o dată
a) pentru lemnele tăiate sau pregătite pentru scopul lor sau destinate a se tăia
peste puţin sau căzute din întâmplare la pământ;
b) pentru copaci şi tufani uscaţi sau cutrupiţi35 cu totul, precum şi pentru cei
care mai pot creşte, dacă se iau din desimea pădurii câte unul şi nu se ţin de soiurile
de lemne cele mai vârtos preţioase, ce vin numai ca presărate prin pădure;
35

cutrnpi.]

[Cotropi, cotropesc, vb. (tr.; fig.) a acoperi, a cuprinde din toate părţile; şi (înv.) cutropi,
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c) pentru scoatere de butuc, presupunând că găurile lor se vor astupa şi că
butucii nu erau folositori ca mij loace de apărare şi că nu mai era speranţă că vor da
din nou.
2. O dată şi jumătate
a) pentru copaci şi tufani ce pot creşte, dacă se iau doi sau mai mulţi
dintr-un loc şi din pădure deasă, afară de a cauza prin aceasta mai mult decât o
răritură sau dacă se iau câte unul din pădure rărită;
b) pentru plante reţinute din tăietură pe ici pe colo şi pentru lemnele înalte,
adică reţinute dintr-o tăietură mai veche sau pentru de un preţ special ce în pădurea
deasă vin numai ca presărate şi sunt de o calitate nu prea corespunzătoare;
c) pentru stârpire de butuci, când se vor afla aici numai unele dintre
împrejurările uşurătoare enumerate la 1 .
3 . Dublu
a) pentru copaci şi tufani crescători, dacă s-au luat din pădure rărită doi sau
mai mulţi dintr-un loc sau dacă s-au luat din pădure deasă atâţia încât prin aceasta
s-a pricinuit mai mult decât urmă rară;
b) pentru plante reţi nute din tăietură risipite şi pentru lemnele mai înalte
(rămase din tăietura veche) sau pentru lemne de un preţ singular şi de calitate bună,
ce vin numai ca presărate, adică foarte rare;
c) pentru scoatere de butuci, dacă nu obţin împrejurările uşurătoare amintite
la 1 .
Pentru lemnele de lucru se vor aplica preţurile de tarif numai la răspunsuri36
simple. Atunci când se vor răspunde banii pentru ele în sumă de o dată şi jumătate
sau în sumă îndoită, plusul sau câtul ce trece peste preţul simplu se va decide după
preţul celor mai bune lemne de foc. Spesele ce vor fi pentru adus se vor rebonifica
proprietarului de pădure totdeauna a parte.
§ 4.
La daune cauzate prin atingerea cu securea şi izbirea de arbori şi tufani vii (în
stare naturală), prin găurirea lor, prin tăierea de urme de suit în ele, prin suirea cu
mâţe de fier, prin ducerea şi mutarea mai departe de a lemnelor şi pietrelor, prin
cioplirea şi frecarea de dânsele, precum şi prin dezgolirea rădăcinilor de arbori, suma
de recârnirea daunei se va calcula cu a zecea parte a preţului ce ar avea aceste lemne
vătămate în starea lor cea întreagă sau nevătămate deloc. Pentru arborii şi nuielele
despuiate în orice mod de scoarţă se va decide desdăunarea la a patra parte a preţului
ce ar avea aceste lemne în starea lor nevătămată nicidecum. La stricăciunile cauzate
prin tăierea sau ruperea vârfurilor, crăcilor şi ramurilor, fie pe ele frunze sau rarni
7
ghimpoşi (cuioşi, la pini ş.a.) sau nu, se va computa3 desdăunarea după sortimentul
(calitatea) lemnului vătămat şi după îndoita lui ţinere cubică.
Când aceste stricăciuni fac a ne teme că lemnele vătămate vor rămâne în
urmă cu creşterea, atunci sumele de recârnire computate mai sus se vor răspunde
36

37

[Răspunde, răspund, vb. (tr.; înv.) a achita, a plăti o sumă de bani.]
[Computa, computez,http://cimec.ro
vb. (tr.) a calcula,
a număra, a socoti.]
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câte o dată şi jumătate şi chiar dubla, când va fi teamă că vor pieri atari lemne.
Nuielele de mătură; de bătut, de legătură, de beţe, de cercuri mai mici ş.a., dacă
sunt luate de la lemnele căzute şi nu sunt puse preţuri anume pentru ele, se vor
computa ca surcele sau uscături; iar dacă vor fi luate de la copaci şi tufani vii, se
vor computa ca şi crăci şi rămurele tăiate; dacă pentru scopurile arătate se luară
arbori sau copăcei tineri, se vor computa ca plantele cele tinere. Cercurile cele
groase se vor considera ca lemne de lucru. Scoarţa lemnelor despuiate, dacă nu fu
luată de la prevaricător, se ve rebonifica separat. Dacă pentru scoarţă, fie luată de
pe lemne vii sau de pe lemne căzute, nu sunt preţuri stabilite, atunci pentru fiecare
palmă cubică de scoarţă solidă bună pentru diverse scopuri se va calcula îndoit
preţul unei palme cubice de cel mai bun lemn de aceeaşi specie.

§ 5.
D e fiecare părticică d e pământ de un stânjen pătrae 8 de B . , p e care s-au luat
sau s-au stricat plante tinere de lemn, se vor răspunde drept desdăunare aceste
preţuri: pentru copăcei până la doi ani întregi, preţul unei jumătăţi de palmă cubică;
de la doi ani în sus până la şase ani împliniţi, preţul de trei pătrimi de palmă cubică;
de la şase ani în sus, preţul unei palme cubice de lemne de foc solid de sortimentul
de mijloc şi după tariful pentru lemnele necurmate (vii).
Fracţiunile de stânj eni pătraţi şi de cruceri se vor lua drept întregi. Aceste
sume de recârnire se vor răspunde simple, adică numai o dată, atunci când copăceii
s-au luat sau s-au vătămat câte unul pe ici pe colo, şi dacă cei ce au mai rămas
nevătămaţi sunt deşi de ajuns dacă cultura pădurii în care se face stricăciunea nu
este împreunată cu spese extraordinare; iar când aceste împrejurări îmblânzitoare
vor avea loc numai unele sau nici una dintre ele, sumele însemnate se vor socoti o
dată şi jumătate sau îndoit.
§ 6.
Pentru sucurile lemnelor (răşină, terpentină şi sucuri de mesteacăn şi de
arţar), pentru fructe de pădure (ghinde, poame pădureţe ş. a.), pentru bureţi de
iască, se vor socoti sumele de desdăunare totdeauna numai simple. Dacă obiectele
acestea nu se luară de la prevaricători şi nu sunt preţuri stabilite pentru ele, atunci,
de fiecare om găsit la adunarea de atari produse, având în vedere şi mulţimea
produselor adunate, se va lua drept desdăunare mercedea [?] uzitată pentru o zi de
lucru, şi anume îndoit până la optit pentru răşină şi terpentină, iar pentru alte sucuri
de arbori, pentru poame de pădure, bureţi de iască o a patra parte din mercede până
la mercedea întreagă folosită pe o zi. Dacă la luarea sucurilor de arbori, a poamelor
pădureţe, a bureţilor şi a iescei se vor fi vătămat arborii prin găurire, atingere cu
securea ş. a., pentru aceasta se va presta desdăunare aparte.
38

[Stânjen pătrat, veche unitate de măsură pentru suprafeţe de teren, egală cu aproximativ
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§ 7.
Pentru frunzări smulse, pentru frunza căzută, pentru pământ, lut, turbă,
pietre, gips, brazde cu iarbă, rădăcini săpate, iarbă de pădure şi buruieni dacă nu se
luară de la prevaricători şi dacă nu sunt preţuri fixate pentru ele, se va computa
fiecare sarcină, adică câtimea pe care o persoană matură cu putere de mijloc o
poate duce în spinare fără multă anevoinţă39 , cu preţul unei a patra parte din
mercedea folosită pentru o zi de lucru. Dacă aceste produse se vor căra cu trăsura,
respectiva încărcătură se va preţui după sarcină.
Suma de recârnire, cea după tarifă sau cea după datina de mai înainte, se va
socoti:
a) simplu sau o dată la frunzările smulse, dacă sunt luate de pe copaci culcaţi
la pământ sau de pe crăcile copacilor vechi şi vii; cu o dată şi jumătate când se va fi
luat o mare parte din coroana copacilor bătrâni, însă tot mai puţin decât jumătatea
frunzişului sau când se vor fi luat câte unele dintre rămurelele copăceilor tineri;
apoi cu preţul îndoit când copacii vii de cei bătrâni se dezbrăcară de frunziş pe
jumătate şi mai mult, şi copăceii tineri se despuiară asemenea peste a treia parte;
b) simplu pentru frunza căzută, dacă nu se ia ca să mai rămână nimica, dacă
nu fu adunat cu greble sau furcă de fier sau cu alte unelte ascuţite, dacă pădurea nu
mai e tânără, nici aproape a se reîntineri, dacă nu fu rărită de curând şi dacă
pământul e mai bun sau dacă materialul de îngrăşat pământul (frunza căzută) e
peste măsură de mult; o dată şi jumătate când vor lipsi una sau două dintre
condiţiile acestea; în sfârşit, îndoit când vor lipsi mai multe condiţii dintre acestea;
c) simplu pentru luarea de pământ, turbă, lut, pietre, gips, glie ierboasă, iarbă
şi buruieni şi pentru dezgroparea de rădăcini, dacă cu aceasta nu s-a produs nicio
stricăciune vătămătoare pământului; iar de se va fi cauzat o atare stricăciune, se va
răspunde desdăunarea cu preţul o dată şi jumătate sau şi îndoit, după însemnătatea
stricăciunii.
§ 8.
Pentru orice stânjen pătrat de fond de pădure ce se modifică în mod
vătămător prin formarea de căi şi cărări noi sau prin folosirea celor părăsite, prin
facere de urme spre a târâi sau prăvăli lemnele, prin devierea nepennisă a apelor,
prin înfiinţarea de cărbunării, se poate pretinde drept despăgubire preţul unui
stânjen pătrat de păşune de poiană de calitatea ce o avea fondul de pădure înainte
de această modificare. Când însă va fi teamă fondată că relele urmări cauzate prin
aceasta se vor lăţi mai departe, suma aceasta se va răspunde cu o dată şi jumătate
sau îndoit, după cum va fi teama mai mare sau mai mică.
Se vor recârni aparte stricăciunile la copaci vii şi Ia plantaţii de lemne tinere
produse prin atari modificări stricătoare fondului de pădure sau prin luarea de
produse de pădure ce s-au enumerat în precedentul § 7.
39 [Anevoinţă, anevoinţe,
s. f. , (înv.) greutate, dificultate.]
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§ 9.
Pentru fiecare cap de vită peste numărul stabilit care se mână în pădurea
altuia fără drept de trecere sau neobservând soiul sau anii sau în locuri oprite şi în
timp neiertat, se vor putea pretinde drept despăgubire următoarele sume:
preţul de
pentru un cal, măgar sau asin crescuţi cel puţin de jumătate ............... 8
necrescuţi de jumătate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
pentru un cap de vită comută crescută cel puţin de jumătate . . . . . . . . . . . . . . . 4
necrescute de jumătate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... 3
pentru o capră sau ţap fără diferenţă.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . . . . . . . . . . . . . . 2
pentru un porc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
pentru o oaie... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
pentru o pasăre domestică . . . . . . . . . . . . . . .................... . . . . . . . . . .......... . . . . . . . . . ....... 1
palme/ă cubice/ă de lemne de foc de calitate de mij loc, însă în butuci din felul ce
predomină în partea respectivă de pădure sau, fiind în ea răritură, în pădurea vecină
sau dintr-un fel demn de considerare, presupunând însă că preţul lemnelor de care e
vorba nu va face mai puţin de un crucer m. c. de o palmă cubică de lemn solid.
Când preţul nu ar fi şi mai mic, se poate pretinde drept despăgubire, în loc de
fiecare palmă cubică lemn solid, un crucer m. c.
Când locurile oprite sunt crescături naturale tinere sau plantaţii (cultură)
tânără sau când şi afară de acestea se mânară în pădure la păşune atâtea vite câte
permite economia de pădure sau când calitatea pământului şi timpul precum şi
ţinerea mai îndelungată sau repetarea acestei neiertate mânări în pădure vor cauza
vreo stricăciune mai mare, sumele de mai sus se vor socoti cu o dată şi jumătate,
apoi şi îndoit când vor surveni două sau mai multe din aceste împrejurări
îngreunătoare.
Afară de aceste sume nu se mai poate pretinde altă rebonificare pentru
copăceii cei tineri vătămaţi şi pentru plantaţia (cultura) stricată. Cu toate acestea,
cel cu instanţa are voie de a pretinde pe una sau alta dintre ele.
.

.

§ 1 0.
La stricăciuni ce nu s-au amintit anume în această lege, evaluarea
rebonificării simple sau multiple se va face după analogia altor asemenea
stricăciuni despre care se vorbeşte mai sus.

§ 11.
Când produsele furate din pădure se vor fi dat înapoi proprietarilor în orice
mod, nu se mai pot pretinde alte sume de despăgubire, decât cele ce trec peste
preţurile simple.
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PAVEL BABALEAN - UN
PRECURSOR AL POMICULTURII MODERNE
NICOLAI POMOHACI

Pavel Babalean - Vorliiufer des modernen Obstbaus
(Zusammenfassung)

•

Der vorliegende Beitrag prăsentiert das Leben und die Tătigkeit einer grossen
Persi:inlichkeit der rumănischen Gartenkunde. Als unermiidlicher Forscher und
geliebter Universitătsprofessor iibte Pavel Babalean eine bahnbrechende Tătigkeit im
Bereich der Biologie und Okologie der Obstbăume aus. Er hat neue Obstbaumarten in
Rumănien eingebiirgert und die Ergebnisse seiner Forschungen in vielen Fachzeitschriften
oder in Bănden veri:iffentlicht.
Schliisselworter

und

-ausdriicke:

P avel B abalean, Obstbau, Gartenbau,

Biologie und Okologie der Obstbăume.

Printre marile personalităţi ale horticulturii româneşti, Pavel Babalean ocupă
un loc bine meritat, fiind cunoscut ca unul dintre prestigioşii pomicultori ai ţării.
Cercetător pasionat şi cadru universitar cu alese calităţi didactice, el rămâne pioner
al cercetărilor în domeniul biologiei pomilor, ecologiei pomicole, introducând
conceptul cibemetic de "reglare" în domeniul tăierii pomilor şi apare, în "istoria
1
ştiinţei cibernetice, ca un precursor alături de Ştefan Odoblej a" • Păcat că s-a stins
din viaţă mult prea de timpuriu, la aproape 4 0 de ani.
Pavel Babalean s-a născut la 28 iunie 1 9 1 O în comuna Gălăneşti, judeţul
Suceava, o frumoasă localitate situată la 6 km de oraşul Rădăuţi, în depresiunea
Rădăuţi de la poalele Obcinilor Bucovinei, pe drumul ce duce la Putna, ctitoria
marelui voievod Ştefan, dintr-o familie de oameni harnici, cu dragoste pentru
muncă, credinţă şi pentru pământul strămoşesc.
Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.
Victor Cireaşă, Elemente de cibernetică în opera lui Pavel Babalean, comunicare susţinută în
cadrul celui de-al IV-lea simpozion cu tema "Cosmonautica în relaţiile cu ştiinţa contemporană" , laşi,
1 3- 1 5 iunie 1 986; D. V. Cotea, Pavel Babalean personalitate de seamă a ştiinţei pomicole româneşti,
în "Academica", Bucureşti, anul VI, nr. 4 (64), Bucureşti, Editura Academiei Române, 1 996, p. 320.
•

1

Analele Bucovinei,

XIX, 1

(38), p. 237-247, Bucureşti, 20 1 2
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Gălăneştenii "s-ar trage din rândul iobagilor Mănăstirii Putna, care au avut
mult de suferit, de-a lungul timpului, datorită asupririi şi prigoanei la care i-au
1
supus egumenii, aşa că mulţi au fugit unde au văzut cu ochii în căutarea libertăţii" ,
iar unii dintre ei s-au aşezat pe teritoriul actualei localităţi Gălăneşti.
Pe o listă datată 1 902, întocmită de parohul Ambrozie Grebovici, printre cei
aproape o sută de enoriaşi din Gălăneşti, care au contribuit cu bani pentru
"
"construirea unei biserici în comună , figurează şi Ilie Babalean (bunicul lui
Pavel), care a avut trei fii: Samoilă, Vasile şi Gheorghe.
Samoilă se căsătoreşte cu Veronica, cu care are trei fii: Pavel, Toader şi
Petru, iar după moartea primei soţii se recăsătoreşte cu Ecaterina, cu care mai are
încă doi fii, Ilie şi Gheorghe, fără urmaşi, Gheorghe murind de tânăr.
Pavel urmează clasele primare la şcoala din comuna natală, care, la acea
dată, îl avea ca director pe Iftimie Prelipcean, un erudit dascăl, şi învăţători cu
aleasă dăruire pedagogică.
Cu o bună pregătire, căpătată în şcoala primară, întră la prestigiosul Liceu de
Băieţi "Eudoxiu Hurmuzachi " din Rădăuţi. Vasile Buj dei (viitorul profesor de
matematică), Vasile Ungurean şi Pavel Babalean sunt primii copii din comuna
Gălăneşti care au terminat Liceul "Eudoxiu Hurmuzachi" din Rădăuţi şi au susţinut
bacalaureatul în iunie 1 928, Pavel primind Diploma Nr. 1 264. Reg. Se. XIV.
În perioada 1 928- 1 932 urmează cursurile Academiei de Înalte Studii
Agronomice din Bucureşti, iar stagiul de practică pentru absolvirea facultăţii îl face
la Pepiniera Istriţa-Buzău, unde se dedică - după cum precizează în Memoriul de
titluri şi lucrări
"ramurii horticole şi viticole şi ridicării nivelului şcolilor de
pomi"3 . Din cauza privaţiunilor materiale, încă în timpul studiilor universitare se
îmbolnăveşte de ulcer duodenal.
În anul 1 932 susţine examenul de diplomă, primind titlul de inginer agronom
(Diploma Nr. 43/1 932) şi este munit şef al Secţiei Horticole la Pepiniera Istriţa,
pendinte de Facultatea de Agronomie de la Bucureşti, unde funcţionează în
perioada 1 noiembrie 1 933 - 1 noiembrie 1 938. Pasionat de studii şi bun
organizator, ca şef al Secţiei Horticole caută să lărgească baza de cercetare în
pomicultură, înfiinţând la Istriţa noi plantaţii de pomi, în suprafaţă de 8 ha, din care
1 ha de piersic. Reface vechea clădire a Uzinei de Industrializare a Fructelor,
adăugându-i o nouă aripă, şi dotează fabrica cu aparatura necesară pentru
fabricarea marmeladei, compoturilor şi pentru prune uscate. Lângă uzină
construieşte două cuptoare de uscat fructe, reuşind ca în doi ani să obţină două
vagoane de produse fabricate. Acordă atenţie pregătirii studenţilor, care îşi făceau
stagiul la fermă: " 6 dintre aceştia şi-au luat lucrări de diplomă cu subiect horticol' "' .
-

2 N. Ştefan (şi colab.), Horticultura României de-a lungul timpului, voi. V, Bucureşti, Editura
Academiei Române, 2008.
3 Pavel Babalean, Memoriu de titluri şi lucrări, U. S.A.M.V. Bucureşti, 1 942.
4
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Pentru meritele sale, beneficiază de un concediu de studii şi este trimis ca
"
bursier (Bursă "Vasile Adamache , de care beneficiaseră şi predecesorii săi,
Haralamb Vasiliu şi Agricola Cardaş) în Germania, la Institut fur Obstbau
[Institutul Pomicol] din Berlin-Dahlem, pentru specializare şi doctorat sub
îndrumarea profesorului Kremmer, unde lucrează 2 ani ( 1 aprilie 1 936- 1 5
octombrie 1 93 8) "la cele mai importante lucrări ale institutului, atât în câmpul de
"
experienţe cât şi în laborator .
Activitatea de cercetare a continuat-o timp de un semestru şi în Institut fur
Agrikulturchemie und Bodenmikrobiologie [Institutul de Chimie şi Microbiologie
a Solului] al profesorului Giesecke, unde a audiat "numeroase prelegeri şi a făcut
lucrări practice la floricultură, legumicultură, protecţia plantelor şi economie
"
horticolă .
Lucrările de histologie, microtomie şi microscopie pentru teza de doctorat le-a
făcut la Laboratorul Institutului Botanic al profesorului Wetzel din Berlin, iar cele
de citologie, în Laboratorul Muzeului Botanic din Berlin, sub coordonarea
profesoarei Erika Schieman.
În perioada stagiului de doctorat la Berlin a lucrat şi ca "asistent benevol la
Institutul Pomicol din Berlin-Dahlen şi în plantaţiile ţărăneşti din Gransee, [ . . . ] o
"
localitate la 80 km de Berlin 5 •
Într-un raport aflat în Arhiva U.S.A.M.V. din Bucureşti, Pavel Babalean
notează: "În timpul stagiului am studiat şi Piaţa Centrală din Berlin, pentru a mă
familiariza cu normele de ambalaj şi standardizare din diferite ţări europene (Italia,
"
Olanda, Belgia, Jugoslavia, Bulgaria etc.) . Tot în această perioadă face o călătorie
de studii prin "regiunile limitrofe ale Rheinland-ului şi Pfalz-ului, unde vede culturi
horticole de tot felul, foarte intensive şi mai intensive la proprietatea mare şi cea
"
"
ţărănească , cât şi "modul de desfacere a produselor prin cooperative 6 •
În anul 1 938, susţine teza de doctorat, intitulată Zur Frage des Fruchtansatzes
"
beim Apfel [Cercetări asupra rodirii la măr] şi obţine, cu calificativul "foarte bine ,
"
titlul de "doctor în ştiinţe agronomice . Teza s-a bucurat de o foarte bună apreciere,
"fiind citată în diverse tratate germane şi recenzată" . Făcându-se cunoscut prin
cercetările sale de biologie pomicolă, microscopie şi citologie, efectuate în
prestigioasele instituţii de cercetare amintite, Pavel Babalean este cooptat ca
membru în Vereinigung fur Angewandte Botanik [Asociaţia de Botanică Aplicată] .
În timpul studiilor din Germania o cunoaşte pe Elize-Clara Kozma, originară
din Berlin, cu care se căsătoreşte, în anul 1 938, la Bucureşti.
La 1 noiembrie 1 938, prin Hotărârea Consiliului Profesoral al Facultăţii de
Agronomie, e chemat "să organizeze câmpul de experienţe, grădina şi serele de
"
flori, precum şi ramura pomicolă de la Ferma Băneasa a Facultăţii de Agronornie
din Bucureşti. La 1 aprilie 1 939, este numit asistent suplinitor pe lângă Conferinţa
5

6

Ibidem.
Ibidem.
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de Horticultură a Facultăţii de Agronomie, unde, la 1 5 octombrie, este promovat
conferenţiar suplinitor.
Prin Decretul nr. 3 779, din 4 noiembrie 1 938, Acaderniile de Inalte Studii
Agronomice " se încadrează în Politehnica «Carol al II-lea» din Bucureşti " . Numai
după 3 ani de la numirea în funcţia de conferenţiar, Pavel Babalean reuşeşte să
scoată Cursul de horticultură, val. I şi Il, la Editura Politehnica din Bucureşti, în
1 94 1 (litografiat), ţinut la studenţii din anii terrninali.
La 26 iunie 1 940, când se produce "marea dramă a poporului român, prin
răpirea de către Rusia sovietică, în baza Pactului Molotov-Ribbentrop, a unei părţi
"
însemnate din ţară, Basarabia şi nordul Bucovinei , Facultatea de Ştiinţe Agricole
de la Chişinău se desfiinţează, iar "personalul şi bunurile se transferă la Iaşi"7 •
La 1 7 octombrie 1 94 1 , se "reînfiinţează Facultatea de Agronornie, cu toţi
"8
anii de studii , şi îşi reia cursurile la Iaşi.
În anul 1 942, Pavel Babalean se mută cu familia la Iaşi, unde, la 1 5 ianuarie
al aceluiaşi an, este numit conferenţiar şi devine conducătorul disciplinei
Pornicultură în perioada 1 942-1 950. În anul 1 948 este promovat la gradul de
profesor. În paralel, activează ca şef al Serviciului horti-viticol din nordul
Moldovei ( 1 942-1 948), şef de laborator la Staţiunea I.C.A.R. Iaşi ( 1 948-1 950) şi
colaborator ştiinţific al Academiei Române, din 1 949. În 1 948 iniţiază înfiinţarea a
două asociaţii vitipornicole la Comama şi Cotnari, unde au fost plantate 70 de ha
cu porni şi vie. O activitate susţinută are şi în cadrul Societăţii Naţionale de Ştiinţe,
al Societăţii Române a Horticultorilor şi în Colegiul Inginerilor Agronorni. Totuşi,
adevărata sa vocaţie a fost cea didactică.
Conştiincios şi energic, pătruns de exemplul şi vrednicia marilor figuri
bucovinene şi a celor de aceeaşi origine din satele Ţării de Sus, Pavel Babalean, un
exemplu tipic de dascăl bucovinean, cu infuzie de şcoală germană, a adus în
Universitatea Agronornică ieşeană un aer de tinereţe încărcată de iniţiativă şi
dorinţe de împlinire. Iată cum îl caracterizează Valeriu D. Cotea, fostul său student:
"Era de înălţime medie, suplu, cu o eleganţă firească în vestimentaţie şi în mers, cu
o privire pătrunzătoare, în spatele căreia se putea citi un om profund, un suflet
curat, un om pe cât de dinamic, pe atât de apropiat. Exemplu de cinste şi
seriozitate, ca cei mai mulţi bucovineni, avea o stimă deosebită faţă de oameni; se
făcea respectat pentru prestanţa sa profesională, pentru implicaţiile sale în marile
probleme ale porniculturii româneşti şi, în mod deosebit, pentru omenia şi
moralitatea sa"9 • Ca şi la Bucureşti, înfiinţează la Agronornia din Iaşi un câmp
didactic experimental, în suprafaţă de 8 ha, cu un bogat material pornicol, dotează
•

7

Decretul-lege nr. 3463 din 1 5 octombrie 1 940.
Legea nr. 922 din 1 7 octombrie 1 94 1 .
9 D . V. Cotea, Pavel Babalean şi Nicolae Bucur - personalităţi marcante ale ştiinţei agronomice
româneşti, în "Cercetări agronomice în Moldova", anul XXVIII, voi. 3-4 ( 1 04), Iaşi, Editura
şi Medicină Veterinară
Universităţii de Ştiinţe Agricolehttp://cimec.ro
"Ion Ionescu de la Brad", 1 995, p. 253.
/ http://institutulbucovina.ro
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Laboratorul de pomicultură cu aparatură şi material didactic, ambele alese şi
colectate personal, atât de necesare unei bune pregătiri a studenţilor.
Un alt fost student al său, Victor Cireaşă, devenit ulterior profesor la Catedra
de pomicultură de la Iaşi, ne spune despre orele de la cursul său de pomicultură:
"Deşi frecvenţa nu era obligatorie şi cursul său de Pomicultură începea la orele 7 şi
30 de minute, toţi studenţii erau prezenţi. Pentru expunere se folosea de nişte foiţe
scrise mărunt, din care extrăgea substanţa cursului, pe care-I expunea concis, fluent
şi clar. Îi plăcea să sublinieze logica relaţiilor dintre conceptul teoretic şi faptele
prezentate" 10 . Prelegerile sale erau convingătoare şi foarte atractive, pentru că ele
se bazau pe o foarte bună documentare şi pe propriile sale cercetări. Căuta să
însufle studenţilor convingerea că "pomicultura este o nobilă profesiune pentru
care merită să munceşti în condiţii oricât de aspre, căci toată această muncă este
pusă în slujba unui ideal frumos şi înălţător: ridicarea ţărănimii şi asigurarea bunei
stări a naţiei" . Acorda o mare atenţie organizării excursiilor de studii ale studenţilor
din ultimul an, care durau 30 de zile. Împreună cu studenţii, "alegea cu mult
discernământ unităţile agricole ce urmau a fi vizitate, dovedind o foarte bună
11
cunoaştere a ţării, iar pregătirea excursiei o făcea în cele mai mici amănunte" •
La apropierea frontului de ţara noastră, Facultatea de Agronomie de la Iaşi s-a
refugiat la Geoagiu, în judeţul Hunedoara. Împreună cu familia, Pavel Babalean
urmează în bejenie facultatea şi nu-şi părăseşte studenţii, ţinând cursuri cu aceştia
la Liceul "Aurel Vlaicu" din Orăştie. Nici aici nu neglij ează cercetarea. În livada
Şcolii Horticole de la Geoagiu studiază un dăunător periculos al pomilor,
păduchele de San Jose (Quadraspidiotus perniciosus), identificat la noi în tară,
pentru prima dată în anul 1 933.
Temeinicele cunoştinţe căpătate în prestigioasele instituţii de învăţământ şi
cercetare din Germania, urmate de cercetările personale efectuate în Câmpurile
Experimentale înfiinţate la Bucureşti şi Iaşi, i-au permis lui Pavel Babalean să
aducă noi contribuţii în domeniul biologiei pomicole, în ecologie şi chiar în
cibernetică.
El efectuează primele cercetări de biologie pomicolă din România,
rezultatele publicându-le în reviste sau în volume separate.
Într-un articol publicat în revista Progresul horticol" , nr. 3, din 1 937,
"
întitulat Formarea muguri/ar de rod, el arată că "timpul formării mugurilor de rod
este diferit după regiune, iar în aceeaşi regiune, după speciile de pomi şi în cadrul
aceleaşi specii, după soiuri. Soiurile cu coacere timpurie formează mugurii de rod
mai devreme şi invers, cele de toamnă mai târziu, iar verile calde şi uscate grăbesc
1 0 Victor Cireaşă, Prof univ. dr. Pavel Babalean (1910-1 950) - Viaţa şi opera, în
"Cercetări
agronomice în Moldova" , anul XXVIII, nr. 3-4, Iaşi, Editura Universităţii de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară " Ion Ionescu de la Brad" , 1 995, p. 257-268.
1 1 N. Ştefan şi colab., op. cit.
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formarea mugurilor cu 2-3 săptămâni. Procesul este influenţat şi de vigoarea
portaltoilor" 12 •
Unele dintre cercetările sale de biologie pomicolă se referă la procesele de
diferenţiere a mugurilor de rod, formarea florilor, legatul şi dezvoltarea fructelor şi
factorii care favorizează acest proces, precum şi modalităţile practice de a le
influenţa. Remarcă rolul substanţelor hormonale în procesul înfloririi şi nevoia
sporirii fecundaţiei la soiurile triploide. Urmăreşte formele de sterilitate în
pomicultură. Indică măsuri pentru favorizarea formării mugurilor floriferi, cum ar
fi rărirea fructelor după fecundare şi după căderea fiziologică.
Constată că la speciile sâmburoase diferenţierea mugurilor de rod are
caracteristici proprii şi că începutul fenofazei de înflorit coincide cu perioada
creşterii maxime vegetative, precizând rolul fertilizării în momentul şi în procesul
înfloririi. Rezultatele acestor cercetări sunt sintetizate în cartea intitulată simplu
Rodirea pomilor1 3 , apărută în anul 1 94 1 .
Pavel Babalean are contribuţii importante şi în domeniul ecologiei pomicole,
stabilind şi propunând "sortimentul de varietăţi pentru cele opt regiuni şi
14
subregiuni pomicole ale României" • De exemplu, pentru subregiunea 1 din
regiunea 1 "Nordul Moldovei", care cuprindea judeţele Rădăuţi, Dorohoi,
Câmpulung şi Suceava, el propune soiurile, pentru:
a) măr - London Pepping, Parmen auriu, Stettin roşu, Reinette de Cassel,
Reignette Landsberg, Wagner premiat, Reinette Bauman, Calville de
neige;
b) prun - Anna Spiith, d' Agen, Tuleu gras, Quesch d'Italia, Reinette Claude;
c) păr - Beurre Diel, Beurre Hardenpont, Duchese d 'Angoeme, Williams,
Olivier des Serres, Cure, Beurre Bosc;
d) cireş - Ramon Oliva, Negre de Odessa, Timpurii de Mai.
Multe dintre soiurile propuse s-au menţinut mult timp în sortimentul regiunii
pomicole respective, unele fiind întâlnite şi în prezent.
De asemenea, el face o clasificare a speciilor pomicole după cerinţele faţă de
apă şi rezistenţa la secetă, ordonându-le astfel: cais, cireş, vişin, piersic, păr, gutui,
prun şi măr. Studiind comportarea vişinului în diferite areale, el publică rezultatele
cercetării într-un articol din revista "Progresul horticol", nr. 1 0-1 1 din 1 936, în care
sunt descrise 9 soiuri de vişin (Anglaise hâtive, Belle Magnifique, Royale hâtive,
Reine Hortense, Belle de Choisy, Mocăneşti, Turceşti, Spaniole şi Griotte du
Nord), însoţite de poze originale. El apreciază că vişinului trebuie să i se aplice
tăieri numai în primii 2-3 ani după plantare: "prea multe tăieri îl îmbolnăvesc" . El
aduce din Germania valorosul soi de prun Anna Spiith, care e întâlnit şi astăzi în
majoritatea regiunilor pomicole.
12

1 939.

13

14

Pavel Babalean, Preocupări horticole, Bucureşti, Tipografia " Bucovina" 1. E. Torouţiu,

Idem, Rodirea pomilor, Bucureşti, Tipografia " Bucovina" 1. E. Torouţiu, 1 94 1 .
I dem , Indicator tehnic
pomicol, Deva,
1 945.
http://cimec.ro
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Manifestă multă preocupare şi pentru studiul portaltoilor, indicând cei mai
buni portaltoi pentru măr - pe care îi clasifică şi-i descrie (tipuri pitice, tipuri
semipitice, tipuri viguroase şi tipuri foarte viguroase) în revista "Progresul
"
horticol , nr. 2/1 93 7 - cât şi pentru păr (de la tipul A până la tipul E). El a fost
primul din ţara noastră care a adus din Germania portaltoi vegetativi pentru
înfiinţarea livezilor intensive şi a înfiinţat prima colecţie naţională de portaltoi la
Iaşi. Ca precursor în pepinieristică, are vaste cercetări "pentru obţinerea unor
"
portaltoi româneşti din flora pomicolă autohtonă , susţinând, în acelaşi timp,
necesitatea specializării pepinierelor pe specii pomicole 1 5 •
Urmărind modul de comportare a unor soiuri de cais, cireş şi măr (altoite pe
diferiţi portaltoi) la gerurile târzii din primăvara anului 1 94 1 , constată că, dacă
"după unele temperaturi ridicate de la sfârşitul lui februarie (9 şi 1 4,4°C), urmează
perioade cu temperaturi scăzute (- 3 şi - 3,2°C), acestea produc "degerări, care
s-au înfăţişat prin înnegrirea stigmatelor, iar mugurii de rod, ale căror stigmate au
degerat, înfloresc în mod normal, dar nu leagă şi cad, înşelând foarte adesea
"
aşteptările cultivatorilor . De asemenea, cercetările sale microscopice şi
histologice, efectuate la păr în urma iernii aspre din 1 946-1 947, i-au permis să
stabilească influenţa gerului asupra pomilor şi pagubele foarte mari înregistrate în
funcţie de specie, soi, vârsta pomilor şi condiţiile de creştere si dezvoltare ale
perioadei de vegetaţie premergătoare iernii dăunătoare.
Pavel Babalean publică patru cărţi de mare valoare şi peste 50 lucrări
ştiinţifice şi de popularizare, bine apreciate de specialiştii din domeniul pomicol şi
deosebit de utile pentru cei care lucrează în pomicultură. Opera sa se impune prin
varietatea subiectelor abordate şi profunzime ştiinţifică. Ştia să scrie atât pentru
elita din pomicultură, dar în egală măsură se făcea înţeles de marea masă a
pomicultorilor, prin stilul şi modul de a trata temele care-i interesau.
Pentru prima oară la Cursul de horticultură predat studenţilor de la
Facultatea de Agronomie aflat în manuscris, pomicultura este structurată în trei
părţi bine distincte: a) Cultura pomilor (pomicultură generală); b) Pomologie şi
c) Şcoli de pomi (pepinieră), la care mai adaugă: d) Industrializarea fructelor şi
16
e) Cultura principalelor legume .
În anul 1 945 îi apare o valoroasă carte, Indicator tehnic pomico/1 7, care
cuprinde două părti: A. Pomicultură generală, cu 1 O capitole şi B. Pomicultură
specială, în care �unt descrise 1 3 specii de pomi şi 1 7 arbuşti roditori. În cele
1 O capitole ale primei părţi sunt tratate probleme privind condiţiile de teren şi climă
necesare pentru creşterea şi dezvoltarea pomilor, sunt descrise organele pomilor,
tehnica tăierilor de formare şi rodire la pomi, rodirea pomilor, dezvoltarea fructului
de la fecundare până la coacere, coacerea şi culesul fructelor. Două capitole sunt
15

Idem, Curs de horticultură (Pepiniere), laşi, Editura Politehnica, 1 948.
Idem, Curs de horticultură, predat la Facultatea de Agronomie Bucureşti (manuscris), 1 940.
1 7 Idem, Indicator tehnic
pomicol, Deva,
l 945.
http://cimec.ro
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acordate diagnosticării principalilor paraziţi şi tratamentul acestora, cu prezentarea
substanţelor de combatere şi a modului de preparare a diverselor produse care pot
fi folosite la combaterea bolilor şi parazitilor pomilor. Cel de al zecelea capitol este
destinat înfiinţării şi întreţinerii unei p i antaţii pomicole. În primele capitole, el
acordă o importanţă deosebită aspectelor de biologie pomicolă, susţinând pe bună
dreptate că " fără cunoaşterea biologiei speciei nu se pot parcurge şi înţelege
celelalte etape tehnologice" . Original şi foarte sugestiv este prezentat modul de
diagnosticare şi de tratare a bolilor şi paraziţilor pomilor. Pentru fiecare dintre cele
1 5 specii este descris succint, în partea stângă a paginii, modul cum se manifestă
atacul la frunze, muguri, lăstari, flori, fructe, ramuri şi, eventual, la rădăcini, iar în
partea dreaptă perioada şi tratamentul care trebuie aplicat, pentru prevenirea sau
combaterea dăunătorului sau bolii respective.

Viorica, mama lui Pavel Babalean

Samoilă, tatăl lui Pavel Babalean

Elev în clasa 1 de http://cimec.ro
liceu
La absolvirea facultăţii
/ http://institutulbucovina.ro
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Împreună cu pomicultorii

Legitimaţia de inginer agronom

În istoria ştiintei cibernetice, Pavel Babalean apare ca un precursor, alături de
Ştefan Odobleja. În �nul 1 94 1 , înaintea americanului Norbert Wiener, introduce în
domeniul tăierii pomilor conceptul de reglare. După concepţia sa, înainte de
începerea tăierilor la un pom, "trebuie analizat efectul tăierilor realizate în anul
anterior", scoţând astfel în evidenţă şi demonstrând importanţa conexiunii inverse
(feedback). ,,După felul cum se dezvoltă pomii după tăierea din anul anterior",
spune el, "ne putem da seama asupra măsurii de ţinut în tăiere: mai lung sau mai
scurt, normele de tăiere rămânând aceleaşi. Ele pot părea la început sterpe şi fără
înţeles, dar, judecându-le efectul, peste câţiva ani capătă un înţeles de viaţă" 18 .
18 Victor Cireaşă, Elemente de cibernetică În opera lui Pavel Babalean, comunicare susţinută
în cadrul celui de-al IV-lea simpozion cu tema "Cosmonautica în relaţiile cu ştiinţa contemporană",
laşi, 1 3- 1 5 iunie 1 986.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Întors la Iaşi, după refugiu, elaborează un program de redresare a
pomiculturii care suferise mult din cauza războiului, militând în acelaşi timp pentru
infiintarea unei Statiuni
de Cercetări Pomicole în Moldova. Depune la Ministerul
'
Învăţâmântului un referat foarte documentat pentru înfiinţarea unei Facultăţi de
Horticultură la Iaşi, fapt materializat abia în anul 1 952, dar la care nu a mai avut
fericirea să predea, pentru că, la 24 februarie 1 950, Pavel Babalean se stinge din
viaţă, în urma unei embolii pulmonare, în "plină putere creatoare şi de afirmare în
activitatea sa ştiinţifică şi didactică", când încă nu împlinise vârsta de 40 de ani.
Academicianul Valeriu Cotea, care a participat la slujba de înmormântare de
la Iaşi, îşi aminteşte acele zile: "Când l-am condus pe ultimul drum, din mulţimea
care a ţinut să-1 petreacă, am desprins nenumărate costume naţionale bucovinene,
venite din Ţara de Sus să cinstească memoria celui mai bun dintre ei " 19 •
Din căsătoria lui Pavel Babalean cu Elize-Clara Kozma a rezultat o fiică,
Viorica. Aceasta a îmbrăţişat meseria tatălui, urmând Facultatea de Agricultură la
Iaşi, între anii 1 955-1 960. După absolvirea facultătii,
, a lucrat în mai multe unităti
de profil. În prezent, este pensionară şi locuieşte în Iaşi. Are două fiice, Beatrice Şi
Simona, care au alte meserii. Beatrice a absolvit Facultatea de Chimie Industrială,
iar Simona Facultatea de Utilaj Tehnic.
La Galaţi mai trăieşte Gavril Babalean, care se trage din Vasile Babalean,
frate cu tatăl lui Pavel Babalean, deci este nepot de văr. Acesta a absolvit Facultatea
de Zootehnie la Iaşi, în anul 1 958, iar în prezent este şi el pensionar.
În casa părintească de la Gălăneşti (refăcută în anul 2006) locuieşte un nepot
de-al lui Pavel Babalean, fiul lui Petru, care, în prezent, lucrează temporar în Italia.
Tot la Gălăneşti, în casa cu nr. 33, locuieşte Magdalena-Geta Cârdei, a cărei mamă
este verişoară cu Pavel Babalean.
Soţia profesorului Pavel Babalean, după decesul soţului, a rămas la Iaşi
să-şi crească fiica (care a urmat meseria tatălui, adică Facultatea de Agricultură),
precum şi pe cele două nepoate. După cum ne-a relatat doamna Magdalena-Geta
Cârdei, soţia profesorului Babalean venea des la Gălăneşti cu fiica şi, mai târziu, cu
nepoatele la odihnă în timpul verii. Soţia i-a supravieţuit profesorului încă 48 de
ani, până în anul 1 998. A fost înmormântată alături de soţul său, în Cimitirul
"
"Eternitatea din Iaşi.
Pavel Babalean, într-o viaţă "nemilos de scurtă, dar deosebit de densă, a lăsat
în urmă o tristeţe profundă", dar şi o operă nemuritoare20, care îl aşează în galeria
21
marilor pomicultori ai ţării •
19 D. V. Cotea, Pavel Babalean, personalitate de seamă a ştiinţei pomicole româneşti, în
"Academica", Bucureşti, anul V I, nr. 4 (64), Editura Academiei Române, 1 996.
20
D. V. Cotea, Pavel Babalean, personalitate de seamă a ştiinţei pomicole româneşti, în
"
"Academica , anul VI, nr. 4 (64), Bucureşti, Editura Academiei Române, 1 996.
21
Aducem mulţumirile noastre distinsei doamne Ing. Viorica Burcă, din laşi, fiica profesorului
Pavel Babalean şi nepoatei acestuia, Beatrice, pentru sprijinul generos oferit în documentarea noastră.
Mulţumiri cordiale aducem, de asemenea, profesorului Gavril Gheliuc din Rădău�, pentru bunăvoinţa cu care
a adunat date şi informaţii desprehttp://cimec.ro
rudele profesorului,
care trăiesc astăzi la Gălăneşti, în judeţul Suceava.
/ http://institutulbucovina.ro
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OPINII

VECHIMEA LOCUIRII ÎN GURA HUMORULUI.
O NECESARĂ PUNERE ÎN TEMĂ
VASILE DIACON

Zum Alter der Siedlung von Gura Humor.
Eine notwendige Themenstellung
(Zusammenfassung)

•

Der Artikel leistet vor allem einen dokumentarischen Beitrag zur Klarstellung
eines wissenschaftlichen Problems. Zur Sozialpădagogik der Region, die vielfach unter
dem Zeichen der lokalen Mythen steht, die nur von konjunkturellen Festlichkeiten
genăhrt werden, bringt der Beitrag zugleich einen AnstoB zu Reflektionen in der
Bukowiner Offentlichkeit zum Thema Emanzipation der strukturierten Institutionen.
Schliisselworter und -ausdriicke: Wahrheit, Deutung, historisches Dokument,
erste urkundliche Erwăhnung der Ortschaft, das Alter der Siedlung von Gura Humor,
berufliche Ethik, institutionelle Emanzipation.

Motto: Jacta alea est! 1 (Suetoniu)

În vara anului 20 1 1 , aveam să ne încălzim sufletul când am descoperit pe
blog-ul Primăriei frumosului târg bucovinean Gura Humorului un material cu tentă
2
istorică, frizând polemica , un text postat la 27 iunie 20 1 1 şi intitulat Fortificaţiile
de la Gura Humorului, în care se anunţa, ca noutate de moment, demararea unor
lucrări de cercetare arheologică în zonă, întreprinse pentru a pune în evidenţă
existenţa unor ruine în apropierea oraşului, despre care vorbea Dimitrie 1. Mitric
"3
Bruja într-un articol publicat în "Gazeta Bucovinei din 1 896 şi din care preia
informaţiile topografice despre respectivele zidiri, când publica povestea târgului
Traducere: Luzian Geier.
Zarol este anmcat. Dictonul lui Suetoniu circulă mai des sub forma, greşită, aliajacta est.
"
2 "Gura Humorului, un blog cu atitudine . Vezi http://www. blogger-index.com/feed336445.htrnl
şi http://gura-humorului.blogspot.com
3 D. 1. Mitric-Bruja, Ceva despre orăşelul Gura-Humontlui, în "Gazeta Bucovinei", Cernăuţi,
anul VI, nr. 55, I l /23 iulie 1 896 şi anul VI, nr. 56, 1 8/30 iulie 1 896, p. 1 .
•

1

Analele Bucovinei, XIX, 1 (38),
p. 249-267, Bucureşti,
20 1 2
http://cimec.ro
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Gura Humqrului4, scriitorul sucevean Ion Drăguşanul. Cu alte cuvinte, se căuta
secretul lui Polichinelle.
Lectura textului amintit ne-a făcut să constatăm, cu plăcere, faptul că există
şi în Gura Humorului oameni care ne citesc lucrările cu creionul în mână, cu mare
atenţie, ceea ce le-a permis să descopere într-una dintre cărţile noastre, mai exact
în Berea la români. Pagini de istorie, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 20 1 O, în vol. I,
la pagina 267, nota 7 b, câteva rânduri în care afirmam, mai mult sau mai puţin
argumentat, că la 1 774, când austriecii ocupau nord-vestul Moldovei, la Gura
Humorului nu exista o aşezare umană locuită, care ar putea fi încadrată în categoria
sate sau cătune, deşi nimeni nu ar putea contesta existenţa, temporară, a unor sălaşe
5
răzleţe de ţigani robi ai Mănăstirii Voroneţ, fie dependenţi de cea a Humorului .
Afirmaţia noastră a declanşat un potop de cuvinte care ne-a "stârnit"
vanitatea şi, trebuie să recunoaştem, ne-a "ridicat mingea la fileu", ca să utilizăm şi
noi o expresie din argoul vremurilor noastre. Iată ce poate scrie simpaticul nostru
preopinent, care - vai! - se ascunde în umbra anonimatului, deşi s-ar lăsa
identificat, numindu-se, cu oarece emfază, "istoric şi arheolog de profesie" :
"Necesitatea începerii cercetărilor arheologice la Gura Humorului reprezintă o
chestiune extrem de importantă pentru însăşi atestarea acestei localităţi, mai ales că
în ultima perioadă este pusă în discuţie de către o serie de pseudoistorici
autointitulaţi istorici însăşi existenţa unei aşezări la Gura Humorului înainte de
anexarea austriacă. În acest sens aş menţiona afirmaţiile lui Vasile Diacon ( Vechi
4 Vezi Ion Drăguşanul, Povestea aşezări/ar bucovinene, Suceava, Editura "Muşatinii ", 20 1 0,
voi. Il, p. 42 seq. Datorită unui lapsus ca/ami, Ion Drăguşanul indică greşit sursa informaţiei ca fiind
"
"
"
" Revista Bucovinei , în loc de "Gazeta Bucovinei . " Revista Bucovinei a apărut mult mai târziu, în
Bucureşti, la 1 aprilie 1 9 1 6.
5 Pentru corecta informare a cititorilor noştri, reproducem ad litteram incriminata notă: " Deşi
în anul 1 490, într-un act de danie al lui Ştefan cel Mare, este atestată o selişte, «anume Poiana, la gura
Humorului>>, lipsa localităţii Gura Humorului de pe hărţile militare întocmite de către ofiţerii austrieci
înainte şi în vremea anexării Bucovinei, în timp ce sate din imediata apropiere a respectivei poieni,
precum Voroneţ, Humorul, Bucşoaia, Frasin, Stulpicani, Capu Codrului, erau menţionate, indicându-se
inclusiv poziţia caselor, bisericilor etc. (hărţile fiind întocmite pentru necesităţi militare), ne
îndreptăţeşte să afirmăm că seliştea din Poiana de la vărsarea Humorului în Moldova a dispărut din
diverse motive cu mult înainte de anul 1 770, ca apoi localitatea Gura Humorului să se înfiripeze
imediat după anexarea Bucovinei. (Pentru atestarea seliştei de la Gura Humorului vezi Documenta
Romaniae Historica. A. Moldova, vol. III, ( 1 487-1 504), Bucureşti, 1 980, p. 1 60, iar pentru hărţile
militare austriece a se vedea Broui/lons des Bukowiner Aufname bestehend in 71 Sectionen, se.
1 :57.600, Viena, 1 773- 1 775 [elaborate probabil de maiorul Biischel] (originalul, la Arhivele
Naţionale Bucureşti, cota C V ll-2); General Carte von der neuen Geometrischen Aufnahme; Theils

von denen a la vue aufgenohmenen Gegenden zusamengesetzt, zu Ersehung derjenigen Griintz linie,
welche bey Forminmg eines Arrondissements, vor das Allehochste lnteresse forzuwiihlen erfordelich
wăre [ms. din 1 774 atribuit lui Fr. Von Mieg] (în anexă la Daniel Werenka, Topographie der
Bukowina zur Zeit ihrer Enverbung durch Oesterreich, 1 774-1 785, Cernăuţi, 1 895); Departament des
Kayser[ich] Koniglich[en] General-Staabs, Plans des Bukowiner Districts, bestehend in 72 Sections
welche in denen Jahren 1 773, 1 774 und 1 775, van einem Departament des Kayss[erliches]
Konigliches General Staats geometrisch aufgenommen worden, Viena, 1 778 [elaborate probabil de
maiorul Fr. von Mieg] (originalul,
la Arhivele/ Naţionale
Bucureşti, cota C VII- I )" .
http://cimec.ro
http://institutulbucovina.ro
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aşezări pe Suha Bucovineană'' - 1 989, Berea la români - 20 10; adept vădit al teoriei
Roesliene [sic ! ] care spune că dacă o populaţie nu este menţionată documentar într
o zonă înseamnă că acea populaţie nu a existat acolo - teorie lansată pentru a nega
existenţa românească în Ardeal înaintea ungurilor), care menţionează în ultima lui
lucrare că lipsa localităţii Gura Humorului de pe hărţile militare din timpul şi de
după anexare îl îndreptăţeşte să afirme că aşezarea de la Gura Humorului începe să
se înfiripeze imediat după anexare. Aceste afirmaţii ale lui Vasile Diacon denotă
lipsa unei metode profesioniste de lucru în domeniul istoriei şi nu în ultimul rând
lipsa formării profesionale, deoarece diletantismul nu ţine loc de cercetare
".
ştiintifică
'
Întrucât îl considerăm pe anonimul autor al acestor rânduri o persoană
inteligentă, poate mai puţin informată, dar plină de bune intenţii în ceea ce priveşte
adevărul cu privire la vechimea locuirii în târgui Humorului, ne permitem să
coborâm puţin spre domnia sa şi să o atenţionăm asupra câtorva aspecte care i-au
scăpat lecturii.
Mai întâi trebuie să precizăm că într-o discuţie pe care am avut-o cu
profesorul Nicolae C. Popescu6 , în vara anului 1 974, în locuinţa sa din Gura
Humorului, l-am întrebat dacă o selişte este o vatră de sat obligatoriu locuită.
Răspunsul a fost categoric: "Nu este obligatoriu. Aceasta poate fi o fostă vatră de
sat, după cum ar putea fi un loc bun pentru o viitoare vatră de sat" . Astăzi, mulţi
specialişti, dacă nu chiar toţi istoricii care se respectă, sunt de acord cu acest lucru.
Afirmaţia profesorului N. C. Popescu şi a altor istorici ar putea fi susţinută şi
de către sensurile cuvântului selişte reţinute în DEX, Dicţionarul explicativ al
limbii române (publicat de Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan-Al. Rosetti", la
Editura Univers Enciclopedic Gold, în 2009: " 1 . Denumire dată în Evul Mediu, în
Ţările Române, locului pe care fusese sau pe care era aşezat un sat; vatra satului.
(Reg.) Loc de casă. 2. (Pop.) Loc necultivat, bun pentru cultura cerealelor, sau loc
plantat cu pomi (în apropierea sau în vatra satului). (Reg.) Păşune" .
În acest context, să analizăm puţin documentul din 26 noiembrie 1 490, prin
care Ştefan cel Mare face un schimb între un sat al său, Glodenii, cu "o selişte,
anume Poiana, la gura Homorului", care era a Mănăstirii Humor şi pe care o
dăruieşte Mănăstirii Voroneţ. Documentul face precizarea că voievodul a dat
7
pentru acea selişte, ce este la gura Homorului, acel sat al nostru, anume Glodenii" .
6 Nicolae C. Popescu este autorul unei lucrări despre Gura Humorului, care i-a fost publicată
după moartea sa, în 1 990, la Editura Porto Franco din Galaţi: Gura Humontlui. Trepte de istorie
(/ 490-1918). Lucrarea nu este ceea ce s-ar putea numi o monografie a localităţii, ci o însu mare a unor
fişe de lectură. cu indicaţia bibliografică corectă, grupate tematic şi cronologic. Lipsesc cu desăvârşire
eventualele fişe după arhivele humorene, în special ale unor instituţii desfiinţate, precum Plasa
Humorului, care ar fi fost extrem de utile. Trebuie să menţionăm aici şi lucrarea lui Dragomir
Paulencu şi Liviu Sârbu, Gura Humontlui. Mic îndreptar wristic, Bucureşti, Editura Sport-Turism,
1 989, p. 20, unde se abordează, în treacăt, problema atestării documentare a localitătii.
7 Pentru atestarea seliştei de la Gura Humorului, vezi Documenta Romaniae Historica. A.
Moldova, voi. III, ( 1 487-1 504), http://cimec.ro
Bucureşti, Editura
Academiei Republicii Socialiste România, 1 980, p. 1 60.
/ http://institutulbucovina.ro

252

Vasile Diacon

4

Aşadar, se face o distincţie clară între sat şi selişte. Dacă seliştea respectivă
ar fi avut locuitori, documentul ar fi făcut vorbire despre aceasta, adică ar fi fost
numită pur şi simplu sat, deoarece, lucru foarte important, locuitorilor li s-ar fi
schimbat stăpânul: din supuşi ai Mănăstirii Humor ar fi trecut, cu acelaşi statut, la
Mănăstirea Voroneţ.
Este de reţinut şi faptul că documentul nu face vorbire despre un toponim de
sine stătător, Gura Humorului, ci despre o Poiană, care era situată în "gura
Homorului ", adică în deschiderea Văii Humorului. Dacă privim cu atenţie hărţile
zonei, constatăm cu uşurinţă că satele Voroneţ, Stulpicani, ca şi Humorul, nu erau
aşezate în gura Văii Voroneţ ori a Văii Suha. Aici, am putea discuta despre faptul
că înfiriparea satelor în profunzimea văilor indică o anumită concepţie de apărare
împotriva celor care ar fi putut face incursiuni spre Ardeal, utilizând Drumul
Tătărăsc care trecea prin zonă, urmărind firul albiei râului Moldova.
Nu uităm să amintim, raportat la problema pusă în discuţie aici, studiul lui
8
Teodor Balan, Sate dispărute din Bucovina , care ne-ar putea duce cu gândul la
faptul că respectiva selişte, dacă acceptăm ipoteza conform căreia ar fi fost locuită
cândva, ar fi putut fi abandonată la o dată certă. T. Balan enumeră printre cauzele
care au determinat părăsirea unor sate următoarele: 1 . războaie; 2. deportări de
populaţie (aşa cum s-a întâmplat în 1 739, când generalul rus Miinich, părăsind
Moldova, a departat în Rusia o parte importantă a populaţiei din ţinuturile Hotin şi
Cernăuţi); 3. birurile mari (în 1 70 1 , egumenul Putnei arăta că ţăranii din satele
"
Frătăuti
, şi Vicove "s-au împrăştiat de groaza birurilor ); 4. epidemii; 5 . inundatii şi
ii.
În
lipsa
unor
documente
care
să
facă
vorbire
despre o cauză sau �!ta,
incend
putem considera ipoteza ca o simplă supoziţie fără acoperire.
Dacă nu cunoaştem nimic despre seliştea la care ne referim, de s-a aflat în
una sau alta dintre aceste situaţii, ştim, în schimb, că la 1 5 ianuarie 1 766, egumenul
Mănăstirii Humor se plângea voievodului Grigore al III-lea Ghica împotriva celor
ce vindeau băutură în satele mănăstirii9, printre care, Humor şi nu Gura Humorului,
căci, evident, acesta nu exista.
Alte două documente, unul emis de către voievodul Scarlat Ghica, la 1 2 mai
1 758, şi altul, de la domnitorul Grigore Callimachi, din 1 5 ianuarie 1 763,
menţionează toponimul Gura Humorului, primul referindu-se la moşia cu acelaşi
10
nume, iar al doilea, la poiana de acolo . Nici din aceste documente nu se poate
trage vreo concluzie cu privire la o posibilă locuire a acestui teritoriu, după cum
nici altele două, citate de Teodor Balan în Istoricul oraşului Gura Humorului 1 1 , nu
8

1 937.

Studiul, în volumul Omagiu lui Ion /. Nistor, 1912-1937, Cernăuţi , Tiparul "Glasul Bucovinei",

9 Vezi Direcţia Generală a Arhivelor Statului din Republica Socialistă România, Din tezauntl docu
mentar sucevean. Catalog de documente 1393--1849, Bucureşti, 1983, p. 367, documentul cu numărul 1 1 09.
10 Ibidem, documentele cu numerele de ordine 972 şi 1 06 1 .
1 1 Teodor Balan, Istoricul oraşului Gura Humornlui, manuscris despre care nu se cunoaşte în

posesia cui se află. Este necesară recuperarea şi publicarea acestuia, lucrarea fiind, mai mult ca sigur,
o bogată sursă de informaţie privind trecutul localităţii. Manuscrisul a fost citat de către Nicolae
C. Popescu în lucrarea menţionată,
la pagina 3/ http://institutulbucovina.ro
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pot reţine atenţia în acest sens, deoarece acestea se referă la o posibilă situaţie
viitoare, atâta vreme cât "se porunceşte ca oamenii care se vor aşeza la poiana de la
gura Humorului să se achite de toate îndatoririle faţă de mănăstirea stăpână"12 • Nu
ştim dacă s-a întemeiat aici vreo gospodărie în acei ani.
Nicolae C. Popescu remarcă singur că, "în legătură directă cu seliştea Poiana
"
de la Gura Humorului, lipsesc menţiuni documentare , situaţie pe care şi-o explică
"
prin apropierea "acestei aşezări de stăpânul ei (în speţă, Voroneţ), la o distanţă de
circa 4 km, aşezarea seliştii "n-a dat prilej de litigii care să reclame intervenţia unor
"
hrisoave domneşti , dar îşi pune întrebarea, fapt deloc lipsit de importanţă în
discuţia noastră, dacă la venirea austriecilor, "pe locurile unde pârâul Humor îşi
contopeşte apa cu cea a Moldovei exista o selişte locuită?" 1 3 şi face trimitere la
"14
unele păreri, conform cărora "un asemenea cătun nu exista • Ne putem imagina
că pentru N. C. Popescu era o problemă al cărui răspuns afirmativ era greu de dat.
Profesorul N. C. Popescu încearcă totuşi să aducă drept argument în favoarea
ipotezei locuirii seliştei faptul că arhimandritul Vartolomei Măzăreanu, în Condica
Mănăstirii Voroneţul, în capitolul Care fericit ctitor au dat sate, înregistrează la
poziţia 2: "Acelaşi fericit ctitor au dat seliştea Poiana Homorului. Anii 699711489,
Noemv. 27 [Datarea este greşită de către Vartolomei Măzăreanu! ] "15 •
Acest argument trebuie înlăturat în baza aceleiaşi susţineri de mai sus.
"
Reţinem şi faptul că Ion Drăguşanul, în "povestea sa despre Gura
Humorului, susţine, rară a aduce noi argumente în acest sens, că seliştea de la gura
"16
Humorului era o "vatră de sat părăsită , iar Georg Geib afirmă că teritoriul
respectiv era o păşune, aflată în proprietatea Mănăstirii Voroneţ 1 7 •
Niciun document românesc nu menţionează un sat cu numele de Gura
Humorului până în anul 1 774. Să vedem însă ce spun şi cele întocmite de către
străini, în speţă de către ofiţeri ai armatelor ruseşti sau de către cei ai trupelor
austriece.
Primul document, de o deosebită importanţă, este recensământul populaţiei
Moldovei din anul 1 774, făcut sub conducerea trupelor de ocupaţie ţaristă în
Tinutul Câmpulung-Suceava, care nu mentionează existenta unui sat Gura
Humorului. În Vedomostia (statistica) de �umărul oameniior ce s-au făcut
12 Nicolae C. Popescu, Gura Humornlui. Trepte de istorie (1 490-1918), Galaţi, Editura Porto
Franco, 1 990, p. 30.
1 3 ibidem, p. 32.
14 Trimiteri le sunt făcute la volumul Judetele României Socialiste, Bucureşti, Editura Politică,
'
1 972, p. 499, unde se se afirmă despre Gura Hu morului: "Înfiinţat în jurul anului 1 775 " , informaţia
"
regăsindu-se şi în "Almanahul <<Scânteia)) , Bucureşti , 1 972, p. 1 32.
1 5 Vezi Vartolomei Mazerean, Condica Mănăstirii Voroneţul, editată de S. FI. Marian,
Suceava, Tipografia Societăţii Bucovinene în Cernăuţi, 1 900, p. 1 05.
.
1 6 Ion Drăguşanul, Povestea aşezări/ar bucovinene, voi. 11, Suceava, Editura Muşatinii, 20 1 O,
p. 43
17 Erich Beck, Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu, Georg Geib: Istoria unui mic oraş. Studiu
monografie a/ localităţii Gura Hurnornlui (1 774--1 940), în "Analele Bucovinei", Rădăuţi-Bucureşti,
anul XVI, nr. 2 (33), iulie-decembrie
2009, p./ http://institutulbucovina.ro
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într-acest an în ţinutul Câmpulungului ot (din) Suceava, 1 774, iunie 20 1 8, sunt
înregistrate toate aşezările din zonele învecinate regiunii de la gura Humorului:
19
Homorul cu 50 de case, Capu Cadrului cu 72 de case, Valea Sacă cu 41 de case,
Voroneţ cu 27 de case, Bucşoaia cu 9 case, Frasânul cu 1 2 case, Ştulbicanii cu 82
de case, Vama cu 1 22 de case etc.
Doar în Vatra (adică în localitatea Câmpulung Moldovenesc) era semnalat
"
Petrea Gavrilean şi feciorul său Vasile, "ot Gura Homorului , adică locuiseră anterior,
"
nu se ştie cu cât timp înainte, în zona de la "gura Humorului. Această semnalare nu
poate constitui un argument în favoarea existenţei unui sat sau cătun cu numele de
Gura Humorului, deşi ne întăreşte convingerea că nu se poate contesta existenţa,
temporară, a unor sălaşe răzleţe de ţigani robi ai Mănăstirii Voroneţ, care vor fi având
obligaţia de a munci pământul pe care mănăstirea îl avea în gura Văii Humorului.
Seriozitatea cu care trupele de ocupaţie ţariste au efectuat recensământul
populaţiei Moldovei, la acea dată, nu poate fi pusă la îndoială. În baza acestuia,
urma să se facă impunerea fiscală, conform căreia s-ar fi adunat veniturile pentru
visteria ţaristă.
Nimeni nu a pus vreodată sub semnul îndoielii seriozitatea, meticulozitatea şi
fidelitatea faţă de realitatea din teren cu care au fost elaborate documentele privind
Bucovina de către ofiţerii trupelor austriece de ocupaţie. Se ştie că în anul 1 775
Generalul Gabriel Spleny van Mihâldy a alcătuit o Descriere a districtului Bucovina
(Beschreibung des Bukovinaer Districts nach der vorherigen und jetzo noch
bestehenden Beschaffenheit dej3elben nebst ohnmaj3gebigsten Vorschlag, wie dessen
bisherige Landes- Veifassung sowohl in Politicis als Oeconomicis in das kiinftige
verbej3ert werden kănnte), însoţită de Tabelul localităţilor din Bucovina (Tabella
nachbennanter in dem Kaiserlichen Kăniglichen Bukoviner District sich befindlichen
Ortschaften, grossen mittleren und kleineren Standespersonen, Popen, Bauern,
Gerichtsdienern, Kaufleuten, Armeniern, Juden, vagirenden Zigeunern und
Monasterien sowohl miinn- als weiblichen Geschlechts), în care se înregistrează
existenţa satului Homarul, cu 4 1 de ţărani, care se adaugă la cei 1 1 călugări ai mănăstirii,
dar nu menţionează nici un cătun sau sat cu numele de Gura Humorului.
Prima monografie a oraşului Gura Humorului a fost realizată de Georg Geib
şi a fost publicată, sub formă de foileton, în cotidianul bucureştean "Bukarester
"
Tageblatt , începând cu 20 februarie 1 943, având titlul Die Geschichte einer
kleinen Stadt (Istoria unui mic oraş)20 . Lucrarea a fost republicată, la sugestia
18 Vezi P. G. Dimitriev şi P. V. Sovetov (editori), Moldova În epoca feudalismului, voi. VII,
partea 1, Recensământul populaţiei moldoveneşti din anii 1 772-1 773 şi 1 774, Chişinău, Editura
Ştiinţa, 1 975, passim. Pentru un punct de vedere nuanţat, referitor la aceste recensăminte, vezi şi Dan
Camer, Mazilii şi răzeşii din Bucovina. Studiu istoric şi statistic elaborat pe baza materialelor
recensămintelor moldoveneşti din anii 1 772-1 773 şi 1 774, Cuvânt-înainte de Vasile 1. Schipor,
"
Buzău, Editura Omega, Colecţia "Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii (29), 2009.
19 Homorul este actuala localitate Mănăstirea Humorului, situată la distanţa de 6 km, în nordul
oraşului Gura Humorului.
20
Erich Beck, Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu, Georg Geib: Istoria unui mic oraş. Studiu monografie
a/ localităţii Gura Humomlui (1 774-1 940), în .,Analele Bucovinei", Rădău�-Bucureşti, anul XVI, nr. 2
(33), iulie-decembrie 2009, p. 565
seq. şi anul XVII,
nr. 2 (35), iulie-decembrie 20 1 0, p. 61 1 seq.
http://cimec.ro
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CWloscutului cercetător al trecutului bucovinean Erich Beck, în ,,Analele Bucovinei ",
începând cu nr. 2 (33) din 2009.
Pe baza unui document din Arhiva Ministerului de Război din Viena,
intitulat Bilance deren pro anno 1 774 in diesem k. k. Bukowiner District anssăssig

gewezten und jener pro anno currenti wurklich existierenden Familien (Bilanţ al
familiilor stabilite în districtul c. c. bucovinean în anul 1 774 şi al celor care există
în realitate în anul curent), Georg Geib precizează că, în respectivul an 1 774, "nu a
existat aici [în Gura Humorului] nicio familie", adică, spus cu alte cuvinte, nu se
afla nicio localitate.
Georg Geib arată că, în 1 785, o comisie condusă de comandantul de cavalerie
Pitzelli a realizat un Index al tuturor localităţilor aflate în districtul c. c. al Bucovinei,
aşa cum au fost găsite după denumirea lor reală, în care Gura Humorului nu apare,
următoarele denumiri:
"dimpotrivă, zice Geib, în această regiune se găsesc
2
1
"
Mănăstirea Humorii, Satul Humorii şi Lude Homorului •
Tot Geib arată că, în schimb, SWlt inventariate casele răzleţe de pe Valea
Humorului, considerând că este posibil ca vechiul nume al oraşului să fi fost "Vale
Humori" . O astfel de ipoteză nu poate fi acceptată, pentru simplul fapt că valea,
lm1gă de circa 6 lan, era proprietatea Mănăstirii Humorului, iar puţinele case
răzleţe nu puteau constitui un nucleu de sat independent de localitatea Humor.
Şi hărţile austriece, la care ne vom referi mai jos, indică întreaga zonă, de la
Mănăstirea Humorului până la vărsarea râului omonim în Moldova, ca fiind "Vale
Homorului", mai puţin regiunea de confluenţă a celor două văi. De altfel, Georg
Geib face trimitere la harta publicată de Daniel Werenka, în anexă la Topographie
der Bukowina zur Zeit ihrer Erwerbung durch dsterreich (1 774-1 775)22 , precizând
că aceasta nu menţionează vreo localitate cu numele de Gura Humorului.
Geib menţionează o primă hartă a aşezării, care a fost desenată în anul 1 778 de
către locotenentul austriac Josef von Rosenfeld, pe care a văzut-o la Arhivele
Bucovinei din Cernăuţi. Această hartă se poate corobora cu Consignation Deren in
dem Buccoviner District sich aujhaltenden Siebenb. Emigranten wie solche vennog
hoher General - Commdo - Verodnung d.d. Lemberg 2 1 !anuar 1 778 van denen hiezu
eigends ausgeschickten H Officiers befunden worden (Consignaţiunea emigranţi/ar
transilvăneni cari s-au aşezat în districtul bucovinean, cum au fost constataţi în baza
ordinului Comandamentului General din Liov din 2 7 ianuarie 1 778 de către domnii
ofiţeri însărcinaţi anume cu aceasta), publicată de către Ion Nistor23 .
Conform acestei situaţii, în satul Gura Humorului (de la această dată, vorbim,
fără rezerve, despre localitatea Gura Humorului ! ! !), la data de 3 noiembrie 1 778
erau înregistraţi 1 7 capi de familie, cu toţii bejenari ardeleni sosiţi în Bucovina
21 Ibidem, p. 587.
22 Vezi Daniel Werenka, Topographie der Bukowina zur Zeit ihrer Erwerbung durch
Oesterreich, 1 774-1 785, Cemăuti,
· 1 895 .
23 Ion l . Nistor, Bejenari ardeleni în Bucovina, în "Codrul Cosminului" , Cernăuţi, anul 1 !-II I
( 1 925- 1 926), passim.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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(mai exact, în nord-vestul Moldovei) de mai multă vreme. Spre exemplu, Simeon
Oştinar trăia în Bucovina de 50 de ani, Vasile Oştinar, de 34 de ani, George
Ieremie, de 28 de ani, Nicolai Ariton, de 20 de ani. Cu o vechime cuprinsă între
1 O şi 1 9 ani, erau trei capi de familie, între 5 şi 7 ani erau opt, iar 2 sosiseră în chiar
vara lui 1 778. În toamna aceluiaşi an 1 778, mai sosesc încă trei bej enari, care au
fost colonizaţi tot la Gura Humorului, conform Consignation uber nachstehende

Ortschaften, in welchen die angesiedelten Transmigranten sich bejinden (Consigna
ţiunea localităţilor ce urmează, în care se găsesc co/onizaţi transmigranţii), care,
asemenea celei din 3 noiembrie 1 778, poartă semnătura generalului Enzenberg şi
este datată 1 5 decembrie 1 778.
Ni s-ar putea contraargumenta faptul că doar în patru ani ar fi un număr mare
de familii care să fie aşezate în gura Văii Humorului. Afirmăm că este foarte
posibil ca autorităţile austriece să fi încurajat colonizarea acestui loc, împroprietărind
aceste familii cu mici loturi pentru întemeierea unei gospodării, fapt ce a necesitat
realizarea unei hărţi a zonei din gura Văii Humorului, hartă realizată în acelaşi an
1 778 de către locotenentul austriac Josef van Rosenfeld, din Regimentul de
cuirasaţi ,,Prinz Czartoriisky", care era mobilizat la Gura Humorului. Pe această hartă,
un funcţionar al Domeniului Ilişeşti făcea, în 1 787, completări şi, după măsurători,
24
însemna 44 de case . Acest lucru demonstrează că doar în 1 3 ani a avut loc o
explozie demografică, ca urmare a unei importante colonizări cu români ardeleni.
Luăm în considerare, ca dată de început a aşezării ardelenilor aici, 25 octombrie
1 774, ziua când austriecii au terminat de ocupat teritoriul din nord-vestul Moldovei,
numit mai târziu Bucovina. Este foarte posibil ca localitatea Gura Humorului să se
poată mândri cu faptul că a fost întemeiată exclusiv de către românii ardeleni
refugiaţi în Bucovina şi, implicit, în această regiune, din cauzele deja arhicunoscute.
Nu este lipsit de interes să reţinem şi faptul că până în anul 1 780, când a
început construcţia "drumului imperial " dintre Ardeal şi Cernăuţi (Doma Câmpulung - Humor - Salca - Vicov - Storojineţ - Cemăuţi)25 , regiunea dintre
vărsarea râului Humor în Moldova şi Capu Cadrului era ocupată de codri seculari.
Tăierea pădurii a fost impusă, pe de o parte, de necesitatea unor măsuri de
siguranţă şi, pe de alta, pentru a obţine noi terenuri agricole, necesare populaţiei
care creştea prin aportul imigranţilor.
Că nu a existat o localitate Gura Humorului de sine stătătoare o
demonstrează şi faptul că prima biserică a fost construită aici în anul 1 806, până Ia
această dată locuitorii ortodocşi aparţineau de parohia Mănăstirii Humorului, unde
24 Erich Beck, Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu, op. cit. , p. 585.
25 Marile căi de comunicaţie rutieră, construite în Bucovina, în această perioadă, de

administraţia austriacă poartă denumirea şi de "drumuri împărăteşti ". Şoseaua Francisc 1, construită în
perioada 1 783-1 8 1 4, lega oraşele Cernăuţi, Siret şi Suceava. Şoseaua Hora sau " Drumul acoperit" ,
şosea strategică, construită sub conducerea căpitanului Hora van Otzellowitz, în perioada 1 786-- 1 808,
trecea prin localităţile Storojineţ, Ciudei, Crasna, Vicov, Voitinel, M arginea, Salca, Cacica, Gura
Humorului, mergând pe sub pădure/munte. După 1 9 1 8, aceasta din urmă s-a numit, mai ales în zona
septentrională a Bucovinei, şi Drumul
Bucureştilor.
http://cimec.ro
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era, la 1 775, o comunitate de 4 1 de familii. În regiune, existau lăcaşuri de cult, pe
lângă cele două mănăstiri, Voroneţ şi Humor, biserici la Stulpicani, Vama, Capu
Cadrului. Existenţa lăcaşului de cult într-un sat vorbeşte de la sine despre vechimea
aşezării. Nu a fost însă cazul în ceea ce priveşte localitatea Gura Humorului.
Să revenim la lucrarea lui Nicolae C. Popescu, menţionată mai sus. Mai întâi
trebuie să precizăm că nu a avut cunoştinţă despre monografia oraşului publicată de
către Georg Geib. Alta ar fi fost abordarea subiectului, dacă ar fi avut acces la
această lucrare.
N. C. Popescu, la întrebarea dacă la venirea austriecilor, pe locurile unde se
află oraşul Gura Humorului, a existat o aşezare locuită, încearcă un răspuns
afirmativ, invocând câteva hărţi austriece. Prima, realizată de Departament des
Kayser[lich] Koniglich[ en] General-Staabs, întitulată Plans des Bukowiner

Districts bestehend in 72 Sections welche in denen Jahren 1 773, 1 774 und 1 775,
von einem Departament des Kayss[erliches} Konigliches General Staats
geometrisch aufgenommen worden26, elaborată, probabil, de către maiorul Fr. von
Mieg27, pe a cărei planşă cu numărul 57, arată N. C. Popescu, se află menţionată
"
"
"aşezarea numită Gura Vale Humoruluy . Transcrierea "Gura Vale Hurnoruluy ne
formează convingerea că N. C. Popescu nu a văzut niciodată harta menţionată, ci a
28
luat informaţia doar după semnalarea făcută de către istorici .
Dar să aruncăm împreună o privire peste planşa cu numărul 57. Mai întâi
reţinem că este menţionat, după cum se poate observa, anul când a fost realizată
respectiva planşă, ca, de altfel, toate celelalte. Este vorba de anul 1 778, care a fost
înscris pe fiecare planşă, după numărul de ordine al acestora, în colţul din stânga, sus.
Planşa la care ne referim urmăreşte cursul râului Moldova, de la Vama şi
până la ieşirea din zona gurii Văii Humorului, precum şi o parte a văilor Moldoviţa,
Suha, Voroneţ şi întreaga vale a Humorului, de la izvoare şi până la confluenţa cu
Moldova. Pe ea sunt reprezentate localităţile Vama, Bucşoaia (Kasele Buksoja),
Voroneţ şi Mănăstirea Humorului. Fiind vorba despre hărţi militare, sunt redate
26

Originalul, la Ahivele Naţionale Bucureşti, cota C VII- I .
Precizăm că pe data d e 1 2 februarie 20 1 2, l a Muzeul Bucovinei din Suceava, a avut loc
lansarea lucrării Ioan losep, Constantin-Emil Ursu, Simona Palagheanu, Plans des Bukowiner

Districts bestehend in 72 Sections welche in denen Jahren 1 773, 1 774 und 1 775, von einem
Departament des Kayss[erliches] Konigliches General Staats geometrisch aufgenommen worden.
Planul Districtului Bucovina în 72 secţiuni, întocmit după ridicări geometrice în anii 1 773, 1 774 şi
1 775 de Departamentul Cezaro-Crăiesc al Statului Major General, Suceava, Editura Karl A.

Romstorfer, 20 I l . Este o lucrare de excepţie, asupra căreia ne vom apleca cu altă ocazie.
27 Emil !. Emandi, Constantin Şerban, în Contribuţii de geografie istorică la cunoaşterea
fenomenului demografic din nord-vestul Moldovei la sfârşitul secolului al XVII-lea, în " «Suceava».
Anuarul Muzeului Judeţean··, anul X, Suceava, 1 983, p. 474, precizează că harta "este nesemnată, dar
ridicată de maiorul Biischel" , iar Dragoş Moldovanu, în Tezaurnl toponimie al României. Moldova,
voi. 1, partea a 4-a, Toponimia Moldovei in cartograjia europeană veche (circa 1395-1 789), Iaşi,
Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", 2005, la p. CLIX, indică drept autor probabil pe maiorul
Fr. von Mieg. Dar acest lucru are mai puţină importanţă în economi a argumentaţiei noastre.
28
Vezi Emil 1. Emandi,http://cimec.ro
Constantin Şerban,
op. cit. , p. 5 1 7 seq.
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toate detaliile din teren. Sunt reprezentate casele de Ia V ama, din centrul localităţii,
dar şi două mici grupuri, poate cătune, unul spre Frumosu şi altul puţin mai Ia vale,
Ia confluenţa pârâului Moldoviţa cu râul Moldova, apoi doar trei case Ia Bucşoaia,
două, pe Valea Suhei, în zona Dorotei. La Voroneţ, mai la vale de mănăstire, sunt
reprezentate 22 de case şi o instalaţie tehnică ţărănească, instalaţie care, probabil,
utiliza forţa apei (posibil să fi fost o moară sau o piuă sau ambele, împreună, căci
despre gater este prea devreme să vorbim), şi, în final, Mănăstirea Humorului
(Monast. Humor), care are, în jur, 30 de case. Remarcăm şi faptul că pe întreaga
"
"Vale Humoruluy nu exista nici o casă.
Am afirmat mai sus că N. C. Popescu nu a văzut planşa respectivă pentru că
transcrierea corectă a satului, aflat în devenire în 1 778, era "Gura vei Vale
HumoruluY' ' şi nu "Gura Vale Humoruluy" , fapt ce nu i-ar fi scăpat. Şi nu ne
îndoim de faptul că reprezentarea grafică pe hartă a construcţiilor din teren, în
cazul acestei planşe, a mănăstirilor, bisericilor, caselor, marilor i-ar fi atras atenţia
acestuia şi, mai mult decât sigur, se va fi întrebat de ce în gura Văii Humorului
acestea lipsesc, existând doar un grup compact de construcţii, pe o suprafaţă
restrânsă, de tipul unui sat de formă Iiniar-rectangulară, specific coloniilor
înfiinţate după anexarea Bucovinei. În acest sens, se poate compara desenul
grupului de case, reprezentând aşezarea de Ia Gura Humorului, cu reprezentările
satelor Isten-Segis şi Fogot-lsten, de pe planşa cu numărul 45.
Dacă acceptăm ideea că bejenari ardeleni se vor fi aşezat în Poiana de Ia gura
Humorului, cu 20-50 de ani (Simeon Oştinar cu 50 de ani, Vasile Oştinar cu 34 de
ani, George Ieremie cu 28 de ani, Nicolai Ariton cu 20 de ani) înainte de sosirea
austriecilor, trebuie să fim de acord şi cu realitatea conform căreia aceştia nu
puteau alcătui o localitate de tip sistematizat.
Fără dubii, un sat Gura Humorului, dacă ar fi existat înainte de anul 1 774, nu
putea să arate altfel decât asemenea satelor, de tip răsfirat, precum Humorul,
V oroneţul, Stulpicanii şi altele, şi nici într-un caz de tip colonie.
Susţinem că ridicările topografice s-au făcut în anii 1 773, 1 774 şi 1 775, iar
desenarea propriu-zisă a hărţii a fost făcută în 1 778, când i s-au actualizat datele
statistice cuprinse în anexă. Pentru "Gura Vale Humoruluy" sunt indicate, în anexă,
23 de case. Fără doar şi poate, aici îi găsim pe bejenarii ardeleni, pe care îi
înregistra generalul Enzenberg, în 1 778.
În susţinerea punctului nostru de vedere, precum că harta reprezintă realitatea
de după anexarea Bucovinei şi că aceasta a fost desenată în 1 778, vin şi editorii
acestei importante lucrări cartografice, care, plecând de la numărul înscris pe
fiecare planşă, anume 1 778, afirmă că "după părerea noastră, faptul că acest număr
apare pe toate foile, nu poate să însemne decât un anume an - 1 778, care trebuie să
fi avut o semnificaţie specială în istoria realizării hărţii "29 , iar argumentarea făcută
în susţinerea acestei afirmaţii arată că:
29 Ioan losep, Constantin-Emil
Ursu, Simona
Palagheanu, op. cit., p. 4.
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1 ) şanţuri le din zona de graniţă, de la nord-vest de localitatea Baia (de pe
planşa 66), care, iniţial, intra în zona de ocupaţie austriacă, dar, ulterior, la
1 1 septembrie 1 775, retrocedată Moldovei, nu puteau să fie reprezentate pe hartă ca
"
"neu angelegter Grăntz Graben , pentru simplul motiv că nu se putea cunoaşte
viitoarea amplasare înainte de data de 1 1 septembrie 1 775;
2) linia roşie care leagă localităţile Suceava, Siret, Cernăuţi şi care duce mai
departe, spre Galiţia, nu poate fi decât un drum nou;
3) existenţa unei cazărrni la Gura Humorului nu poate fi de conceput înaintea
anului 1 775;
4) prezenţa unor colonii ale maghiarilor, precum Isten-Segis şi Fogot-Isten
(se ştie că primii colonişti unguri au venit în 1 776);
5) reprezentarea corectă a graniţelor a fost posibilă doar după semnarea, la
2 iulie 1 776, a Convenţiei de la Palamutka.
La aceste argumente, mai adăugăm unul de natură documentară. La data de
6 ianuarie 1 775, generalul de artilerie Ellrichshausen scrie mareşalului conte A. van
Hadyk, preşedintele Consiliului Aulic de Război, că, împreună cu feldmareşalul
locotenent Vincent Barca, a vizitat graniţa provinciei şi a împins ceva mai în trupul
Moldovei "vulturii cezaro-crăieşti", anexând şi alte teritorii, urmând ca Mieg să le
includă în harta sa3 0.
Mult mai târziu, la 1 5 martie 1 777, generalul de artilerie Siskovicz trimite
din Lemberg Consiliului Aulic de Război planurile şi descrierile topografice ale
Bucovinei, efectuate de maiorul Mieg3 1 • Pe baza acestor lucrări topografice, mereu
actualizate, s-a realizat, în Viena, cunoscuta hartă.
Cu aproximaţie, în aceeaşi perioadă, 1 773-1 775, o altă echipă de cartografi,
condusă probabil de către maiorul Biischel, a făcut ridicările pentru o altă hartă,
cunoscută sub numele de Brouillons des Bukowiner Aufname bestehend in 71
Sectionen, se. 1 :57.60032 .
Comparând aceste două lucrări cartografice, ne-a fost dificil să stabilim, cu
certitudine, care dintre ele a premers celeilalte. Ele sunt aproape identice. Nu se
pune problema unor erori de ridicare topografică, ori de scăpare a unor detalii din
teren. Toponimia redată este relativ bogată şi aproape identică pe ambele hărţi.
Reproducem după Brouillons des Bukowiner. . : sunt patru oiconime ( Wama,
Kasele Bucsoja, Mon. Voronez şi Mon. Humor), nouă hidronime (Moldovitza FI.,
Moldova FI. , însemnată de două ori, Vale Dobra, fiale Szalatruka, Vale Bjiilzagu,
Vale Szuha, Vale Aszkuzita, Vale Totsela, Vale Majdjiernize, Vale Humorului), opt
.

30

f. 1-3.

Arhivele Naţionale Bucureşti, Fond Consiliul Aulic de Război, Pachetul 1, Dosarul 4/ 1 775,

31 Ibidem, Pachetul li, Dosarul 85/ 1 777, f. 1-3.

32

Originalul, la Arhivele Naţionale Bucureşti, cota C VII-2. Cu privire la paternitatea
documentului, reţinem că Tezaurul toponimie al României. Moldova, voi. 1, partea a 4-a, Toponimia
Moldovei în cartografia europeană veche (cea 1395-1 789), de Dragoş Moldovanu, Iaşi, Editura
"
Universităţii "Alexandru Ioan Cuza , 2005, la p. CLIV, îl indică drept autor probabil pe maiorul Fr.
von Mieg.
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oronime (B. Buzeu, B. Hegu Szlatini, B. Aszkuzitu, B. Porkuluy, B. Bunoaja, B.
Faza mare, B. Dialu mare, B. Czapu). Pe această hartă, apar, în plus, Szalatruka B.
şi Dialu mare, iar pe cealaltă, Plans des Bukowiner Districts . . . , apare, în plus,
Gura ve/ Vale Humumorului.
Între cele două hărţi există şi câteva diferenţe de scriere a toponimelor:
Moldova FI. 1 Moldova Flus, B. Buzeu 1 Puszou B., B. Bunoaja 1 B. Buksoja, Mon. 1
Monas.
Şi această a doua hartă, Brouillons des Bukowiner . . , redă cu fidelitate
construcţiile din teren, acelaşi număr de case, la fel amplasate, în fiecare localitate.
Foarte interesant este faptul că, de data aceasta, nu apare nici un fel de denumire
pentru zona de la gura Văii Humor. Nu mai amintesc faptul că nu există
reprezentată nicio construcţie în regiunea de la vărsarea Humorului în Moldova. De
asemenea, de pe această hartă lipseşte rozeta însemnată pe Valea Voroneţului, care
apare pe Plans des Bukowiner Districts. . . şi care ar putea indica, aşa cum am
arătat, o instalaţie care utiliza forţa apei (probabil, mai degrabă, piuă decât moară).
Aceste aspecte ar putea conduce la ideea că lipsa reprezentării pivei sau
morii de la Voroneţ pe harta Brouillons des Bukowiner. . . se explică prin
33
inexistenta acesteia la data ridicării topografice, pentru această hartă, şi edificarea
ei înaint�a ridicării topografice pentru Plans des Bukowiner Districts . . . În această
ipoteză, trebuie să acceptăm ideea că există un decalaj calendaristic între cele două
ridicări topografice, prima fiind cea pentru Brouillons des Bukowiner . . .
Cu privire la aceste două hărţi, referitor la problema întâietăţii uneia în raport
cu alta, Ioan Iosep, Constantin-Emil Ursu şi Simona Palagheanu fac apel la puncte
de vedere exprimate cu mult timp în urmă. Astfel, N. Docan, în 1 9 1 2, susţinea că
ridicările topografice de teren din anii 1 773-1 775, sub conducerea lui Biischel, s-ar
fi concretizat "iniţial" într-o primă variantă de hartă, realizată la o scară mai mică,
care ar putea fi Brouillons des Bukowiner . . . şi care ar fi fost mărită, în 1 778, de
către Fr. von Mieg la o scară de două ori mai mare, 1 :28.80034 •
V. Baican, în 1 996, afirma că "nu poate fi vorba de o simplă «mărire» a unei
hărţi iniţiale, că este de presupus că între timp s-au făcut completări, actualizări şi,
poate, chiar noi ridicări şi verificări în teren, de aceea trebuie considerate ca două
hărţi mai mult sau mai puţin diferite. Dovada nu este doar diferenţa dintre titlurile
lor şi numărul de secţiuni, ci şi, fapt mai mult decât curios, nesemnalat până acum,
necoincidenţa dintre unităţile de măsură indicate pe scările grafice: pe Plans . . ,
Y2 milă echivalează cu 6 000 de paşi (deci o milă are 1 2 000 de paşi), în timp ce pe
Brouillons. . . , 1 milă are 1 O 000 de paşi"3 5 .
Noi susţinem, în sprijinul punctului de vedere exprimat de către V. Baican,
că Fr. von Mieg a avut la îndemână harta zonei din gura Văii Humorului, realizată
.

.

33 Nici harta Bawr (Carte de la Moldavie pour servir a / 'Histoire militaire de la guerre entre
les Russes et les Turcs) nu înregistrează o instalaţie de acest fel ia Voroneţ. Cea mai apropiată se afla
la Capu Codrului.
34 Ioan Iosep, Constantin-Emil Ursu, Simona Palagheanu, op. cit., p. 7.
35 Ibidem, p. 8.
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în acelaşi an, 1 778, de către locotenentul austriac de cuirasaţi Josef von Rosenfeld.
Numai aşa se explică prezenţa grupului de case compact într-un perimetru restrâns,
ca şi reprezentarea cazematei, care, este îndoielnic, să fi fost construită până în
1 775.
Dar să revenim la unnătorul argument, de natură cartografică, pe care îl
invocă Nicolae C. Popescu în susţinerea ideii că la data ocupării Bucovinei de către
austrieci, la gura Văii Humorului ar fi existat o aşezare umană deja cunoscută.
Istoricul humorean face trimitere la General Carte von der neuen Geometrischen
Aufnahme; Theils von denen a la vue aufgenohmenen Gegenden zusamengesetzt, zu
Ersehung derjenigen Grăntz linie, welche bey Formirung eines Arrondissements, vor
das Allehochste Interesse forzuwăhlen erfordelich wăre, publicată de Daniel
Werenka36, unde se precizează că Gura Humorului era, în anul 1 776, "un cătun la
vărsarea pârâului cu acelaşi nume" şi că, în 1 779, cătunul număra 22 de case.
Cu privire la acest document, trebuie să afirmăm că poate fi coroborat cu
Conscripţia bejenarilor ardeleni, publicată de către 1. 1. Nistor, şi să reţinem că în
anul 1 776, când se menţiona existenţa unui cătun (şi nu a unui sat), trecuseră deja
doi ani de la ocuparea nord-vestului Moldovei, iar numărul de case, înregistrat în
anul 1 779, nu-l pune nimeni sub semnul îndoielii. Din 1 774 şi până în 1 776 este o
perioadă de timp în care se putea înfiripa orice cătun.
Tot un "cătun cu case sporadice" , şi nu un sat, menţionează şi ultimul
document la care face trimitere N. C. Popescu, care este o "înregistrare alfabetică a
tuturor localităţilor care se găsesc în districtul Bucovinei" şi care fusese publicată
în jurnalul "Stats-Anzeigen" , în anul 1 782. Lista, intitulată Von und aus der
Bukowina im Sept. 1 781 37, cuprinde, la poziţia 262 din lista anexă, "Vale Rumori",
ca fiind al 48-lea cătun cu case sporadice din Bucovina. În zonă, în aceeaşi situaţie
de "cătun cu case sporadice" , se găseau Bucşoaia - Buksoja, Dorotei - Dorothea,
Ostra - Pojanile Astra şi Gemenea - Pojanile Gemine. Erau cătunele înregistrate cu
numerele 4, 7, 35 şi 36.
O primă hartă în care apare zona bazinelor râurilor Humor, V oroneţ şi Suha
este Carte de la Moldavie pour servir a l 'Histoire militaire de la guerre entre les
Russes et les Turcs38 , care a fost desenată la Amsterdam de către F. G. Bawr, în
anul 1 78 1 , pe baza ridicărilor topografice efectuate timp de şase ani, de la 1 768 la
1 774, în întreaga Moldovă. Cum este firesc, vom considera că harta reprezintă
realitatea din teren surprinsă în anul 1 774, motiv pentru care am precizat că este "o
primă hartă" . Analizând elementele de detaliu pentru zona menţionată, observăm
existenţa oiconimelor Kapokodrulle (Capu Cadrului), Homor (Humor), Woronez
(Voroneţ), Butschatschje (Bucşoaia), Dorotoy (Dorotei), Tumbikany (Stulpicani).
36 Vezi Daniel Werenka, Topographie der Bukowina zur Zeii ihrer Erwerbung durch
Oesterreich, 1 774-- 1 785, Cernăuţi, 1 895, p. 32.
37

"Stats-Anzeigen " , Erster Band, Heft 1 --4, Gottingen, 1 782, p., 3 8-58.
Harta se găseşte l a Biblioteca Academiei Române şi la Muzeul Naţional al Hărţilor şi al
Cărţii Vechi din Bucureşti.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Satul Homar este reprezentat, cu casele sale, în amonte p e râul Humor, lângă
mănăstirea, care este simbolizată, conform legendei hărţii, printr-o cruce îngroşată.
La confluenţa celor două râuri, Humor şi Moldova, nu există nici un cătun. Nu
poate nimeni accepta supoziţia că acolo ar fi existat o aşezare umană, indiferent cât
de mică, şi că topografii au ignorat-o. Fără dubii, aceasta nu a existat.
Este necesar să precizăm, pentru a evita eventuale suspiciuni cu privire la
cunoaşterea problematicii cartografiei Bucovinei, că între anii 1 788-1 790 a fost
realizată harta unei părţi a Moldovei, Brouillon ader Original Aufnahme der funf
Moldauischen Districten nemlich des Sutschawaer, Roman, Niamtz, Bakeu und
Puttnaer Bezirkes, welche im Jahre 1 788 von der Kauserlich Koniglichen Armee
ocuprit, und im Jahre 1 790 unter Direction des Teutsch Banatischen Grantz
Regiments Hauptmanss Hora von Otzellowitz durch Ciwil lnginieurs aufgenomen
Worden, în 1 07 planşe, cunoscută sub numele de Hora von Otzellowitz. Această
hartă cuprinde zona Stulpicani-Voroneţ, la sud de râul Moldova, dar nu are o
planşă în care să se regăsească Valea Humorului şi confluenţa cu râul Moldova,
deoarece, în zona noastră de interes, ridicările topografice s-au oprit pe hotarul de
sud al Bucovinei, motiv pentru care nu am adus-o în discutie.
În dorinţa unei corecte informări a cititorilor n�ştri, enumerăm hărţile
realizate până în anul 1 790 pe care apare numele localităţii Gura Humorului, în
diferite variante grafice, după cum urmează: Gura [Humorului) apare în Das
Konigreich Ungarn (realizată de Johann Christoph Rhode, în 1 785, la Berlin) şi în
Carte vom Schauplatz des Krieg enthiilt die Maldau, Wallachey, Bulgarien,
Basnien, Servien, Dalmatien, Bessarabien, die Crimm, einen Theil des Russischen
Reichs, und des Konigreichs Palen, Gallizien, gantz Hungern, die Bukawina,
Siebenburgen, Slawanien, einen Theil van Oestreich, Miihren Schlesien (C. L.
Tomas, Frankfurt am Main, 1 788); Gura Homoru/uj se găseşte în Mappa van der
Oester[r] eich[ischen] Maldau ader [des] sagen[n]ten Bukaviner - Districts,
realizată de M. Adam şi publicată la Viena, în 1 78 1 , de Franz Joseph Sulzer în
anexă la Geschichte der transalpinischen Daziens d[as] i[st] der Walachei, Ma/dau
und Bessarabiens in Zusammenhang mit der Geschichte des ubrigen Daciens al
sein Versuch einer allgemeinen dacischen Geschichte, mit kritischer Freiheit
entwarfen şi în Generalkarte van Siebenburgen (A. von Wenzely, 1 789); Gura
Homerului poate fi întâlnit în Carte du Cercle de Bukawine. 1 Karte des Bukawiner
Kreises (Viena, 1 786); Gurahumori este scris pe Pastcharte des Konigreiches
Ungarn (circa 1 787), iar, sub forma Gura Humori, în Pastkarte des Konigreichs
Ung[am] publicată de Ioh. Matth. Korabinszky, în Atlas Regni Hungariae
partatilis (PreBburg [Bratislava], 1 786), şi în varianta grafică Gura Humory, în
Der Lauf des Danau Strams von Wien bis in das Schwarze Meer, ader Neuester
Kriegsschauplatz zwischen Oesterreich un der Pfarte, welche das Kaenigreich
Ungarn, Sclavanien, Sirmien, Siebenburgen, Bukawina, Craatien, Dalmatien,
Basnien, Servien, Bulgarien, die Walachei, Bessarabien, die Ukraine, Galizien,
Moehren, Oesterreich und Steyermarket enthiilt (realizată de D. Miiller, la Viena,
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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pe la 1 788) şi în Die Landschaft Bukovina (a lui I. Albrecht, din 1 78 1 ); Gura
Humora a fost consemnat în Regna Ga/icie et Lodomerie Iosephi II et M[arie]
Theresiae Avg[sti] ivssv methodo astronomico - trigonometrica, nec non Bukovina
geometrice dimensa. Adjectus est alphabeticus locorum, et quadratulorum, ipsis in
tabu/a geographica respondentium index, seorsum typis datum (realizată de R. G.
Liesganig, Viena, circa 1 788); Gurakumora se află în harta italienească Teatro
delia guerra presente tra gl 'Austro - Russi e la Porta Ottomana. Con g/i confini
de!li tre Imperj e Iora variazioni succeduti doppo / 'anno 1 71 8 fine al! 'anno
presente (Venezia, 1 788)39 .
Deşi nu face obiectul discuţiei noastre decât tangenţial, după cum vom
vedea, dorim să-i dăm o mână de ajutor simpaticului nostru "istoric şi arheolog de
profesie", să înţeleagă ce este cu privire la ruinele fortificaţiilor la cetatea de la
Gura Humorului. Este cunoscut istoricilor faptul că, în 1 774, trupele austriece,
văzând importanţa strategică a zonei de la vărsarea Humorului în Moldova, au
amplasat aici o garnizoană cu două companii de cuirasaţi ale Regimentului "Prinţul
Czartoriisky", cu două tunuri. Pentru adăpostirea trupelor, mai întâi s-au făcut
cazemate, apoi, abia în 1 787, o cazarmă. Un an mai târziu, în 1 788, cele două
companii de cuirasaţi au fost înlocuite cu altele două ale Regimentului "Principele
Luck" .
Încă din 1 774, trupele instalate aici aveau nevoie de colaborarea unor
localnici. Mai întâi, era necesară forţă de muncă brută la transportul materialelor de
construcţie, la edificarea unor fortificaţii, la realizare unor noi căi de acces şi altele.
Era nevoie de meseriaşi, de oameni care să cultive terenurile, pentru a asigura
hrana trupelor, în special, fân pentru cai. Pentru toate acestea, se impunea cu
necesitate colonizarea de urgenţă a respectivei zone, ceea ce a dus la înfiriparea, în
scurt timp, a unei noi aşezări, numită, după locul amplasării, Gura Hwnorului.
Este necesar să mai punem în discuţie un document, care nu poate fi neglijat.
La 2 iulie 1 776, maiorul Friedrich von Mieg redacta un mic supliment la
Topographische Beschreibung und militarische Anmerkungen uber den
Buccoviner District40 (Descrierea topografică şi note militare privind districtul
Bucovina). Documentul principal nu putea fi redactat cu mult timp înainte. În
acesta se vorbeşte, la un moment dat, despre drumurile care se întersectau la Gura
Humorului. Iată pasajul respectiv: "Kapukodruluj formiret gleichsam das Thor in
die hohe Gebirge, durch welches sich ein grosser Weeg von Suczawa und Roman
ziehet, welcher auch fur das schwere Fuhrwesen bei Erofnung der
Siebenbirgischen Communication wird bestimmet werden miissen, indeme cler
andere Weeg iiber den Hwnorj -Berg in cler kiirzeren Linie fur schwerere Ladung
39 A se vedea Tezaund toponimie al României. Moldova, voi. I, partea a 4-a, Toponimia
Moldovei în cartograjia europeană veche (cea 1395-1 789), laşi, Editura Universităţii "Alexandru
Ioan Cuza", 2005, p. 1 1 6.
40 Johann Polek, Topographische Beschreibung der Bukowina mit militiirischen Anmerkungen
van Major Friedrich van Mieg,http://cimec.ro
Czernowitz, /1 http://institutulbucovina.ro
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etwas beschwerlich sein wird. Es ist dahero erforderlich, dieses Debouche mit
einem gut versicherten Avis-Posten zu besetzen; die Linie aber zur Hauptdefence
muss weiter riickwarts, wo das Thall mehr geschlossen ist, genomrnen werden,
welche auch schon selbst von Sr. Excellenz Herrn Feldzeugmeister Baron v.
Ellrichshausen bei Gura Humoruluj , wo der iiber den Hummj -Berg komrnende
Weeg in diese Strassen einfallt, furgewahlet, und daselbst 3 Redouten anzulegen
angeordnet worden, wie aus dem beigefiigten Specialplan Nr. IX. zu ersehen.
Diese Verschanzungen, die fast văllig fertig, kănnen sodann noch mehr
verstarket und durch Linien oder Palisaden aneinander gehenget werden, wonach
sie, besonders wann man sich des oberen Waldes gut versicheret, eine solide
Gegenwehr leisten kănnen. "
În traducerea noastră, documentul poate fi lecturat astfel: Capu Codrului
"
formează oarecum poarta de acces spre munţii înalţi prin care trece un mare drum
de la Suceava şi Roman, care este destinat deschiderii comunicaţiei transilvănene
pentru transporturile grele, în timp ce alt drum peste muntele Humor, mai scurt,
ar fi ceva mai anevoios pentru transporturile grele. De aceea, ar fi necesar ca
această ieşire să fie prevăzută cu posturi de înştiinţare, iar linia defensivă
principală ar trebui aşezată mult mai în spate, unde valea este mai strâmtă, ea
fiind deja aleasă de către însuşi Excelenţa Sa domnul general Baron de
Ellrichshausen, la Gura Humorului, unde calea care trece peste muntele Humor dă
în aceste drumuri, şi a ordonat ca acolo să fie aşezate trei redute, cum se vede din
planul special nr. IX, alăturat.
Aceste redute, aproape gata, pot fi mai mult întărite şi, prin linii sau
palisade, unite una de alta, după care ele pot realiza o linie solidă de apărare, mai
ales când partea de sus a pădurii este bine asigurată" .
Să vedem, mai întâi, ce ne comunică Mieg în acest pasaj . Primul lucru care
trebuie reţinut este faptul că generalul austriac Ellrichshausen ordonase, în 1 774,
construirea la Gura Humorului a trei redute (forturi, fortificaţii), care, în iulie 1 776,
erau "aproape gata" . Fortificaţiile respective fuseseră construite după un proiect planul special nr. IX, pe care Johann Polek, editorul raportului lui Mieg, 1-a văzut,
dar nu 1-a reprodus. Mai mult ca sigur, trebuie să existe şi o planşă de ansamblu a
zonei, pe care să apară locurile de amplasare a celor trei redute (forturi).
Scoaterea proiectului din arhivele vieneze şi publicarea lui va aduce, indiscutabil,
lămuriri cu privire la multe necunoscute care privesc zona.
Este de reţinut şi faptul că Mieg nu face nici o menţiune despre existenţa
unor posibile urme ale vreunei alte cetăţi, mai vechi, pe zidurile sau, mai exact, pe
ruinele căreia să fie înălţate respectivele redute.
Care au fost etapele construirii fortificaţiilor militare, după Congresul de la
Viena din 1 8 1 5 , ne sunt acuma cunoscute, mai ales că istorici de la Universitatea
suceveană au descoperit planurile acestor fortificaţii. Problema pe care o ridică cei
interesaţi de trecutul zonei, şi anume dacă aceste construcţii au fost ridicate peste zidiri
mai vechi, ar putea primi un răspuns cert după efectuarea săpăturilor despre care se
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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vorbeşte în textul postat pe blog. Şi nu este exclus ca, după aceste cercetări, să se
constate că au la bază ziduri din vechile fortificaţii edificate în perioada 1 774-1787.
O altă problemă pe care o ridică textul în discutie este cea referitoare la locul de
amplasare a liniei defensive. În documentul lui Mieg se precizează că la "Gura
Humoruluj " . Or, ştim cu toţii că în grafia germană, substantivele se scriu cu iniţială
majusculă. Nu putem spune cu certitudine că Mieg vorbeşte despre un toponim, Gura
Humoru/ui, sau despre un entopic gura, adică "deschiderea", "debuşeul", "confluenţa"
Humorului, adică a văii pârâului Humor, cu cea a Moldovei. Având în vedere
argumentaţia de mai sus, nu credem necesar să zăbovim şi asupra acestei chestiuni.
Pentru a evita o nouă acuză maliţioasă privind "lipsa de metodă ", amintim şi
faptul că, în septembrie 1 777, toate comunităţile, indiferent de felul şi mărimea lor,
au depus j urământul de credinţă faţă de noua stăpânire. Aceste formulare de
jurăminte, fie ale obştilor mănăstireşti, fie ale celorlalte aşezări s-au păstrat în
arhive şi pot fi consultate. Din analiza acestor documente, rezultă indubitabil că au
fost două depuneri de jurământ ale unor comunităţi care au/aveau în denumire
toponimul Humor. Călugării care alcătuiau obştea mănăstirească de la Humor au
depus jurământul separat, sernnând în acest sens, conform dispoziţiilor ocupantului,
iar sătenii aşezării din preajma Mănăstirii Humorului au jurat şi au semnat, prin
vornicul satului şi alţi locuitori, pe un alt formular, care poartă indicaţia locului, de
Humorului, fără nici o altă precizare. Situaţia este identică cu cea de la Voroneţ,
pentru a exemplifica doar cu un singur caz, dar aceasta este generală în toată
Bucovina. Călugării au jurat separat, iar sătenii, la fel, păstrându-se cele două
exemplare de j urământ distincte4 1 •
Aşadar, din compararea acestor două situaţii, cea de la Humor cu cea de la
Voroneţ, deducem că, în cazul în care Gura Humorului ar fi existat ca entitate
sătească, trebuiau să se găsească trei formulare de j urământ, şi anume: unul pentru
obştea Mănăstirii Humorului, unul pentru locuitorii satului, cunoscut, mai târziu, ca
Mănăstirea Humorului, şi, evident, un al treilea, pentru ipoteticului sat Gura
Humorului, dar care, după cum s-a putut constata, lipseşte şi nu a existat vreodată.
Nici într-un caz nu se poate pune în discuţie pierderea exemplarului respectiv.
Oiconimul Gura Humorului va fi întâlnit în documente de epocă cu o
frecvenţă mărită abia după 1 778, când îl găsim în Lista aller in dem Buccoviner
District befindlichen Ortschaften wie solche von dem General Staabe
aufgenommen worden42 •
Înainte de a încheia mica noastră trecere în revistă a surselor istorice privind
atestarea documentară a oraşului Gura Humorului, din analiza cărora s-ar putea
naşte ipoteza că acesta s-a înfiripat, ca aşezare, odată cu instalarea trupelor
austriece în acest loc, afirmăm că o altă lectură a acestor surse, făcută chiar de
41 Pentru analiza acestor documente, a se vedea Arhivele Naţionale Bucureşti, Fond Consiliul
Aulic de Război, pachetul li, dosarele 30/1 777 şi 50/ 1 777, passim.
42 Arhivele Naţionale Bucureşti, Fond Consiliul Aulic de Război, pachetul XXIII, dosarul

30/1 778.

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

266

Vasile Diacon

18

prietenul nostru, care a exprimat punctul de vedere la care ne referim, ori
întreprinsă de către cei care îi împărtăşesc părerea, indiferent de cât de bună
"
credintă" se consideră cu totii, nu poate duce la altă concluzie, pentru orice istoric
care s� respectă, decât acee� că târguşorul din gura Văii Hwnorului avea, în 1 990,
o vechime sub două secole şi jumătate.
Este necesar să zăbovim puţin şi asupra modului cum pune problema amicul
nostru "istoric şi arheolog de profesie" . (Cititorii noştri vor înţelege, desigur, prin
formula de profesie" că acesta este plătit de către stat, în primul rând, ca să-şi
"
clădească. . . propria glorie!)
Iată că domnia sa, doar pentru că am amintit, în treacăt, câteva documente ce
ridică un semn de întrebare asupra datei de atestare a localităţii Gura Humorului, ca
specialist cu bune maniere, ne-a şi găsit repede un loc onorabil în galeria de
"
pseudoistorici autointitulaţi istorici" , atribuindu-ne generos merite măgulitoare, în
maniera anilor '50 din veacul trecut: adept vădit al teoriei Roesliene (sic!) care
"
spune că dacă o populaţie nu este menţionată documentar într-o zonă înseamnă că
acea populaţie nu a existat acolo - teorie lansată pentru a nega existenţa
românească în Ardeal înaintea ungurilor" .
Cu acribia ce îl caracterizează, domnul istoric şi arheolog de profesie" face
"
trimitere la una dintre lucrările noastre tipărite mai de mult: Vechi aşezări pe
Suha Bucovineană, apărută sub egida Institutului de Istorie şi Arheologie
,,A. D. Xenopol", Universitatea Al 1. Cuza" , Iaşi, în colecţia ,,Românii în istoria
"
universală", în 1 989, lucrare prefaţată de istoricul ieşean Gheorghe Buzatu. În
această lucrare, atunci când am discutat documentul din 1 7 august 1 488, prin care
Ştefan cel Mare făcea danie Mănăstirii Voroneţ satul Ştilbicani, afmnam că acesta
este cu mult mai vechi decât data atestării, că nu întâmplător se precizează în toate
documentele de atestare documentară o formulă, conform căreia hotarul să fie din
"
toate părţile, după vechiul hotar, pe unde au folosit din veac" . Acest lucru este
valabil pentru toate satele, atestate pe baza unor astfel de documente. Este evident
faptul că acestea nu se năşteau la data atestării. Despre acest lucru uită să
amintească prietenul nostru istoric şi arheolog de profesie" , atunci când aruncă cu
"
anatema roeslerianismului fără să ştie unde. (În treacăt fie spus, ne îndoim că i-a
citit pe Franz Josef Sulzer, Eduard Robert Rosler şi Johailll Christian von Engel, ca
să poată avea pe deplin proprietatea" termenului pe care îl utilizează.)
"
În 1 990, oraşul Gura Humorului a sărbătorit 500 de ani de existenţă, ocazie
cu care a fost bătută şi o medalie jubiliară, s-au lansat invitaţii, s-a tipărit un
program43 . Iniţiativa, în sine, lăudabilă, nu a avut nici un suport documentar. În
43 Sufletul acestei acţiuni, meritorii în ultimă instanţă, a fost entuziastul profesor Constantin
Logigan, directorul Casei de Cultură din Gura Humorului. La data respectivă, i-am comunicat punctul
nostru de vedere cu privire la vechimea locuirii în Gura Humorului, fără a-i argumenta cele afirmate.
Evident, patriotismul local de care Domnia Sa a dat dovadă ne-a cucerit şi, în aceste condiţii, am
considerat că problema rămâne pe mai departe a . . . humorenilor, iar noi nu aveam de ce să ne
amestecăm aici.
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realitate, s-au sărbătorit 500 de ani de la atestarea documentară a toponimului
Poiana, loc care se afla situat în gura Văii Humorului, fără a se cunoaşte dacă
aceasta a fost locuit vreodată, până târziu, în secolul al XVIII-lea. Printr-o concesie
făcută rigorii argumentaţiei, dacă am accepta totuşi că primul locuitor cunoscut al
satului Gura Humorului a fost Simeon Oştinar, care trăia în Bucovina de 50 de ani
(în anul recenzării sale, 1 778), trebuie să acceptăm că orice încercare de a coborî
vechimea aşezării mai devreme de anul 1 728 este o utopie. Aşadar, în anul 1 990, se
puteau sărbători (prin deducţie) cel mult. . . 262 de ani de vieţuire şi nici într-un caz
cinci secole.
Concluzionând, specialistul nostru, domnul "istoric şi arheolog de profesie",
susţine că afirmaţiile noastre în nota despre care am făcut vorbire mai sus, "denotă
lipsa unei metode profesioniste de lucru în domeniul istoriei şi nu în ultimul rând lipsa
formării profesionale, deoarece diletantismul nu ţine loc de cercetare ştiinţifică".
Suntem convinşi de faptul că în lipsa diletantismului şi pe baze
" , ilustrul nostru specialist, istoric şi arheolog de profesie", va
profesioniste
"
"
argumenta admirabil că medalia care s-a bătut cu ocazia împlinirii a cinci secole de
atestare documentară a Poienii din gura Văii Humorului are oarece valoare pentru
Gura Humorului, fie ea şi sentimentală.
Domnia sa mai lasă a se înţelege că nu este străin de cercetarea ştiinţifică, pe
care a învăţat-o în timpul "formării profesionale" , care nu i-ar lipsi. Aceste
afirmaţii ne creează dubii cu privire Ia modul cum interpretează documentul
istoric. Ne întrebăm când a apreciat corect domnul " istoric şi arheolog de profesie"
un document de arhivă? Atunci când s-a entuziasmat, în faţa schiţelor sistemului
de fortificaţii din arhivele vieneze sau atunci când neagă valoarea documentară a
hărtilor
militare austriece, mai vechi decât respectivele planuri?
'
Credem că selectarea afectivă a documentelor istorice (în funcţie de interesul
de moment) şi lipsa, în timpul "formării profesionale" , a lecturilor dintr-o
cunoscută carte, Mersi! Pardon! Scuzaţi!!f4 , care ar fi trebuit să-1 înveţe bunele
maniere pe preopinentul nostru, ar putea să îl determine pe cititorul acestui răspuns
să se întrebe dacă nu cumva statul "strică orzul pe gâşte" atunci când plăteşte un
astfel de "istoric şi arheolog de profesie" . Noi considerăm că entuziasmul îl va
ajuta să recupereze ceea ce nu a asimilat corect până acum45 . Oricum, îi dorim,
sincer, succes, căci din punctul nostru de vedere, quod erat demonstrandum!

44 Dan Bihoreanu, Mersi! Pardon! Scuzaţi!!! Însemnări pe marginea Codului bunelor maniere
sau Codului maniere/ar destinate celor dornici să-şi cultive zisele maniere bune sau elegante,

Bucureşti, Editura Tineretului, 1 969, 247 p.
45 Suntem convinşi că specialiştii de la Universitatea " Ştefan cel M are" şi Muzeul Bucovinei
din Suceava, ori de la Universitatea "Al. 1. Cuza" din Iaşi şi nu numai, legaţi afectiv de acest spaţiu,
vor găsi timpul necesar pentru a-1 convinge, pe bază de documente istorice, pe mai puţin iniţiatul
nostru "arheolog" în ale istoriei să înţeleagă realitatea cu privire la vechimea locuirii în oraşul Gura
Humorului. Din punctul nostru de vedere, subiectul este închis şi Primăria oraşului Gura Humorului,
poate sărbători
câte secole de existenţă voieşte şi când doreşte.
sprijinindu-se pe astfel de specialişti,
http://cimec.ro
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PROFESORUL ŞTEFAN CUCIUREANU 
OMUL ŞI OPERA (Il)
VASILE DIACON

Professor Ştefan Cuciureanu - der Maon und das Werk
(Zusammenfassung)

•

Die Studie Professor Ştefan Cuciureanu - der Mann und das Werk wird dem
1 00 jăhrigen Jubiliium seit der Geburt des Bukowiner Professors gewidmet. Aufgrund
zahlreicher Archivdokumente schliigt 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,
Czemowitz, Rom) darstellt und viele Persiinlichkeiten im Rahmen der sozial
politischen Umstiinden der Zeit (Giulio Bertoni, I. E. Torouţiu, Al. Tzigara-Samurcaş,
Al. Brătescu-Voineşti, Ion Agârbiceanu, G. Mumu und viele andere mehr) nachruft.
Ein ganzes Kapitel ist dem Werk des Professors Ştefan Cuciureanu gewidmet. Hier
werden einige Hauptbereiche seiner Tiitigkeit priisentiert: die kulturellen Beziehungen
zwischen Rumiinien und ltalien, die Verbreitung der rumiinischen Literatur in ltalien,
die Rezeption von M ihai Eminescus Werk im Halbinsel. Ebenda werden weniger
bekannte Aspekte aus dem Leben des Bukowiner Professors, wie die Tiitigkeit als
Kritiker der bildenden Kunst hervorgehoben. Die Tatsache, dass er auch Obersetzer und
Verleger war, wird auch nicht iibersehen: die letzte von den genannten Beschiiftigungen
kennzeichnen ihn als ein " Eiitenphilologe, authentischer Dichter, unauffalliger,
"
miihseliger Arbeiter in der Suche nach Vervollkommnung, mit dem " Bewusstsein
eines Goldschmieds" beschenkt. Ein anderes Kapitel der Studie bezieht sich auf die
Persiinlichkeit des Magisters Ştefan Cuciureanu, auf seine hervorragenden piidagogischen
Eigenschaften und auf seine reiche Erfahrung in der Betreuung mehrerer
"
Studentengenerationen an der "Al. I. Cuza - Universitiit aus Jassy. Gleichzeitig hat er
an der Jassyer Universitiit und innerhalb der Jassyer Filiale der Rumiinischen Akademie
die wissenschaftliche und piidagogischeTiitigkeit jiingerer M itarbeiter koordiniert und
eine wahre Romanistik- und Italienistikschule gegrii ndet. Interessant ist auch das
"
Kapitel, wo der Professor Ştefan Cuciureanu als "authentischer Vertreter der Jassyer
Boheme dargestellt wird. Den fii nf Kapiteln der Studie ist eine reiche Briefsammlung
beigelegt. Ausser den geschickten und empfangenen, vor allem dokumentarisch
wertvollen Briefen werden auch andere Dokumente priisentiert: eine Autobiographie
und einige bisher unveriiffentlichte Notizen des rumiinischen Sicherheitsdienstes.

•

Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.

Analele Bucovinei, XIX, 1 (38), p. 269-294, Bucureşti, 20 1 2
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Schliisselworter und -ausdriicke: exemplarische publizistische Tiitigkeit, Jassyer
Boheme, philologische, wahrheitsgetreue Forschung, kulturelle Tagungen, Gelehrtsamkeit,
Nachruf, romanische Philologie, Italienistik, kritische Objektivitiit, erinnerungswerte
Vortriige, umstrittene wissenschaftliche Fragen, rumiinisch-italienische kulturelle Beziehungen,
Rezeption von Mihai Eminescus Werk in ltalien, anerkannter Romanist, die Jassyer
Romanistik- und ltalienistikschule, die Rumiinische Schule aus Rom.

3. Magistrul
Ştefan Cuciureanu a fost unul dintre cadrele
didactice ale Universităţii ieşene care a demonstrat
calităţi pedagogice deosebite, o bogată experienţă şi
s-a bucurat de multă simpatie în rândul studenţilor.
Cursurile şi seminariile sale erau aşteptate cu mult
interes de către studenţii de la Litere şi, de multe ori,
de la alte specialităţi, mai ales de la Istorie.
O lungă perioadă de timp a fost şeful Catedrei de
limbi clasice şi romanice, îndrumând şi ajutând cadrele
tinere în munca didactică şi de cercetare ştiinţifică.
Cursurile şi seminariile de latină populară, de
limba italiană, de gramatică istorică şi comparată a
limbilor romanice predate de profesorul Ştefan Cuciureanu,
pornind dintr-o pregătire clasicistă, temeinică, precum
şi din cunoaşterea atât ca vorbitor cât şi ca lingvist a principalelor limbi neolatine,
şi fiind expuse cu erudiţie şi talent personal, "au constituit, afirmă D. Nica, pentru
generaţii de studenţi prilejuri de adevărată desfătare intelectuală" ' .
Ani la rând, în caracterizările care se făceau cu privire la activitatea sa,
pentru diferite motive, de către decanii acelor ani, profesorii Gavril Istrate, Silvia
Buţureanu şi Vasile Arvinte, uneori de către rectorii Universităţii (Mihai Todosia,
Ion Creangă), găsim aprecieri elogioase la adresa activităţii sale. Decanul Gavril
Istrate, într-o Referinţă, din 26 octombrie 1 949, preciza că Ştefan Cuciureanu
"vorbeşte italieneşte mai bine decât toţi cei care au fost şi ei în Italia. Foarte bine
pregătit la literatură, dar se pricepe şi la filologie. Ştie bine şi franţuzeşte; şi-a
trecut licenţa în limba franceză"2 , iar în alta, din 1 3 martie 1 956, afirma: "Este
foarte bine pregătit în această disciplină [filologie romanică] . El cunoaşte perfect
limbile italiană şi franceză, ştie, de asemenea, spaniola, portugheza, latina, greaca
şi germana. Are mari calităţi pedagogice şi se bucură de multă simpatie în rândul
1 Dumitru Nica, Praf dr. Ştefan Cuciureanu, în "Universitatea «Alexandru Ioan Cuza»" , laşi,
septembrie - decembrie 1 98 1 , p. 1 7- 1 8.
2 Universitatea "Al. 1 . Cuza", laşi, Serviciul Resurse Umane, Dosarul de personal Ştefan
Cuciureanu, nepaginat.
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studenţilor"3 . Mai târziu, într-o Apreciere, acelaşi autor scria: "Pregătirea de
specialitate a tov. Şt. Cuciureanu este temeinică. Absolvent cu diplomă de licenţă
în franceză şi italiană, d-sa a trecut examenul de capacitate în ambele discipline, iar
în 1 938 a obţinut titlul de doctor în litere al Universităţii din Roma. Are cunoştinţe
solide în domeniul romanic, precum şi în cel al limbilor şi culturilor clasice,
greceşti şi latineşti.
'
Cu această pregătire, este firesc ca şi cursurile d-sale de romanistică, de
limbă şi literatură italiană să fie ţinute la cel mai înalt nivel. La aceasta se adaugă şi
talentul său pedagogic cu totul deosebit, ceea ce face ca studenţii să fie mulţumiţi
în cel mai înalt grad de cursurile şi seminariile tov. Cuciureanu. Cunoscând limba
italiană în toate subtilităţile ei, d-sa suplineşte cu mult succes obligaţiile unui lector
italian, care ar trebui să funcţioneze la disciplina respectivă. [ ... ] Traducerile din
limba latină şi din limba italiană ale tovarăşului Cuciureanu dovedesc un fin simţ al
limbilor respective şi un deosebit talent literar. Comunicările la sesiunile ştiinţifice
ale Universităţii se remarcă printr-o erudiţie care nu supără, fiindcă totul este expus
cu naturaleţe şi cu competenţă' ..t .
Acelaşi decan al Facultăţii de Filologie, Gavril Istrate, îl caracteriza, la
8 iunie 1 965, în următorii termeni: "Tovarăşul conferenţiar Ştefan Cuciureanu s-a
specializat în filologia romanică la Universitatea din Roma, unde a fost elevul lui
Giulio Bertoni. După ce a predat, mai mulţi ani, limba şi literatura italiană, s-a fixat
la filologia romanică, unde deţine cursul central încă din primii ani ai regimului
nostru. Bun cunoscător al limbilor clasice, latina şi greaca, precum şi al celor
romanice, italiana, spaniola, portugheza, el are avantaj ul de a se orienta, cu mare
uşurinţă, în întregul domeniu al romanităţii. Studiile şi articolele sale se disting
printr-o informaţie largă şi printr-un stil deosebit de atrăgător. Are, în plus, calităţi
didactice deosebite. Este deosebit de apreciat de studenţi" .
În Propunerea pentru transformarea postului de conferenţiar de la Catedra
de limba română (XXI), poziţia 3, ocupat de tov. conferenţiar Cuciureanu Ştefan,
în post de profesor, se poate citi: "El abordează, deopotrivă, probleme de literatură
română cât şi de italiană, interesându-1 în special raporturile literare şi culturale
dintre aceste două popoare. Este autorul unei gramatici a limbii italiene, al unor
articole despre Aristofan, Miguel de Cervantes y Saavedra, Dante, Horatiu etc.
D-sa are şi talent literar remarcabil, dovedit atât printr-o serie de traduceri din
limbile italiană sau latină, cât şi prin poezii originale publicate. A prezentat
numeroase comunicări în cadrul sesiunilor ştiinţifice ale Universităţii, cum sunt:
Dante în româneşte, Proza lui Leonardo da Vinei, Ecouri danteşti în poezia lui
Eminescu şi altele"5 .
3

ldem.

5

ldem.

4 Idem.
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Aceleaşi cuvinte elogioase se pot citi şi în caracterizarea din anul 1 974: "În
ultima perioadă, activitatea sa didactică s-a concentrat în direcţia asigurării
pregătirii corespunzătoare a studenţilor care se pregătesc ca profesori de limbă şi
literatură italiană. Majoritatea obligaţiilor didactice ale acestei secţii au fost
preluate de către prof. Şt. Cuciureanu şi rezultatele sunt cele scontate: temeinica sa
pregătire de specialitate, pasiunea sa pentru acest domeniu al culturii sunt bine
cunoscute. Comunică studenţilor informaţia exactă, stimulează curiozitatea
ştiinţifică.
Succesele sale ca pedagog se sprij ină pe o susţinută activitate de cercetare. Şi
în acest an, studiile sale, comunicările făcute în cadrul diferitelor societăţi au fost,
ca de obicei, bine primite. Este, incontestabil, unul dintre cunoscătorii profunzi ai
civilizaţiei, culturii şi literaturii italiene şi al relaţiilor româno-italiene. Nu mai
puţin cunoscut este lumii specialiştilor din ţară şi de peste hotare, în calitatea sa de
romanist'.6 .
Sub semnătura rectorului Universităţii ieşene, la 1 4 septembrie 1 967, se
scria: ,,Foarte bine pregătit în specialitate (filologia romanică). Cunoaşte la
perfecţie mai multe limbi, printre care italiana, franceza, greaca, latina, germana
etc. Are mari calităţi pedagogice şi se bucură de multă simpatie în rândul
studenţilor. Lecţiile sale sunt urmărite cu interes de către aceştia"7, iar la
1 5 noiembrie 1 968 se consemnau următoarele: "Foarte bine pregătit în specialitate
(filologie romanică). Cunoaşte la perfecţie mai multe limbi, printre care italiana,
franceza, germana, spaniola, greaca şi latina. Are mari calităţi pedagogice, o bogată
experienţă şi se bucură de multă simpatie în rândul studenţilor. Lecţiile sale sunt
urmărite cu atenţie şi interes de către aceştia. Este un cadru cu un deosebit talent de
predare, foarte cult, cu un apreciat talent literar.
Conf. Cuciureanu Ştefan are şi o frumoasă activitate ştiinţifică. Este autorul
unei gramatici italiene, a publicat articole de presă literară şi recenzii apreciate, în
diferite reviste, monografii, note. De o mare valoare sunt traducerile sale din limba
latină şi limba italiană"8 •
Cuvinte elogioase scriu şi unii universitari ieşeni, precum Richard Valter:
"Personalitate bine cunoscută şi unanim apreciată, profesorul Şt. Cuciureanu este
un om de ştiinţă util muncii de cercetare din catedră şi facultate. Studiile d-sale,
comunicările făcute în cadrul diferitelor societăţi au fost, totdeauna, bine primite.
Este, incontestabil, unul dintre cunoscătorii profunzi ai civilizaţiei, culturii şi
literaturii italiene, al relaţiilor româno-italiene. Nu mai puţin cunoscut este lumii
specialiştilor din ţară şi de peste hotare în calitatea sa de romanist. Competenţa sa
se pune în evidenţă în orice împrejurare"9 •
6 ldem.
7 Idem.
8 Idem.
9 Idem.
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Silvia Buţureanu şi Richard Valter consemnează: "Specializarea de filologie
comparată, însă, i-a permis şi conducerea unor cursuri de limbă şi literatură
spaniolă. Toate aceste capacităţi, precum şi o excelentă cunoaştere a limbilor
clasice, i-au conferit rolul unei adevărate autorităţi în catedră, praf. Şt. Cuciureanu
fiind, de fapt, profesorul tuturor disciplinelor cuprinse aici.
Ştefan Cuciureanu a îndrumat activitatea didactică şi ştiinţifică a
colaboratorilor mai tineri şi a format o adevărată şcoală de romanistică şi
italienistică la Iaşi. Cunoştinţele subtile în domeniul numeroaselor limbi romanice,
dar mai ales inegalat cunoscător al limbii italiene, prestigios om de ştiinţă, prezenţa
sa în catedră a fost şi rămâne o necesitate pentru toţi câţi lucrează aici.
În ultima perioadă, activitatea sa didactică s-a concentrat în direcţia asigurării
unei pregătiri foarte bune a studenţilor care vor să devină profesori de limba şi
literatura italiană. Pasiunea sa pentru acest domeniu al culturii este bine cunoscută
şi ea s-a transmis şi elevilor săi. Pe linia interesului în comunicarea informaţiilor de
profunzime, amintim numeroase conferinţe ţinute, pentru studenţi, asupra
umanismului italian, bază a umanismului universal" 10 .
Astfel de aprecieri se găsesc, în dosarul de la Serviciul Personal al
Universitătii, semnate de Cicerone Călinescu, în 1 949 ("Este un om cu o serioasă
pregătire intelectuală, îşi cunoaşte temeinic specialitatea, datoria şi-o face cu
punctualitate şi corectitudine"), Octav Tcaciuc, în 1 95 8 ("Are deosebite calităţi
didactice. Lecţiile sale sunt urmărite cu foarte mare interes de către studenţi"),
Al. Andriescu, M. Bordeianu, în 1 95 8 ("Este un cercetător cu pregătire foarte
solidă şi intensă. Lucrează bine şi, în plus, are talent").
În ce priveşte italiana Magistrului, Gavril Istrate ne relata că profesorul
italian Carlo Tagliavini îi spunea că Ştefan Cuciureanu "vorbeşte cea mai frumoasă
limbă italiană dintre toţi românii, cu mult mai elegant decât Al . Balaci", aserţiune
pe care a reluat-o într-un articol publicat de curând 1 1 •
4. Om al boemei ieşene

Am amintit de faptul că Profesorul era un personaj pitoresc al boemei ieşene.
Într-o referinţă dată la 8 aprilie 1 956 de către Iordăchescu, şeful serviciului
contabilitate al Universităţii, se precizează: "Singura lui slăbiciune este băutura.
Nu bea în fiecare zi, însă din când în când trage câte un chef de pomină" 12 , iar
Teoctist Galan afirma că: " Se lasă antrenat din când în când la băutură (niciodată
singur), achitând de cele mai multe ori singur consumaţia" 13 .
10

Idem.
Vezi Gavril lstrate, Profesorul Ştefan Cuciureanu, în "Cronica", Iaşi, anul XLIII,
nr. 12 1 decembrie 20 1 O, p. 3.
1 2 ldem.
1 3 ldem.
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În 1 968, sub semnătura rectorului, se preciza: " Consumă uneori băuturi
alcoolice, dar fără ca aceasta să aducă vreun prejudiciu în activitatea sa
pro fiestona1-"
a 1 4.
Caracterizându-se într-o autobiografie pentru dosarul personal, Profesorul
notează cu privire la viaţa boemă pe care o ducea îi1 anii respectivi: "Îmi place,
uneori, un pahar de vin mai mult, nu din patimă, ci din sociabilitate, răzbunând
parcă viaţa-mi săracă de odinioară ( . . . ). Nu sunt un om ambiţios, nici carierist, ci
blând şi iubitor de oameni, viaţa mea poate constitui obiectul unui roman şi într-o
bună zi îmi voi scrie amintirile dureroase. Mă cunoaşte multă lume, tocmai datorită
sociabilităţii firii mele" 1 5 .
Această slăbiciune i-a adus şi un mare necaz, din care doar el va fi ştiind cum
a ieşit. Conform unei Note de relaţii a Serviciului Cadre al Universităţii "asupra
comportării şi atitudinii nedemne ce a avut-o tov. Cuciureanu Ştefan, lector cumul
la Facultatea Istorie-Filologie, Universitatea Iaşi", din care rezultă că în seara zilei
de 26 octombrie 1 959, Ia un banchet dat cu ocazia ,,Zilei Universităţii " din Iaşi, Ia
care au fost invitaţi atât membri ai corpului didactic, cât şi reprezentanţi ai Sfatului
Popular din Iaşi, "În timpul petrecerii, pe la orele 23, au venit la Casa
Universitarilor Cuciureanu Ştefan şi Crăciun Victor. Aceştia consumaseră o
cantitate de alcool acasă la tov. Crăciun V. şi, fiind cu chef, s-au decis să vină şi Ia
banchet. Când au apărut Ia uşa de Ia intrare, portarul de serviciu i-a oprit şi a adus
Ia cunoştinţă tov. director Ciomei, care i-a oprit, sfătuindu-i să nu intre în sală, în
starea în care se aflau.
Tov. Crăciun a plecat acasă, iar tov. Cuciureanu, fiindcă a început să
gesticuleze şi să vorbească cu tonul ridicat, în cele din urmă tov. director Ciomei
i-a permis să intre şi 1-a dus într-o boxă a restaurantului, unde i-a adus şi nişte
gustări, lăsându-1 apoi, deoarece avea şi alte obligaţii.
După un timp, a urcat în sală şi tov. Cuciureanu, împreună cu tov. Ionescu
Vasi le şi acesta fiind cu chef. Ajungând în fumuar, Ionescu Vasile a intrat în sală,
iar Cuciureanu Ştefan a rămas în fumuar, unde se afla şi tov. Popovici, dirijorul
orchestrei, care era în pauză.
Tov. Cuciureanu Şt., ajungând lângă acesta şi cum era în stare de ebrietate, a
început să aducă insulte celor ce se aflau în sală, spunând că "Ce este cu caraghioşii
aceştia; asta este masă?, dacă i-ar vedea americanii s-ar. . . de râs, precum şi alte
6.
cuvinte insultătoare Ia adresa participanţilor Ia recepţie" 1
În declaraţia sa verbală luată în timpul anchetei dispuse, praf. Negru Vasile
arată
că a rămas indignat de vorbele ce i le-a adresat tov. Cuciureanu, care i-ar fi
"
spus: «Ce vă pasă vouă, că voi aveţi cu ce trăi, aveţi lefuri mari şi nu mai vedeţi pe
cei ce nu au ce le trebuie»" .
.

14 ldem.
15 Idem.
16 1dem.
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Tov. praf. Negru a vrut să-l lămurească, să-i arate că este greşit în păreri şi că
atitudinea lui poate fi considerată ca duşmănoasă.
La câteva zile după aceasta, a fost chemat la Serviciul de cadre pentru a da
unele lămuriri în ce priveşte prezenţa şi atitudinea lui la reuniune. La întrebările
puse, a declarat că-şi aminteşte că a venit în stare de ebrietate şi că a avut unele
discuţii, însă nu-şi aminteşte să fi adus injurii colegilor săi. Pentru aceasta a fost
aspru criticat, arătându-i că atitudinea sa este incompatibilă cu calitatea de cadru
didactic, că este o atitudine ce poate fi calificată ca duşmănoasă pentru regimul
nostru şi că face o serie de greutăţi în educarea tineretului studios" 17 •
Dosarul de personal nu conţine documente cu privire la finalizarea anchetei.
Cert este că nu au fost consecinţe grave pentru cariera sa didactică.
Boema ieşeană de după război, printre care se numărau Ion Istrati, George
Lesnea, Corneliu Baba, Florin-Mihai Petrescu, Florea Rarişte, Aurel Leon,
Dumitru lgnea, Nicolae Barbu, dar şi mai tinerii Corneliu Ştefanache, Horia
Zilieru, Ioanid Romanescu, Daniel Lascu şi mulţi alţii, a "asimilat" repede pe
intelectualul subţire, om de spirit posesor al unei vaste culturi, dispus oricând să
recite din Dante, Petrarca, Ariosto, Tasso, ori să scandeze din Ovidiu sau Horaţiu,
să reproducă pasaj e întregi din De bello ga/ico în latină, să povestească despre
aventurile proprii ca despre cele ale cutezătorului hidalgo dan Quijote de la
Mancha şi multe altele. Mintea sa astută 1-a făcut să-i fie căutată mereu compania.
Şi agapele la care participa, fie prin cramele podgoriilor de la Copou ori de pe
Bucium, fie prin crâşme precum "La Vidraşcu - Viaţă Lungă", din dealul
Copoului, La ,,Mavropol", şi La "Zissu" din Piaţa Sf. Spiridon, prin vestitele
localuri ale Iaşului - Trei Sarmale, Bolta Rece, Traian - sau alte "bombe"
îmbâcsite de fum şi miros acru de igrasie, precum TBC-ul (Tutun - Bar - Cafea)
din capătul Străzii Lăpuşneanu, ori altele cu pretenţii, ca cel de la revista
"
"
"Cronica , din "buricul târgului , erau veritabile şezători literare, căci adesea se
încingea câte un concurs ad-hoc de epigrame, în care Cuciureanu excela uneori.
Iată două mostre din astfel de creaţii, intitulate Inscripţii: "Fiecare-şi are partea: 1
Scrie Lesnea George cartea. 1 Foaia sare ca să-1 pupe, 1 Când peniţa i se rupe" .
Sau, când un conviv trebuia atenţionat asupra comportamentului, Profesorul pune
în rimă următoarele: " Cu purtare grosolană 1 Greu îţi vei atinge ţelul. 1 Maniera
cilibie 1 Insului îi place fe/uf' .
La o astfel de agapă, în iarna anului 1 948, pictorul Corneliu Baba avea să-i
facă un portret, pe care 1-a păstrat cu multă grijă. Despre acel moment, Onesim,
fratele Profesorului, îşi aminteşte: "Era într-o seară de iarnă a anului 1 948, în Iaşul
bântuit încă de foametea postbelică. Ne-am aşezat la o masă cu bădiţa Ştefan, să ne
mai încălzim. Lângă geam, vecini cu noi, erau profesorii de la Bellearte, veseli, în
frunte cu simpaticul Nicolae Popa.
17

ldem.
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Ştefan Cuciureanu văzut de Corneliu Baba

Afară viscolea, dar înăuntru era cald şi voie bună, vorba lui Goga: "La
orândă-i o beţie 1 Straşnică în astă-seară, 1 Nimeni nu mai vrea să ştie 1 Ce
vifomiţă e-afară . . . "
" « la trage-i tu o doină)), îmi spuse bădiţa. Şi am început cu Răsunet de la
Crişana a lui Ion Vidu. O ştiam din 1 944, când am luat premiul 1 cu corpul
refugiaţilor bucovineni în Banat, pe Malul Mureşului, lângă Săvârşin. A fost o
mare serbare la care a participat şi familia regală, invitată de baronul Stârcea
Mocioni, ca organizator.
În timp ce cântam în seara aceea, s-a aşezat, discret, lângă noi, profesorul
Corneliu Baba şi a început să deseneze. Nu i-a plăcut cum am ieşit eu din profil şi a
vrut să rupă desenul, dar eu am insistat să-1 lase aşa. A continuat apoi cu mine din
altă poziţie, după care l-a desenat pe bădiţa Ştefan din profil. Acum, când au trecut
o sută de ani de la naşterea marelui pictor ( 1 8 noiembrie 1 906), mă gândesc la
seara în care doina lui Vidu i-a răscolit sufletul; căci, născut la Craiova, era «fiul
unui cunoscut pictor bănăţean)), după cum ne spune Eugen Şileriu. 1 8.XI.2006" 1 8 .
Uneori, exersând în sportul său preferat: pescuitul cu undiţa, fie pe Prut, pe
lacul Ciric, pe alte bălţi din j urul Iaşului, ori vara, la mare, în vizită la fratele său
Onesim, când "am tăcut o nemaipomenită mortalitate printre guvizi şi am
experimentat ţaparina la scrumbie", după cum scria pe o ilustrată trimisă de pe
litoral, în 6.VIII . 1 965, profesorului Gavril Istrate 1 9 . La întoarcerea de la pescuit, din
satele de pe Prut, absolut de fiecare dată, dăruia unui copil dintr-o familie
numeroasă de oameni necăjiţi întreaga captură de peşte.
18

Text aflat în arhiva noastră, Vasile Diacon.
19 Ilustrată din arhiva personală a profesorului Gavril Jstrate. Aceluiaşi destinatar, pe o ilustrată
din 1 2 . VII. 1 958, îi scria despre pasiunea sa: "Aici, de ieri, s-a făcut frumos. Am prins guvizi, raei şi
un crap, în Dunăre" .
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Nopţi întregi, la un pahar de vin, lŞl mcărca bateriile depănând cu bădia
Gheorghe Velişcu, cel poreclit Ghiţă Loz în Plic - vânzătorul de Iazuri -, amintiri
din anii petrecuţi în satul natal împreună cu alţi copii care aveau să devină nume
mari în spaţiul bucovinean, dacă amintim fie şi numai pe istoricul Ilie Corfus şi pe
geologul Liviu Ionesi, ori din cele savuroase, trăite în Italia.
Despre un astfel de moment, poetul Nicolae Turtureanu povesteşte: " Tot
acolo, la Casa Universitarilor Iaşi, aveam să petrec, mult mai târziu, minunate ore
cu profesorul de romanistică, Ştefan Cuciureanu, domn' Fănică între convivi,
doxat, dând cu tifla convenienţelor, pitoresc şi melancolic într-un mixaj inenarabil.
Odată l-am aflat, la Restaurantul "Traian" , stând la prelungită vorbă cu un vânzător
de loz în plic, un ins rotofei şi guraliv, care-şi făcea veacu ' prin Piaţa Unirii.
Rotofeiul fusese la fiica lui, în Italia, şi încerca să-i nareze lui domn' Fănică ce şi
cum e pe-acolo. Dar n-apuca să articuleze un sfert de propoziţie, că domn' Fănică
prelua . . . mingea şi îi ţinea o adevărată prelegere. Vânzătorul îl asculta smerit şi
umilit. Sublimitatea absurdului venea din faptul că profesorul îi vorbea în italiană,
.
.
" 20
1ar "1ozaru1", ev1"dent, nu ştla b oab-a... .
Într-o discuţie pe care am avut-o cu profesorul Gavril Istrate, domnia sa a
vorbit despre seminariile de "socializare" făcute ca urmare a recomandării
Ministerului prin anii '60 ai secolului trecut. Ne-a povestit cum îşi aducea grupa de
studenţi acasă, în biblioteca sa, unde le arăta studenţilor ediţii vechi din autori
reprezentativi ai Şcolii Ardelene, Biblia lui Samuil Micu, din 1 795 (Biblia de la
Blaj), ediţii princeps ale clasicilor literaturii noastre, autografe celebre, le vorbea
despre anii săi de studenţie etc.

Ştefan Cuciureanu văzut de PIM

20 Nicolae Turtureanu, Mai suna-vei, dulce corn. . ? ", în "Ziarul de Iaşi " , Iaşi, nr. 247 (6 1 56),
"
1 8 octombrie 20 I l , p. 6 A. Republica! cu acelaşi titlu în "Cronica veche" , laşi, anul II (XLV II I), nr. 3
( 1 4), martie 20 1 2, p. 22.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
.

278

Vasile Diacon

10

Profesorul Ştefan Cuciureanu, neavând o situaţie locativă adecvată unei
astfel de conduite, şi-a luat studenţii şi a făcut multe seminarii prin Parcul Copou
sau prin cel al Expoziţiei, fie la câte o cofetărie sau chiar la o . . . bere. Această
modalitate de a lucra cu studenţii, se pare, a dus la obiceiul de a lipsi uneori de la
îndatoririle profesiei.
Ne povesteşte profesorul universitar Constantin Frâncu că, student fiind,
trebuia să dea, împreună cu colegii săi de grupă, ultimul examen al unei sesiuni, cel
de romanistică, şi cum Profesorul nu venea, 1-a căutat, împreună cu ceilalţi
studenţi, prin localurile Iaşului, dar 1-au găsit la pescuit pe malul Ciricului şi, astfel,
proba a putut fi susţinută.
Deşi s-a afirmat că profesorul Cuciureanu "nu lipsea de la lecţii şi nu
întârzia"2 1 , din reacţia decanului Gavril Istrate se înţelege altceva: ,,Alţi elevi au
adus laude «nedrepte)) fără să le fi cerut cineva acest lucru. Ce încredere mai poţi
avea în cineva care scrie textual: nu lipsea niciodată la curs, când se ştie că la
capitolul acesta lăsa de dorit câteodată? Era un obicei care-şi avea tradiţia în viaţa
universitară din Cernăuţi. Dar omul care i s-a conformat în cea mai largă formă a
fost profesorul de filosofie Ion Petrovici, de la Iaşi, care locuia în Bucureşti şi
venea o dată pe lună, când nu-şi preda cursul, ci făcea câte o conferinţă despre
Kant, despre Schopenhauer ori despre Bergson, anunţată din timp de ziarul
local"22 .
Incomparabil causeur, Ştefan Cuciureanu poate fi considerat ca ultim
reprezentant al unei boeme universitare sui-generis, un punct de referinţă la care se
raportează mulţi dintre contemporanii săi, care exclamă sincer: "Cum să nu
preluăm - cu nonşalanţă - ceva din impasibilitatea inconfundabilului Magistru
Cuciureanu! "23 , aşa cum o face şi scriitorul Val Gheorghiu.

5. Omul din umbră
Un aspect deloc cunoscut al activităţii profesorului Ştefan Cuciureanu îl
constituie colaborarea sa cu organele de securitate. Nu am vrea să se interpreteze
greşit acest lucru. Din capul locului ţinem să facem precizarea că nu este vorba
despre racolarea Profesorului ca "turnător", ci recrutarea sa ca agent, cu numele
conspirativ "Gheorghe Andrei", cu scopul de a supraveghea informativ persoanele
care au fost în conducerea fostului Institut de Cultură Italiană din Iaşi, de a
identifica cine erau respectivele persoane şi dacă desfăşurau activităţi suspecte în
înţelesul celor urmărite de către organele de securitate din acele vremuri.
21
Ion Popescu-Sireteanu, Profesorul Ştefan Cuciureanu, în "Cronica", laşi, anul XXI, nr. 25
( 1 064 ), 20 iunie 1 986, p. 6.
22
Gavril I strate, Profesorul Ştefan Cuciureanu, în "Cronica", laşi, anul XLIII, nr. 1 2 din
decembrie 20 1 0, p. 3.
"
23 Val Gheorghiu, De la Trnman la Cuciureanu, în "Ziarul de laşi , laşi, nr. 26 1 (5561 ),
1 0 noiembrie 2009, p. 6 A.
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Conform Dosarului R 302 715 al C.N.S.A.S., racolarea sa a avut loc în
decembrie 1 953, prin şantaj, pe bază de material compromiţător. 1 s-au reţinut ca
circumstanţe agravante activitatea intensă în cadrul Institutelor Italiene de Cultură
din Bucureşti şi Iaşi, legăturile sale cu foştii profesori ai Institutului Italian din Iaşi
şi anume cu Vincenzo De Ruvo, Ruggero Palmiere şi Francesco D'Alessandro, cu
toţii plecaţi din România şi stabiliţi în Italia, şi legăturile pe care le-a avut în anul
1 950 cu Giovanni Forgiarini, fost consul italian la Iaşi, plecat în 1 950 în Italia, cu
Michele Scammacca del Murgo e dell 'Agnone, fost ministru al Italiei la Bucureşti,
expulzat din R.P.R. pentru activitate de spionaj , precum şi cu Giuseppe Puri Purini,
fost prim-secretar al Legaţiei Italiei, şi el cunoscut cu activităţi de spionaj .
Oricine îşi poate imagina ce reprezenta, în anul 1 953, acuzaţia că a avut
legături cu un spion capitalist. Şi aceasta la puţin timp după ce Tribunalul Militar
Bucureşti a judecat, în perioada 1 1 - 1 7 septembrie 1 95 1 , ceea ce presa românească
a mediatizat îndelung, Procesul unui grup de spioni, trădători şi conspiratori în
serviciul Vaticanului şi a[/} Centrului italian de Spionaj. În acest dosar au fost
arestaţi, acuzaţi şi condamnaţi pentru conspiraţie împotriva statului "conspiratori în
serviciul imperialismului anglo-american şi al Vaticanului", după cum se reţine în
sentinţă: Eraldo Pintori, ataşatul cultural al Legaţiei Italiei la Bucureşti, condamnat
la muncă silnică pe viaţă şi cu pierderea tuturor drepturilor civile; Pietro Emeste
Clemente Gatti, capelanul Bisericii italienilor din Bucureşti, care ar fi fost recrutat
de către Michele Scammacca del Murgo e dell 'Agnone şi de către Giuseppe Puri
Purini, condamnat la 1 5 ani de temniţă grea şi degradare civică pentru zece ani,
precum şi Augustin Pacha, episcopul romana-catolic al Banatului şi Timişoarei,
condamnat la 1 8 ani temniţă grea şi pierderea drepturilor civile pentru zece ani
(avea să moară, în toamna anului 1 95 1 , la Canalul Dunăre-Marea Neagră);
Adalbert Boros, directorul Seminarului romana-catolic din Timişoara; inspectorii
generali şcolari Lazăr Ştefănescu şi Gheorghe Săndulescu, condamnaţi la muncă
silnică pe viaţă şi cu pierderea tuturor drepturilor civile; Iosif Schubert, preotul
canonic al Catedralei catolice din Bucureşti, care a primit o condamnare cu
închisoare pe viaţă şi cu pierderea drepturilor civile; Iosif Waltner, prelat papal şi
directorul Diecezei romana-catolice din Timişoara, condamnat la 1 5 ani de muncă
silnică, cu pierderea tuturor drepturilor civile; lohannes (Ion) Heber, sacerdot
romano-catolic, secretar al Diocezei romana-catolice din Timişoara, condamnat la
zece ani de muncă silnică, cu pierderea tuturor drepturilor civile, şi ultimul, un
doctor din Bucureşti, Petre Ţopa, condamnat la zece ani de temniţă grea şi
pierderea drepturilor civile pentru aceeaşi perioadă24 . Tuturor condamnaţilor li
s-au confiscat averile. Majoritatea celor incriminaţi au primit şi amenzi penale
consistente, au fost obligaţi la plata unor importante sume către Stat, cu titlul de
despăgubiri, şi, evident, consistente cheltuieli de judecată.
24

Despre soarta acestor de!inu!i Eraldo Pintori tipăreşte volumul Memorie. Carcerato in

Romania, Assisi, Casa Editricehttp://cimec.ro
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Aşadar, în faţa unei astfel de insinuări, mai mult sau mai puţin directă, într-o
astfel de perspectivă, cu un tablou mai mult sumbru privind viitorul său şi cu un
trecut de eforturi considerabile, aflat pe punctul de a fi spulberat, prin voinţa unuia
sau altuia dintre reprezentanţii Securităţii, profesorul Cuciureanu nu a avut altă
ieşire decât satisfacerea cerinţelor ce i-au fost puse în faţă.
Interesul imediat al Securităţii era stabilirea unei legături, pentru început
epistolară, cu Giovanni Forgiarini, fostul consul italian de la Iaşi, care, ajuns în
Italia, a făcut parte din comitetul de conducere al Asociaţiei italienilor refugiaţi din
România, pentru ca mai târziu să poată fi contactat direct, în Italia, fie prin
intermediul lui Ştefan Cuciureanu, fie printr-un alt agent, substituit lui Ştefan
Cuciureanu. În Nota de prezentare se precizează clar că scopul acestei acţiuni "este
acela ca agentul nostru să ia legătura cu Giovanni Forgiarini, în vederea creării
condiţiilor necesare de a deveni un element principal pentru serviciul de spionaj
italian" .
O altă direcţie de acţiune, tot epistolară, a constituit-o restabilirea contactelor
cu Luigi Grillo, fost director al Institutului de Cultură Italian din Iaşi, care avusese
mai multe legături în România, printre care şi o metresă la Iaşi, în persoana
Gabrielei Motaş. Corespondenţa cu aceasta, sub supravegherea Securităţii, a
funcţionat normal, Luigi Grillo urmând a fi folosit în cazul în care Giovanni
Forgiarini nu ar fi răspuns profesorului Cuciureanu, acesta ar fi transmis eventuale
mesaje de la Profesor către Giovanni Forgiarini cu acelaşi scop al restabilirii
contactelor.
Nu ştim cât a durat colaborarea Profesorului cu Securitatea pe această relaţie.
Printr-un document din 23 iulie 1 962, deci la zece ani de la recrutare, se
transmiteau fişele personale ale numiţilor Cuciureanu Ştefan şi Ştefan Emilio,
"agenţi în problema italiană, care au posibilitatea de a fi marşrutizaţi la Legaţia
Italiei din Bucureşti" .
Caracterizarea activitătii profesorului Ştefan Cuciureanu pe această linie este
edificatoare: "În decursul colaborării acestui agent cu organele noastre, se arată în
Nota de prezentare, s-a dovedit că este un element cinstit, sincer, inteligent, cu
dragoste de muncă pentru a-şi îndeplini sarcinile ce i-au fost trasate de organele
noastre şi a respectat cu stricteţe conspirativitatea" .
Ne lipsesc alte informaţii cu privire la activitatea Profesorului ca agent în
problema italiană. Dosarul C.N.S.A.S., la care ne-am referit, are doar şase pagini,
numerotate de la 1--6, care sunt extrase dintr-un alt dosar, unde erau paginate de la
fila 1 06 la 1 1 1 .
În prezentarea pe care am făcut-o acestui aspect al activităţii lui Ştefan
Cuciureanu, am insistat mai pe larg asupra unor amănunte pentru a putea permite
oricui să vadă că Profesorului nu i se poate agăţa eticheta de "turnător",
neputându-i-se întina memoria sub nicio formă.
Profesorul Ştefan Cuciureanu, luminos, generos şi de o omenie aparte, cu
toate cele bune şi rele, la un loc, rămâne o figură emblematică în peisajul spiritual
ieşean din deceniile V-IX ale veacului trecut.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Magistrul bucovinean Ştefan Cuciureanu trece în lumea drepţilor la
30 decembrie 1 986, la vârsta de 75 de ani şi jumătate, fiind înhumat în Cimitirul
"
"Eternitatea din Iaşi.

ANEXE
Anexa 1
Autobiografie depusă în dosarul de cadre de Ia Serviciul personal
al Universităţii "AI. 1. Cuza" din Iaşi
Autobiografie25
Sunt născut în 20 iunie 1 9 1 1 în corn. Frătăuţii Vechi, fostul judeţ Rădăuţi, din
părinţi proletari agricoli. Tatăl a muncit cu ziua pe la chiaburi, fiind până şi gropar în
sat. Şi noi, copiii, am muncit împreună cu dânsul pe la bogătaşi. Am îndurat foame şi
privaţiuni şi ne-am dezvoltat debili. Am învăţat toţi copiii bine la şcoală. Pe doi,
subsemnatul şi un frate mai mare, ne-a dat învăţătorul din sat la şcoală mai departe.
Fratele mai mare, Gheorghe, a murit în anul al doilea de Universitate, de tuberculoză.
Rămânând eu cel mai mare, după ce am ieşit profesor, l-am dat pe fratele Onisim la
liceu şi pe sora Valeria la Şcoala Normală. l-am întreţinut completamente în şcoli
până ce au ieşit la slujbă. Actualmente fratele Onisim este inginer agronom la
S.M.T.26-ul de la Chimogeni, raionul Negru-Vodă, reg[iunea] Constanţa, iar sora
Valeria este învăţătoare în corn. Voitinel, raionul Rădăuţi, reg[iunea] Suceava.
Părinţii au murit înainte de vreme, mama la 5 8 ani, tata la 60 ani, de boli. Munca şi
privaţiunile i-au dus la mormânt înainte de vreme. Am fost 727 copii, dintre care
numai 4 trăim. Celălalt frate în viaţă, Filimon, a rămas în sat cu bruma de pământ
( 1 ha) rămas de la părinti.
, Cei trei care am plecat la şcoli şi apoi în lume n-am avut de
unde primi nicio palmă de pământ. În vacanţa dintre clasa a 4-a şi a 5-a am lucrat la
Fabrica de Postav de la Buhuşi.
Liceul l-am urmat la Rădăuţi ( 1 922-1 929). Din anul al cincilea, am fost
primul în clasă. La bacalaureat am reuşit primul din 4 licee prezentate la Suceava
(iulie 1 929). Universitatea am urmat-o la Cernăuţi. Diploma de licenţă poartă nota
"
"cu distincţie şi calificativul cum laude. M-am întreţinut singur în şcoli cu
meditaţii şi bursă, ba chiar, ca elev de liceu şi student, am putut să-mi ajut părinţii.
După ce mi-am terminat stagiul militar la Bat. 2 Inf. Uşoară din Rădăuţi, am fost
numit prof. supl. de liceu la Şcoala comercială superioară din Satu-Mare
( 1 934--1 936). La Universitate am urmat limbile clasice şi limbile şi literaturile
franceză şi italiană.
25

Universitatea ,,Al. 1. Cuza" Iaşi, Serviciul Resurse umane, Dosarul personal Ştefan Cuciureanu,
nepaginat.
26
S.M.T. Staţiunea de Maşini şi Tractoare.
27 Fratele său Onisim numără 1 4 copii.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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În 1 936 am reuşit la concursul pentru bursă în străinătate. Statul m-a
întreţinut la Şcoala Română din Roma ( 1 936-1 938). În 1 93 8 am luat doctoratul la
Universitatea din Roma cu media 1 O. Din 1 93 8 până în 1 945 am funcţionat ca
profesor de liceu în Bucureşti (liceele: Gh. Şincai, Titu Maiorescu, Matei Basarab,
Petru Rareş). Am luat două examene de capacitate (franceză şi italiană). În 1 iulie
1 945 am fost numit asistent de italiană la Universitatea din Iaşi, apoi lector (prin
concurs, media maximă
20). Am suplinit catedra de filologie romanică şi am
ţinut şi un curs de istoria limbii franceze. În 1 952, desfiinţându-se toate
specialităţile la care predam, am plecat ca praf. de matematică la şcoala de ciclul II
din corn. Prisecani (Iaşi). După trei luni am fost numit cercetător ştiinţific
(colectivul de filologie) la Filiala din Iaşi a Acad. R.P .R. Din 1 954, reînfiinţându-se
filologia romanică la Universitate, am fost însărcinat cu predarea ei până în
momentul de faţă. În 1 956 am trecut concursul de cercetător ştiinţific principal,
Filiala Iaşi a Acad. R.P.R. În sept. 1 957 am fost numit preşedinte al Comisiei
exam. de maturitate Focşani.
-

Activitatea sindicală, socială, culturală
Am activat ca responsabil cultural al Apărării Patriotice, Iaşi. Am ţinut
conferinţe, am scris articole la ziarul local. Am fost responsabil de presă al
Sindicatului de învăţământ, conducând colectivul respectiv, scriind eu însumi
articole cu realizări în învăţământul local de toate nivelele. Am ţinut conferinţe pe
linie de S.R.S.C. Am participat activ la viaţa sindicală.

Activitate didactică şi ştiinţifică
La Universitate am predat: limba şi literatura italiană, istoria limbii franceze
şi filologia romanică. Am ţinut conferinţe comemorative (Leonardo da Vinei,
Aristofan, Cervantes, Ovidiu, Goldoni).
Am publicat studii în revista Academiei, a Universităţii, "Iaşul literar", "Limba
română", articole în ,,Iaşul literar'', ,,Flacăra Iaşului" (mai înainte în ,,Lupta Moldovei").
Amintesc din lucrările ştiinţifice mai importante: Gramatica limbii italiene, Giovanni
Pascoli şi limba română, Corespondenţa diplomatică a lui G. G. Cantacuzino
(,,Analele Academiei Române"), G. Bertoni, Originea unor versuri din variantele lui
Eminescu, Reflexe eliadiste în poezia de început a lui Eminescu, Aristofan, Limba lui
A. N Pîcleanu, Traduceri provensale din Alecsandri, Manuscrisul de gramatică
românească a/ lui P. E. Bosi, Ultima versiune românească a Eneidei, Cervantes ş.a.
Actualmente lucrez la: Contribuţiuni istorica-literare (volum), traducerea
Cidului spaniol, din Pascarella, Ovidiu, Mistral, Pascoli; Glosarul dialectal al cam.
Voitinel, Terminologia piscicolă pe valea de sus a Sucevei, Marea în poezia lui
Ovidiu, Limba lui Eminescu, Chrestomaticul lui [Th]. Racoce, Construcţii dialectale
italiene, Opera lui Goldoni ş.a.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Am participat la sesiunile Acad. R.P.R., prezentând comunicări ştiinţifice.
Idem la şedinţele Filialei Iaşi a Acad. R.P .R. şi la sesiunile ştiinţifice ale
Universităţii din Iaşi.

Concluzie
Ca origine socială, sunt fiu de proletar agricol. Mi-am câştigat viaţa şi poziţia
socială prin învăţătură. N-am avut nici rubedenii protectoare, nici avere, nici nu
m-am ridicat prin politică (în trecut n-am făcut niciun fel de politică interesată sau
şovină). După 23 august, am lucrat în munci de răspundere la zidirea societăţii
socialiste. N-am avut şi nici n-am niciun fel de avere. Omiteam să spun că în
timpul războiului n-am fost pe front. Unitatea mea se chema Batal. 3 auto Roman
(unde am condus Şcoala tehnică militară de ucenici mecanici auto); m-am căsătorit
în 1 947, după ce am terminat de a-mi ajuta şi îngrij i familia, cu Georgeta
Vartolomei, actualmente doctoriţă la Spitalul "Izolarea" .
Sunt indisolubil legat, prin originea socială şi prin lupta pentru viaţă, de clasa
muncitoare. În vremea înfloririi naţionalismului şovin, mai ales în Bucovina, n-am
militat în niciun fel în rândurile neisprăviţilor înnebuniţi de idei primitive. Mi-am
văzut de studii, la care am fost întotdeauna fruntaş. Spun acest cuvânt nu din
mândrie, ci pentru a fi cunoscut în mod real. Simt o înclinare permanentă spre
munca ştiinţifică şi rezultatele sunt cunoscute şi se vor arăta în viitor şi mai mult.
La Filiala Academiei sunt responsabil sportiv în Comitetul sindical. Ca sport
practic pescuitul cu undiţa. Îmi place uneori un pahar de vin mai mult, nu din
patimă, ci din socialitate, răzbunând parcă viaţa-mi săracă de odinioară. Totuşi,
aceasta nu face să-mi neglijez obligaţiile didactice şi ştiinţifice. A sosit vremea (am
47 ani şi sănătate cam şubredă) să-mi proporţionez cu totul viaţa.
Soţia a fost fiică de chiabur (ajuns la aceasta prin împroprietărire şi pensie de
locotenent de rezervă, invalid în războiul din 1 9 1 6- 1 8). Am convins familia să dea
pământul Statului, ceea ce a şi făcut. Ca şi caracter, nu sunt ambiţios, nici carierist,
ci blând şi iubitor de oameni. Viaţa mea poate constitui obiectul unui roman şi
într-o bună zi îmi voi scrie amintirile dureroase.
Mă cunoaşte multă lume, tocmai datorită sociabilităţii firii mele. Ar putea da
referinţe precise despre mine: 1 . Tov. Victor Neculce, praf. Universitatea Iaşi;
2. Avram Roibu (Schlirf), Str. Schitu Măgureanu, nr. 39, fost responsabil cu cadrele
,,Apărării Patriotice", actualmente director de fabrică în Bucureşti şi, mi se pare, pe
lângă Preşed. Consil. de Miniştri; 3 . Galan Teoctist, Univ. Iaşi; 4. Istrate Gavril,
decanul Fac. de Filologie; 5 . Ivănescu Spiridon, contabil-şef la Universitate; 6. Scînteie
Arcadie, praf. liceu Rădăuţi; 7. Filimon Cîrdei, Univ. Iaşi; 8. Al. Andriescu, Univ. Iaşi;
9. Teodor Al. Munteanu, Bucureşti, Str. Popa Savu 52; 1 0 . Florea Ruţu28, sculptor, Iaşi;
29
1 1 . Mihai Dăscălescu , pictor, Iaşi; 1 2. Praf. Calinicenco, Univ. Iaşi.
28

29

Florea Ruţu ( 1 922- 1 984 ), sculptor ieşean.
Mihai Dăscălescu, pictor
ieşean, elev
al lui Corneliu Baba.
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Iaşi, l O.X. 1 957
Şt. Cuciureanu

Anexa II
Scrisoare de la 1. E. Torouţiu30
Iubite Motănaş3 1 ,

Nu ştim în ce ape te scalzi; judecând însă după rectitudinea morală şi a
caracterului pe care le-am cunoscut, credem că tot în binefăcătoarele şi eterne ape
ale Iordanului. De aceea vom fi în scrisoarea noastră deschişi, fără nicio reticenţă,
aşa cum ne-ai ştiut că ne comportam şi altă dată faţă de alţii şi faţă de O-ta
îndeosebi, cu toată francheţa.
Bunul nostru amic comun C-tin Turcu, care şi el nu s-a turcit, ne aduce
puţine ştiri despre O-ta, că umbli mereu la pescuit la Prut.
Şi iar ni-i aminte că nu pescuieşti în ape tulburi ...
Pasiunea pescuitului ştiam că o ai, iar acum, pe lângă plăcere, ea mai poate fi
şi rentabilă, contribuind la completarea menajului, pentru care brava Doamnă
soţioară de bună seamă că are destulă bătaie de cap, deoarece hrana o singură dată
pe zi la cantină pentru tinerei ca O-voastre n-ar ajunge.
Noi, aici, o ducem de tot rău şi greu. Sunt zile în care n-avem 20 lei în casă.
Niciun fel de cartelă. Şi de 3 1/2 ani am tot scotocit prin casă şi am vândut: perini
de sub cap, cearşafwi, plapome, cămăşi, iar acum am făcut o listă mare de cărţi şi
le-am oferit spre vânzare: dicţionare, dicţionare sinonime franceze, germane, istorii
ale literaturii germane, Colecţia de documente Eudoxiu Hurmuzachi, Meyers
Konversations Lexikon. Oferta am făcut-o pentru Academie şi pentru Institutul de
Istorie Universală. S-au ales ceva spre cumpărare, poate prin septemvrie, ni s-a
răspuns, din lipsă de fonduri.
Dacă vă scriem acestea, n-o facem cu alt gând, al jeluirii sau al vreunei
intenţiuni acoperite pentru vreo aluzie, Doamne fereşte, ci numai aşa ca să ştii unde
am ajuns şi cum trăim.
Prin decemvrie 1 950-ianuarie 1 95 1 , Doamna mea era să se prăpădească.
Anemie grozavă, de la bombardamente, continuă palpitaţie a inimii şi, colac peste
pupăză, dublă pneumonie cu infecţiunea bronchiilor, ceea ce a supus cordul la
eforturi şi mai mari.
I. E. Torouţiu ( 1 888- 1 953), istoric literar şi editor, fost director al "Convorbirilor literare"
între 1 939 şi 1 944.
3 1 Publicată de către Luca Bejenaru, sub titlul O scrisoare care acuză, pe baza unei copii puse
la dispoziţie de către Onisim Cuciureanu, cel care deţine originalul, în "Analele Bucovinei" , Rădăuţi,
anul I I, nr. 2 (4), iulie-decembrie 1 995, p. 47 1-1 73.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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trăit clipe de groază că voi rămâne singur, nemaiputând supravieţui şi eu
decât timpul de a lăsa hârţoagele în rânduială, după săvârşire. Trei milioane unităţi
de penicilină uleioasă şi o serie întreagă de alte medicamentaţii au salvat-o,
lăsând-o însă o umbră ambulantă, la înălţimea mea, cum o ştii, cu 40 kg 1 00 gr
greutate. Oase, pieliţă, artere, vene. Tuşeşte şi acum sec şi uscat şi ni-i în grijă de
pe acum să găsesc, pentru când se va răci timpul, un flacon de penicilină.
Cât despre mine: un cumul de maladii, dintre care ficatul face ravagii, cu
durerile sale noaptea mai ales, iar rinichii îmi arată prin urnflarea pleoapelor că nu
sunt mulţumiţi cum îi tratez, neglijându-i, pentru că altceva n-am ce să fac.
Totul nesărat nu se poate mânca.
Am avut mult de suferit de pe urma stigmatului că am întemeiat printr-o
muncă de rob timp de 30 ani o instituţie de cultură, pe care acum au desfiinţat-o cu
desăvârşire. Acolo-i o magazie de nu ştiu ce.
N-a mai rămas nimic.
Nu-i bai: nu-i moartea cailor după voia cânilor, dar loviturile măgarilor
m-au durut. Am fost trădat şi vândut pe toată linia.
Tot ce se vorbea în birou se raporta. Până şi lucrurile cele mai intime. Am
fost victima aruncată din sanie, ca să mă sfăşie lupii şi ca să scape teferi şi cu
servicii la aceeaşi instituţie mutată în altă parte.
Toţi au rămas cu servicii. D-1 Al. 1. 32, profesor. . .
Îndeosebi delaţiunile ş i invectivele numitului T . Al. M. au fost crâncene. S-a
lepădat de mine în nopţile de calvar când cântau cocoşii.
Curnnăţelul lui Ionescu a făcut inventarul pentru satisfacerea legii stocajului,
cu intenţionate omisiuni, pe care apoi le-a comunicat organelor de control, ca să
pună punctul exact pe i şi să mă poată târi într-un proces de sabotaj ce a ţinut şase
luni în şir, în care timp percheziţii peste percheziţii la domiciliu.
De atunci soţia mea s-a topit, de a coborât de la 52 kg la 40 kg.
Pe la 46-47 încă observam că T. Al. M. 33 primeşte cecuri de la autorul lui
Mitrea Cocor. "Pentru preţul cărei vânzări?", l-am întrebat odată. Cu feciorelnica
naivitate, mi-a răspuns: "Nu ştiu! Nu ştiu cum vin la asta! " Într-un timp când, la
mine fiind, îşi batjocorea pe fostul patron, - ştii de unde venise la mine - i-am
spus: "Va veni un timp când mă vei supune sudalmelor O-tale şi pe mine! "
După ce a stat 1 2 ani pe lângă mine, l-am ajutat cât am putut, l-am ridicat,
tipărindu-i 2 volume de versuri, între care se găsesc şi unele poezii bune,
- ingratitudinea s-a transformat în corul milieului în cea mai acerbă duşmănie, ca
unul care "a fost exploatat" . Îl duci pe umerii tăi obosiţi şi la urmă zice că-1 doare
curu' - sit venia verbis.
Am

32
33

Al. I. - Alexandru Ionescu.
T. Al. M. - Teodor Al.
Munteanu. / http://institutulbucovina.ro
http://cimec.ro
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Om din popor, ca şi D-ta, am ca şi poporul cu experienţele sale seculare gândire istorică, nu efemeridă. Vai de cel ce judecă şi acţionează efemerid! Fiecare
va trebui să dea socoteală la j udeţul de apoi.
Dacă-1 întâlneşti pe Nicolai Bagdasar, spune-i multe complimente şi
afectuoase salutări din partea mea şi a soţiei, lui ca şi Doamnei sale Ecaterina, dacă
nu i-am uitat numele - să n-o uite binele şi fericirile - .
Despre Gr. Scorpan, amicul Turcul neturcit îmi spune că ar fi la Bucureşti,
unde lucrează într-un colectiv la manuale didactice. S-o fi înroşit? Nu cred.
În Bucureşti a murit, primăvara asta, Artur Gorovei.
Sunt şi alţii mulţi morţi, dispăruţi, răniţi de moarte, dar cine ar sta să mai
întindă catastihul lor? Abia după retragerea lavei roşii se va vedea pustiul, seceta de
oamem.
În timpul acestui surghiun al meu spiritual, am trăit ca un anahoret, închis în
casă. N-am ieşit decât atunci când trebuia să mă prezint la proces, din care am
scăpat teafăr achitat, numai după ce am fost silit cu ameninţare cu închisoare pe
1 2 ani, să cedez Partidului totul, totul. Fireşte, n-am stat la îndoială. Mi-am luat
bastonul şi trei iconiţe de pe perete şi am plecat.
De atunci am tot lucrat: Exegeza Eminescu, 1 200 pagini scrise, se vor da la
tipar, dacă voi mai ajunge s-o tipăresc eu, cam 640-800 pg. Depinde de mărimea
literei. Cu St. D. L. 34 am ajuns la voi. 1 8 şi continuu acum la 1 9 . Am material mult
şi interesant, până la 32-36 voi. Totuşi eu voi zice amin la voi. 24, iar 25 Indice
general. De acolo va fi voia Domnului şi datoria generaţiei care-mi va urma să
continue sau nu colecţia.
Pe lângă acestea, am scris Cartea neagră. Inteligenţa D-tale va intui desigur
conţinutul. ..
Şi Nicolae Bagdasar a fost prin capitală, dar n-a venit să mă vază. Cine ştie.
Poate că a făcut bine. Nu-i ţin în nume de rău.
Şi acum, iubite motănaş, te las cu bine. Din partea soţiei mele şi din partea
mea delicatei D-tale D-nei soţi[i] multe complimente, eu îi sărut mâinile
respectuos. Soţia mea te salută, ca nişte vechi cunoştinţe ce suntem.
Ţi-am scris multe, de toate. Ghiveci de zarzavaturi, nu de la aprozaruri.
Ţi-am pus şi întrebări. Dar nu răspunde, nu-mi scrie nimic. E mai bine aşa. Dacă
n-ai cum ascunde scrisoarea asta, după ce o vei fi cetit, pune-o pe foc, deşi nu
conţine nimic subversiv.
Te îmbrăţişez şi salut cu drag, ITE.
4 august 1 95 1
34 St. D. L.- Studii şi documente literare.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

19

Profesorul Ştefan Cuciureanu - omul ş i opera (Il)

287

Anexa III
Scrisoarea lui Şt. Cuciureanu către fratele său Onesim,
din care reiese hotărârea lui de a începe să-şi scrie memoriile
Dragă Onisim3 5 ,
Am tot amânat trimiterea scrisorii şi iată-ne în 4. II. 1 986. Ce bine am făcut,
căci alaltăieri am primit pachetul cu pozele şi cartea; importante, importante, foarte!
Tu, la şasezeci ani?! Când şi cum? ! Mai înainte între două. Eu şi mai înainte.
Dintr-un grup sunt morţi secretarul Şcolii de la Roma şi Valentin Iorga. Poate şi
alţii, n-am cum să ştiu.
Iar microbiografia Ion Gr. Popovici mi-a produs un asemenea şoc amintiristic,
încât am şi apucat un Caiet de la vechile "Convorbiri", i-am pus vreo patru titluri şi
pornesc chiar de astăzi cu personalitatea lui Popovici, căci în amintita scriere lipsesc
date concrete şi corecte, din anul de Roma. Oricât s-a citat din acea vreme, este puţin.
Apoi chiar şi de după. Spun drept că m-ai pus pe drumul înfăptuirii cărţii de mult
proiectate şi de unul şi altul, cu mult îndenm cerute.
Trec iarăşi la decese: zilele trecute l-am îngropat pe Ion Antohe, de
pedagogie, mai înainte pe Zolineac, de la biologie.
Mandache, conform telefonului Valeriei către Lulu, citeşte şi priveşte la
televizor.
Şi acum fac pachetul pentru voi, aşa că vă doresc tot binele.
Şt. Cuciureanu

Anexa IV
Documente privind raporturile lui Şt. Cuciureanu
cu Direcţia Regională Iaşi a Ministerului de Interne
Ştefan Cuciureanu
Dosar R 3027 1 5

Documentul I3 6
Ministerul Afacerilor Interne
Direcţia regională Iaşi
Secţia II-a

2113
24 iulie 1 956

3 5 Toţi apropiaţii i-au spus ş i î i spun Onisim, după numele corect a l sfântului din calendarul
ortodox. Prenumele înscris în actul de identitate este Onesim.
36 C.N. S.A.S. Bucureşti, Dosar R 3027 1 5 . Pe coperta dosarului există menţiunea:
"Dosarul a
fost microfilmat azi 1 4.08. 1 973http://cimec.ro
de U.M. 0680/"http://institutulbucovina.ro
.
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Notă:
Priveşte pe agentul Cuciureanu Ştefan, conspirativ, " Gheorghe Andrei"
La data de 30 XII 1 953, a fost recrutat ca agent numitul Cuciureanu Ştefan,
conspirativ, "Gheorghe Andrei", cu scopul de a supraveghea informativ persoanele
care au fost în conducerea fostului Institut de Cultură Italiană din Iaşi, cine sunt
aceste persoane şi activitatea suspectă a acestui institut.
Despre numitul Cuciureanu Ştefan se cunosc următoarele:
Este născut la 20 iulie 1 9 1 1 în comuna Hurugene 7 - Rădăuţi, reg1unea
Suceava.
Este fiul lui Andrei şi Domnica, ambii decedaţi. Este de naţionalitate şi
cetăţenie română. Are ca studii Facultatea de Litere şi este profesor universitar.
Vorbeşte la perfectie limba italiană şi franceză.
'
În prezent este profesor la Universitatea Alex. Ioan Cuza" din Iaşi.
"
Domiciliază în Iaşi, Str. Harhas.
După terminarea cursului primar pe care l-a absolvit în comuna natală, se
înscrie la Liceul "Hurmuzachi" din Cernăuţi38 , pe care îl termină în anul 1 929.
După această dată, se înscrie la Universitatea din Cernăuţi (Fac. de Litere) pe
care o termină în anul 1 938, când îşi ia doctoratul.
În anul 1 936, pe baza unui examen dat la Universitatea din Cernăuţi, unde a
obţinut calificativul "excepţional", a fost trimis pentru a-şi continua studiile în
Italia, unde a stat timp de 2 ani, absolvind Academia Română din Roma.
Între anii 1 938-1 945, a fost profesor de limba italiană la diferite licee din
Bucureşti, şi anume: "Gheorghe Şincai", "Titu Maiorescu", ,,Matei Basarab" şi
altele.
Tot în această perioadă a satisfăcut şi stagiul militar la Cenzura Poştei
Centrale din Bucureşti, Batalionul 3 auto Roman şi Şcoala Tehnică Militară Auto,
de unde a fost lăsat la vatră cu gradul de plat. T.R. (sic!).
Menţionăm că nu a participat pe Frontul de Est şi de Vest.
În anul 1 945 revine în Iaşi unde este numit profesor la Institutul de Cultură
Italiană din localitate, unde a funcţionat până în anul 1 950 când a fost desfiinţat
acest institut.
Din anul 1 950 până în 1 954 a funcţionat ca profesor la diferite licee din Iaşi.
După această dată este încadrat ca cercetător la Filiala Academică R.P.R. din
Iaşi şi lector la Universitatea din Iaşi, unde funcţionează şi în prezent.
În anul 1 935 se înscrie în P.N.L., unde activează câteva luni, după care se
retrage, iar din anul 1 946 se înscrie în P.N.P., unde activează până la
autodizolvarea acestui partid.
În prezent nu face parte din nicio organizaţie politică.
37

38

Numele corect al localităţii este Hmjuieni, astăzi sat în comuna Gălăneşti, judeţul Suceava.
" din Rădăuţi.
Hurmuzachi
Corect, Liceul " Eudoxiu
http://cimec.ro
/ http://institutulbucovina.ro
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Este căsătorit din anul 1 947 cu numita Vartolomei Georgeta, medic, fiică de
chiabur, originară din comuna Dumeşti, raionul Truşeşti, regiunea Suceava.
Aceasta, atât în trecut cât şi în prezent, nu a făcut parte din niciun partid
politic.
Nu are copii.
Numitul Cuciureanu Ştefan are următoarele rude:
Cuciureanu Andrei, tată, ţăran sărac, nu a făcut rucmn fel de politică,
decedat;
Cuciureanu Dornnica, mamă, casnică, nu a făcut niciun fel de politică,
decedată;
Cuciureanu Onisim, frate, inginer agronom, la S.M.T. Chirnogeni, regiunea
Constanţa. Nu a făcut şi nu face politică.
Cuciureanu Valeria, soră, învăţătoare. Nu a făcut şi nu face politică (nu se
cunoaşte situaţia sa actuală);
Vartolomei Leon, socru, invalid de războiul din 1 9 1 6-- 1 9 1 8, dată când este
împroprietărit cu 5 hectare teren arabil. În prezent este categorisit chiabur. În trecut
şi prezent nu a făcut politică. Domiciliază în comuna Dumeşti, raionul Truşeşti,
regiunea Suceava;
Vartolomei39, soacră, casnică. Nu a făcut şi nici nu face politică. Domiciliază
în comuna Dumeşti, raionul Truşeşti, regiunea Suceava.
Numitul Cuciureanu Ştefan a [fost] recrutat pe bază de material compromiţă
tor, care a constat din:
1 . Activitatea intensă în cadrul Institutului Italian de Cultură din Bucureşti şi Iaşi.
2. Legăturile sale cu foştii profesori ai Institutului Italian din Iaşi, şi anume:
Vicenzo-Derude40, Rugero-Palniere41 , Francisco D. Alexandru42 , toţi plecaţi
definitiv din R.P.R., stabiliţi cu domiciliul în Italia.
3 . Legăturile pe care le-a avut în anul 1 950 cu Forgiarini Giovanni, fost
consul italian la Iaşi, plecat din ţară în anul 1 950, în Italia, şi Scamacca, fost
ministru al Italiei la Bucureşti, expulzat din R.P.R. pentru activitatea de spiona/3 .
În ancheta operativă la care acesta a fost supus în procesul recrutării a
declarat următoarele:
a. A dat declaraţii detaliate în legătură cu activitatea Institutului de Cultură
Italian din Iaşi şi despre personalul ce deservea acest institut;
b. A relatat organelor noastre relaţiile sale cu Institutul de Cultură Italian din
Bucureşti;
·

39

Nu este precizat numele de botez.

40 În realitate, Vicenzo De Ruvo.
41 Corect, Ruggiero-Palmieri.

42

Corect, Francisco D' Alessandro.
Pe marginea paginii, este scris cu cerneală, de către persoana care a primit Nota: "În ce a
constat legătura, cu ce caracter? Dacă un caracter de sabotaj, subversiv, duşmănos - atunci în ce a
constat materialul compromiţător?"
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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c. În cursul anchetei operative a dat declaraţii detaliate despre foştii profesori
ai fostului Institut Italian din Iaşi şi despre relaţiile acestora cu diferiţi cetăţeni;
d. De asemeni a relatat despre activitatea ministrului Forgiarini Giovanni,
fost consul italian la Iaşi şi a legăturilor acestuia din perioada când se afla în ţară;
e. De asemenea a relatat despre legăturile pe care le-a avut cu nwnitul
Scamacca, fost ministru al Italiei la Bucureşti, în anul 1 950, şi Puri Purini, fost
secretar al Legaţiei, ambii cunoscuţi cu activitate de spionaj .
De asemenea a mai dat o serie de declaraţii în care relata activitatea unor
elemente ce interesa organele noastre.
Precizăm că în aceste declaraţii nu a rezultat că vreo persoană cunoscută de
el ar fi desfăşurat activitate de spiona/4 .
De la data recrutării şi până în prezent, agentul Gheorghe Andrei"
"
ne-a furnizat o serie de materiale informative privind pe foştii membri ai fostului
Institutului Italian din Iaşi şi despre o serie de alte persoane urmărite de organele
noastre (anexăm copie45 după materialul mai important furnizat de acest agent46).
În decursul colaborării acestui agent cu organele noastre, s-a dovedit că este
un element cinstit, sincer, inteligent, cu dragoste de muncă pentru a-şi îndeplini
sarcinile ce i-au fost trasate de organele noastre şi a respectat cu stricteţe
conspirativitatea.
Este un pasionat pescar sportiv.
Datorită relaţiilor pe care agentul Gheorghe Andrei " [le-a avut] cu foştii
"
profesori ai fostului Institut Italian din Iaşi, printre care se afla şi nwnitul Grillo
Luigi, fost director al Institutului de Cultură Italian din Iaşi, şi ca unul care a creat o
serie de legături în R.P.R., printre care se află şi numita Motaş Gabriela, casnică,
fostă metresă a sa din perioada când se afla în ţară, datorită posibilităţilor agentului
Gheorghe Andrei", în anul 1 954 s-a început o combinaţie de preluare a acestui
"
canal prin aportul nostru de către noi. Pe baza unor planuri de dirijare a agentului
Gheorghe Andrei" , a intrat în relaţiile apropiate cu numita Motaş Gabriela, de la
"
care şi-a căpătat o deplină încredere şi împreună au compus o serie de scrisori pe
care le-au trimis nwnitului Grillo Luigi, în Italia. Relaţiile de corespondenţă dintre
nwnita Motaş Gabriela şi Grillo Luigi, din Italia, sub controlul nostru, s-au efectuat
cu scopul de a stabili dacă aceştia nu desfăşoară activitatea de spionaj împotriva
R.P .R. Lucrarea este în curs de desfăşurare.
Din unele materiale informative trimise Direcţiei II-a la M.A.I., Regiunea
Iaşi, rezultă că nwnitul Forgiarini Giovanni, fost consul Italian la Iaşi, plecat din
ţară în 1 950 în Italia, face parte din comitetul de conducere al Asociaţiei italienilor
refugiaţi din România şi foloseşte curierii diplomaţiei şi Legaţiei italiene pentru
corespondenţa cu rudele sale din R.P.R.
44 Pe marginea paginii, este scris cu cerneală, de către persoana care a primit Nota: Atunci în
"
ce a constat materialul compromiţător?"
45 La dosarul cercetat nu există aceste copii ! !
46 P e marginea paginii, scris cu cerneală, de către aceeaşi persoană care a primit Nota: "Î n ce
constă dovada, ce materiale ne-a
furnizat?" / http://institutulbucovina.ro
http://cimec.ro
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Forgiarini Giovani are domiciliată în oraşul Iaşi întreaga familie, care se
compune din Forgiarini Francesco, tată, Forgiarini Maria, mamă, Forgiarini Petra,
frate, Forgiarini Arma, soră şi Forgiarini Olga, soră. Nu se cunoaşte situaţia lor
actuală.
Datorită relaţiilor care au existat în trecut între agentul "Gheorghe Andrei" şi
Forgiarini Giovanni şi pentru infiltrarea agentului în rândul Asociaţiei italienilor
refugiaţi din România, propun următorul plan:
1 . Agentul "Gheorghe Andrei", va fi dirijat de a vizita la domiciliu familia
Forgiarini, cu scopul de a obţine adresa din străinătate a lui Forgiarini G.
Agentul nostru va motiva faţă de familia Forgiarini din Iaşi, această
rugăminte, că are nevoie de unele cărţi în limba italiană şi care să i le solicite din
străinătate. Tot cu ocazia acestei vizite, agentul va trebui să mai stabilească:
- Dacă Forgiarini Giovanni întreţine relaţii de corespondenţă regulat cu
familia sa;
- Dacă întreţine relaţii de corespondenţă prin curierii diplomaţiei italiene sau
pe alte căi legale;
- Dacă aceştia vor să emigreze în Italia şi dacă au fost vizitaţi la domiciliu de
anumite persoane care au fost în Italia şi care au avut legături cu Forgiarini G.
2. După obţinerea adresei lui Forgiarini Giovanni, agentul "Gheorghe
Andrei" va fi instruit de a trimite o scrisoare lui Forgiarini Giovanni, din Italia, în
conţinutul căreia, în afară de o serie de fapte fără nicio importanţă pentru organele
noastre îi va scrie următoarele:
La începutul scrisorii îi va cere scuze de tăcerea care a dat dovadă timp de
atâţia ani că nu a ştiut să preţuiească un om de la care poţi cere sprijin atunci când
are nevoie, că familia sa din Italia o duce bine.
În continuare, agentul va scrie despre situaţia sa actuală, adică că (sic! ) este
profesor la Universitate şi are mult de lucru şi regretă că nu-şi poate exercita
specialitatea sa (adică limba italiană), că discută cu mari colegi despre el, care îl
apreciază şi-1 admiră de soarta pe care o are şi viaţa pe care o poată să o ducă [sic! ] .
Tot în această corespondenţă, agentul nostru îi va solicita unele cărţi de
medicină pentru soţia47 sa şi care în ţară nu se găsesc (aceste cărţi vor fi stabilite
ulterior cu agentul).
Scopul acestei scrisori este acela ca agentul nostru să ia legătura cu
Forgiarini Giovanni, în vederea creării condiţiilor necesare de a deveni un element
principal pentru serviciul de spionaj italian.
Tot prin această măsură vom stabili dacă Forgiarini Giovanni se va interesa
şi de alţi profesori din Iaşi, care au funcţionat la Institutul Italian.
3. După ce agentul "Gheorghe Andrei" va primi răspuns la scrisoarea trimisă
lui Forgiarini Giovanni, îi va răspunde acestuia în cadrul unei scrisori cu conţinut
47 Soţia, Cuciureanu Georgeta, a fost medic în cadrul Laboratorului de hematologie al
Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi. A făcut cercetare ştiinţifică şi a publicat o serie de studii şi
articole de specialitate.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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în general banal, că s-ar putea ca în curând el sau un prieten al său să viziteze din
nou "vechile meleaguri" în calitate de membru al unei delegaţii şt[i]inţifico
cultural[e] şi speră să se revadă sau dacă este de acord să-şi stabilească un punct de
întâlnire.
Prin această măsură intenţionăm ca agentul nostru să plece în străinătate, cu
care ocazie să se întâlnească cu Forgiarini Giovanni, în scopul stabilirii activităţii
contrarevoluţionare a acestuia din străinătate.
În cazul în care agentul nu va pleca în străinătate, Direcţia II-a să studieze
"
posibilitatea trimiterii unui alt agent substituit agentului "Gheorghe Andrei , cu
scopul de a stabili cele de mai sus.
În raport de rezultatele obţinute se vor face noi propuneri.
4. În cazul că propunerea arătată mai sus nu va da rezultatele scontate, în
sensul că nu va primi niciun răspuns de la Forgiarini Giovanni, agentul "Gheorghe
"
Andrei , va fi dirijat ca în corespondenţa pe care o întreţine cu Grillo Luigi, din
Italia, să-I roage pe acesta de a trimite lui Forgiarini Giovanni, unele veşti din
partea sa şi regretă faptul că nu a primit răspuns la scrisorile pe care i le-a trimis.
Această măsură se ia în scopul de a-l substitui la început pe Grillo Luigi în relaţiile
de corespondenţă dintre agentul nostru şi Forgiarini Giovanni, în vederea cre[ă]rii
posibilităţilor în viitor.
După îndeplinirea acestei sarcini, va fi aplicat punctul 3 din prezentul plan.
În raport de rezultatele obţinute se vor lua măsuri corespunzătoare.
Locotenent
ss. David Iancu

Lt. maj or
ss. Dulică Iosif
Văzut, Colonel
48
ss. N. V. Pandelea
*

*

*

Documentul 1149
Republica Populară Română
Ministerul Afacerilor Interne
Direcţia Regională Iaşi
242/ 1 94 7 la 1 7 iulie 1 962
48

Strict secret
C-P
Intrare nr. 339076
anul 1 962, luna VII, ziua 23

Dosarul conţine doar această notă, repaginată 1--6, iar fosta paginare a fost 1 06-- 1 1 1 .
La C.N.S.A.S. mai există două dosare privind pe un alt Ştefan Cuciureanu, un locotenent
colonel de armată, născut la 20 aprilie 1 9 1 1 , in comuna Dângeni, judeţul Botoşani. În dosarul 9 885
(R 026372) al inforrnatorului It. col. Cuciureanu Ştefan, nume conspirativ " Mitică", se află, intre
paginile 36--39, documente referitoare la Ştefan Cuciureanu, profesorul din laşi.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Către
M.A.I. Direcţia II-a Bucureşti
La ordinul dir[ecţiei] n[oastre] 242/338 1 93 din 3 iulie 1 962, înaintăm alăturat
fişele personale ale numiţilor Cuciureanu Ştefan şi Ştefan Emilio, agenţi în
problema italiană, care au posibilitatea de a fi marşrutizaţi la Legaţia Italiei din
Bucureşti.
Şeful Direcţiei regionale
Colonel de Securitate,
Zadran Gheorghe

Şeful Biroului II
Cpt. Rusu Ioan
*

*

*

Documentul III
Ministerul Afacerilor Interne
Direcţia Regională Iaşi

Biroul II Independent
1 7 iulie 1 962

Fişa personală.
Cuciureanu Ştefan
S-a născut la data de 20 iulie 1 9 1 1 , în comuna HUijuieni, raionul Rădăuţi,
regiunea Suceava, fiul lui Andrei şi Domnica, de naţionalitate şi cetăţenie română,
absolvent al Facultăţii de Litere, neîncadrat politic, în prezent conferenţiar la
Universitatea "Al. 1. Cuza" din Iaşi şi cercetător ştiinţific la Filiala Iaşi a
Academiei R.P.R., cu domiciliul în Iaşi, Str. Harhas, nr. 3 .
După c e termină cursul primar în comuna natală s e înscrie l a Liceul
" din Cernăuţi, terminându-1 în anul 1 934. Între anii 1 934- 1 936 a
Hurmuzachi
"
funcţionat ca profesor suplinitor la Şcoala Comercială Superioară din Satul Mare.
În urma unui concurs sustinut la Universitatea din Cernăuti, în anul 1 93 6 a
fost trimis bursier al statului român la Şcoala Română din Roma, Italia, unde timp
de 2 ani s-a specializat ca profesor de limba şi literatura italiană.
Între anii 1 938-1 945, sus-numitul a funcţionat ca profesor suplinitor şi apoi
profesor titular de limbă italiană şi franceză la diferite licee din Bucureşti. În anul
1 945 s-a stabilit în Iaşi şi ca urmare a recomandării primite din partea profesorului
Vicenzo De Ruvo, fost director al Institutului de Cultură italian din Iaşi, a fost
,
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numit asistent la Facultatea de Litere, s.eeţia limba şi literatura italiană. De la
această dată el a funcţionat rară întrerupere la Universitatea ieşeană, trecând prin
'
gradele de asistent, lector, iar, în prezent, conferentiar.
În perioada 1 945-1 948, Cuciureanu Ştef�n a avut legături apropiate cu
profesorii italieni Ruggero Palmieri şi Francesco D ' Alexandra, iar, mai târziu, cu
profesorul Grillo, toţi aceştia făcând parte din conducerea Institutului de Cultură
Italian.
Ca activitate politică, se cunoaşte că numitul s-a înscris în anul 1 935 în
P.N.L. activând doar câteva luni, apoi s-a retras fără a mai activa în alt partid
politic până în anul 1 946, când intră în rândurile P.N.P., unde a activat până la
autodizolvare.
De menţionat că cu unii dintre profesori italieni pe care i-a cunoscut la Iaşi
şi cu unii dintre profesorii români pe care i-a cunoscut la Roma, în perioada
1 936-- 1 93 8 (cei care nu au revenit în ţară după 1 944), Cuciureanu Ştefan a purtat
corespondenţă până cu câţiva ani în urmă. În prezent el nu mai este în relaţii de
corespondenţă cu nicio persoană din Italia, dar are posibilităţi de a stabili legături
de o asemenea natură.
Căpitan de Securitate,
Popescu C.
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BUCOVINA ŞI BUCOVINENII
ÎN CUVÂNT ŞI IMAGINE
LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XIX-LEA*
OVIDIU BÂTĂ

Die Bukowina und die Bukowiner
in Wort und Bild am Ende des 19. Jahrhunderts
(Zusammenfassung)••
Am Ende des 1 9. Jahrhunderts sind zwei Werke liber die Bukowina in Wien und
Czernowitz erschienen: der 20. Band Bukowina der Enzyklopădie Die osterreichisch
ungarische Monarchie in Wort und Bild und Die Bukowina. Eine allgemeine
Heimatkunde. Durch Texte und Bilder, die bekannten, Wissenschaftlern, Schriftstellern,
und Malern der damaligen Zeit gehiirten, wurden sehr vi ele Informationen dem Publikum
angeboten, die eine bessere Kenntnis der Geschichte der Provinz und deren Einwohner,
Gebrăuche, Kultur, wirtschaftlichen Lage usw. ermiiglichten.
-

-

Schliisselworter und -ausdriicke: Prinz Rudolf, Monarchie, Bukowina,
Enzyklopădie, Wort, Bild, Beviilkerung, Karte.

La sf'arşitul secolului al XIX-lea au apărut două lucrări ample referitoare la
Bucovina: în cadrul enciclopediei Die ăsterreichisch-ungarische Monarchie in
Wort und Bild [Monarhia Austro-Ungară în cuvânt şi imagine], volumul Bukowina,
şi Die Bukowina. Eine allgemeine Heimatkunde veifaj3t anlăj3/ich des
50 jăhrigen glorreichen Regierungsjubilăums Seiner kaiser/ichen und kăniglichen
Apostolischen Majestăt, unseres allergnădigsten Kaisers und Obersten
Kriegsherrn durch die k. k. Gendarmerie des Landes-Gendarmerie-Commandos
No. 13, [Bucovina. O istorie generală locală întocmită cu prilejul aniversării a
• Comunicarea, însoţită de prezentare PowerPoint, a fost susţinută în cadrul Conferinţei
Ştiinţifice Internaţionale "Bucovina şi bucovinenii în secolul al XIX-lea. Tradiţie şi modernitate",
cea de a XIX-a sesiune anuală de referate şi comunicări ştiinţifice a Institutului "Bucovina" al
Academiei Române, închinată Centenarului naşterii academicianului Radu Grigorovici, Rădăuţi,
1 0-- 1 1 noiembrie 20 1 1 .
• • Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.
Analele Bucovinei, XIX, I (38),
p. 295-30 1 , /Bucureşti,
20 1 2
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50 de ani de guvernare glorioasă a Maj estăţii Sale apostolice cezaro-crăieşti,
împăratul nostru cel preamilostiv şi comandant militar suprem, de către
Comandamentul de Jandarmi al Ţării nr. 1 3], Czernowitz, Commissionsverlag der
k. k. Universitats-Buchhandlung H. Pardini (Engel & Suchanka), 1 899, Druck van
F. A. Brockhaus in Leipzig.
În anul 1 883, la iniţiativa prinţului Rudolf de Austria (1 858-1 889), a luat
naştere un proiect de anvergură, cunoscut şi sub numele de Kronprinzenwerk
(Opera prinţului moştenitor), proiect apreciat, la timpul respectiv, ca cea mai amplă
muncă de publicare desfăşurată vreodată de Curtea Imperială şi de Imprimeriile
Statului.
Monumentala lucrare s-a dorit a fi un compendiu al Imperiului Habsburgic,
un proiect de pace îndreptat împotriva tuturor forţelor separatiste, care să asigure
un mesaj de reconciliere, de cunoaştere şi de consolidare a solidarităţii în Monarhia
Dunăreană. Proiectul enciclopedic urma să aibă studii regionale cuprinzătoare ale
întregii Monarhii, cu toate tinuturile şi popoarele Coroanei.
Între 1 decembrie 1,885 şi 1 iunie 1 902 au apărut, sub titlul general Die
osterreichisch-ungarische Monarchie in Word und Bild, 24 de volume în care, sub
mottoul Viribus unitis (Mit vereinten Krăften), prestigioşi oameni de ştiinţă,
scriitori şi ilustratori ai timpului au portretizat ţări şi popoare, peisaje şi regiuni ale
Monarhiei Austro-Ungare în cuvinte şi imagini.
În funcţie de structura dualistă a Monarhiei, au fost două redacţii separate,
paralele, care se adresau, în primul rând, la o audienţă urbană din clasa de mij loc.
Lucrarea a fost editată în versiune germană şi maghiară
Az Osztnik-magyar
monarchia irasban es kepben.
Enciclopedia cuprinde 587 de articole scrise de 432 de autori, însumând
1 2 596 de pagini, cu 4 529 de lucrări grafice - inclusiv 1 8 imagini color
(cromozincografii) - semnate de 264 de artişti din toate ţările Coroanei.
Volumele sunt legate în coperţi pânzate, pe care sunt imprimate adânc,
încadrate în ornamente florale şi însemne heraldice, litere aurite care formează
titlul. Au fost trei variante de copertă: o variantă de lux, în roşu, cu tipăritură în aur;
o variantă în brun; o variantă populară în gri-verde deschis.
În Biblioteca Institutului Bucovina" se găsesc 1 9 volume dintre cele 24 ale
"
enciclopediei: Wien und Niederosterreich, 1 . Abth. Wien ( 1 886); Ubersichtsband,
1 . Abth. Natur-geschichtlichen Theil ( 1 887); Ungam, Band 1 ( 1 8 88), Band 3
( 1 893), Band 4 ( 1 896), Band 5/1 . Abth. ( 1 898), Band 5/2. Abth. ( 1 900), Band 6
( 1 902); Oberosterreich und Salzburg ( 1 889); Steiennark (1 890); Kămten und
Krain ( 1 89 1 ); Das Kustenland ( 1 89 1 ); Dalmatien ( 1 892); Tira/ und Vorar/berg
( 1 893); Bohmen, Band 1 ( 1 894), Band 2 ( 1 896); Măhren und Schlesien ( 1 897);
Galizien ( 1 898); Bukowina ( 1 899).
Lucrările pregătitoare pentru editarea celui de al 20-lea volum al
enciclopediei, Bukowina, au început în 1 893 şi au durat şase ani până la finalizare.
Volumul, publicat şi tipărit de Curtea Imperială şi Regală şi de Imprimeriile
Statului, a apărut la Viena, în 1 899, are 554 de pagini şi 1 42 de ilustraţii.
-
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Încă de la bun început, prinţul Rudolf a stabilit ca pentru texte şi ilustraţii să
fie aleşi autori " autohtoni" . Această intenţie de a coopta în colectivul de autori
colaboratori şi artişti locali a fost folosită ca argument în cadrul redacţiei de la
Viena. Ca exemplu, preotul şi autorul Ioan Sbiera a pledat în favoarea artistului
cemăuţean Eugen Maximovici. Sbiera aprecia că era în firea lucrurilor ca imaginile
propuse să fie realizate de un artist local, care a trăit personal scene din viaţa
spirituală a românilor din Bucovina, le cunoştea cel mai bine şi le putea reda cu cea
mai mare acurateţe, din perspectivă proprie.
Volumul Bukowina oferea un bogat şi interesant material informativ care
permitea, la nivel de Imperiu, cunoaşterea geografiei şi istoriei provinciei, a
locuitorilor - cu capitole distincte pentru fiecare dintre etniile conlocuitoare -, a
obiceiurilor, culturii, activităţilor economice.
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Coperta volumului Bukowina, Wien, 1 899.
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Articolele din volumul Bukowina sunt senmate de 2 1 de autori.
Landschaftliche Schilderung [Descrierea geografică a ţării], de Ludwig Adolf
Simiginowicz-Staufe (p. 3-48)
Vorgeschichte [Preistorie], de Josef Szombathy (p. 49-56)

Landesgeschichte [Istoria ţării] :
Vor der Vereinigung bis 1 775 [Înainte de anexare, până la 1 775], de
Demetrius/Dimitrie Onciul (p. 57-1 1 5)
Die Besitzergreifung [Anexarea], de Johann Polek (p. 1 1 6-1 26)
Landesgeschichte. Seit der Besitzergreifung [Istoria ţării. După anexare], de
Ferdinand Zieglauer van Blumenthal (p. 1 27-1-54)
Der griechisch-orientalische Religionsfond [Fondul Religionar greco
oriental], de Isidor Ritter von Onciul (p. 1 55-1 74)
Volkskunde [Etnografie] :
Die physische Beschaffenheit der Bevălkerung [Caracteristicile fizice ale
populaţiei], de Basil Kluczenko (p. 1 75-1 90)
Die Rumănen [Românii], de Johannllon Sbiera şi Simeon Florea Marian
(p. 1 91 -227)
Die Ruthenen [Rutenii], de Alexander Manastyrski (p. 228-270)
Die Huzulen [Huţulii], de Raimund Fr. Kaindl (p. 271-28 1 )
Die Lipowaner [Lipovenii], de Dimitrie Dan (p. 282-294)
Die Deutschen [Germanii], de Johann Polek (p. 295-305)
Die Polen [Polonii], de Raimund Friedrich Kaindl (p. 306-3 1 3)
Die Ungarn und die Slovaken [Maghiarii şi slovacii], de Johann Polek
(p. 3 1 4-3 1 9)
Die Armenier [Armenii], de Dimitrie Dan (p. 320-329)
Die Zigeuner [Ţiganii], de Dimitrie Dan (p. 330--3 37)
Ortsanlage und Wohnungen [Aşezări şi locuinţe], de Karl A. Romstorfer
(p. 338-352)
Die Hausindustrie [Industria casnică], de Erich Kolbenheyer (p. 353-362)
Musik [Muzica], de lsidor Worobkievici (p. 363-375)
Literatur [Literatura] :
Die rumănische Literatur und Sprache [Limba şi literatura română], de
Johann Sbiera (p. 376-392)
Die ruthenische Sprache und Literatur [Limba şi literatura ruteană], de Emil
KaluZ:niacki (p. 393-404)
Die deutsche Literatur [Literatura germană], de Rudolf Wolkan (p. 405-408)
Bildende Kunst [Arte plastice], de Karl A. Romstorfer (p. 409-458)
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Volkswirtschaflliches Leben [Viaţa economică] :
Landwirtschafl und Viehzucht [Agricultura şi creşterea animalelor], de Anton
Zachar (p. 459--484)
Forstwirtschafl [Silvicultura], de Vincenz Eckl (p. 485-5 0 1 )
Bergbau und Hiittenwesen [Minerit ş i metalurgie], d e Friedrich Kleinwachter
(p. 502-5 1 4)
Gewerbe, Industrie und Handel [Producţia meşteşugărească, industrie,
comerţ şi transport], de Hubert Wiglitzky (p. 5 1 5-532)
Partea centrală a lucrării, circa 200 de pagini, o constituie articolele
etnografice despre Bucovina. Fiecare dintre aceste descrieri se axează pe
prezentarea particularităţilor şi obiceiurilor fiecărui grup etnic, a activităţilor cu
semnificaţii simbolice, a superstiţiilor, ritualurilor, portului popular, arhitectura
caselor, ocupaţiile, structura calendarului, a sărbătorilor etc.
Mărturii deosebit de preţioase sunt ilustraţiile - xilogravuri, gravuri, desene
în peniţă şi o cromozincografie - care însoţesc articolele, ilustraţii realizate de
artişti cunoscuţi ai timpului, printre care pictori, gravori şi desenatori oficiali ai
Casei de Habsburg.
Toate articolele sunt însoţite de ilustraţii care prezintă portrete ale unor
reprezentanţi exemplari din fiecare grup etnic şi scene din viaţa de zi cu zi individual sau în grup - a locuitorilor sau reflectă importanta moştenire culturală,
arta şi arhitectura.
Colaborarea dintre autorii de texte şi ilustratori s-a manifestat în mod diferit.
Au existat, în unele cazuri, de exemplu, între Hugo Charlemont şi Ion Sbiera sau
Julius Zuber şi Dimitrie Dan, un contact strâns şi de cooperare permanentă, în
sensul în care autorul şi illustratorul călătoreau împreună în zonele descrise şi
alegeau, în corespondenţă cu redacţia de la Viena, imaginile necesare textelor. Alţi
autori, precum R. F. Kaindl, solicitau imaginile abia după ce terminau textul,
pentru a verifica corectitudinea lor din punct de vedere etnografic.
Cei 1 0 autori ai ilustraţiilor sunt: Zygmunt Ajdukiewicz (1 8 6 1 -1 9 1 7),
Hermann Bar, Rudolf Bemt ( 1 844-- 1 9 1 4), Hugo Charlemont ( 1 850- 1 939),
Theodor Freiherr von Ehrmanns ( 1 846--1 923), Wilhelm Hecht ( 1 843-1 920), Eugen
Maximowicz ( 1 863-1 922) - fost profesor de desen şi caligrafie la Gimnaziul
Inferior de Stat din Rădăuţi ( 1 883-1 894) -, Robert Russ ( 1 847-1 922), Friedrich
von Schiller, Karl Ritter von Siegl ( 1 842-1 900), Julius Zuber ( 1 861-1 9 1 0).
Imaginile sunt din Cernăuţi, Suceava, Rădăuţi, Siret, Vatra Domei, Caci ca,
Valea Putnei, Pojorâta, Iacobeni, Câr1ibaba, Poiana Stampei. Sunt prezentate
biserici şi mănăstiri, târguri, iarmaroace, plute, exploatări şi trenuri forestiere,
exploatări miniere, portrete ale reprezentanţilor fiecărui grup etnic, scene de grup,
locuinţe, îndeletniciri etc.
Atât proiectul în sine, cât şi executarea lui, ca demers ambiţios şi avansat
pentru acea perioadă, au avut un scop ştiinţific, publicistic şi politic bine conturat.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Dincolo de semnul de întrebare ridicat cu privire la tabloul armonios şi depolitizat
al unei culturi populare de la periferia Monarhiei, lucrarea în sine oferă o imagine a
"
"prezentului de atunci, imagine preluată şi în organizarea expoziţiilor comerciale, naţionale, mondiale - în care era reprezentată Bucovina în cea de a
doua jumătate a secolului al XIX-lea, pe teritoriul Austro-Ungariei.
Cea de a doua lucrare, Die Bukowina. Eine allgemeine Heimatkunde. . . , se
deschide cu un Vorwort [Cuvânt înainte], semnat de locotenent-colonelul c. c.
Georg von Catargi, comandantul Jandarmeriei Ţării.
Baza lucrării a constituit-o datele primite de la fiecare post de jandarmi care
a primit şi completat un chestionar structurat pe domenii, materialul fiind ulterior
verificat, ordonat şi prelucrat de ofiţeri. Datele au fost completate conform
literaturii de specialitate existente atunci - capitolele despre raporturile etnografice
şi evoluţia lor istorică - sau, în parte, şi pe observaţii personale - climă, geologie,
faună şi vegetaţie. Proiectarea şi realizarea hărţilor şi diagramelor, precum şi a
ilustraţiilor, a fost făcută tot pe baza datelor prelucrate de ofiţeri, iar materialul
statistic a fost alcătuit pe baza celor mai noi şi mai sigure surse.
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Coperta volumului

Die Bukowina, Czemowitz, 1 899.
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Lucrarea, de format mare, are 344 de pagini cu capitole referitoare la:
Allgemeine Uebersicht [Prezentare generală] , p. 3-5 ; Bodenplastik [Morfologie],
p. 9-35; Geologischer Bau [Alcătuirea geologică], p. 37-49; Gewiisser [Hidrografia],
p. 5 1-65; Klima [Clima], p. 67-80; Pflanzenwelt [Flora], p. 8 1-96; Thierwelt
[Fauna], p. 97-1 1 1 ; Bevălkerung [Populaţia], p. 1 1 3-1 90; Topographische Beschreibung
der Siedelungen [Descrierea topografică a aşezărilor], p. 1 9 1-246; Geschichte
[Istorie], p. 247-320; Culturelle Verhiiltnisse �Relaţii culturale], p. 321-344, cu 30
de ilustraţii grafice în text (autor Ladislaus Zurkowski) şi 20 de planşe cu hărţi
color (autor Eduard Fischer).
Ca autori ai textelor sunt trecuti aceiaşi Eduard Fischer şi Ladislaus
Zurkowski, ambii locotenenţi-majori de j �ndarmerie.
De interes sunt hărţile care prezintă Bucovina la sfârşitul secolului
al XIX-lea - Lage und Grenzen des Herzogthums Bukowina [Locul şi graniţele
Ducatului Bucovina]; Tektonische Karte der Bukowinaer Karpathen [Harta tectonică
a Carpaţilor Bucovinei]; Hăhenschichtenkarte [Harta înălţimilor]; Orographische
Uebersichtskarte [Harta orografică generală] ; Geologische Uebersichtskarte [Harta
geologică generală]; Die Erzlagerstiitten der siidlichen Bukowina [Zăcămintele de
minerale din sudul Bucovinei]; Hydrographisches Tableau [Tablou hidrografic];
Gang der Temperatur in Czernowitz und Dorna- Watra [Variaţia temperaturii în
Cernăuţi şi Vatra Domei]; /sothermen- und Wiirmekarte [Harta izotermelor şi a
temperaturilor pozitive] ; Regen- und Windkarte [Harta precipitaţiilor şi a vântului];
Schneedecke und Hagel; [Harta căderilor de zăpadă şi de grindină] ; Florenkarte
[Harta florei]; Waldkarte [Harta pădurilor]; Thierverbreitung [Răspândirea
animalelor]; Bevălkerungsdichtigkeit [Densitatea populaţiei] ; Sprachen- und
Nationalitiitenkarte [Harta lingvistică şi a naţionalităţilor]; Religionskarte [Harta
religiilor]; Volksbewegung und sanitare Verhiiltnisse [Harta mişcărilor demografice şi
a condiţiilor sanitare]; Historische Karte [Harta istorică]; Vergleichende Grăssen
der politischen Bezirke nach dem Areale [Valori comparative privind regiunile
politica-administrative după suprafaţă]; vergleichende Grăssen nach der
Bevălkerungsanzahl und den Umgangs-Sprachen [Valori comparative privind
numărul de locuitori şi limbile de conversaţie] ; vergleichende Liingen der
Eisenbahnen, Telegraphen-Linien, Strassen und Wasserstrassen [Valori comparative
privind lungimea căilor ferate, a liniilor de telegraf, a liniilor de transport pe uscat
şi pe apă]; Volksbildungskarte [Harta instituţiilor publice de educaţie];
Verkehrskarte [Harta rutieră] ; Landwirthschaftliche Karte [Harta terenurilor
agricole]; Politische Eintheilung [Împărţirea politica-administrativă].
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DIE GESCHICHTE EINER KLEINEN STADT*
(IV)
GEORG GEIB

VIII
Prin Patenta imperială din 7 septembrie 1848, în Bucovina s-a abolit iobăgia şi
robota. Se pare, însă, că populaţia din Gura Humorului o ducea foarte bine în
condiţiile de până atunci şi, aşa cum se relatează în Cronica bisericii catolice locale,
nu era mulţumită cu noua stare de lucruri şi regreta situaţia de dinainte, "când
"
oamenii mai aveau bani . Drepturile locuitorilor de a aduce lemn de construcţie şi de
foc din zonele împădurite, de a folosi poienile pentru păşunat şi pentru hrana
animalelor, precum şi de a îngrăşa porcii cu jir din zonele fostelor mănăstiri au
devenit drepturi de servitute, care, pe baza Patentei imperiale din 5 iulie 1853
"
(publicată în ,,Foaia legilor imperiale din acelaşi an) au trebuit să fie răscumpărate
de către Fondul Religionar prin cedarea unor părţi de pădure şi păşune. Pe baza
patentei imperiale amintite, pentru rezolvarea acestor situaţii a fost stabilită o comisie
specială, Comisia cezaro-crăiască a Ţării Bucovinei pentru degrevarea şi reglemen
tarea proprietăţii, care a avut nevoie de mai mulţi ani pentru terminarea lucrărilor.
Astfel, la 3 1 martie 1 864, între numita comisie şi comuna Gura Humorului a fost
încheiat un acord, ratificat la 24 iunie în acelaşi an. Documentul se găseşte în original
la Arhiva Naţională de Război din Cernăuţi. Potrivit acordului, comuna Gura
Humorului a primit, în schimbul renunţării la drepturile asupra lemnului, păşunii etc.,
pădure şi f'aneaţă în suprafaţă totală de 1 338 pogoane. Pentru acestea, comuna
renunţa la orice fel de pretenţie asupra restului de proprietăţi ale Fondului Religionar.
Fondul îşi rezerva, însă, dreptul de a folosi nestingherit drumurile din zonele cedate
şi de a construi unele noi pentru transportul lemnului din pădurile sale. Graniţele
definitive ale zonelor de pădure şi de păşune răscumpărate au fost stabilite prin
Protocolul nr. 126, perfectat la 25 mai 1 865 .
Acorduri asemănătoare au încheiat şi comunele învecinate: Bori, colonie
germană, veche de 30 de ani, la 24 martie 1 863, primind în schimb 200 de pogoane
de pădure; Voroneţ, la 24 octombrie 1 87 1 (547 de pogoane de pădure şi păşune);
•

Text tradus şi îngrijjt de: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.
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Mănăstirea Humor, la 5 martie 1 871 (peste 1 000 de pogoane) şi Poiana Micului, la
6 aprilie 1 866 (484 de pogoane).
Drepturile comunei, obţinute prin răscumpărarea drepturilor de servitute,
vizau la început toţi locuitorii stabiliţi pe teritoriul comunei la data publicării legii,
în anul 1 853, adică inclusiv casa cu nr. 220. Cei care au venit ulterior nu s-au
bucurat de aceleaşi avantaje. Locuitorii stabiliţi mai demult plăteau pentru un
stânjen de lemn de foc din pădurea comunei taxa de 1 0 cruceri, în timp ce pentru
locuinţele noi taxa era de 20 de cruceri. Mai târziu s-a renunţat la această diferenţă.
Drepturile de servitute au rămas valabile numai într-o singură privinţă, şi
anume: parohia ortodoxă primea în continuare, de la Fondul Religionar, teren
arabil (de obicei 12 fălci = peste 25 de pogoane) ca "sesie" şi o anumită cantitate de
lemn de foc ca "tain" . Casa parohială ortodoxă din Gura Humorului primea anual
1 4 stânjeni de lemn de foc în locul unei sume fixe de bani. Casa parohială catolică
beneficia de un drept similar pentru lemne de foc încă din anul 1 8 1 2, drept reînnoit
prin Decretul imperial nr. 44 789, din 1 6 octombrie 1 839.
Puţinii catolici din Bucovina, care trăiau acolo înainte de ocuparea provinciei
de către trupele austriece, s-au aflat sub oblăduirea episcopului de Bacău până în
anul 1 779. Luându-se în considerare capelanii militari ai regimentelor austriece din
Bucovina, care ofereau sprijin duhovnicesc şi populaţiei civile, catolicii din
Bucovina au trecut sub jurisdicţia Arhiepiscopiei din Lemberg. La retragerea
administratiei
' militare, fostele capele militare erau deja transformate cu câteva luni
înainte în capele locale. În sudul Bucovinei, pentru supravegherea graniţei din
câteva localităţi, au rămas trei regimente, numite "cohortes" . Pentru soldaţii
catolici din aceste regimente, care erau şi cei mai numeroşi, a fost ridicată o capelă
militară la Vama. Primul preot militar a fost călugărul carrnelit Paul Harrasch.
Deoarece Gura Humorului avea o poziţie geografică mai avantajoasă şi o populaţie
majoritară catolică, Harrasch s-a mutat aici în anul 1 784. Mica biserică de lemn din
Vama a fost mutată la Gura Humorului şi amplasată în apropierea cazarrnei, nu
departe de actuala biserică ortodoxă. Aşadar, începând cu anul 1 784, în localitate
s-au oficiat slujbe şi s-au citit cărţi bisericeşti catolice. Capela militară din Gura
Humorului era subordonată autorităţii militare - "superior castrensis" - din
Lemberg, precum şi episcopului militar din St. Polten.
Paul Harrasch a murit în anul 1 803. Din lipsă de preoţi, capela a fost refolosită
abia din anul 1 806. Între timp, serviciul divin era oficiat, pe rând, de către unul dintre
cei doi preoţi desemnaţi pentru întreaga parte de sud a Bucovinei, de la Suceava până
dincolo de Gura Humorului, şi anume călugărul capucin Franz Mairhauser şi
călugărul iezuit Theodor Lazar. În anul 1 806 a fost numit preot militar, Ex Ordine
Bernardinorum, călugărul Marianus Meszenas. Acesta a fot urmat, în anul 1 8 1 5 , de
către Lazar, cel menţionat anterior, care s-a pensionat în 1 822.
Deoarece numărul catolicilor din Gura Humorului creştea permanent, în
curând mica şi vechea biserică din lemn a devenit neîncăpătoare. Cu prilejul vizitei
sale în Bucovina, Împăratul Franz 1 a dat ordin ca să se construiască biserici noi în
mai multe aşezări din provincie. Şi în Gura Humorului s-a construit o biserică
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

3

Istoria unui mic oraş (IV)

305

nouă, din piatră, consolidată de mai multe ori de-a lungul timpului, care mai
păstrează şi astăzi, deasupra uşii de la intrare, inscripţia " Sumptibus imperatoris
augusti Francisci 1. anno MDCCCXI" . Biserica a fost sfinţită abia în la 27 iunie
1 826, în prezenta Arhiepiscopului de Lemberg, Andreas conte de Ankwitz, şi a
primit numele de Biserica " Sfânta Treime" . În timpul lucrărilor de renovare din
anul 1 923, la iniţiativa unui funcţionar zelos al Poliţiei Securităţii, din inscripţia
amintită au fost îndepărtate cuvintele "imperatoris Francisci 1. ", sub pretextul că
acestea ar îndenma la o atitudine ostilă faţă de stat şi ar trezi amintiri mai puţin
plăcute. Întrucât niciodată nu i s-a reproşat că ar fi avut o astfel de atitudine,
populaţia catolică s-a simţit foarte ofensată. De altfel, guvernul austriac nu numai
că nu s-a atins de bisericile care existau deja în provincie, ci s-a preocupat de
conservarea şi _protejarea lor.

IX
Biserica catolică a desfăşurat în Bucovina o activitate bogată. Arhiepiscopul,
conte de Ankwitz, relata împăratului în anul 1 822: "Numărul catolicilor din
Bucovina este proporţional mai mic, dar ar putea fi ridicat prin vizite frecvente,
având în vedere starea de înapoiere a preoţilor ortodocşi. " Ca urmare, la 1 ianuarie
1 823, Consistoriul arhiepiscopal din Lemberg a trimis către comunităţile catolice
din Bucovina, "propter autum in eo loca animorum" ( "pentru înmulţirea credincio
şilor din acel loc"), un grup de rnisionari iezuiţi, constând dintr-un călugăr superior
şi 3-4 călugări asistenţi ("coadjutores"). Sediul acestor misionari s-a stabilit la
Gura Humorului. Dintre cei 5 călugări iezuiti, doi se ocupau cu administrarea
capelelor din satele Putna şi Voievodeasa. În timpul misiunii iezuite, care a desfăşurat
o activitate rodnică, la Gura Humorului au funcţionat, în calitate de călugări
superiori: Andreas Pierling (1 823-1 829), Adam Kossakowski (1 829-1 837),
Gaspar Stiebel ( 1 837-1 841), iar în anul 1 842 Franz Cornet. În aceeaşi perioadă
sunt numiţi preoţi asistenţi: Josef Steidler, Johann Nepomuk Stăger, Oswald Rausch,
Franz Cornet, Josef Polankay, Franz Senkiewicz, Anton Iann, Carl Szczeparow,
Johann Guillemanid şi Zacharias Ledergerw. Activitatea misiunii iezuite se poate
observa cel mai bine dintr-o statistică a vremii. Dacă în anul 1 820 la Gura Humorului
existau numai 303 de catolici, în 1 845 numărul acestora ajunsese deja la 705.
În anul 1 842, misiunea iezuită a părăsit Gura Humorului. Postul de preot a
fost ocupat în anul 1 843 de către Anton Bereznicki din Borăuţi, Bucovina.
Consistoriul din Lemberg îl prefera pe acesta din urmă, întrucât, bucovinean fiind,
cunoştea foarte bine limba "moldovenească" şi modul de viaţă din provincie.
Totuşi, deoarece biserica din Gura Humorului avea în grijă peste 30 de comune,
sarcina preotului era deosebit de grea. Odată cu reintroducerea preoţilor mireni în
administraţia clericală, la Gura Humorului a fost angajat un ajutor de preot catolic,
numit cooperator. Prin Ordinul imperial din 25 noiembrie 1845, biserica de aici a
fost ridicată la rangul de parohie, iar preotului paroh i s-a fixat o remuneraţie
anuală de 400 de florini, în timp ce cooperatorul primea 200 de florini.
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Preotul paroh Anton Bereznicki a administrat parohia din Gura Humorului
până în anul 1 864, când a fost pensionat din cauza problemelor de sănătate (printre
altele, suferea de delir). A murit în anul 1 867 la Cernăuţi. În timpul cât a fost
paroh, un caporal evreu al Batalionului de graniţă, pe nume Mordko Zweig, a fost
botezat în religia catolică, primind numele de Johann Zaczanowski. Tot în timpul
lui Bereznicki, vechiul cimitir catolic, aflat lângă drumul principal (între gospodă
riile familiilor Klostermann şi Pruncul), a fost mutat. Pe locul său a fost amenajat
un parc. Astăzi, terenul este folosit ca grădină, pentru cultivarea legurnelor,
deoarece frurnoşii copaci de odinioară au fost tăiati de către trupele ruseşti în
timpul Primului Război Mondial. Înainte de Primul Război Mondial, aici ar fi
trebuit să se construiască Gimnaziul Real, dar planul a fost abandonat. În anul 1 845
a fost amenajat cimitirul nou, care, cu trecerea anilor s-a extins de mai multe ori.
În anul 1 847, în parohia din Gura Humorului s-a petrecut un incident rar
întâlnit în istoria bisericii catolice. Preotul asistent, Josef Burkhardt, care fusese
trimis aici împotriva voinţei sale, a fost găsit spânzurat în cameră. În cronica
parohială se consemnează: " ipse se suspendit in cista etquidem in cubiculo
cooperatoris " ("el s-a spânzurat în odaia sa, şi anume în cea a cooperatorului").
După o perioadă de câteva luni, când parohia a fost administrată de Erasm
Neuburg, la 4 ianuarie 1 865, la Gura Humorului a fost numit preot paroh Josef
Neumann. Acesta a adus îmbunătăţiri cu privire la starea bisericii şi a casei
parohiale şi a comandat, în anul 1 872, un ceas pentru turn, păstrat până în prezent.
Neumann a murit subit în 1 878.
Succesorul său a fost Felician Preysentanz, primul cooperator" din Gura
"
Humorului, desemnat în anul 1 843. S-a pensionat în 1 888, la o vârstă înaintată. Lui
i-a urmat, în 1 898, Clemens Svoboda, care a desfăşurat o activitate încununată de
succes până în 1 905 şi căruia i se datorează decorarea bisericii şi extinderea casei
parohiale după marele incendiu care a nimicit oraşul în anul 1 899.
Următorul preot paroh, Karl Morossiewicz, originar din Gura Humorului, a
fost un adevărat protector al comunităţii catolice locale, îndeplinindu-şi misiunea
cu atâta dăruire şi dragoste, încât nu numai că a dobândit afecţiunea enoriaşilor, dar
s-a bucurat şi de respect din partea celorlalţi locuitori ai oraşului. Neuitat va
rămâne devotamentul cu care s-a implicat în ajutorarea tuturor cetăţenilor din Gura
Humorului în timpul Primului Război Mondial. Când a fost chemat să ocupe postul
de preot paroh la Rădăuţi în anul 1 923, înainte de plecarea sa, oraşul 1-a declarat
cetăţean de onoare în semn de recunoştinţă. Lui i-au succedat Josef Kluczewski,
apoi Karl Schiittler, care la scurt timp după aceea a fost mutat ca profesor de religie
la Câmpulung. Parohia a fost preluată de Sigismund Miick, care a rămas în funcţie
până la strămutarea germanilor din sudul Bucovinei în Germania.
Cronica comunităţii catolice parohiale din Gura Humorului, scrisă în
primele decenii în limba latină, apoi în germană de către preoţi militari şi parohi,
conţine informaţii extrem de valoroase, nu doar despre comunitatea catolică locală
şi din împrejurimi, ci şi despre istoria aşezării. Preotul paroh Svoboda a alcătuit, pe
baza condicilor bisericeşti, o Carte a amintirilor - Liber memorabilium
continuată de succesorii săi şi păstrată în arhiva bisericii.
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X

Pentru dezvoltarea agriculturii, a comerţului şi a industriei în Bucovina,
provincie slab populată, împăratul Franz 1 a dispus, după vizita sa, stabilirea
coloniştilor germani îndeosebi în zonele ce aparţineau Fondului Religionar. Astfel,
în decursul unui deceniu (1 835-1 845), au apărut mai multe colonii germane, în
principal în sudul Bucovinei (Negrileasa, Bori, Poiana Micului, Voievodeasa etc.),
ai căror locuitori erau originari din Boemia. Aceşti colonişti au fost numiti de
populatia autohtonă taişpini". În apropiere de Gura Humorului, la Bucşoai �, se
,
"
stabiliseră de bună voie zipseri, încă din anul 1 8 1 O, care lucrau ca mineri. În 1 8 1 7
au luat fiinţă coloniile de tăietori de lemne Frasin şi Păltinoasa.
În anul 1 835 populatia catolică din regiune a devenit mult mai numeroasă
prin înfiinţarea coloniei ge�ane Bori (Boureni). În vara acelui an, 30 de familii
germane, originare din districtul boemian Prachin-Pisek, s-au adresat onoratei
"
Adrninistraţii Camerale cezaro-crăieşti" din Cernăuţi cu cererea de a se stabili în
această zonă. Biroul cercual şi-a dat acordul pentru o astfel de acţiune, care viza o
regiune slab populată şi care oferea posibilitatea de a menţine siguranţa publică,
deseori periclitată.
Familiile amintite au fost trimise la sediul Administraţiei Fondului Religionar
din Salca, însărcinată cu găsirea unui loc potrivit pentru stabilirea coloniştilor. La
5 iulie 1 835, între aceştia şi Fondul Religionar s-a încheiat un contract, semnat de
administratorul silvic, Niedenthal, şi un reprezentant oficial al Administraţiei
Regionale, Johann Koch, din Partea Fondului, şi de reprezentanţii coloniştilor
germani, Christof Reichart, Georg Hellinger şi Josef Schafhauser. Martori la
semnarea contractului au fost Traugott Holzdrager şi Victorin Woynarowicz. Ca
loc de aşezare, a fost ales un teren cu pădure şi păşune în apropiere de Gura
Humorului, în raza localităţii Mănăstirea Humor, străbătut de pârâurile Bouri,
Scutaru, Locotarca, Kozoc, Pintea, Dorhian, Cărămidăriei şi Bocanci.
Zona era pe atunci complet împădurită, iar lemnul nu avea nici o valoare,
fiindcă transportul lemnului era dificil. Noii colonişti au primit, pe cap de familie,
câte doi stânjeni de teren ca loc de casă şi grădină, 8 stânjeni de teren arabil şi
20 de stânjeni de pădure şi păşune. Bineînţeles, suprafaţa a trebuit să fie mai întâi
defrişată.
Numele celor 30 de familii trecute în contract sunt: Christof Reichard,
Georg Hellinger, Christian Meidel, Franz Rippel, Jakob Gerhard, Wenzel Hilgarth,
Georg Brandl, Josef Gartner, Veit Seidel, Sebastian Weilisch, Johann Lang, Josef
Hoffmann, Johann Haas, Franz Klosterman, Johann Johannstădter, Anton Tischler,
Georg Schafhauser, Josef Pinter, Josef Schafhauser, Johann Schafhauser, Christian
Hartinger, Michel Kisslinger, Johann Stauber, Jakob Koller, Johann Schaetz, Anton
Schaetz, Josef Plisner şi Lorenz Zoglauer. Ele veneau din localităţile germano
boemiene din districtul Prachin-Pisek, regiunea Pisek: Rehberg, Seewiesen,
Bergreichenstein, Unterkomsalz, Langendorf, Sattelberg, Aussergefilde, Hurkenthal,
Erdberg, Winterberg, Hirschenstein, Zwoischen ş.a.
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Pentru cedarea pădurii şi păşunii, localitatea Mănăstirea Humor a fost
despăgubită de către Fondul Religionar cu o suprafaţă dublă de pădure, aflată în
apropiere. Protocolul încheiat la 1 6 iulie 1 835 în cancelaria oficială din Gura
Humorului, privind cedarea de către comuna Mănăstirea Humor a parcelei necesare
pentru locurile de casă şi grădini, a fost semnat de "bătrânii" acelei comune,
chemati acolo în acest scop. Ei au arătat că cedarea parcelei se face de bunăvoie,
fără nici un fel de constrângere. În calitate de martori din partea comunei
Mănăstirea Humor au semnat: [o persoană cu] un nume ilizibil, în chirilică, apoi
Ioniţă Chirpiş, iar ceilalţi doar cu o cruce, deoarece erau neştiutori de carte Zaharie Buburuzan, Ştefan Hojbotă (vornic), Vasile Buburuzan, Constantin Moţoc,
George Văcar, Istrate Buburuzan, Nicolai Ucraineţ, Mafiei Hojbotă, Vasile
Macovei, Gavril Hojbotă, Iacob Jucan, Nicolae Chelar, Ştefan Todoraş, Nicolae
Petenghea, Zaharie Văcar, Leontie Bangău, Iosif Bodai şi Miron Jucan. Alături s-a
pus pecetea comunei Mănăstirea Umor, care reprezintă un turn între doi brazi şi
numele ,,Homar" cu caractere chirilice.
Interesant este raportul întocmit în favoarea coloniei de către administratorul
silvic Niedenthal şi trimis mai înainte, la 4 iulie 1 835, biroului cercual. Aşezarea
Gura Hurnorului era aproape înconjurată de păduri neexploatabile; numai Ocolul
silvic deţinea 1 5 775 stânjeni de pădure; producţia anuală efectivă de lemn abia
dacă atingea 1/5 din producţia anuală potenţială. Transformarea pădurii în teren
cultivabil nu era posibilă şi nu se întrevedea nici o modalitate de vânzare a
lemnului de prisos pentru construcţie sau pentru foc. Coloniştii trebuiau să-şi
procure lemnul necesar construirii şi pentru consumul zilnic, "conform convenţiei",
dar restul nu putea fi folosit decât la arderea potasei, în cuptorul de la Frasin. Se
avea în vedere ridicarea comunei Gura Hurnorului la rangul de târg şi se considera
că germanilor le-ar fi fost uşor să frecventeze biserica "latinească" şi Şcoala
Normală de acolo, deoarece drumul şi podul care făceau legătura cu Gura
Humorului se aflau şi ele în apropiere.
Nu în ultimul rând, prin poziţia ei şi apropierea de "drumul comercial spre
Transilvania", localitatea ar fi oferit coloniştilor posibilitatea de a-şi vinde
produsele în zonele muntoase mai înalte. Pe de altă parte, ei ar fi fost capabili să-i
ajute pe locuitorii din Gura Humorului, în majoritate meşteşugari, să aibă câştiguri
mai bune, să-i ajute la cazarea militarilor, la procurarea cailor de poştă şi a
alimentelor zilnice necesare.
Cu privire la problemele de natură juridică şi de ordine publică, colonia putea
fi trecută sub jurisdicţia autorităţilor de resort din Gura Humorului. Rezervele
fondului comunei ar fi putut asigura pâinea şi seminţele necesare pentru sprijinirea
coloniştilor, de asemenea aceştia puteau primi bani pentru a cumpăra vite şi
animale de povară, care să-i ajute la muncile agricole, dar fără alte cheltuieli
suplimentare.
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Nina Cionca, Ciprian Porumbescu, Bucureşti, Editura Anima, 20 1 1 , 320 p.
O nouă monografie, Ciprian Pontmbescu, vine după cea a l u i Nicolae Petra-Petrescu, Ciprian
Porombescu. Compozitor român, tipărită la Sibiu în 1 884. Se întemeia pe materialul documentar pus
la dispoziţia autorului de Iraclie Porumbescu, tatăl compozitorului. Şi noua monografie se găseşte
într-o situaţie asemănătoare, cu deosebirea că este şi elaborată de o cercetătoare din sănul familiei
compozitorului, care nu este nici la cea dintăi lucrare închinată compozitorului şi familiei sale.
Problema care se pune în legătură cu elaborarea unei monografii pentru Ciprian Porumbescu
priveşte fondul documentar, care se păstrează la mai multe instituţii. Să amintim câteva din ele:
Arhivele Naţionale ale Statului, Muzeul Bucovinei, Casa Memorială "S imeon Florea Marian",
Fundaţia "Ciprian Porumbescu" , toate din Suceava, Biblioteca Centrală Universitară "Mihai
Eminescu " din laşi, Biblioteca Centrală Universitară " Lucian Blaga" din Cluj-Napoca, Biblioteca
"
"Astra din Sibiu.
Materiale documentare se păstrează şi în arhive personale, ca a Mureşenilor de la Braşov, a
farmacistei Maria Olaru, din Suceava, deţinătoare a unui bogat fond documentar, de la Octavia Lupu
Morariu, soţia lui Leca Morariu. Un câmp larg informativ găsim în presa românească şi în cea străină,
Ia care nu prea avem acces.
Autoarea noii monografii Ciprian Porombescu se găseşte într-o situaţie privilegiată. Face
parte din familia Porumbescu şi deţine fondul documentar păstrat de M aria Porumbescu, sora
compozitorului, căsătorită cu Liviu Raţiu, îndeosebi corespondenţă schimbată între compozitor, sora
sa şi contemporanii lor. De altfel a şi publicat în cursul anilor, cu diferite prilejuri, din " lăsământul
literal-muzical " al compozitorului şi a întocmit şi o ediţie, Scrisorile lui Iraclie Porombescu
(Bucureşti, 1 999) trimise lui Liviu Raţiu, ginerele său, şi Mariei, fiica sa, în care a inclus mai multe
scrisori trimise de Iraclie Porumbescu lui Constantin Morariu, coleg de studii cu Ciprian Porumbescu,
şi cel mai apropiat prieten al familiei Porumbescu.
Monografia se deschide cu prezentarea lui Iraclie Porumbescu, întemeietorul familiei şi al
comunei Suceviţa, vatră străbună, cu opinii împărţite cu privire la onomastica bucovineană. Despre
aceasta, ceva mai departe. Urmează pregătirea intelectuală a lui Iraclie Porumbescu, studiile la
Facultatea de Teologie a Universităţii din Cernăuţi, paroh la Ş ipotele Sucevei, în munţii Bucovinei.
Aici se naşte viitorul compozitor, îşi va petrece copilăria şi va fi descoperit de Carol Miculi, directorul
Conservatorului din Lemberg, în vizitele sale din vacanţele de vară la Şipotele Sucevei, în familia lui
lraclie Porumbescu. Carol Miculi este şi cel dintăi care intuieşte în copilul de numai câţiva ani un
mare talent muzical. Serbarea de la Putna din august 1 87 1 reuni studenţii din provinciile româneşti
într-o local itate sub stăpânirea austriacă şi Ciprian Porumbescu cântă cu vioara sa, cum spune,
"
" Daciei întregi . Student la Facultatea de Teologie a Universităţii din Cernăuţi, pe unde trece şi tatăl
său, viitorul compozitor are rol important în viaţa societăţii studenţeşti "Arboroasa" , care va trimite
municipalităţii laşilor cunoscuta telegramă, prin care cei cinci studenţi din Societatea " Arboroasa"
aderau la protestul împotriva Imperiului Habsburgic pentru anexarea Ţării de Sus a Moldovei, pe care
aveau să o numească Bucovina. Procesul care li se intentează, un proces politic, are consecinţe care îi
vor urmări tot restul vietii sub stăpânirea austriacă.
Î n secţiunea Sc,;rtă vară fericită se prezintă climatul cultural din Bucovina, când o cunoaşte
pe Bertha, fiica pastorului evanghelic din Ilişeşti, comună învecinată cu Stupca, parohia lui
Iraclie Porumbescu, după Şipotele Sucevei, Boian şi din nou Şipotele Sucevei. Autoarea îl lasă pe
Ciprian Porumbescu să vorbească despre marea sa iubire şi reproduce din Tagebuch, jurnalul său.
Student la Viena, compozitorul stabileşte legături cu studenţii braşoveni, care îi facilitează numirea ca
profesor de muzică la Liceul Românesc din Braşov şi conducător al corului de la Biserica " Sfântul
Nicolae" din Şchei. Aici, la Braşov, are loc premiera operetei "Crai nou", în 27 februarie 1 882.
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Editoarea reproduce scrisoarea trimisă lui lraclie Porumbescu de fi �ca sa şi de Ciprian, documente de
referinţă privind destinul acestei lucrări a compozitorului român. Il urmăm pe Ciprian Porumbescu
din nou la Viena şi de aici în Italia, în căutarea sănătăţii, să-şi încheie călătoria pămănteană la Nervi,
în Italia, tara muzicii.
o' singură observaţie avem de făcut şi ea nu ţine numai de această monografie, ci este în
legătură cu tot ceea ce s-a spus până acum cu privire la numele străin al familiei. "Auzii de la bunicul
şi tatăl meu - scrie Iraclie Porumbescu în evocarea Numele meu străin - mântuitor că în vremile
vechi să fi emigrat în Moldova un antecesor al lor din Polonia, carele era polon. Şi să fi fost încă şi
nobil. Bunicul şi tatăl meu însă se născură acolo în Moldova, care după aceea deveni Bucovina şi fură
botezaţi în legea ortodoxă a ţării, fură crescuţi între români şi se căsătoriră cu românce." Lăsăm Ia o
parte împrejurările în care Iraclie Porumbescu face această declaraţie. Opinia că familia era de origine
poloneză nu era decât o poreclă dată după numele Golembiovschi, cu terminaţia poloneză. Nu există
nici o familie cu acest nume în recensământul făcut de armata rusă de ocupaţie în 1 772, 1 773 şi 1 774
în ţinutul Câmpulung-Suceava, în care intra şi Suceviţa (Moldova în epoca feudalismului, volumul
VII, partea I, Chişinău, Editura Ştiinţa, 1 975, p. 245-249). Comuna Suceviţa, fiind proprietate
domnească şi mănăstirească, nu este cuprinsă în aceste recensăminte, întocmite să stabilească
obligaţiile fiscale. Din aceleaşi raţiuni introduce şi stăpânirea austriacă în Bucovina starea civilă,
printr-un ordin guvernamental, în 1 78 1 . Cum nu avea personalul necesar, încredinţează ţinerea
registrelor de stare civilă parohiilor. Daniil Vlahovici, sârb de origine, episcop al Bucovinei intre
1 789 şi 1 882, trece la slavizarea onomasticii şi cei dintăi care se supun acestei dispoziţii sunt preoţii,
pentru motive uşor de înţeles (Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Editura Humanitas, 1 99 1 , p. 44). Comuna
Suceviţa are registre de stare civilă din 1 802, destul de târziu. Evidenţa naşterilor, căsătoriilor şi
morţilor o ţineau călugării din mănăstire, pe foi care nu s-au păstrat. Nu ştim câţi dintre călugării din
mănăstire erau de alte naţionalităţi. Nu este de pierdut din vedere faptul că Petru Movilă, din familia
ctitorilor Mănăstirii Suceviţa, ajunge mitropolit al Kievului, Galiţiei şi a toată Ucraina (Nestor
Vomicescu, Sfântul Ierarh Petru Movilă. Mitropolitul Kievului, al Galiţiei şi a toată Ucraina,
Craiova, 1 999) şi trimite misionari la aşezămintele monahale din M oldova. S-a descoperit în ultima
vreme Pomelnicul morţilor. .. din Sjănta Mănăstire Suceviţa, în care sunt înregistraţi toţi
arhimandriţii, ieromonahii şi monahii de la întemeierea mănăstirii şi pănă în 1 857 (D. Vatamaniuc şi
Constantin Hrehor, Convorbiri sub scara cu îngeri, Iaşi, Editura Timpul, 201 O, p. 4 1 5-4 1 6).
Document fundamental, dar care nu ne ajută în problema care ne interesează, întrucât toate persoanele
care figurează în acest document sunt trecute cu numele din cinul monahal (Teoctist, Eutrope,
Atanasie) şi nu şi cel de familie, încât nu ne putem da seama de naţionalitatea lor. Apelăm în această
situaţie Ia registrele de stare civilă. Aici îl găsim pe Matei Golembiovschi, încetat din viaţă în
27 ianuarie 1 849, în vârstă de 7 1 de ani. Se naşte prin 1 770. O Paraschivă Golembiovschi încetează din
viaţă în 26 mai 1 847, în vârstă de 66 de ani. Se naşte prin 1 78 1 . O Elena Golembiovschi încetează din
viaţă în 1 825, în vârstă de 57 de ani. Se naşte prin 1 772. Atanasie, tatăl lui Iraclie Golembiovschi, nu
ştim când se naşte. Avea însă, Ia căsătoria sa cu Varvara Crăciun din Marginea, oficiată în noiembrie
1 8 1 8, 28 de ani. Se naşte în 1 790. Nu avem elemente să stabilim gradul de rudenie între aceste familii.
Se desprinde, însă, de aici că în Suceviţa slavizarea onomasticii are loc înainte de anexarea Ţării de Sus a
Moldovei în 1 775, numită ulterior Bucovina şi înainte de păstorirea episcopului Daniil Vlahovici, în
timpul căruia slavizarea se introduce ca măsură generală. Nu putem preciza când călugării din
Mănăstirea Suceviţa adaugă terminaţii slave la vechile nume româneşti. Nu încape însă în discuţie că
numele de familie în forma slavizată sunt preluate din însemnările călugărilor de Ia mănăstire şi trecute
în registrele de stare civilă. Iraclie Porumbescu avea dreptate să susţină că familia sa, chiar cu nume
străin, era românească, de mai multe secole, cum se vede din documente.
Însemnările de mai sus nu au legătură cu opera lui Ciprian Porumbescu, însă caută să aducă
lumină într-o problemă lăsată în suspensie şi în monografia de faţă. Iraclie Porumbescu foloseşte
forma Golembiovschi, ca persoană oficială, până în 5 aprilie 1 8 8 1 , când stăpânirea austriacă aprobă
schimbarea numelui în Porumbescu, pe care îl folosea în scrierile sale încă din 1 848; cu alte cuvinte,
de mai bine de trei decenii.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Nicolae Petra-Petrescu prezenta în prima monografie, Ciprian Porumbescu. Compozitor
român, lucrările muzicale, cronologic, într-o succesiune pe ani. Nina Cionca stabileşte în ultima
monografie, Ciprian Porumbescu, cronologia operei muzicale în funcţie de geneza ei şi în contextul
social-politic.
Monografia Ciprian Porumbescu este o realizare de excepţie şi sub raport editorial. Suzana
Holan o tipăreşte în editura sa, Anima, pe hârtie specială, cu literă frumoasă şi, ceea ce se întâmplă rar
în procesul editorial, tot materialul ilustrativ, foarte bogat, este imprimat în text şi nu pe foi, de regulă
la sfârşit, sub formă de album. Unele portrete, ca cel al lui Iraclie Porumbescu, la diferite vârste, al lui
Ciprian Porumbescu şi al Berthei Gorgon sunt imprimate pe paginile unde se vorbeşte de
personalitatea lor. Iconografia este bogat reprezentată şi prin reproducerea de ilustraţii privind
instituţiile culturale din diferite oraşe şi vederi privind peisajul din Bucovina şi Austria.
Ciprian Porumbescu şi familia sa au şi sub acest aspect o prezentare sărbătorească.

D. Vatamaniuc

Smaranda Vultur, Adrian Onică (editori), Basarabeni şi bucovineni în Banat.
Povestiri de viaţă, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Cuvânt-înainte de
Smaranda Vultur, Studiu introductiv de lgor Caşu, Timişoara, Editura
Brumar, 201 1 , 404 p.
Smaranda Vultur, doctor în filologie la Universitatea din Bucureşti ( 1 985), cu stagii de
documentare şi de specializare în Occident (Italia, S.U.A., Cehia şi Franţa), este cercetător la Centrul
de Cercetări Fonetice şi Dialectale al Academiei Române din Bucureşti ( 1 973-1 978), asistent la
Catedra pentru studenţi străini de pe lângă Universitatea din Timişoara ( 1 978-1 983), cercetător în
cadrul Centrului de Cercetări Socio-Umane al Universităţii din Timişoara ( 1 983-1 989), cercetător la
Institutul de Cercetări Socio-Umane al Academiei Române, Filiala Timişoara ( 1 990- 1 99 1 ), lector de
limba română la Universitatea Paris IV, Sorbona ( 1 992-1 995), lector de limbă şi literatură română la
Universitatea Jagellonă din Cracovia ( 1 995-1 996), cercetător la Institutul de Cercetării Socio-Umane
"Titu Maiorescu", Timişoara ( 1 996- 1 997). Din 1 997, Smaranda Vultur este conferenţiar la Facultatea
de Litere, Istorie şi Teologie a Universităţii de Vest din Timişoara, unde coordonează un grup de
cercetare în domeniul antropologiei culturale şi istoriei orale.
După 1 989, Smaranda Vultur publică mai multe lucrări de i nteres, între care: Istorie trăită,
istorie povestită. Deportarea în Bărăgan 1951-1956, Timişoara, Editura Amarcord, 1 997; Lumi în
destine. Memoria generaţiilor de început de secol din Banat (coordonator), Bucureşti, Editura
Nemira, 2000 (în colaborare cu Grupul de Antropologie Culturală şi Istorie Orală "A Treia Europă");
Germanii din Banat prin povestirile lor (coordonator), Bucureşti, Editura Paideia, 2000 (în colaborare
cu Grupul de Antropologie Culturală şi Istorie Orală "A Treia Europă"); Minorităţi: identitate şi
coexistenţă, Timişoara, Institutul Intercultural, 2000 (în colaborare cu Alexandra Jiva şi Călin Rus);
Memorie şi diversitate culturală. Timişoara 1900-1945, laşi, Editura Polirom, 200 1 ; Memoria
salvată. Evreii din Banat, ieri şi azi (coordonator), Iaşi, Editura Polirom, 2002 (în colaborare cu
Grupul de Antropologie Culturală şi Istorie Orală "A Treia Europă"). Î n alte cazuri, contribuţiile sale
apar în volume colective, între care: M iodrag Milin şi Liubomir Stepanov, Baraganska Golgota.
Golgota Bărăganului, Timişoara, 1 996; Spaţiile alterităţii, Reşiţa, Seria "Banatica" , 1 996; Memoria
salvată II. Cine salvează o viaţă, salvează lumea întreagă, Timişoara, Editura Universităţii de Vest,
2009 (în colaborare cu Adrian Onică).
Smaranda Vultur se ocupă de mai bine de un deceniu de istoria orală, în cadrul unui proiect de
succes, având o motivaţie intimă profundă, aşa cum mărturiseşte într-un interviu, acordat în ianuarie
20 1 O, Gettei Neumann: M-a motivat "teama de timpul care trece şi ia cu el memoria vieţii unei
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comunităţi azi mult diminuate în România, care a contribuit esenţial la a face din Banat o regiune
înfloritoare economic şi îmbogăţită cultural de diversitatea ei fondatoare şi de experienţa trăitului
împreună cu cei diferiţi. Interlocutorii mei şi ai noştri (căci am lucrat cu Grupul de Istorie orală şi
Antropologie culturală de la Fundaţia «A Treia Europă», care mi-a oferit cadrul insituţional în care
cercetările de acest tip au fost posibile) au fost de aceea în primul rând oamenii din generaţiile cele
mai vârstnice, de toate etniile şi religiile, nu doar cei care au avut un destin fericit, ci şi cei pentru care
trauma, suferinţa au ajuns să fie, în împrejurări istorice şi politice specifice, parte a identităţii lor. M-a
preocupat felul în care trauma poate fi şi în ce măsură împărtăşită şi am urmărit să o fac inteligibilă şi
pentru alţii, cititori ai interviuri lor deja publicate" .
Din acelaşi interviu, ne reţine atenţia, în mod aparte, opinia sa privind "aportul istoriei orale la
reconstrucţia unei epoci" . Contribuţia acesteia "este acela de a face cunoscute situaţiile, atitudinile,
sentimentele pe care le generează contextele sociale, istorice şi politice, felul în care acestea din urmă
afectează existenţa oamenilor obişnuiţi, relaţiile dintre ei, destinul lor (nu e istoria celor puternici, nu
cea doar a evenimentelor de care se ocupă istoria cea mare). E o ocazie pentru cei care îşi povestesc
viaţa de a împărtăşi experienţa lor cu alţii, din generaţiile mai tinere, de a vorbi despre cei
deja dispăruţi, despre viaţa familiilor lor, despre educaţia pe care au primit-o, despre felul în care
s-au format, despre tot ce a avut pentru ei sens şi valoare, uneori în profund contrast cu vremurile pe
care le-au trăit. Pentru mine asta e în primul rând o povestire de viaţă - o prefer altor tipuri de istorie
orală -, o cale de acces spre lucrurile despre care istoricii ajung mai rar să vorbească, o mărturie
foarte preţioasă despre timpurile în care ea fost relatată. Căci orice mărturie pune în relaţie trecutul cu
prezentul şi sensurile pe care oamenii le atribuie vieţii lor sunt mai ales legate de prezentul în care ei
povestesc. Asta face diferenţa: istoria orală ne permite să sesizăm distanţa între orizontul de valori, de
norme şi credinţe în care viaţa a fost trăită şi cel în care ea fost povestită. Istoria familiei, a societăţii,
dar şi antropologia memoriei, care se ocupă de relaţia omului cu trecutul lui sunt domeniile care au
cel mai mult de profitat de pe urma istoriei orale, dar în primul rând aceia care sunt şi au fost actorii
istoriei pe care o trăim au acces prin ea la discursul public" .
În continuarea preocupărilor de istorie orală din această parte a ţării, sub egida Universităţii de
Vest din Timişoara şi a Centrului Interdisciplinar de Studii Regionale (CISR), apare lucrarea
Basarabeni şi bucovineni În Banat. Povestiri de viafă, Ediţia a Il-a revăzută şi adăugită, Cuvânt
înainte de Smaranda Vultur, Studiu introductiv de Igor Caşu, Timişoara, Editura Brumar, 200 1 , 404 p.
(ediţia I a cărţii: Timişoara, Editura Marineasa, 20 1 0, 3 1 0 p. + fotografii). Volumul continuă seria
editării volumelor de "povestiri de viaţă" din Arhiva de istorie orală a Fundaţiei "A Treia Europă"
(AIOFTE), transferată la Centrul Interdisciplinar de Studii Regionale de la Universitatea de Vest şi
completată cu câteva interviuri realizate în cadrul unui "program de studiu de mai lungă durată,
privind destinul basarabeni lor şi bucovinenilor refugiaţi în 1 940 şi 1 944 în Banat" . Cum precizează
Smaranda Vultur în Cuvânt-Înainte, acest program este "parte a unui proiect mai larg privitor la
recuperarea memoriei Banatului ", conceput şi desfăşurat începând din 1 998 în cadrul Fundaţiei
"
"A Treia Europă . O parte dintre cercetătorii din Grupul de Istorie Orală şi Antropologie Culturală
sunt prezenţi ca intervievatori şi în acest volum: Adrian Onică, Roxana Onică, Antonia Berţi
Komlosi, Ramona Magheţ-Ardelean (sociologi), Mihaela Sitariu (istoric), Gilda Vâlcan şi Smaranda
Vultur. " Lor Ii se datorează - precizează Smaranda Vultur - răbdarea de a asculta, înregistra şi
transcrie ceea ce martorii unei istorii marcate de războaie, refugii - uneori repetate -, deplasări forţate
de populaţii, teroare şi represiune au avut puterea să relateze, întorcându-se cu faţa spre un trecut care
le-a influenţat în mod decisiv viaţa - a lor şi a familiilor lor. Î l evaluează din perspectiva vremurilor
de acum, când libertatea de a spune şi de a împărtăşi cu cei mai tineri povestea lor de viaţă le dă
ocazia de a-şi refonda istoria personală, ca o istorie de supravieţuire şi uneori izbândă, ca o i nterogare
asupra a ceea ce au fost, sunt, ar fi dorit să fie.
Durerile şi pierderile, nu puţine, risipirile şi rupturile, spaimele şi bucuriile, clipele de răgaz,
de tihnă sau de trudă, de mare şansă sau de disperare, de nostalgii nevindecate, de mare zbucium sau
de resemnare, întâlniri providenţiale sau despărţiri definitive sunt parte a unor povestiri care urmăresc
imprevizibile răsturnări sau reparaţiile tardive la scara mare a timpului istoric sau la cea măsurată cu
ritmurile vieţii de zi cu zi ale istoriei personale. Uneori lupa măritoare a memoriei se opreşte îndelung
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asupra detaliilor, alteori captează emoţiile şi sentimentele, scrutează posibilităţile irosite, face bilanţul
împlinirilor sau al eşecurilor, uitărilor şi al celor ce sunt de neuitat" (7-8).
lgor Caşu (n. 1 973 în Borogani-Leova, Republica Moldova), doctor în istorie (2000), cadru
didactic la Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii de Stat din :vloldova şi director al Centrului
de Studiere a Totalitarismului de aici, semnează studiul introductiv, Ocupaţia sovietică a Basarabiei
şi a Bucovinei de Nord: teroarea comunistă şi refugierea populaţiei În România, p. 1 1 -42, pe
marginea căruia Smaranda Vultur face câteva observ�_ţii necesare. " Fiecare povestire orală are tonul ei
şi tema ei principală, dar toate au un fundal comun. Il reface cu instrumentele precise ale istoricului,
cu competenţă şi simţ al nuanţelor, lgor Caşu, pe care am avut inspiraţia de a-1 ruga să scrie
introducerea acestei cărţi. Studiul său reface cronologia faptelor, explică contextele şi împrejurările
politice ale războiului al doilea, cu efectele lui devastatoare, cu crimele şi teroarea care lovesc grupuri
de oameni, comunităţi etnice, indivizi, naţiuni. El e un suport esenţial pentru a integra mărturiile într
un orizont de înţelegere care să le potenţeze valoarea, o valoare pe care o intuieşte ca fiind
complementară documentului de arhivă, contabilizării victimelor sau judecăţilor generalizante.
Selecţia pe care o face în corpusul de mărturii sugerează câteva direcţii în care ele ar putea deveni
suport pentru analiză, după cum bibliografia la care face trimitere dă măsura precisă a gradului în care
tema studiului său este în Republica Moldova un subiect de cercetare bine explorat" (p. 8) .
Cuprinsul lucrării este organizat în trei părţi.
Partea l: Basarabeni în Banat, p. 43- 1 67, cuprinde şase interviuri: Spiridon Tătaru (n. 1 9 1 8,
laşi--el. 2007, Buziaş), .. Noi am luptat pentnt Basarabia, pentrn ţara asta ", interviu realizat de Adrian
Onică, Buziaş, 24 noiembrie 200 1 , p. 45-6 1 ; Livia lovescu (n. Grama, 1 939, Hârtopu M ic), .. Părinţii
mei au suferit şi viaţa lor... totul a fost legat de Basarabia ", interviu realizat de Adrian Onică,
Timişoara, 22 octombrie 201 O, p. 62-69; Leonid Bej an (n. 1 9 1 8, Poiana-d. 2006, Timişoara), . . Dacă
era o nedreptate în sat cine făcea dreptate? Nimeni, doar lacrimile ", interviu realizat de Roxana
Onică, Timişoara, 4 februarie 2003, p. 72-83; Nina Vesa (n. 1 9 1 8, Branişte--el. 2006, Timişoara),
.. Basarabia a fost într-o suferinţă greu de spus ", interviu realizat de Mihaela Sitariu, Timişoara,
26--28 august 2003, p. 84-1 08; Ioan Banu (n. 1 939, Bahmut), .. Am trăit cu frica în sân ca un iepure
de câmp ", interviu realizat de Adrian Onică, Timişoara, 1 6 octombrie 2004, p. 1 09- 1 50; E. Laurenţiu
(n. 1 925, lsmail - d. 2005, Timişoara), .. Ospitalitatea acestui Banat şi a acestei Timişori nu se poate
uita ", interviu realizat de Adrian Onică, Timişoara, 3 1 martie 2002, p. 1 5 1 - 1 67.
Partea a Il-a: Bucovineni în Banat, p. 1 69-324, cuprinde nouă interviuri: Gheorghe Holovati
(n. 1 926, Trestiana), .,Aşa cum mergi cu tăvălugul peste o arătură ca s-o nivelezi, aşa a trecut
războiul peste noi ", interviu realizat de Adrian Onică, Timişoara, 3 septembrie 1 999, p. 1 7 1 -203;
Nădejdea Micescu (n. 1 925, lspas), ., Când am revenit în Bucovina, am sărntat pământul, aşa cum
sărntau pământul, pe vremuri, poeţii noştri când reveneau în România ", interviu realizat de Adrian
Onică, Timişoara, 1 O noiembrie 2005, p. 204-2 14; Dionisie Hacman (n. 1 924, Crasna-Putnei--d.
2002, Buziaş), .. Am stat haiduc un an de zile ", interviu realizat de Roxana Onică, Buziaş,
1 8 noiembrie 200 1 , p. 2 1 5-225; Carol Caraban (n. 1 934, Berhomet), .. Treceau convoaie militare şi când
se făcea linişte şi voia un impiegat, lăsa şi trenul nostrn să meargă două staţii. Eram un fel de convoi
în plus ", interviu realizat de Adrian Onică, Timişoara, mai 2003, p. 226--240; Viorica-Adriana Reus
(n. 1 9 1 8, Cernăuţi), .. O refugiată straşnică ", interviu realizat de Adrian Onică, Timişoara, februarie
martie 2002, p. 241-259; Marieta Anhauch (n. 1 937, Cernăuţi), .,Nici un pom nu creşte în cer şi nicio
roată nu stă pe loc! ", interviu realizat de Anton ia Komlosi, Timişoara, martie 2005, p. 260--268;
Sergiu-M ircea Flondor (n. 1 930, Cernăuţi), .. Când a început războiul, m-a impresionat faptul că au
bătut clopotele şi cetăţenii care erau pe stradă se opreau, îşi scoteau pălăria şi se închinau, iar alţii
se puneau chiar în genunchi ", interviu realizat de Adrian Onică, Timişoara, 24 mai 20 1 O, p. 269-28 1 ;
Constantin Flondor (n. 1 936, Cernăuţi), . . Cu mâne zilele-ţi adaogi, 1 Cu ieri viaţa ta o scazi 1 Şi ai cu
toate astea-n faţă 1 De-a purnri ziua cea de azi ", interviu realizat de Adrian Onică, Timişoara, 1 O şi
1 9 mai 20 1 O, p. 282-3 1 O; Ştefan Munteanu {n. 1 920, Plaiul Cosminului), .. Viaţa mea sunt cărţile
mele ", interviu realizat de Smaranda Vultur, Timişoara, februarie 201 1 , p. 3 1 3-324.
Partea a lll-a: Alte voci. Refugiul în fragmente, p. 325-367, cuprinde însemnări şi fragmente
din patru interviuri: Tamara lvănoiu (n. Climovici, 1 925, Bucovăţ-Basarabia-d. 1 993, Lugoj),
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.. N-am apucat să locuim in casa mare nicio zi. În 29 iunie 1940 am fost ocupaţi de mşi. aşa că toate
lucrările au stagnat, iar in 22 iunie 1 941 a început războiul" , însemnări lăsate în manuscris, scrise în
anii 1 989-- 1 99 1 , p. 327-335, completate de către fiul ei, Mircea lvănoiu (n. 1 95 1 , Lugoj),
Chinuitoarea amintire a paradisului pierdut, însemnări, datate Braşov, ianuarie 20 I l , p. 335-346;
V.S. (n. 1 926, Tecuci), .. Şi tot războiul l-am petrecut în vie, văzând toate luptele aeriene şi
bombardamentele şi tot... ", interviu realizat de Mihaela Sitariu, Timişoara, aprilie 2003, p. 347-350;
Eugenia Roşu (n. 1 93 1 , Cetatea Albă), .. El a visat aşa: doi oameni călare, care să ne ducă in
Siberia ", interviu realizat de Mihaela Sitariu, Timişoara, iulie 2003, p. 3 5 1 -355; Aurelian Gherman
(n. 1 923, Storojineţ), Domnişont!e, ai ajuns in România, să-ţifie de bine!", interviu realizat de Gilda
Vâlcan, Timişoara, 1 999, p. 356--36 1 ; Vasile Rotaru (n. 1 9 1 8, Tighina), .. Să-i pomenim pe aceşti
basarabeni, căci şi ei sunt români şi creştini ca noi ", interviu realizat de Ramona Magheţ, Jimbolia,
noiembrie 1 998, p. 362-367.
Un corp de Fotografii, p. 369--40 1 , cuprinde reproduceri diverse. Cele mai multe reproduceri
se fac după fotografii, unele fiind adevărate documente de epocă, surprinzând oameni, familii, grupuri
umane în diferite momente de viaţă, petrecute în Bucovina, la Trestiana, Ispas, Berhomet, Plaiul
Cosminului, Cernăuţi, în diferite locuri din Basarabia (Bahmut, Bălţi, Budachi, Cetatea Albă,
Chişinău, Hârtopul Mic, Hlina-Briceni, Tâmova) şi din Banat (Buziaş, Jimbolia, Lugoj , Maşloc,
Moraviţa, Timişoara), într-un alt timp al istoriei noastre. Câteva pagini cuprind, tot aici, facsimile
după documente de arhivă privind refugiul basarabenilor şi bucovinenilor. Alte facsimile sunt inserate
la sfiirşitul unor interviuri (o autobiografie datată 1 2 februarie 1 953, cu un admirabil scris de epocă,
p. 70--7 1 ; "repere în arborele fami) iei Flondor" : ascendenţii pe linie maternă ai familiilor Sergiu şi
Constantin Flondor, p. 3 1 1 -3 1 2). I n armonie cu mesajul intim, profund, al cărţii, editorii ilustrează
coperta 1 cu o reproducere după o fotografie de Constantin Flondor: Imposibila Întoarcere ( 1 980),
reprezentând calea ferată Domeşti-Rădăuţi-Seletin-lzvoarele Sucevei, la Ulma, unde, în chiar inima
Bucovinei, se află frontiera impusă de către cele două mari puteri totalitare ale Europei, prin Pactul
Ribbentrop-Molotov, din 23 august 1 939.
Semnalând apariţia cărţii Basarabeni şi bucovineni În Banat. Povestiri de viaţă, mai
menţionăm că interviurile de istorie orală din sumarul acesteia acoperă o perioadă mai lungă de timp
( 1 99&-20 I l ) şi că, din punct de vedere geografic, ele nu acoperă întregul Banat. O parte dintre
refugiaţii intervievaţi au decedat înainte de tipărirea cărţii, editorii precizând acest lucru în chapeau-ul
interviului. Î n câteva cazuri constatăm persistenţa unei sintagme ce a fiicut, din păcate, o nefericită
carieră la noi: "Bucovina de Nord", în locul celei mai potrivite: partea de nord a Bucovinei. Doi dintre
bucovinenii intervievaţi sunt personalităţi ale vieţii academice contemporane.
Prima parte a interviului acordat de prof. univ. dr. Ştefan Munteanu nu se publică, din păcate,
aici. O notă de picior se referă însă, succint, la repatrierea sa prin Germania, în 1 940-- 1 94 1 . În 1 940,
Ştefan Munteanu trăieşte în Bucovina, timp de câteva luni, împreună cu familia sa, sub ocupaţie
sovietică. Cu ajutorul unor binevoitori, primeşte o identitate falsă şi pleacă în Germania, împreună cu
fratele său, Vasile, în noiembrie 1 940. Stă în lagărul de repatriaţi (tabăra de strămutare) de la
Oderberg şi Konigshiitte, iar în mai 1 94 1 vine în România, pe Dunăre, până la Tumu Severin.
Povestirea publicată în carte continuă acest "episod al refugiului", din 1 940, interesant pentru noi prin
ineditul unor date şi informaţii.
Interviul realizat de Smaranda Vultur cu profesorul Ştefan Munteanu este de interes pentru
istoria culturii din Bucovina, la fel ca numărul omagia[ închinat profesorului şi lingvistului Ştefan
Munteanu de "Analele Universităţii de Vest din Timişoara" , Seria Ştiinţe Filologice, prin tomul
XLVIII, 201 0, care îl omagiază l a împlinirea a 90 de ani de viaţă şi a 50 de ani de carieră universitară
(La secţiunea Editorial, se publică aici două texte: - O personalitate a filologiei româneşti:
Profesontl Ştefan Munteanu, p. 1 0- 1 6; - Mai presus de cuvinte, p. 1 7- 1 9. Acestora le urmează o
secţiune distinctă, cuprinzând patru materiale: - Repere biografice, p. 20--2 1 ; - Bibliografia
lucrărilor publicate în perioada 1 940--2 010, p. 22-34; - Referinţe critice, p. 35-40; - Evocări şi
portrete, p. 4 1 -43).
Interviul realizat de Adrian Onică, în 1 O şi 1 9 mai 201 O, cu Constantin Flondor, unul dintre cei
mai importanţi artişti contemporani, pictor şi grafician cu "o experienţă complexă în domeniul
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cercetări i interdisciplinare", preocupat de experienţe în domeniul artei şi cercetării vizuale,
co-fondator al unor grupări artistice novatoare: " 1 + 1 + 1 " ( 1 966), "Sigma" ( 1 969), "Prolog" ( 1 985),
interesează şi istoria familiilor din Bucovina.
Pentru cercetătorii de la Timişoara preocupările de istorie orală reprezintă ele înseşi o
experienţă de viaţă îmbogăţitoare, aducătoare de beneficii în domeniul cunoaşterii, dar şi în plan
sufletesc, după cum mărturiseşte Smaranda Vultur în interviul acordat Gettei Neumann, în ianuarie
20 1 0. Din această perspectivă de înţelegere, Basarabeni şi bucovineni în Banat. Povestiri de viaţă, "o
carte tonică şi necesară", deschizând "un spaţiu de dialog cu privirea la aspecte de mare actualitate ale
trecutului nostru istoric şi cultural ", reprezintă pentru noi o bucurie, aducând în timpul straniu din
Bucovina anului 20 1 2 o dovadă nouă că se poate face activitatea de cercetare ştiinţifică şi altfel, sub
semnul unei cuceritoare normalităţi, al colaborării competitive, construite cu înţelepciune în spaţiul
vieţii academice stimulatoare de avânturi şi energii noi, al unei umanităţi care te înalţă continuu,
împlinindu-te, departe de presiunea entropică a cotidianului de provincie: ,.Am învăţat enorm din
acest contact şi am putut să-i învăţ şi pe alţii, fiind profesoară şi dirijând un grup de tineri pe care, prin
interviuri, i-am ajutat să înveţe şi să înţeleagă şi ei, să devină mai sensibili la suferinţele celorlalţi, dar
şi să îşi dezvolte capacitatea de a lua distanţă, de a-şi întemeia înţelegerea pe cunoaştere, de a nu se
lăsa conduşi de prejudecăţi şi idei fixe. Acest efort m-a stimulat pe mine şi pe mai tinerii mei
colaboratori (Adrian Onică e unul dintre ei) să citim mai mult, să cercetăm documente şi să dorim să
ştim mai mult despre această comunitate, să nu ratăm ocaziile excepţionale de a cunoaşte despre ea
lucruri noi, prin întâlnirea cu oamenii care îi aparţin şi cu cei care le-au fost apropiaţi. M-am
îmbogăţit în acest deceniu de viaţă cu experienţe pe care nu le ştiam sau nu le-aş fi bănuit, m-am dotat
cu antene mai puternice pentru a percepe răul şi a învăţa cum poate fi prevenit, am trecut prin
momente de mare depresie şi tristeţe, dar am găsit, ascultându-i pe cei care au supravieţuit şi forţa de
a învinge deznădejdea, de a evalua altfel micile necazuri inevitabile ale propriei vieţi. Am descoperit
că poţi descoperi ce e esenţial şi pe calea privi legiată pe care ţi-o deschid faptele mărunte, întâlnirile
neaşteptate, întâmplările cu tâlc. A fost aşadar o experienţă de cunoaştere şi umană de excepţie"
(Conf. Getta Neumann, interviu cu Smaranda Vultur, realizat în ianuarie 20 1 0, la Timişoara, cu
ocazia publicării cărţii Memoria salvată Il. Cine salvează o viaţă salvează lumea întreagă. Vezi mai
multe pentru această problemă la www.memoria.ro/?location=view_article&id.... memoria.ro,
biblioteca digitală de interviuri, memorii, istorie orală, cărţi şi imagini din istoria recentă a României
care reprezintă evenimente ale secolului XX aşa cum se reflectă ele în conştiinţa celor care
le-au trăit).
Apariţia cărţii publicate, la Timişoara, de Smaranda Vultur şi Adrian Onică, Basarabeni şi
bucovineni in Banat. Povestiri de viaţă (20 1 O, 20 I l ), reprezintă un eveniment editorial, semnalat la
noi doar de "Analele Bucovinei" (XVIII, 2 (37), iulie-decembrie 201 1 ), dar nu şi în viaţa ştiinţifică
din Bucovina, unde teme, precum refugiul, dar şi altele câteva (rezistenţa antisovietică şi
anticomunistă, deportările în U.R.S.S. şi în Bărăgan, represiunea comunistă, bucovineni în exilul
românesc etc.) continuă să fie ocolite ori tratate numai în proiecte de campanie.

Vasile 1. Schipor
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MANIFESTĂRILE ŞTIINŢIFICE
ALE INSTITUTULUI " BUCOVINA"
AL ACADEMIEI ROMÂNE DIN 2011
Die wissenschaftlichen Veranstaltungen des "Bukowina "
Instituts der Rumănischen Akademie 201 1
(Zusammenfassung)

•

Die 2009 institutionalisierten Kolloquien des "Bukowina"-Instituts, die sich iiber
die zwei grossen wissenschaftlichen Forschungsprogramme erstrecken - " Die Bukowina.
Buch, Kultur, Zivilisation" und "Die Bukowina. ldentităt, Traditionen, Werten" - und als
wichtigste Unterstiitzungmittel und Ausdrucksformen des inneren wissenschaftlichen
Lebens des Instituts betrachtet werden - so der Veranlasser derselben, Vasile 1. Schipor,
wissenschaftlicher Forscher und Sekretăr des Instituts und Redaktionssekretăr der
Zeitschrift "Analele Bucovinei" - haben einige vorrăngige Ziele: - die Forderung der
Kultur- und Zivilisationswerten (der Kulturerbe) der Bukowina; - die Entdeckung einiger
neuen Verstăndnis- und Deutungsperspektiven mit Bezug auf den Bukowiner kulturellen
Raum und auf das hiesige kulturelle Phenomăn; - die Anregung der Konkurrenzfahigkeit/
konkurrenzfahigen Zusammenarbeit zwischen den Forschem, um den Anforderungen der
fundamentalen nationalen und europăischen Grenzforschung gewachsen zu werden; - die
Anregung, Bildung und Befestigung eines neuen und modemen Bewusstseins beziiglich
des Wertes des eigenen Patrimoniums als Bestandteil des europăischen; - das Auftauchen
von kulturellen, energetischen, integrativen Modellen auf dem ehemaligen Gebiet der
historischen Bukowina. Der weiterliegende Beitrag bezieht sich auf die drei
wissenschaftlichen Kolloquien, die vom " Bukowina"-Institut 20 1 1 veranstaltet wurden,
und gleichzeitig auf die internationale, jăhrlich organisierte wissenschaftliche Tagung,
wobei kritische Bemerkungen und Vorschlăge fiir die zukiinftige Tătigkeit gemacht
werden.
Schliisselworter und -ausdriicke: die historische Bukowina, intemes Seminar,
wissenschaftliches Kolloquium, die Forderung der Kultur- und Zivilisationswerten der
Bukowina, neue Verstăndnis- und Deutungsperspektiven des Bukowiner Kulturraurnes,
konkurrenzfahige Zusammenarbeit, das Auftauchen von kulturellen, energetischen,
integrativen Modellen auf dem ehemaligen Gebiet der historischen Bukowina,
lnstitutionen der Moderne.

Colocviul ştiinţific reprezintă principala formă de susţinere şi manifestare a vieţii ştiinţifice
din Institutul "Bucovina" al Academiei Române, începând cu anul 2009. Pornind de la o sugestie mai
· Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.
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veche, aparţinând academicianului Radu Grigorovici ( 1 9 1 1-2008), formulată în 1 997, colocviul
ştiinţific îşi propune, în viziunea iniţiatorului, să transforme în permanenţă seminarul intern, cel dintâi
cadru de formare continuă a cercetătorilor şi modalitate fundamentală de stimulare şi emancipare a
conştiinţei institu�onale.
Colocviul ştiinţific acoperă cele douâ mari programe de cercetare ştiinţifică, " Bucovina. Carte,
cultură, civilizaţie", " Bucovina. Identitate, tradiţii, valori", şi îşi propune, în viziunea iniţiatorului
- cercet. şt. drd. Vasile 1. Schipor, secretar ştiinţific al instituţiei şi secretar de redacţie al periodicului
"
"Analele Bucovinei -, pe lângă rostul lui fundamental, alte câteva obiective de actualitate:
- promovarea valorilor culturii şi civilizaţiei (moştenirii culturale) din Bucovina; - descoperirea unor
noi perspective de înţelegere a spaţiului cultural bucovinean şi de interpretare a fenomenului cultural
de aici; - stimularea competiţiei/colaborării competitive între cercetători, în vederea acomodării
acestora cu exigenţele cercetării fundamentale "de frontieră", la nivel naţional şi european;
- stimularea, formarea şi consolidarea unei conştiinţe noi, moderne privitoare la valoarea propriului
patrimoniu, ca parte integrantă a patrimoniului european; - emergenţa modelelor culturale paideice,
energetice, integratoare în spaţiul fostei Bucovine istorice.
Cel dintâi colocviu ştiinţific, având tema " Bucovina în imagini de epocă", se desf"aşoară în
7 aprilie 20 1 1 , la sediul Institutului " Bucovina", din Rădăuţi, începând cu ora 1 0. Prima parte a
colocviului cuprinde prezentarea a trei referate-impuls: - CS III drd. Vasile 1. Schipor, Fotografi şi
studiouri fotografice din Bucovina (1862-1 944); CS I I I dr. Ovidiu Bâtă, Bucovina în enciclopedia
.,Monarhia Austro-Ungară în cuvânt şi imagine "; - CS III dr. M arian Olaru, Scrierea Istoriei
României - dezbateri metodologice. Istorie conceptuală sau istorie politică. Acestea sunt urmate de
filmul documentar Vizita împăratului Carol / al A ustriei la Cernăuţi, în 191 7, prezentat de bibliotecar
Raluca-Irina Muscă.
Colocviul mai cuprinde o parte consacrată dezbaterii şi un semnal editorial consistent. Sunt
prezentate aici "Analele Bucovinei", Rădăuţi-Bucureşti, anul XVII, nr. 1 (34), [ianuarie-iunie] 20 1 0,
Editura Academiei Române, 354 p. (Ovidiu Bâtă, Vasile 1. Schipor) şi patru cărţi: - Dimitrie Dan,
Armenii ortodocşi din Bucovina, Bucureşti, Editura Zamca, 20 1 O, 90 p. (Vasile 1. Schipor);
- Radu Grigorovici, Profesorul şi cursurile sale de optică restituite, Cuvânt-înainte de Dan
H. Constantinescu, Postfaţă de prof. univ. dr. Athanasie Truţia, Craiova, Editura Alma, 20 1 0, 476 p.
(Vasile 1. Schipor); - Dimitrie Onciul, Scrieri istorice despre Bucovina şi Transilvania şi studii
lexicografice, Cuvânt-înainte de academician Radu Grigorovici, Ediţie, studiu introductiv, note şi
comentarii de D. Vatamaniuc, membru de onoare al Academiei Române, Pregătirea pentru tipar a
ediţiei: Vasile 1. Schipor, Indice de nume: Rodica Iaţencu, Bucureşti, Editura Academiei Române,
Colecţia "Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii " (24), 201 O, 280 p. (Vasile 1. Schipor);
- Al. Bocăneţu, Istoria oraşului Cernăuţi pe timpul Moldovei, Studiu introductiv de Ştefan Purici,
Notă asupra ediţiei şi Indice de nume: Rodica Iaţencu, Cernăuţi, Editura Zelena Bukovyna, Colecţia
"
"Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii (3 1 ), 20 1 O, 1 1 6 p. (Rodica l aţencu). Responsabilul
acestui colocviu este Ovidiu Bâtă.
Cel de al doilea colocviu ştiinţific organizat de Institutul " Bucovina" în 20 I l , intitulat
"
" Bucovina. Microistorii sociale , se desfăşoară în 23 iunie la sediul instituţiei, începând cu ora 1 0.
Prima parte a colocviului cuprinde prezentarea unor referate: - CS I I I dr. Ovidiu Bâtă,
Falimentul complexului minier Manz din Bucovina; - CS dr. Marian Olaru, Fragmente de jurnal.
A lbert Kollmann şi Bucovina la începutul secolului al XX-lea; - CS III dr. Rodica laţencu, Fotografi
din România interbelică. IosifBerman (1892-1941); CS drd. Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu, Georg
Geib: Gura Humorului - istoria unui mic oraş; CS III drd. Vasile 1 . Schipor, Expoziţia de pictură de
la Galeriile de Artă din Cernăuţi, ianuarie 201 1 - un eveniment în viaţa artistică din Bucovina. Tot
aici, bibliotecara Raluca-Irina Muscă prezintă un Album IosifBerman (PowerPoint).
Referatele sunt urmate de dezbateri, la care participă şi câţiva invitaţi externi. Î n cadrul
acestora, profesorul Traian Rei aduce în discuţie exprimarea în limba română astăzi în tot mai bogata
producţie editorială, dar şi în spaţiul public din România, evidenţiind tendinţe şi greşeli regretabile ce
fac, din păcate, o nedorită carieră.
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Partea consacrată semnalului editorial aduce în atenţia celor interesaţi câteva apariţii, de
interes şi pentru cercetarea ştiinţifică: Ion Creţu, Tereblecea: un sat la margine de ţară, Cluj-Napoca,
Editura Presa Universitară Clujeană, 201 O, 344 p. (Vasile 1. Schipor); Bucovina în mărturii de epocă,
Antologie şi argument de Liviu Papuc, laşi, Editura Alfa, 20 1 0, 298 p. (Vasile 1. Schipor); 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" , 201 1 , 800 p. (Vasile 1. Schipor);
Leca Morariu, Opere, Voi. Il, Beletristică, Ediţie îngrijită, notă editorială şi prefaţă de Liviu Papuc,
laşi, Editura Tipo Moldova, Colecţia "Opera omnia" , 20 1 1 , 772 p. (Vasile 1. Schipor). Responsabilul
acestui colocviu este CS dr. Marian Olaru.
Cel de al treilea colocviu ştiinţific, intitulat "Activitatea editorială a I nstitutului «Bucovina)).
Exigenţe, aspiraţii, dificultăţi", se desfăşoară în 22 septembrie 20 1 1 , la sediului instituţiei, între orele
1 0- 1 5,00.
Prima parte a colocviului cuprinde două referate-impuls: - Cercet. şt. drd. Vasile 1. Schipor,
Activitatea editorială a Institutului «Bucovina��. Exigenţe, aspiraţii, dificultăţi; - Cercet. şt. dr. Ştefan
Purici, Bucovina şi Basarabia în dezbaterea istoricilor şi analiştilor politici.
Referatele sunt urmate de o dezbatere tematică: Activitatea editorială a Institutului .. Bucovina ".
Orientări, probleme, solufii. Moderatorul acesteia este cercet. şt. drd. Vasile 1. Schipor, secretarul
ştiinţific al institutului " Bucovina" .
Obişnuitul semnal editorial cuprinde, la început, prezentarea ultimului tom tipărit al
periodicului ştiinţific propriu, "Analele Bucovinei", Rădăuţi-Bucureşti, anul XVII, nr. 2 (35), iulie
decembrie 20 1 O, 342 p. (Ovidiu Bâtă, responsabil de număr, şi Vasile 1. Schipor, secretar de redacţie).
Acestuia îi urmează mai multe cărţi şi periodice apărute în 20 1 0 şi 20 1 1 : - Victor Iosif, Cronica şcolii
din Vicovu de Jos, Rădăuţi, Editura Septentrion, 20 I l , 384 p. (Ovidiu Bâtă); - Izvorul. 150 de ani de
şcoală la Bilca, volum coordonat de Mircea lrimescu, Rădăuţi, Editura Septentrion, 20 I l , 335 p.
(Rodica laţencu); - Aniţa Nandriş-Cudla, Aus meinem Leben. 20 Jahre in Sibirien. Ein Schicksal aus
der Nordbukowina. Eine wahre Geschichte. [Din viaţa mea. 20 de ani în Siberia. Un destin din
Bucovina de Nord. O poveste adevărată], Traducere din limba română de Anca Pavel-Mihăilescu,
Augsburg, Grupul Media "Universal Grafische Betriebe" S.A. Munchen, 20 I l , 1 76 p. Ştefăniţa
Mihaela Ungureanu); - Nicolae Ciurea-Genuneni, Un portret în filigran de suflet. [Traian Cantemir],
Râmnicu-Vâlcea, Editura "Almarom", 201 1 , 602 p. (Elena Pascaniuc); - Ludwig Adolf Staufe,
Basme populare din Bucovina. O colecfie inedită, Bucureşti, Editura Saeculum 1.0., 201 O, 352 p.
(Elena Pascaniuc); - Mihai Camilar, Cultură şi civilizafie tradiţională în zona etnografică Humor,
Câmpululng Moldovenesc, [Fundaţia Culturală] Biblioteca "Mioriţa" , 20 1 1 , 396 p. + o hartă
etnografică (Vasile 1. Schipor); - Victor Prelicz, Geschichte der Stadt Sereth und ihre Alterthiimer.
Istoria oraşului Siret şi antichităfile sale, Ediţie îngrijită de Bogdan-Petru Niculică, Traducere: Ioana
Rostoş, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 201 1 , 1 3 2 p. (Vasile 1. Schipor); - Eugen Dimitriu, Lumini
bucovinene, Voi. I-II, Suceava Editura Muşatinii, Colecţia "M ircea Streinul" , 201 1 , 474 + 382 p.;
- "Glasul Bucovinei" , revistă trimestrială de istorie şi cultură, Cernăuţi-Bucureşti, anul XVII, nr. 2
(66), aprilie-iunie 20 1 0, 148 p. (Vasile 1. Schipor); - " «Ţara Fagilom. Almanah cultural-literar al
românilor nord-bucovineni" , XIX, Cernăuţi-Târgu-Mureş, Societatea Culturală "Arboroasa"-Editura
Nico, 20 1 0, 332 p. (Vasile 1. Schipor).
Partea a patra a colocviului cuprinde mai multe proiecţii cu subiect Bucovina: - Art Nouveau,
pps; Art Nouveau. Cernăuţi, Slide Show; - Vama, inima Bucovinei, Slide Show, prezentate de
Raluca-Irina Muscă şi Vasile 1. Schipor. Responsabilul acestui colocviu, gândit ca formă de
colaborare modernă, nepolitizată cu Universitatea Liberă a Societăţii pentru Cultura şi Literatura
Română în Bucovina, este Vasile 1. Schipor.
Din perspectiva obiectivelor asumate în 2009, tema colocviului nostru din trimestrul al I I I-lea
201 1 , "Activitatea editorială a Institutului «Bucovina)) al Academiei Române. Exigenţe, aspiraţii,
dificultăţi ", are o importanţă cardinală, deoarece priveşte pregătirea pentru tipar a periodicului
propriu, "Analele Bucovinei", fondat în 1 994, şi, deopotrivă, pregătirea pentru tipar a lucrărilor
cuprinse în Colecţia " Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii ", fondată în 1 996. În referatul
nostru prezentat cu această ocazie
avem în vedere
amândouă sensurile verbului a edita, aşa cum sunt
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acestea prezentate în orice dicţionar al limbii române contemporane: 1 ) a stabili, pe baza unei
cercetări amănunţite, un text în vederea publicării lui (cu adnotaţii critice şi explicative); a îngrij i
apariţia unei opere şi 2) a efectua lucrările de răspândire a unei cărţi sau a unei publicaţii, mai puţin de
tipărire a acestora.
Activitatea editorială a Institutului "Bucovina" al Academiei Române priveşte, în primul rând,
pregătirea materialelor (articole, studii, recenzii, cronici, documente etc.) în vederea publicării
acestora în "Analele Bucovinei" , periodic ştiinţific cu un program şi format adoptate, cu unele
excepţii. încă de la apariţie.
Programul periodicului " Analele Bucovinei" este formulat in articolul-program, intitulat
Argument, semnat de academicianul Gheorghe Platon (vezi în "Analele Bucovinei", Rădăuţi
Bucureşti, anul I, nr. 1 , ianuarie-iunie 1 994, p. 5-6 ). Ca document al epocii care 1-a produs şi al unei
generaţii însufleţite, la începutul anilor 1 990, de "mari idei ", acesta surprinde importanţa proiectului
patronat de Academia Română-Filiala laşi, din perspectiva integratoare a istoriei naţionale: "Când o
parte a naţiunii se află în suferinţă, întregul organism naţional se resimte dureros. Sabia care se clatină
asupra acestei părţi ameninţă, în măsură egală, întreaga naţiune în existenţa sa materială şi spirituală.
Aspiraţiilor spre reîntregire şi eforturilor politice pentru a le realiza trebuie să li se adauge
datoria morală de a cultiva şi a întreţine conştiinţa întregului naţional. <<Unirea în cugete şi în simţiri))
- chiar şi în noile condiţii ale istoriei - a rămas, trebuie să rămână, preludiul necesar al actului politic.
Istoria naţională a românilor se cuvine să cuprindă, firesc este, istoria vremurilor în care cele
două provincii, părţi din trupul ţării, s-au aflat sub stăpânire străină. Reconstituirea acestei istorii
(adevărata istorie a rezistenţei naţionale) este un imperativ al vremurilor noastre, trebuitor păstrării
încrederii în valorile naţionale şi în destinul nostru istoric.
Î mprejurări politice proprii au imprimat vieţii româneşti şi mişcării naţionale din Basarabia şi
Bucovina căi deosebite, modalităţi de expresie care nu coincid. Ţara, naţiunea, este datoare să
urmărească, să sprijine, să încurajeze şi să dirijeze, chiar, această mişcare; fără să lezeze interesele
cuiva, mişcarea naţională a românilor afirmă şi promovează valorile libertăţii şi ale democraţiei, în
numele cărora se realizează ordinea politică a lumii de astăzi. [ . . . ].
«Analele Bucovinei)) - al cărui prim număr este acesta - pe linia prestigioaselor publicaţii care
au precedat-o, îşi propune să fie un instrument pentru împlinirea nobilelor obiective ale promovării şi
răspândirii culturii naţionale; să reprezinte o alternativă românească autorizată în dialogul, demult
deschis, privind istoria şi cultura Bucovinei. Se va înscrie în acest dialog cu prestigiul instituţiei care o
patronează şi cu autoritatea numelor care vor semna în paginile sale.
Sanctuar al Moldovei, cuprinzând ctitoria descălecătorilor, mormântul marelu i Ştefan, cetatea
de scaun a Ţării şi ctitoriile vo[i]evodale care mărturisesc geniul creator al poporului, Bucovina
poartă în ea sufletul românesc dintotdeauna. <<Analele Bucovinei)) se vor strădui să dea expresie
acestui suflet, ridicând conştiinţele noastre, ale tuturora, la nivelul unor mari idei" .
Timp de cinsprezece ani, editorialul semnat, la început de drum, de către academicianul
Gheorghe Platon este singurul document programatic al Centrului pentru Studierea Problemelor
Bucovinei şi al "Analelor Bucovinei" . Î n 2009, prin editorialul Consideraţii privitoare la cercetarea
istoriei Bucovinei În spaţiul românesc, Mihai-Ştefan Ceauşu formulează câteva "posibile direcţii de
cercetare", privite din "perspectiva activităţii Institutului «Bucovina)) şi a publicaţiilor editate sub
egida sa, într-un moment în care chestiunea acomodării din mers a propriului proiect ştiinţific se
impune ca o necesitate" (vezi în "Analele Bucovinei", tomul XVI, nr. 2 (33), iulie-decembrie 2009,
p. 363. Integral, editorialul se află aici la paginile 363-368).
Cu modificări în colegiul de redacţie, îmbunătăţiri de structură şi un număr variabil de pagini,
"
"Analele Bucovinei se ocupă în cei optsprezece ani de apariţie neîntreruptă de problemele Bucovinei
istorice sub toate aspectele: viaţă politică, literară, culturală şi artistică, istorie, demografic, toponimie,
onomastică, statistică, etnografie şi folclor, ştiinţe naturale. Număr de număr, este rezervat un spaţiu
larg evocării personalităţilor bucovinene, cărţilor şi revistelor diri provincie, manifestărilor diverse ce
au ca temă Bucovina, atât în ţară cât şi peste hotare. Prin caracterul enciclopedic şi prin aria de
cercetare, " Analele Bucovinei" ocupă un loc singular atât între publicaţiile periodice ale Academiei
Române cât şi în rândul publicaţiilor
ştiinţifice din Bucovina şi străine, ce apar astăzi. Nu trebuie să
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uităm, de asemenea, nici faptul că "Analele Bucovinei", periodic cu apariţie semestrială, abordează,
prin structura sa, domeniile vizate prin proiectul Enciclopedia Generală a Bucovinei, publicând, cu
prioritate, lucrări cu caracter monografie, la nivelul exigenţelor publicisticii ştiinţifice academice
contemporane şi fără a neglija orizontul de aşteptare al utilizatorilor din Bucovina şi originari de aici,
provincie privită, programatic, în întregul ei istoric.
De-a lungul celor optsprezece ani de apariţie, în paginile periodicului "Analele Bucovinei" ,
alături de întemeietori şi mentori, publică cercetători, profesori, învăţători, preoţi, muzeografi,
arhivişti din multe localităţi ale Bucovinei şi din ţară, de la Cernăuţi şi din Basarabia, din Occident.
Prin oferta sa, "Analele Bucovinei" se adresează nu numai specialiştilor, ci şi unui public mai larg,
furnizându-i elemente (date, informaţii, modele de interpretare) necesare în construirea propriei
strategii de cunoaştere, precum şi repere în deprinderea ştiinţei de a înţelege prezentul şi de a-şi
construi viitorul. Periodicul "Analele Bucovinei " tipăreşte pe coperta I imaginea unei biserici din
Bucovina, promovând şi în acest fel, număr de număr, valorile inestimabile ale patrimoniului cultural
bucovinean, unele incluse în lista patrimoniului cultural mondial.
Obiectivele activităţii de elaborare şi editare a periodicului "Analele Bucovinei ", " un
instrument pentru împlinirea nobilelor obiective ale promovării şi răspândirii culturii naţionale" şi
"
"o alternativă românească autorizată în dialogul, demult deschis, privind istoria şi cultura Bucovinei ,
sunt, din păcate, ignorate în reţinerea, promovarea şi pregătirea pentru tipar a unor lucrări, semnate
mai ales de autori locali. Corelativ, în reţinerea, promovarea şi pregătirea pentru tipar a unor lucrări
sunt ignorate înseşi obiectivele instituţiei, care, ca unitate a Academiei Române în Bucovina, 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 de aici, respectând adevărul, prin cercetări
fundamentale, concepute într-o viziune nouă, modernă. Cel dintăi obiect de activitate al instituţiei,
stabilit prin legea de funcţionare, în 1 993, "elaborarea studiilor româneşti contemporane, de interes
naţional, asupra istoriei şi culturii Bucovinei" , este frecvent nesocotit, făcându-se loc unor materiale
semnate de autori care ignoră constant bogata tradiţie a "localismului creator", cerinţele elementare
ale unei cercetări ştiinţifice (temeinicia documentării, atitudinea critică faţă de izvoare, profunzimea
analizei, deschiderea faţă de inedit, nou şi inovaţie, amplitutinea perspectivei în interpretarea faptelor,
deschiderea faţă de emanciparea discursului istoriografic propriu etc.), ale limbii române şi ale stilului
ştiinţific. Tot aici, dintre problemele constante ale activităţii editoriale menţionăm: glorioasa carieră a
greşelilor de tot felul, precaritatea sentimentului de răspundere/responsabilitate pentru cuvântul
tipărit/exprimarea scrisă al (a) unor cercetători, inaderenţa la exigenţele impuse de competiţia
academică de anvergură şi la nevoia "acomodării" cu noul statut, acela de " institut naţional", obţinut
în 2007. Problemele Institutului, menţionate în 2007, "de a căror corectă rezolvare depinde, în bună
măsură, viitorul [unui] proiect românesc privind Bucovina" , îşi păstrează actualitatea. "Reabilitarea
condiţiei esenţiale a cercetării", "formarea de cercetători valoroşi, cu iniţiativă, harnici, generoşi, cu
responsabilitate, deschişi cooperării, receptivi, dornici să acceadă la standarde competitive şi la
bucuria descoperirii de noi orizonturi de înţelegere şi abordare în cercetarea ştiinţifică" , orientarea
instituţiei spre devenirea sa ca " loc in care să fie adunate, cu înţelepciune, toate forţele creatoare ale
provinciei, toţi bucovinenii risipiţi în ţară şi în lume, toţi cei care pot crea şi promova valori" rămân,
din păcate, doar aspiraţii firave, ocazionale, sufocate repede de revărsările provincialismului şi ale
"
"micilor interese (sinecurii).
Probleme asemănătoare intervin şi în activitatea de pregătire pentru tipar a lucrărilor din
Colecţia "Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii", fondată în 1 996, în cadrul căreia apar până
acum 33 de lucrări: sinteze, monografii, documente, precum şi ediţii noi ale unor contribuţii valoroase
privind Bucovina istorică. � rimele două cărţi apar în cadrul programului naţional prioritar de editare a
unor lucrări fundamentale. In ordine cronologică, lucrările tipărite în cadrul colectiei sunt:
1 ) Nicolai Grămadă, Toponimia minoră a Bucovinei, voi. I-II, Î ngri irea ediţiei, studiul
introductiv, bibliografia, notele şi indicele: Ion Popescu-Sireteanu; Introducere: D. Vatamaniuc,
Bucureşti, Editura Anima, 1 996;
2) Bucovina în primele descrieri geografice, istorice, economice şi demografice, Ediţie
bilingvă îngrijită, cu introduceri, postfeţe, note şi comentarii de acad. Radu Grigorovici; Prefaţă de
D. Vatamaniuc, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1 998;
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3) Ştefan Purici, Mişcarea naţională românească În Bucovina Între anii / 775-1861, Cuvânt
înainte de Mihai lacobescu, Suceava, Editura Hurrnuzachi, 1 998;
4) Mircea Pahomi, Biserici şi schituri ortodoxe româneşti din Ţinutul Cernăuţi. Din istoria Bisericii
Ortodoxe Române În nordul Bucovinei. Episcopia de Rădăuţi, Suceava, Editura Hurrnuzachi, 1 998;
5) Constantin Morariu, Cursul vieţii mele. Memorii, Edi�e îngrijită, prefaţă, microbiografii,
glosar şi note: prof. univ. dr. Mihai lacobescu, Suceava, Editura Hurrnuzachi, 1 998;
6) Mircea A. Diaconu, Mişcarea ,.lconar ". Literatură şi politică În Bucovina anilor '30, laşi,
Editura Timpul, 1 999;
7) 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, 2002;
8) Procese politice, sociale, culturale şi economice în Bucovina, 1861-1918. Aspecte
edificatoare pentru o Europă unită? Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale Rădăuţi, 20-22
septembrie 2000, Suceava, Editura Universităţii, 2002;
9) Marian Olaru, Mişcarea naţională a românilor din Bucovina la sfârşitul secolului
al XIX-lea şi Începutul secolului al XX-lea, Cuvânt-înainte de acad. Gheorghe Platon, Rădăuţi,
Editura Septentrion, 2002;
1 0) Valerian 1. Procopciuc, Suceviţa - sat al Obcinilor Bucovinei şi gropniţă a Movileştilor,
Cuvânt-înainte de D. Vatamaniuc, membru de onoare al Academiei Române, Cuvânt de încheiere:
Vasile 1. Schipor, Rădăuţi, Editura Septentrion, 2003;
I l ) Petru Bej inariu (coord.}, Familia 1sopescu În mişcarea naţională din Bucovina, Cuvânt
înainte de prof. univ. dr. D. Vatamaniuc, membru de onoare al Academiei Române, Rădăuţi, Editura
Septentrion, 2004;
1 2) Petru Bej inariu, Eugen Botezat şi şcoala de biologie de la Cernăuţi, Cuvânt-înainte de
prof. univ. dr. Constantin Toma, m.c. al Academiei Române, Rădăuţi, Editura Septentrion, 2005;
1 3) Teodor Balan, Istoria teatrului românesc În Bucovina istorică, Ediţie după manuscrise de
D. Vatamaniuc, membru de onoare al Academiei Române, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005;
1 4) Daniel Hrenciuc, Continuitate şi schimbare. Integrarea minorităţilor naţionale din
Bucovina istorică În Regatul României Mari (1918-1940), voi. I, Perspectiva naţional-liberală
(1 918-1928), Rădăuţi, Editura Septentrion, 2005;
1 5 ) Elena Olaru, Mari an Olaru (coordonatori), Colegiul Tehnic Rădăuţi. Studiu monografie,
Cu o postfaţă de Vasile 1. Schipor, Rădăuţi, Editura Septentrion, 2005;
1 6) Teodor Balan, Documente bucovinene, voi. VII-IX, Ediţie îngrijită, note şi comentarii de
prof. univ. dr. Ioan Caproşu, Indici de nume şi de materii de Arcadie Bodale, Prefaţă de
D. Vatamaniuc, membru de onoare al Academiei Române, Postfaţă de prof. univ. dr. Pavel Ţugui,
laşi, Editura Taida, 2005-2006;
1 7) Bucovineni Împotriva comunismului: fraţii Vasile şi George Motrescu, Ediţie îngrijită,
note şi comentarii de Mariah Olaru, Prefaţă D. Vatamaniuc, membru de onoare al Academiei
Române, Postfaţă de Vasile 1. Schipor, Indice de nume de Rodica Iaţencu, Suceava, Editura
Universităţii [ "Ştefan cel M are"], 2006;
1 8) Claudiu 1sopescu, mesager al spiritualiăţii româneşti În Italia, 1. Corespondenţă (1926-1942),
Ediţie, prefaţă şi studiu introductiv de D. Vatamaniuc, membru de onoare al Academiei Române,
Notă asupra ediţiei de Elena Pascaniuc, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006;
1 9) Acad. Radu Grigorovici, Bucovina Între milenii. Studii şi documente, Cuvânt-înainte:
D. Vatamaniuc, membru de onoare al Academiei Române, Ediţie îngrijită de Rodica Marchidan şi
Rodica laţencu, Cuvânt înainte: D. Vatamaniuc, membru de onoare al Academiei Române, Bucureşti,
Indice de nume de Rodica laţencu, Editura Academiei Române, 2006;
20) D. Vatamaniuc, Bucovina Între Occident şi Orient. Studii şi documente, Cuvânt-înainte de
acad. Ştefan Ştefănescu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006;
2 1 ) Teodor Balan, Die Geschichte des deutschen Theaters in der Bukowina 1825-187711storia
teatrului german în Bucovina 1825-1877, Editată după manuscrise de către D. Vatamaniuc, membru de
onoare al Academiei Române, Traducere din limba germană de lda Alexandrescu, Bucureşti, Editura
Anima, 2007;
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22) Vasile 1. Schipor, Bucovina istorică. Studii şi documente, Cuvânt-înainte de D. Vatamaniuc,
membru de onoare al Academiei Române, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007;
23) Teodor Balan, Lupta pentro Tricolor. Un capitol din istoria politică a Bucovinei, i898i904, Ediţie îngrijită, note, comentarii şi cronologie de Marian Olaru, Cuvânt-înainte de prof. univ.
dr. Pavel Ţugui, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007;
24) Dimitrie Onciul, Scrieri despre Bucovina şi Transilvania şi studii lexicografice, Cuvânt
înainte de academician Radu Grigorovici, Ediţie, studiu introductiv, note şi comentarii de
D. Vatamaniuc, membru de onoare al Academiei Române, Bucureşti, Editura Academiei Române, 20 1 O;
25) Petru Bejinariu, Constantin N. Hurmuzachi - om de ştiinţă şi om politic, Prefaţă de
prof. univ. dr. Constantin Toma, m.c. al Academiei Române, Rădăuţi, Editura Septentrion, 2007;
26) Filimon Rusu, Amintiri. Oameni şi locuri din Ţara Fagilor, Cuvânt-înainte de D. Vatamaniuc,
membru de onoare al Academiei Române, Ediţie îngrijită: studiu introductiv, note, comentarii şi tabel
cronologic de Vasile 1. Schipor, indice de nume de Rodica laţencu, Bucureşti, Editura Academiei
Române, 2009;
27) Petru Bejinariu (coordonator), ion T. Tarnavschi - biolog, întemeietorol şcolii de
palinologie, Cuvânt-înainte de Constantin Toma, m.c. al Academiei Române, Suceava, Editura
Universităţii [,,Ştefan cel Mare"], 2009;
28) Constantin Hrehor, Silvestro Morariu Andrievici, Cuvânt-înainte de prof. univ. dr. Mihai
Iacobescu, laşi, Editura Timpul, 2009;
29) Dan Camer, Mazilii şi răzeşii din Bucovina, Studiu istoric şi statistic elaborat pe baza
materialelor recensămintelor moldoveneşti din anii 1 772- 1 773 şi 1 774, Cuvânt-înainte de Vasile
1. Schi por, Buzău, Editura Omega, 2009;
30) Ilie Dugan-Opaiţ, Familia Dugan din Cireş-Opaiţeni, Ediţie îngrijită: Studiu introductiv,
notă asupra ediţiei, comentarii, glosar, postfaţă, anexe şi album: Vasile 1. Sehipor, Indice de nume:
Rodica Iaţencu, Rădăuţi, Editura Septentrion, 2009;
3 1 ) Alexandru Bocăneţu, istoria oraşului Cernăuţi pe timpul Moldovei, Studiu introductiv:
prof. univ. dr. Ştefan Purici, Notă asupra ediţiei şi indice de nume: Rodica Iaţencu, Cernăuţi, Editura
Zelena Bukovyna, 20 1 O;
32) Tudor Nandriş, Jurnal de campanie. i939-i945, Cuvânt-înainte de Ştefan Purici, prof. dr.
al Universităţii " Ştefan cel Mare" din Suceava, Ediţie îngrijită, studiu introductiv, note de Iulia
Brânză. Indice de nume de Rodica laţencu, Rădăuţi, Editura Septentrion, 201 O;
33) Dimitrie Vatamaniuc, Constantin Hrehor, Convorbiri sub scara cu îngeri, Cuvânt-înainte:
acad. Eugen Simion, laşi, Editura Timpul, 20 1 0.
Alte câteva lucrări sunt tipărite sub egida instituţiei sau sunt editate de către cercetătorii săi:
1) Mihai Iacobescu, Din istoria Bucovinei, voi. i (i 774-i862). De la administraţia militară la
autonomia provincială, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1 993; 2) Dragoş Cusiac, Zona
etnografică Siret, Suceava, Grupul Editorial ,.Ion Grămadă", 2002; 3) Sorin Trelea, Avifauna
Depresiunii Rădăuţi, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, Colecţia "Publicaţiile Societăţii Ornitologice
Române" ( 1 7), 2002; 4) Vasile Adăscăliţei, Românitatea de Sus. Repere etnologice, Ediţie îngrijită,
Prefaţă Vasile 1. Schipor, Postfaţă Victor Iosif, Rădăuţi, Editura Septentrion, 2004; 5) Mihai
Horodnic, izvorol Primăverii, Ediţie îngrijită, Prefaţă Luca Bejenaru, Notă asupra ediţiei, aprecieri
critice, cronologie, bibliografie şi anexe Vasile 1. Schipor, Indice de nume Elena Cristuş-Pascaniuc,
Rădăuţi, Editura Septentrion, 2004; 6) Ilie Dugan-Opaiţ, Date pentro monografia comunei Cireş
Opaiţeni, Ediţie îngrij ită. Studiu introductiv, notă asupra ediţiei, comentarii şi glosar: Vasile
1. Schipor, Indice de nume: Rodica Iaţencu, Rădăuţi, Editura Septentrion, 2008; 7) Pantelimon
Socaciu, Arboroasa. File din cronica vieţii studenţeşti cernăuţene, Ediţie îngrijită, studiu introductiv,
indice de nume de Olaru Marian, Rădăuţi, Editura Septentrion, 2009.
Şi alte probleme ne reţin atenţia de-a lungul celor optsprezece ani de activitate editorială. În
perioada 1 996--2002, cărţile din Colecţia " Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii" sunt
pregătite pentru tipar de autori (2, 3, 6) şi de către un redactor extern, selectat pe criterii oculte, care
tipăreşte şi difuzează mai ales lucrările cu numerele 4 şi 5, amândouă sub nivelul academic.
Cercetătorii instituţiei sunt antrenaţi
în activitatea
de pregătire pentru tipar a cărţilor din colecţia
http://cimec.ro
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proprie abia din 2002, an în care se tipăreşte volumul cu numărul 7. Cu acest an, graţie iniţiativei
acadernicianului Radu Grigorovici, începe un proces anevoios de editare a lucrărilor din colecţia
proprie în cadrul Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei şi de extindere a proiectului,
urrnărindu-se, cu destule incoerenţe, însă, atragerea fiecărui cercetător în activitatea editorială de carte
şi chiar apropierea de proiectul de lucru în echipă, cum este cazul lucrărilor tipărite sub numerele 1 7,
1 9, 20, 26, 30. În acest domeniu, nu sunt respectate întotdeauna drepturile de proprietate intelectuală
şi datele comunicate de instituţie prin caseta tehnică a exemplarului 1 manuscris (redactor, procesare
computerizată, facsimilare, revizie etc.). Este aici cazul lucrărilor cu numerele 1 3 (Teodor Balan,
Istoria teatrnlui românesc în Bucovina istorică, Ediţie după manuscrise de D. Vatamaniuc, membru
de onoare al Academiei Române, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005) şi 20 (D. Vatamaniuc,
Bucovina între Occident şi Orient. Studii şi documente, Cuvânt-înainte de acad. Ştefan Ştefănescu,
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006). La ultima dintre acestea, aflăm numele editorilor doar
dintr-o notă de picior, introdusă în editură la p. 1 7 . La fel se întâmplă la lucrarea tipărită sub numărul
24, Dimitrie Onciul, Scrieri despre Bucovina şi Transilvania şi studii lexicografice, Cuvânt-înainte de
academician Radu Grigorovici, Ediţie, studiu introductiv, note şi comentarii de D. Vatamaniuc,
membru de onoare al Academiei Române, Bucureşti, Editura Academiei Române, 20 1 0. Aici, numele
celui care a pregătit ediţia pentru tipar este menţionat abia . la pagina 24, dar nu se face nicăieri
menţionarea celui care a realizat cele peste 90 de facs �mile, aşa cum s-a procedat, la Rădăuţi, în caseta
tipografică fiind introduse, în editură, alte nume. In cazul lucrării de sub numărul 1 8, Claudiu
lsopescu, mesager al spiritualiăţii româneşti în Italia, 1. Corespondenţă (1926-1 942), Ediţie, prefaţă
şi studiu introductiv de D. Vatamaniuc, membru de onoare al Academiei Române, Notă asupra ediţiei
de Elena Pascaniuc, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, în caseta CIP a Bibliotecii
Naţionale a României este menţionată, ca editor, Elena Pascaniuc, dar pe pagina de gardă/coperta
interioară menţionarea sa se face doar pentru nota asupra ediţiei, în discordanţă cu contribuţia reală în
pregătirea lucrării pentru tipar. Şi în caseta tehnică de aici figurează alte nume, care nu au avut nicio
contribuţie în pregătirea cărţii pentru tipar, la Rădăuţi.
Dar problema cea mai gravă dintre toate, izvorâtă, inexplicabil, pentru noi, din lipsa de respect
pentru reguli elementare din viaţa ştiinţifică academică şi pentru proceduri, obligatorii şi nu
facultative într-un institut de cercetare al Academiei Române, o reprezintă ediţiile-pirat ce se tipăresc
sub egida Institutului " Bucovina" . Mai multe lucrări, cum este cazul celei de sub numărul I l (Petru
Bejinariu (coord.}, Familia /sopescu în mişcarea naţională din Bucovina, Cuvânt-înainte de prof.
univ. dr. D. Vatamaniuc, membru de onoare al Academiei Române, Rădăuţi, Editura Septentrion,
2004), dar şi al altor trei, de dată mai recentă, toate purtând numărul 34, apar sub sigla Academiei
Române şi a Institutului " Bucovina", în mod insidios/fraudulos, fără aprobarea instituţiei, care se
obţine prin derularea procedurii instituţionalizate (ofertă, prezentarea lucrării, referate ştiinţifice de
specialitate, în care să fie recomandată tipărirea, CV-ul autorului) şi fără avizul consiliului ştiinţific.
Pentru a veni în sprijinul cercetătorilor, de-a lungul celor optsprezece ani de activitate
editorială se fac, treptat, achiziţii de instrumente de lucru: dicţionare diverse, explicative, etimologice,
de sinonime şi neologisme, ortografice, ortoepice şi de punctuaţie, bilingve, tematice (precum
Dicţionarnl general a/ literaturii române, voi. I-VI, 2004-2009), istorii, antologii, bibliografii etc.,
fapt ce se răsfrânge benefic asupra activităţii editoriale a Institutului. Tot aici trebuie menţionate şi
donaţiile, de acest fel, cum este cazul celei venite din partea Dr. Ortfried Kotzian, din Germania,
Brockhaus-Enzyklopădie, Ediţia a XIX-a, voi. 1-25, 1 986-1 994 (20 I l ).
Şi difuzarea tipăriturilor Institutului "Bucovina" înregistrează o oarecare îmbunătăţire. Greu,
după 2007, "Analele Bucovinei" sunt trimise beneficiarilor interni şi externi, în limita tirajelor
stabilite periodic, tot mai mici însă de la un an la altul. Aici se înregistrează întârzieri de peste un an la
expediţie, iar numărul de publicaţii primite este mult mai mic decât cel al expediţiilor. În bugetul
Institutului nu sunt prevăzute şi cheltuielile de expediţie a " Analelor Bucovinei" . Pentru
"
"responsabilii de număr'' de la tomurile " Analelor Bucovinei este deocamdată mai greu de înţeles
faptul că activitatea editorială cuprinde şi lucrările de răspândire a publicaţiei, în cadrele mai largi ale
preocupărilor instituţiei pentru creşterea vizibilităţii în viaţa academică şi promovarea în ierarhia
competenţei profesionale.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Importanţa colocviului în viaţa ştiinţifică a Institutului " Bucovina" este de netăgăduit, cu atât
mai mult cu cât: - această încă firavă construc�e se află într-o obscură localitate de provincie, lipsită
de viaţă şi tradiţie academică, sortită unui destin marginal prin voia multor factori ce acţionează
arbitrar, uneori şi discreţionar, confruntându-se cu o precaritate îngrijorătoare a surselor şi resurselor;
- Institutul " Bucovina" nu are dreptul de a conduce doctorate şi niciun cercetător de-al său nu este
cuprins în vreo formă de perfecţionare post-doctorală; - în Institutul " Bucovina" nu există -interes
pentru participarea la mari manifestări, naţionale şi internaţionale, organizate în provincie sau/şi
dincolo de hotarele ei; - la Rădăuţi, până şi înscrierea, cu o contribuţie oarecare - referat, co-referat,
recenzie etc. - în programul colocviilor trimestriale proprii reprezintă pentru unii cercetători o povară
ori o problemă minoră.
Î n formatul gândit de noi, colocviile Institutului Bucovina" al Academiei Române ar putea
"
acoperi un registru larg de probleme. Neinteresate, în niciun fel, de imagine în spaţiul de consum al
micului târg provincial, colocviile noastre ar putea deveni, totuşi, un cadru elevat în care se dezbat,
sine ira el studio, problemele adevărate ale instituţiei, exclusiv din dorinţa creşterii prestigiului
acesteia.
În zilele de 1 O şi I l noiembrie 20 I l , Institutul " Bucovina" al Academiei Române organizează
Conferinţa ştiinţifică internaţională "Bucovina şi bucovinenii în secolul al XIX-lea. Tradiţionalism şi
modernitate" . Reuniunea reprezintă, în acelaşi timp, cea de a XIX-a sesiune anuală de referate şi
comunicări ştiinţifice a instituţiei, închinată centenarului naşterii academicianului Radu Grigorovici
sub auspiciile unui motto generos, preluat din opera savantului bucovinean închinată provinciei sale
natale: " 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 dărui ţi" ( 1 996).
Joi, 1 O noiembrie, începând cu ora 1 0,00, în Sala de Conferinţe de la Gerald' s Hotel, Rădăuţi
are loc deschiderea oficială a lucrărilor conferinţei, urmată de vemisarea Expoziţiei "Mărturii
documentare privind stabilimentele balneoclimaterice ale Bucovinei" . Iniţiator de proiect şi
prezentare: Simona Palagheanu, şef serviciu la SJSAN. În aceeaşi zi, începând cu orele I l ,000, într-o
secţiune distinctă a reuniunii, sunt prezentate comunicările: O. Vatamaniuc, membru de onoare al
Academiei Române, Academicianul Radu Grigorovici - de la fizică la istoria Bucovinei; dr. Ortfried
Kotzian, director HDO, Miinchen, Germania, Radu Grigorovici (1 911-2008) - Ein Leben fiir die
Bukowina [O viaţă pentru Bucovina]; Manfred Rehbinder, director ştiinţific al Institutului European
de Psihologia Dreptului, Ziirich, Elveţia, Radu Grigorovici - un învăţat cu rădăcini în Bucovina;
dr. Nadia-Ruxandra Mezincescu, secretar ştiinţific, Secţia de ştiinţe fizice a Academiei Române,
Academicianul Radu Grigorovici - o pildă de înţelepciune şi curaj; Natalia Masijan, Arhivele
Statului, Cernăuţi, Ucraina, Die Spuren der hervorragenden Person/ichkeit von Georg Grigorovici in
den Bestănden des Czernowitzer Staatsarchives [Mărturii ale personalităţii remarcabile a lui George
Grigorovici în fondurile Arhivei de Stat din Cernăuţi]; dr. Rodica Marchidan, Bucureşti, Documente
privitoare la Bucovina cercetate de fizicianul Radu Grigorovici; dr. Andrei Devenyi, Institutul
Naţional pentru Fizica Materialelor, Bucureşti, Moştenirea lăsată de Magistnt! meu Radu
Grigorovici; CS I dr. Mihai Popescu, Centrul de Studii Avansate în Fizică al Academiei Române,
Radu Grigorovici: Omul; CS I I I drd. Vasile 1. Schipor, secretar ştiinţific al Institutului " Bucovina" al
Academiei Române, Rădăuţi, Academicianul Radu Grigorovici şi cercetarea ştiinţifică din Bucovina
după 1989; CS III dr. Rodica Iaţencu, Institutul "Bucovina" , Rădăuţi, Contribuţii ale academicianului
Radu Grigorovici privind cunoaşterea istoriei Bucovinei; prof. Petru Bejinariu, Rădăuţi, Implicarea
fizicianului român Radu Grigorovici în viaţa cultural-ştiinţifică a Bucovinei; Dumitru Teodorescu,
director al cotidianului "Crai nou", Suceava, Academicianul Radu Grigorovici. Susţinerea
comunicărilor este urmată de prezentarea unui proiect inedit, Czernowilz Ari Gallery. In piam
memoriam acad. Radu Grigorovici (Vasile 1 . Schipor), de vemisarea Expoziţiei " Dezvoltarea edilitară
în Bucovina la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea" (iniţiatori de proiect şi
prezentare: Claudiu Macsim, Simina-Octavia
SJSAN) şi de dezbateri.
http://cimec.ro / Stan,
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În după-amiaza aceleiaşi zile, susţin comunicări: dr. Ştefan Purici, Institutul " Bucovina",
Rădăuţi, Autonomia ţinutului în discursul şi acţiunea politică a românilor bucovineni (până la 1861);
Otto Hallabrin, director executiv la Bukowina-Institut din Augsburg, Germania, Die Administration
der Bukowina wăhrend ihrer Selbstăndigkeit (Administraţia Bucovinei în perioada autonomiei]; CS 1
dr. Mihai-Ştefan Ceauşu, Institutul de Istorie " A. D. Xenopol" Iaşi, Raporturi politice dintre
naţionalităţile din Bucovina în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea; conf. univ. dr. Florin Pintescu,
Universitatea " Ştefan cel Mare" Suceava, Particularităţile mişcării politice a românilor bucovineni la
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea; dr. Ilie Luceac, Cernăuţi, Ucraina,
Rolul familiei Hurmuzaki în procesul de modernizare al societăţii româneşti din Bucovina secolului
al XIX-lea; lector dr. Harieta Mareci-Sabol, Universitatea " Ştefan cel Mare" Suceava, lmaginând
copilăria. lnocenţa vârstei captată în fotografii şi ilustrate poştale; drd. Ligia-Maria Fodor, consil ier,
ANIS Bucureşti, Rolul şcolilor reale în formarea tinerilor din Bucovina habsburgică; CS l dr. Cătălin
Turliuc, Institutul de Istorie "A. D. Xenopol " laşi, Naţionalism şi minorităţi în România interbelică;
dr. Ion Mareş, Complexul Muzeal " Bucovina", Suceava, Datarea Bisericii .. Sfântul Nicolae " din
Suceava; dr. Liviu Papuc, şef de serviciu B.C.U. "Mihai Eminescu " laşi, Un militant căzut în uitare:
Dr. Emilian Sluşanschi - 95 de ani de la moarte.
Prima zi a lucrărilor conferinţei se încheie cu un semnal editorial şi dezbateri.
Vineri, 1 1 noiembrie 201 1 , lucrările conferinţei continuă cu prezentarea comunicări lor:
dr. Constantin Ungureanu, Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe al Republicii Moldova, Călin
Pantea, Oradea, Recensămintele populaţiei Bucovinei din anii 1880-1910, 1 930; CS drd. Ştefăniţa
Mihaela Ungureanu, Institutul " Bucovina" , Rădăuţi, Consideraţii privind evoluţia presei în monarhia
habsburgică (1848-1868); Mircea lrimescu, preşedinte al Societăţii pentru Cultura şi Literatura
Română în Bucovina, Naşterea unei forme de apărare comunitară: Societatea pentru Cultura şi
Literatura Română în Bucovina; CS Elena Pascaniuc, Institutul "Bucovina", Rădăuţi, Valorificarea
culturii populare din Bucovina în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Repere, personalităţi,
metode; etnograf Mihai Camilar, Gura Humorului, Preotul Simeon Cobilanschi (1842-1910), un
luminător al tărănimii bucovinene; CS Luzian Geier, Bukowina-Institut Augsburg, Germania,
Un gravor şi iesigner din Bucovina: rudele sale din Vest şi Est. În memoria artistului plastic profesor
Hubert Woyty-Wimmer, născut în urmă cu 1 1 0 ani la Rădăuţi; dr. Doina Iavni, arhivist, SJSAN,
Nicolai Grămadă (1892-1 961). Contribuţii biografice; CS III drd. Vasile 1. Schipor, Institutul
"
" Bucovina , Rădăuţi, Viaţă, societate şi tradiţie intelectuală în Bucovina la mijlocul secolului
al XIX-lea (I); CS dr. Marian Olaru, Institutul "Bucovina", Rădăuţi, Literatură, identitate naţională şi
cenzură în Bucovina. Studiu de caz; CS III dr. Ovidiu Bâtă, Institutul " Bucovina", Rădăuţi, Bucovina
şi bucovinenii în cuvânt şi imagine la sfârşitul secolului al XIX-lea.
Şi comunicările prezentate în cea de a doua zi sunt urmate de un semnal editorial şi concluzii.
Sponsori ai manifestării sunt: Gerald's Hotel, Rădăuţi; Magic Advertising SRL, Rădăuţi;
SC "Urianus" SRL, Rădăuţi; Societatea Anonimă Română, iar instituţie parteneră în organizarea
workshop-ului consacrat centenarului naşterii academicianului Radu Grigorovici, Societatea pentru
Cultura şi Literatura Română în Bucovina.
Pentru tema în discuţie, de importanţă sunt observaţiile critice referitoare la manifestările
ştiinţifice organizate de I nstitutul " Bucovina" al Academiei Române în 20 1 1 , precum şi propunerile
făcute mai ales de către participanţii la sesiunea din 1 0- 1 1 noiembrie. Le consemnăm, în cele ce
urmează, având convingerea că rostul colocviilor, simpozioanelor, conferinţelor şi congreselor în
viaţa ştiinţifică a Institutului este unul fundamental: - organizarea workshop-urilor (înţelese ca
"school-seminar'') dintr-o perspectivă academică, în filosofia căreia rolul chairman-ului şi a
vice-chairman-ului să fie integrat într-o pedagogie de succes a Institutului, privit exclusiv ca instituţie
a modernităţii ; - alocarea unui spaţiu mai mare dezbaterii ştiinţifice, prin cultivarea, în mod
sistematic, a spiritului critic, prin stimularea gândirii critice în cercetarea istoriografică şi emanciparea
continuă a discursului istoriografic; - organizarea unei secţiuni speciale pentru comunicarea
concluziilor desprinse în urma activităţilor din workshop (school-seminar), sistematizarea
observaţiilor critice, a sugestii lor şi propunerilor privind activitatea curentă de cercetare şi organizarea
manifestărilor în viitor; - promovarea
parteneriatului
profitabil pentru cercetarea ştiinţifică, pe bază
http://cimec.ro
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de protocol agreat, încheiat cu instituţii similare şi cu societăţi culturale de tradiţie din ţară şi de peste
hotare, pentru o mai bună valorificare a patrimoniului Bucovinei; - încurajarea deschiderilor spre
forme noi, moderne de colaborare, izvorâte dintr-un interes structural pentru cercetarea temeinică,
bazată pe "bucuria de a lucra" în echipa construită inteligent şi "bucuria de a fi parteneri" într-un
proiect de cercetare ştiinţifică menit să zidească şi să adune energiile creatoare ale cercetătorilor cu
dragoste de meserie, motivaţi de convingeri/sentimente profunde şi de idealuri înalte, neinteresaţi
doar de sinecură şi de supravieţuirea proprie în orizontul provinciei; - orientarea cercetării spre
domenii deficitare în cercetarea curentă: istoria instituţiilor, viaţa privată, graiul din Bucovina la
confluenţa "culturilor în dialog", istoria familiilor, cercetarea istoriei Bucovinei şi a istoriei Basarabiei
în paralel, valorificarea documentelor de arhivă existente în ţară şi în străinătate, prin realizarea unor
ediţii critice utile cercetării ştiinţifice, societatea civilă în Bucovina istorică, organizarea unor ateliere
de lucru pe specialităţi etc. Toate acestea, dar şi altele câteva, sunt privite de către unii participanţi la
conferinţa din 1 O-I l noiembrie 20 I l din perspectiva modernizării şi a creşterii competitive a
activităţii de cercetare desfăşurate în cadrul Institutului "Bucovina" al Academiei Române.
O problemă adusă în discuţie aici, fără a fi suficient clarificată, însă, priveşte "pericolul periferizării"
Institutului " Bucovina" din perspectiva tendinţelor şi orientărilor mai noi, survenite în viaţa
academică a provinciei, atât în regiunea Cernăuţi, cât şi în judeţul Suceava (post 2007). Din această
perspectivă, ar trebui (re)gândită şi strategia de cercetare ştiinţifică a Institutului "Bucovina" , care,
mai ales în perioada 2007-20 1 2, stă sub semnul unui îngrijorător provizorat, oscilând între proiectul
ambiţios (elaborarea Enciclopediei generale a Bucovinei, voi. I-XII) şi proiectul de conjunctură,
impus sub presiune entropică, minor şi incoerent, lipsit de finalitate.

Vasile !. Schipor
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NICOLAI GRĂMADĂ (1892-1961).
CONTRIBUŢII BIOGRAFICE*
DOINA IAVNI

Nicolai Grămadă (1892-1961). Biographische Beitrage
(Zusammenfassung)

••

Die folgende Studie behandelt das Leben und die Tătigkeit einer bekannten
Bukowiner Persiinlichkeit. Nicolai Grămadă war Universitătsprofessor (Dozent am
Lehrstuhl fur Philosophie in Czenowitz), Leiter des Regionalmuseums der Bukowina in
Czemowitz (spăter in Suczawa), Leiter des Suczawaer Staatsarchivs und schliesslich
Dekan der Fakultăt fur Geschichte und Geographie an der "Al. I. Cuza" - Universităt
Jassy. Er iibte eine umfassende wissenschaftliche und publizistische Tătigkeit aus;
besonders beschăftigte er sich mit der Geschichte der Bukowina. Zu seinen wichtigsten
Werken gehiirt die Toponymie der Bukowina in zwei Bănden (Bukarest, Anima Verlag,
1 996). Durch seine Tătigkeit trug er zur Entwicklung des rumănischen kulturellen und
wissenschaftlichen Leben in der Zwischen- und Nachkriegszeit bei.
Schliisselwiirter und -ausdriicke: Nicolai Grămadă, Biographie, Bukowiner
Geschichte, Czemowitzer Bukowina-Museum, Suczawaer Staatsarchiv.

Între personalităţile bucovinene cu un destin emblematic, care au contribuit
prin activitatea lor la înfăptuirea şi consolidarea României întregite, iar după anul
1 940 au împărtăşit soarta provinciei rupte de ţară, se numără şi istoricul Nicolai
Grămadă.
Cu excepţia unor menţiuni sumare din sintezele de specialitate 1 sau a
contribuţiilor academicianului D. Vatamaniuc şi ale lui Ion Popescu-Sireteanu - cu
·

Comunicare sus�nută în cadrul Conferinţei ştiinţifice internaţionale " Bucovina şi bucovinenii în
secolul al XIX-lea. Tradiţionalism şi modernitate" , cea de a nouăsprezecea sesiune de comunicări şi
referate ştiinţifice a Institutului " Bucovina" al Academiei Române închinată Centenarnlui naşterii
academicianului Radu Grigorovici, Rădăuţi, 1 0-1 1 noiembrie 20 1 1 .
Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.
1 Lucian Predescu, Enciclopedia Cugetarea, Bucureşti, Editura "Cugetarea"-Georgescu
Delafras, 1 938, p. 372; Ştefan Ştefănescu, Enciclopedia istoriografiei româneşti, Bucureşti, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1 978, p. 1 62; Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, voi. !, Iaşi-Suceava,
Editura Princeps - Biblioteca Bucovinei " l.G. Sbiera", 2004, p. 444.
• •

Analele Bucovinei, XIX, 1 (38),
p. 329-337, Bucureşti,
20 1 2
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2

ocazia publicării lucrării sale fundamentale, Toponimia minoră a Bucovinei, în
1 996 deşi personalitate de prim rang a vieţii culturale şi ştiinţifice interbelice şi
postbelice, Nicolai Grămadă nu s-a bucurat de atenţia necesară a istoriografiei
româneşti.
Nicolai Grămadă s-a născut la data de 1 martie 1 892, în satul Zahareşti din
comuna Stroieşti, situat în apropierea oraşului Suceava. Părinţii săi, Ilie al lui
2
Vasile Grămadă şi Maria, născută Grămadă , sunt consemnaţi de către sursele
biobibliografice drept o familie de ţărani înstăriţi, cu dragoste pentru învăţătură"3 .
"
Ni se pare necesară şi precizarea că, deşi numele de botez înscris în Condica
născuţi/ar a Parohiei Zahareşti este Niculai4 , în actele de studii sau personale apar
şi formele Nicolae" sau Nicolai". Cu acest din urmă prenume şi-a semnat
"
"
întreaga operă, cât şi documentele care au decurs din funcţiile publice pe care le-a
deţinut.
Aceleaşi surse biobibliografice precizează că Nicolai Grămadă a avut trei
fraţi, Gheorghe, plecat de tânăr în America, Petru şi Vasile, precum şi o soră,
Profira. Vasile era tatăl lui Ilie Grămadă, profesor de istorie la Universitatea din
Iaşi. De asemenea, acesta a fost văr cu Ion Grămadă, istoric şi scriitor, cunoscut
sub numele de Eroul de la Cireşoaia", mort pe front, în august 1 9 1 7, în timpul
"
Primului Război Mondial5 •
Nicolai Grămadă şi-a început pregătirea intelectuală la Şcoala primară de
două clase din sat, probabil în anul 1 899, pe care o absolvă în anul 1 904, conform
certificatului de frecvenţă emis de Şcoala poporală în Zahareşti, la 1 5 iulie 1 9046 .
Astfel, în clasa a 11-a, anul şcolar V", activitatea sa şcolară a fost evaluată cu
"
următoarele calificative: ,,Purtarea: «deplin corespunzătoare»; Sârguinţa: «foarte
mulţumitoare»; Religia: «foarte bine»; Limba de propunere: «foarte bine»,
Cornputul: «foarte bine»; Limba germană: «foarte bine». Calificativul general a
7
fost «excelenb>" •
În perioada 1 904--1 905 este elev în clasa I A a Liceului Ştefan cel Mare"
"
8
din Suceava . În clasa a VIII-a de liceu, în anul şcolar 1 9 1 1/1 9 1 2, calificativele
şcolare ale elevului au fost bine" şi foarte bine", acesta beneficiind şi de o bursă
"
"
în valoare de 1 00 de coroane, acordată de Fundaţiunea Andrei Gafenco"9 • Liceul
"
-

2 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Suceava (în continuare se va cita S.J.A.N.
Suceava), Colecţia de Stare Civilă, Parohia Zahareşti, Registrnl născuţi, 2/ 1 879, f. 1 3� v.
3 O. Vatamaniuc, Destine şi cărţi, în Toponimia minoră a Bucovinei, voi. 1. I ngrijirea ediţiei,
studiu introductiv, bibliografia, notele şi indicele: Ion Popescu Sireteanu. Introducere:
O. Vatamaniuc, Bucureşti, Editura Anima, Colecţia " Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii "
( 1 ), 1 996, p. 5 .
4 S.J.A.N. Suceava, loc. cit.
5 O. Vatamaniuc, op. cit. , p. 5.
6 S.J.A.N. Suceava, Fond personal Nicolai Grămadă, d. A 21 1 904, f. 1 .
7 Ibidem.
8 S.J.A.N. Suceava, Fond Liceul ,.Ştefan cel Mare ", d. 1 7/ 1 905, f. 258 v.
9 Ibidem, d. 34/ 1 9 1 2, f. 53 1 .
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

3

Nicolai Grămadă ( 1 892- 1 96 1 ) . Contribuţii biografice

33 1

sucevean avea un profil clasic, fiind prima institutie de nivel secundar cu clase în
care instrucţia se făcea în limba română, începând cu anul 1 8 8 1 . Între cadrele
didactice din perioada studiilor gimnaziale s-au numărat: Ştefan Repta, Vasile
Bumbac, Simion Florea şi Liviu Marian, Arhip Roşea, Constantin Procopovici, Ion
Nistor, Victor Morariu ş.a. Aceştia s-au aflat în fruntea mişcării nationale
româneşti din Bucovina, având ca pivoţi Societatea Pentru Cultura şi Lit�ratura
Română în Bucovina şi Societatea "Şcoala Română" , care au condus şi pregătit
acţiunea pentru unirea Bucovinei cu România, la 28 noiembrie 1 9 1 8.
Îşi continuă studiile la Facultatea de Filosofie a Universitătii din Cernăuti în
anii universitari 1 9 1 2/1 9 1 3 şi 1 9 1 3/1 9 1 4, iar în anul univers itar 1 9 1 5/ 1 9 1 6,' la
Universitatea din Viena, unde ajunge, în calitate de subofiter, în armata austro
,
ungară. Conform carnetului său de student, îşi întrerupe studii le în iulie 1 9 1 6 10 .
Acelaşi act de studii, cât şi foile calificative permit reconstituirea
disciplinelor de studiu şi a tabloului cadrelor didactice. Între profesori, la Cernăuţi,
i-a avut pe Sextil Puşcariu (istoria literaturii române în secolele VIII-XIX) 1 1 , Ion
Nistor (istoria românilor în secolul al XVII-lea) 1 2 , Teofil Sauciuc-Săveanu
(epigrafie greacă şi latină), Reichelt sau Hilberg (alte discipline) 13 .
În Vechiul Regat se va înrola ca voluntar în armata română, în septembrie
1 9 1 7, "venind ca voluntar din captivitatea rusească", şi obţine gradul de locotenent,
participând la Primul Război Mondial, ca, de altfel, şi alţi tineri bucovineni din
4
generatia Marii Uniri 1 •
î'şi reia pregătirea intelectuală după Unirea Bucovinei cu România, în
semestrul de iarnă al anului 1 9 1 8/ 1 9 1 9, obţinând licenţa, conform Absolutoriumului
emis de către Facultatea de Filosofie a Universităţii din Cernăuţi, la 27 august
1 9 1 9 1 5 • În anul 1 922 îşi susţine doctoratul în litere şi filosofie. În perioada
interbelică îşi va continua specializarea ştiinţifică în istorie şi ştiinţe speciale ale
istoriei la Viena, Leipzig, Paris 1 6 şi Roma 17 .
În perioada 1 924-1 930 a funcţionat ca profesor secundar. Îi este acceptată
demisia din învăţământul secundar, începând cu 1 octombrie 1 930, în acel moment
fiind profesor la Liceul de Băieţi din Storojineţ 18 •
În anul 1 927 îşi va susţine examenul de docenţă, în specializarea Ştiinţe
auxiliare ale istoriei, în cadrul Facultăţii de Filosofie şi Litere a Universităţii din
Cernăuţi 19, iar începând cu data de 1 octombrie 1 928, prin Ordinul Ministerului
1

0

S.J.A.N. Suceava, Fond personal Nicolai Grămadă, d. A 4/1 9 1 2, f. 12 .
Ibidem, d. A 8/1 9 1 3, f. l .
1 2 Ibidem, d. A 4/1 9 1 2, f. 7. v.
1 3 Ibidem, d. A 1 5/ 1 9 1 9, f. 1-2.
1 4 Ibidem, d. A 34/ 1 934, f. 1 .
1 5 Ibidem, d. A 1 5/ 1 9 1 9, f. 2. v.
16 Ibidem, d. A 1 7/ 1 924, f. l .
1 7 Ibidem, d. A 2 1 / 1 926, f. l .
1 8 Ibidem, d. A 30/ 1 930.
1 9 Ibidem, d. A 26/ 1 927,
f. l .
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Instrucţiunii, Direcţiunea Generală a Învăţământului, cu nr. 83 643 din 1 1 iulie
1 928, este numit conferenţiar provizoriu în specialitatea Ştiinţe auxiliare ale istoriei
2
la Facultatea de Litere din Cemăuţi 0 . Numirea acestuia în postul de conferenţiar
defmitiv se va realiza începând cu 1 octombrie 1 93 1 2 1 •
Cu privire la activitatea sa ştiinţifică, în referatul de propunere pentru
ridicarea conferintei lui Nicolai Grămadă la rangul de catedră, întocmit la
1 O noiembrie 1 932 de către Ion Nistor, se aprecia: "Titularul acestei conferinţe este
dl. Nicolae Grămadă, doctor în litere şi filosofie şi membru al Şcolii Române din
Roma, care, de la 1 928 până astăzi, a dezvoltat o rodnică şi folositoare activitate
ştiinţifică şi didactică în domeniul specialităţii sale. Cursurile sale sunt foarte utile
şi frecventate de un mare număr de studenţi. El a îmbrăţişat întreg domeniul
disciplinelor auxiliare ale istoriei, aşa paleografia latină şi elină, română şi slavă,
diplomatica, cronologia, sigilografia, genealogia şi numismatica. Studenţii au
profitat foarte mult de pe urma acestor cursuri şi au putut urma cu mai multă
pricepere şi folos cursurile din istoria universală a românilor [ . . . ] . Activitatea
ştiinţifică şi didactică a lui Ion Grămadă îl recomandă călduros pentru o catedră
universitară, având deci în vedere necesitatea indispensabilă a unei catedre pentru
22
ştiinţele auxiliare ale istoriei" •
În perioada interbelică a fost, de asemenea, membru al Şcolii Române din
Roma, fondul personal păstrând şi un document prin care i se atestă calitatea de
membru al acesteia, semnat de Vasile Pârvan23 . La prima ocupare a Bucovinei de
către armatele sovietice, în 1 940, se refugiază mai întâi la Sibiu, apoi la Iaşi, unde
este încadrat ca profesor la Facultatea de Filosofie şi Litere din Iaşi, prin Decretul
Ministerului Educaţiunii Naţionale Nr. 3 646 din 30 octombrie 1 94024 •
Revine la Cernăuţi în anul 1 94 1 , unde, până în anul 1 944, a fost director al
Muzeului Regional al Bucovinei, înfiinţat în anul 1 892. În Raportul asupra
activităţii delegaţiei Muzeului Regional, în intervalul de la venirea din refugiu şi
până la 1 noiembrie 1 942, Nicolai Grămadă înfăţişează efectele dezastruoase ale
primei etape de ocupaţie a Bucovinei de către armata sovietică. Astfel, în raport se
consemna: ,,Mulţumită vitejiei armatei române şi spiritului de prevedere al
Mareşalului Antonescu, visul urât al ocupaţiei bolşevice în Bucovina a fost
destrămat, iar noi, refugiaţii, am putut să ne întoarcem la căminurile noastre [ . . ] .
Sovieticii duseseră toate colecţiile muzeului în clădirea Mitropoliei, iar colecţia
armelor vechi o împachetaseră în cinci lăzi, cu gândul de a o transporta în adâncul
Rusiei. Noi am readus colecţiile Muzeului în clădirea noastră. Lipsind inventarul,
nu putem da o listă completă a pierderilor suferite de colecţiile noastre. Aceste
pierderi sunt destul de mari. S-a distrus aproape în întregime colecţia de păsări şi
.

20 Ibidem, d.
2 1 /bidem, d.
22 Ibidem, d.
23 Ibidem, d.
24 Ibidem, d.

A 27/1 928, f. 3.
A 3 1 / 1 93 1 , f. 1 .
A 33/1 932, f. 1 .
A 1 9/ 1 925, f. 1 .
A 40/1 940, f. 1 .
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animale din secţia ştiinţelor naturale. Lipsesc apoi multe monete romane şi
moldoveneşti, aflate de domnul Balan la Lehăceni şi dăruite institutiei noastre.
Lipseşte tezaurul de aur de la Măriţei şi lipsesc toate monetele şi med�liile de aur.
De asemenea, lipsesc unele obiecte de valoare din colecţia arheologică, preistorică
[ . . . ] , cât şi cea mai mare parte a pieselor din secţia meseriilor". Făcând bilantul
,
activităţii desfăşurate până la 1 noiembrie 1 942, îşi exprima satisfacţia că: "Totuşi,
cu obiectele rămase am putut înj gheba un muzeu, care face cinste Bucovinei. Am
organizat sistematic: sectia arheologică-preistorică, sectia istorică cu o subsectie
,
bisericească şi secţia etdografică. În cadrul secţiei etn� grafice a� organizat şi o
cameră ţărănească, am construit în acelaşi timp şi o stână"2 5 .
Priorităţile instituţiei erau următoarele: îmbogăţirea patrimoniului secţiei
etnografice, continuarea săpăturilor arheologice, refacerea secţiunii meseriilor,
reluarea publicării anuarului Muzeulue6 . Raportul se încheia astfel: "Avem
convingerea că ne-am îndeplinit, în aceste vremuri grele, pe deplin datoria. Să
rugăm cerul să ne hărăzească cât mai curând o pace bună şi dreaptă, pentru ca să
putem desfăşura în împrej urări normale o muncă cât mai rodnică, pentru afirmarea
culturii româneşti pe plaiurile bucovinene"27 •
La 1 8 mai 1 943, printr-o adresă către Guvernământul Bucovinei, Directoratul
Românizării, el solicita acordarea în custodie sau proprietate a unui imobil situat în
Str. General Zadic nr. 1 3 , fostă proprietate evreiască. Argumentele sale erau
următoarele: "După ce anul trecut am pus la dispoziţia primăriei Municipiului
Cernăuţi etajul clădirii noastre din Str. Mickievici 2, pentru adăpostirea Muzeului
Zoologic al fostei Facultăţi de Ştiinţe din Cernăuţi, şi după ce în cursul acestui an
am pus la dispoziţia Societăţii Artiştilor din Cernăuţi 2 săli, astăzi ne lipseşte
spaţiul necesar pentru adăpostirea în condiţii satisfăcătoare a colecţiilor noastre şi
pentru desfăşurarea unei activităţi normale. Colecţiile noastre stau îngrămădite pe
un spaţiu prea restrâns; nici nu avem unde adăposti prinosul de obiecte
muzeografice. Ne lipsesc sălile necesare pentru organizarea unui muzeu industrial
pentru instalarea unui atelier de lucru şi pentru organizarea de expoziţii de artă"28 .
În perioada 1 941-1 942 au fost îmbogăţite colecţiile Muzeului cu piese
etnografice, arheologice, cărţi, obiecte de cult, au fost recuperate alte obiecte din
patrimoniul muzeului, răspândite de sovietici în alte instituţii din Cernăuţi, s-au
obţinut noi subvenţii din partea Primăriei Cernăuţi şi a Camerei de Industrie şi
Comerţ, iar în etajul clădirii muzeului a fost adăpostit Muzeul Zoologic al fostei
Facultăţi de Ştiinţe din Cernăuţi29 .
De asemenea, a fost recuperată deosebit de preţioasa colecţie de documente
moldoveneşti, unele de la Alexandru cel Bun şi Ştefan cel Mare, evacuată de către
25

Ibidem, d. B 31 1 942, f. 1 -2.
26 Ibidem, d. B 3!1 942, f. 3 .
2 7 Ibidem, f. 6 .
2 8 Ibidem, f. 72.
2 9 Ibidem, f. 4--5 .
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autoritătile austriece la Viena în timpul Primului Război Mondial şi aflată, până în
anul 1 942 ' la Biblioteca Universitătii din Cemăuti30 . Astfel, în anul 1 943, Muzeul
avea "una dintre cele mai bogate �olecţii de ve�hi documente moldoveneşti din
"3 1
toată Moldova . Între anii 1 943 şi 1 944 a fost reluată publicarea "Anuarului
"
Muzeului Bucovinei 32 şi chiar a fost întocmit, în decembrie 1 943, proiectul
publicării unei Istorii a Bucovinei, în mai multe volume33 .
Programul de activitate al delegaţiunii permanente a Muzeului pentru anul
1 944 prevedea: continuarea săpăturilor arheologice în staţiunile preistorice din
Bucovina, sporirea colecţiilor, fmalizarea operaţiunilor de reorganizare a acestora,
întemeierea unei secţii de cercetări de etnografie şi folclor34 .
Toată această rodnică activitate a fost întreruptă de cea de-a doua ocupare a
Bucovinei de către armatele sovietice, în martie 1 944, când Nicolai Grămadă se
refugiază la Râmnicu Vâlcea, cu o infimă parte din patrimoniul muzeului, deoarece
tot mobilierul muzeului şi cea mai mare parte a colecţiilor au rămas la Cernăuţi.
Demersul său din 7 noiembrie 1 944 către Prefectura Rârnnicu Vâlcea, însoţit de un
altul, din 1 4 noiembrie, către Poliţia din localitate, pentru ca obiectele evacuate să
nu se restituie părţii sovietice, în baza art. 1 2 din Convenţia de Armistiţiu35 ,
prezintă şi inventarul acestora.
Au fost evacuate: "a) opt lăzi cu diferite obiecte, provenite mai ales din
Cetatea Sucevei; b) una baniţă din scoarţă de tei, împreună cu 2 păcorniţe,
cumpărate, în 1 942, la Iaşi; c) o legătură de suliţi vechi; d) un arc vechi; e) un coş
cu revolvere vechi şi diverse arme vechi, dăruite muzeului de şeful Vămii Poştei
"36
din C �măuţi; o ladă cu pietre preistorice, provenite din săpături de la Darabani .
In anul 1 945, Muzeul Bucovinei îşi va muta sediul la Suceava. La 1 9 mai
1 947 devine Muzeul Regional al Bucovinei37, iar în 1 95 1
Muzeul Raional
Suceava. În calitate de director onorific al instituţiei, în perioada 1 945-1 948,
Nicolai Grămadă a acordat un deosebit interes problemei conservam
monumentelor istorice din oraşul Suceava, îndeosebi Cetatea de Scaun, Mănăstirea
"
Zamca, Curtea Domnească, Biserica " S fântul Dumitru . S-au declarat monumente
38
istorice mai multe case vechi din oraşul Suceava şi s-au efectuat săpături
arheologice în jurul oraşului.
Demersurile întreprinse la Ministerul Artelor în vederea punerii la dispoziţie
a unui local adecvat şi transportării la Suceava a colecţiilor muzeografice evacuate
la Râmnicu Vâlcea erau, la 1 6 august 1 948, probleme nesoluţionate.
-

30 Ibidem,
31 Ibidem,
32 Ibidem,
33 Ibidem,
34

f.
f.
f.
f.

7.
96.
74.
85.

Ibidem, f. 97.

35 Ibidem, f. 1 1 5.
36 Ibidem, f. 1 1 6.
37 Monica Dejan, Muzeul din Suceava. 1 1 0 ani în documente şi amintiri, Suceava, Editura
Accent Print, 20 1 O, p. 34.
38

S . J.A.N. Suceava, Fond pcrwnill Nicu/ai Grămadii, d. B 4 / 1 945, f. 3 !l .
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De altfel, de această etapă a activităţii sale este legată şi prezenţa în Fondul
personal Nicolai Grămadă a unei bogate corespondenţe, procese-verbale de şedinţă
şi inventare ale Muzeului Regional al Bucovinei, circumscrise perioadei 1 896-1 948.
În anul 1 945 era decan al Facultăţii de Teologie, care, în acelaşi an, va reveni
la Suceava, unde va funcţiona până în anul 1 948. Între timp, după o îndelungată
perioadă de demersuri şi aşteptare, devine profesor universitar la Catedra de istoria
românilor la Facultatea de Teologie din Suceava. În această perioadă îl găsim
prezent ca preşedinte al comisiilor de bacalaureat la diferite institutii
' de învătământ
secundar din Suceava 39 .
Prin ordinul Direcţiunii Generale a Arhivelor Statului, cu nr. 939 din
28 aprilie 1 94 7, semnat de Aurelian Sacerdoţeanu, i se acordă "delegaţie provizorie
de arhivist-şef la Arhivele Statului din Suceava (director), începând cu data de
1 mai 1 947'.4°, funcţie pe care o va deţine până la 1 septembrie 1 9484 1 • Pasionat
cercetător al istoriei Bucovinei, profesorul Grămadă se va ocupa personal ca
documentele de importanţă istorică de la principalele instituţii să ajungă în
patrimoniul Direcţiei Regionale a Arhivelor Statului, să fie păstrate corespunzător
sau măcar copiate principalele informaţii. În acest sens, s-au făcut demersuri
oficiale către prefecturile din Suceava, Câmpulung, Rădăuţi, Dorohoi şi Baia,
primăriile orăşeneşti, Inspectoratul Şcolar Suceava, Mitropolia Bucovinei,
Inspectoratul Cadastral Bucovina, Inspectoratul General al Poliţiei, Camerele
Agricole, şcolile şi parohiile din judeţ.
În perioada 3 1 mai-1 7 iunie 1 947 a fost adusă, în depozitele Arhivelor
Suceava, arhiva Prefecturii Suceava, iar în septembrie cea a primăriei oraşului şi
s-au prelucrat arhivistic o bună parte din documentele Judecătoriei şi Tribunalului
42
Suceava •
La 6 mai 1 947, Nicolai Grămadă solicita Ministerului Informaţiilor,
Regionala Suceava, să dispună ca toate tipografiile din regiune să trimită
(Arhivelor, n. n. - D. 1.) câte un exemplar din tot ceea ce tipăresc, drept "depozit
legal benevol" . Acelaşi gen de solicitări a fost lansat şi unor oameni de cultură
bucovineni, cum ne demonstrează adresa nr. 1 54, din 6 mai 1 94 7, prin care Nicolai
Grămadă îi solicita lui Teodor Balan să trimită "lucrările sale asupra trecutului
Bucovinei". Solicitarea a fost onorată de către distinsul istoric prin trimiterea unui
număr de 25 de lucrări. Mitropolia Moldovei şi Sucevei s-a alăturat demersurilor şi,
în anul 1 947, a făcut o importantă donaţie de carte de patrimoniu şi rară43 .
'
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Ibidem, d. 8 50 /1 934.
Ibidem, d. A 48 1 1 947, f. 1 .
4 1 S.J.A.N. Suceava, Fond Serviciul Judeţean Suceava al Arhivelor Naţionale, d. 7/1 945, f. 1 .
42 Ibidem, f. 5-9.
43 Doina lavni, Publicaţii din perioada stăpânirii austriece În Bucovina În Biblioteca
documentară a Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale Suceava, în "Analele Bucovinei", An XVII,
Nr. 1 (34), Bucureşti, Editura Academiei
Române,
20 1 O, p. 62-63.
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La 4 februarie 1 948, Nicolai Grămadă îşi exprima dorinţa ca Oficiul de
Lichidare al Universităţii din Cernăuţi să predea Direcţiei Suceava, în cazul
desfiinţării facultăţii amintite, mobilierul şi arhiva44 •
Motivat de grabnica desfiinţare a facultăţii amintite, de mutarea la Iaşi şi
predarea conducerii Arhivelor sucevene lui Corneliu Manolovici, profesorul
Grămadă nu şi-a putut finaliza intenţiile, rămânând totuşi un apropiat colaborator al
Arhivelor Suceava.
Cu privire la această etapă a activităţii sale, la 7 septembrie 1 948, profesorul
Aurelian Sacerdoţeanu îi scria: "Cu multă părere de rău am luat cunoştinţă de
părăsirea postului de director al Arhivelor Statului din Suceava, deoarece alte
îndatoriri vă obligă să părăsiţi localitatea. Noi, însă, vă mulţumim din tot sufletul
pentru munca dezinteresată pe care aţi depus-o atâta vreme în acel colţ de ţară şi ne
vom aduce întotdeauna aminte cu plăcere de colaborarea fructuoasă pe care am
avut-o. Suntem siguri, Domnule Profesor, că oriunde veţi fi, veţi lucra cu aceeaşi
râvnă şi că în viitorime ne veţi onora cu colaborarea Dvs., de care toţi avem
nevoie'.45 .
În 1 948 se întoarce la Iaşi, unde este numit decan al Facultătii de Istorie
Geografie, de la Universitate, funcţie din care îşi dă demisia în 4 iulie 1 949, din
cauza unor probleme de sănătate46 •
Este pensionat în 1 952, în vârstă de 60 de ani, în plină activitate ştiinţifică,
fiind printre intelectualii incomozi noului regim politic. După pensionare, calvarul
vieţii cărturarului bucovinean continuă în forme şi mai dramatice. Chinuit de o
boală reumatismală, contractată pe front, în timpul războiului, ca voluntar,
nedreptăţit de acordarea pensiei, este marginalizat şi în activitatea sa ştiinţifică.
Încetează din viaţă la Iaşi, la 1 9 februarie 1 96 1 47•
Între studiile şi lucrările sale de referinţă se înscriu: Studii paleograjice
(Cernăuţi, 1 934); Studii mărunte din domeniul ştiinţelor auxiliare ale istoriei
(Cernăuţi, 1 934); Sătenii şi stăpânii în Bucovina, între 1 775 şi 1848 (Cernăuţi,
1 934), Cancelaria domnească în Moldova, până la domnia lui Constantin
Mavrocordat (Cernăuţi, 1 935); Toponimia minoră a Bucovinei, val. I şi II
(Bucureşti, 1 996). Alături de acestea, semnalăm prezenţa în patrimoniul Arhivelor
sucevene - alături de fişele de lucru şi manuscrisul lucrării sale fundamentale,
Toponimia minoră a Bucovinei, publicată postum48 - şi prezenţa unor manuscrise,
de pildă: Aspecte de viaţă din trecutul oraşului Suceava (2 1 f.); Diverse ştiri
44 Ioan
Scripcariuc, Direcţia Judeţeană Suceava a Arhivelor Naţionale, în "Arhiva
Românească", Tom II, Fasc. 2/ 1 996, p. 1 88.
4 5 Fond personal Nicolai Grămadă, d. A 50/1 948, f. 1 .
46 Idem, Fond personal Nicolai Grămadă, d. A 5211 949, f. 1 .
47 S.J.A.N. Suceava, Colecţia de Stare Civilă, Parohia Zahareşti, Registrul născuţi, 211 879,
f. 1 36, unde este făcută următoarea menţiune: "Decedat, act nr. 228, din 1 9 februarie 1 96 1 , comunicat
cu nr. 2 1 88, din 21 februarie 1 96 1 , înreg. la Sfatul Popular, Raion Tudor Vladimirescu" .
48 Idem, Fond personal Nicolai Grămadă, d. C 2-1 6.
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referitoare la trecutul satului Zahareşti (2 1 f.) sau Visuri despre părinţi fraţi şi
soră ( 1 4 fi9 •
Contribuţia de faţă, în contextul împlinirii a 60 de ani de la moartea sa, anul
acesta, şi a 1 20 ani de la naşterea sa, anul viitor, se doreşte a fi o invitaţie pentru o
cercetare mai complexă şi profundă a vieţii şi activităţii lui Nicolai Grămadă,
personalitate culturală şi ştiinţifică remarcabilă a Bucovinei şi a societăţii româneşti
din prima jumătate a secolului al XX-lea.

49 Idem, d. O 1 �1 9. Fondul personal Nico/ai Grămadă s-a constituit la S.J.A.N. Suceava din
documente donate instituţiei de către creatorul de fond sau membri ai familiei sale, ca de pildă Maria
Grămadă, în perioada 1 95� 1 976.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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IN MEMORIAM

ONESIM CUCIUREANU (1925-2012)
Onesim Cuciureanu (1925--2 012)
(Zusammenfassung)
Indem er den Tod des in der Bukowina geborenen Ackerbauingenieurs Onesim
Cuciureanu aufzeichnet, prăsentiert der folgende Beitrag dessen Familie, Schuljahre
und berufliche Beschăftigungen. Eine besondere Stelle wird dem Memoirenschreiber
selbst gewăhrt, der in der Geschichte meiner Familie. Brnchstucke (2004-2005) sehr
viele Informationen gibt, und zwar iiber die Leute aus seinem Heimatsdorf, iiber
ehemalige Lehrer aus Radautz und Czemowitz, iiber Ereignisse (die Beerdigung seines
Bruders Gheorghe, die Hochzeit seines Bruders Filimon, die Einberufungen, die Flucht
ins Banat) und bedeutende Geschehnisse, sowie iiber das Leben des ehemaligen
Bukowiner Dorfes (lnstitutionen, Beschăftigungen, Tracht, Brăuche und Sitten,
Mentalităten).
Schliisselworter und -ausdriicke: die historische Bukowina, die rumănische
traditionelle Familie, staatliche Institutionen, Hauptereignisse, Briefwechsel, Memorialistik

Onesim Cuciureanu vede lumina zilei la
9 noiembrie 1 925 în localitatea Hmjuieni, din
judeţul Rădăuţi. În această zi Biserica Ortodoxă îl
prăznuieşte, între alţii, pe Srantul Mucenic Onisifor,
persecutat şi torturat în vremea împăratului
Diocleţian (284-305) pentru credinţa sa în Hristos.
Copilul primeşte însă, la botez, probabil, numele
naşului, dat după Sfântul Apostol Onesim, cel
botezat de Apostolul Pavel, căruia i-a slujit la
Roma, propovăduind credinţa în Hristos, după
moartea acestuia (67), "din cetate în cetate" şi fiind
ucis, în timpul împăratului Dorniţian (8 1-96), prin
decapitare, apostol pe care Biserica îl prăznuieşte la
1 5 februarie. Părinţii săi sunt Andrei Cuciureanu,
băiatul cel mai mare al Catrinei Iacoviţă, poreclită
"
"Pasaroaica cea bătrână , copil din flori, şi Domnica lui Calistrat Mucea, din Bilca,
"
"oameni simpli şi nevoiaşi , cu 1 5 copii, dintre care supravieţuiesc numai cinci.
Fraţii mai mari sunt: Vasile (n. 1 907), Gheorghe (n. 1 909), Ştefan (n. 1 9 1 1 ) şi
Analele Bucovinei, XIX, 1 (38), p. 339-344, Bucureşti, 20 1 2
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Filimon" (n. 1 9 1 3). Familia sa se confruntă cu o situaţie precară. Din vâltoarea
Primului Război Mondial supravieţuieşte, având doar 0,87 ha de pământ, primind
ulterior, la împroprietărire, încă 25 de prăjini. Pentru a face faţă nevoilor, tatăl său
îşi "completează venitul " ca "hargat la Korz", un neamţ înstărit din Frătăuţii Noi, la
care învată să vorbească germana, apoi ca pălimar la Biserică şi gropar al satului.
Situaţia �aterială nu le permite tuturor copiilor rămaşi în viaţă să facă şcoli înalte.
Gheorghe şi Ştefan, "foarte bine dotaţi intelectual" , sunt trimişi mai departe la
studii, la recomandarea învăţătorului din sat. Gheorghe Cuciureanu, "student
eminent" la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii de la Cernăuţi, moare
de tuberculoză, în anul al doilea de studii ( 1 930), fiind condus pe ultimul său drum
de către colegii de la Societatea academică "Arboroasa" .
Ştefan, născut la 20 iunie 1 9 1 1 , învată la şcoala primară din satul natal, apoi
la Liceul de Stat "Eudoxiu Hurrnuzachi" di� Rădăuţi ( 1 922-1 929). În iulie 1 929, la
Suceava, promovează examenul de bacalaureat, fiind clasificat primul între cei 67
de candidaţi. În perioada 1 929-1 933 urmează cursurile Facultăţii de Litere şi
Filosofie de la Universitatea din Cernăuţi, unde activează şi el în cadrul Societăţii
academice "Arboroasa" şi manifestă "o aplecare deosebită" pentru limbile clasice,
dar şi pentru câteva limbi moderne: franceză şi italiană. În 1 933 obţine licenţa în
filologia modernă, având specialităţile limba şi literatura franceză, limba şi
literatura italiană. Teza sa de licenţă se referă la Poemele epice franceze medievale.
Beneficiind de o bursă la Şcoala Română din Roma ( 1 936-1 938), obţine doctoratul
în Italia sub îndrumarea preofesorului Giulio Bertoni, având ca temă Pier Emilio
Bosi e la /etteratura romena ( 1 93 8). După o perioadă în care este profesor în
învăţământul secundar la Bucureşti şi redactor la "Convorbiri literare" ( 1 94 1-1 944),
sub directoratul lui Ilie E. Torouţiu, Ştefan Cuciureanu face carieră în învăţământul
superior la Iaşi. Aici este asistent la Facultatea de Filologie a Universităţii
"
"Alexandru Ioan Cuza (din 1 945), lector (din 1 94 7), conferenţiar (din 1 966) şi
profesor (din 1 97 1 ) . O vreme este cercetător la Secţia de filologie a Academiei
Române - Filiala Iaşi ( 1 953-1 965).
Personalitate remarcabilă a lumii universitare ieşene, romanist de excepţie,
Ştefan Cuciureanu se afirmă în câteva domenii învecinate: raporturile culturale
dintre Italia şi România, difuzarea literaturii române în Italia, receptarea creaţiei
eminesciene în Peninsulă. "Filolog de elită, poet autentic, truditor discret întru
desăvârşire" , cum îl consideră unii dintre contemporanii săi, înzestrat cu "conştiinţa
unui orfevrier", el este totodată un critic de artă plastică avizat, traducător şi editor.
La Universitatea ieşeană şi în cadrul Filialei Iaşi a Academiei Române, profesorul
bucovinean Ştefan Cuciureanu îndrumă activitatea didactică şi ştiinţifică a
colaboratorilor mai tineri, formând la Iaşi o adevărată şcoală de romanistică şi
italienistică.
După moartea sa, survenită la 30 decembrie 1 986, timp de câteva decenii,
lucrările sale rămân risipite în periodicele vremii, ori în manuscris. La centenarul
naşterii sale, unul dintre foştii studenţi, originar din Bucovina, le tipăreşte în
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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volum: Ştefan Cuciureanu, Opere, val. I-IV, Ediţie îngrij ită, argument, studiu
introductiv şi notă asupra ediţiei de Vasile Diacon, Iaşi, Editura Tipa Moldova,
Colecţia "Opera omnia", 20 1 1 , 4 1 2 + 547 + 262 + 257 p.
Onesim Cuciureanu face şcoala primară în satul natal ( 1 932-1 936), după
care studiază la Liceul de Stat "Eudoxiu Hurmuzachi" din Rădăuţi ( 1 936-1 944). În
aceeaşi perioadă, sora sa mai mică, Valeria, învată
, la Gimnaziul " Elisabeta
"
Doamna din Rădăuţi, după care îşi va continua studiile la Şcoala Normală,
ajungând învăţătoare în satul Voitinel. Onesim Cuciureanu obţine bacalaureatul în
1 944. La sfârşitul iernii din acest an, împreună cu alţi consăteni, fuge din calea
puhoiului sovietic, apucând drumul refugiului şi ajunge la Bata, în Banat. Tot în
1 944 este încorporat şi face Şcoala de Ofiţeri de Rezervă Nr. 2 din Bacău, aflată în
refugiu la Ineu. Participă la operaţiuni militare, în cadrul Regimentului 7 Vânători,
luptând cu trupele horthyste, la Prunişor, pe Valea Mureşului. Este demobilizat în
noiembrie 1 945. Cu sprijinul fratelui său Ştefan, Onesim Cuciureanu îşi continuă
studiile la Facultatea de Agronomie din Iaşi (1 946-1 950), fiind atras totodată de
pictură şi muzică, pasiuni care i-au fost cultivate încă din anii de liceu. La Iaşi,
Onesim Cuciureanu frecventează cursurile profesorilor Nicolae Popa şi Corneliu
Baba de la Academia de Arte Frumoase, fiind fascinat de arta portretului, se
perfecţionează studiind la Conservatorul "George Enescu" . După absolvirea
facultătii, Onesim Cuciureanu este inginer agronom în Dobrogea, la Chirnogeni
Negru-Vodă, unde se remarcă prin profesionalism, primind mai multe distincţii. În
paralel, la Constanţa, unde îşi stabileşte domiciliul, continuă studiile la Şcoala
Populară de Artă, cultivându-şi vocea de bas şi fiind atras totodată de creaţia
poetică.
Onesim Cuciureanu păstrează mereu o dragoste nedezminţită pentru satul său
natal din Bucovina. Revine acasă frecvent, în perioada concediilor de vară, îşi
vizitează neamurile şi cunoscuţii, locurile copilăriei din împrej urimile încărcate de
amintiri duioase, pe care le fixează uneori în acuarele şi desene inspirate, risipite
generos în paginile corespondenţei sale purtând mărcile unei personalităţi
inconfundabile. Liceul de Stat "Eudoxiu Hurmuzachi" din Rădăuţi şi Internatul de
Băieţi de aici sunt spaţii ale memoriei pe care le cultivă cu veneraţie. Aici revine de
fiecare dată cu nostalgie, reînviind din memoria sa prodigioasă o epocă de mult
apusă, cu instituţii respectabile, înălţate pe un adevărat cult al valorilor, cu oameni
de seamă şi oameni simpli, nevoiaşi, trăind cu toţii, intens, "clipa cea repede 1 ce
[li] s-a dat", în buna rânduială a lucrurilor şi sub semnul unei generoase dăruiri, cu
evenimente cruciale (războiul, refugiul, deportările în Siberia şi în Bărăgan,
foametea, colectivizarea forţată a agriculturii, represiunea comunistă), cu sărbători
de peste an şi întâmplări memorabile.
Inginerul bucovinean Onesim Cuciureanu este unul dintre donatorii
Institutului "Bucovina" al Academiei Române. În vara anului 1 997 el donează
bibliotecii acestuia lucrări rămase de la fratele său, profesorul Ştefan Cuciureanu.
Citeşte cu interes "Analele Bucovinei", se bucură de fiecare realizare a micului
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colectiv academic de la Rădăuţi ori se întristează de revărsările provincialismului,
participă la manifestări ştiinţifice din Bucovina, când timpul şi starea de sănătate îi
îngăduie, făcând câtorva participanţi mai tineri delicate portrete în creion.
În paginile revistei şcolare "Muguri " şi în "«Septentrion». Foaia Societăţii
pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina", lui Onesim Cuciureanu i se
tipăreşte corespondenţă şi o parte din amintiri: Istoria familiei mele. Frânturi, în
"
"Septentrion , anul XV, nr. 2 1 , 2004, p. 1 4-1 6; anul XVI, nr. 2 1 , 2005, p. 7-9.
Amintirile sale târzii, bogat ilustrate cu reproduceri după fotografii, acuarele şi
desene personale, cuprind o bogăţie de date şi informaţii despre oameni din sat,
profesori de altădată din Rădăuţi şi Cernăuţi, evenimente (înmormântarea fratelui
său Gheorghe, din 30 martie 1 930; nunta fratelui Filimon şi a Casandrei, din iarna
anului 1 939; concentrările şi refugiul în Banat), viaţa satului de altădată (ocupaţii,
port, datini şi obiceiuri, mentalităţi) au pentru el, de cele mai multe ori, un rol
tonifiant: ,,Mă mângâie zilele trecute cu soare 1 Şi seri fumurii din depărtate veri" .
Fluxurile memoriei sale introduc uneori în naraţiune fragmente din autori diverşi,
ilustrând formaţia sa clasică, dar şi din creaţiile personale: "Mă lua tata cu el,
sâmbăta, la biserică; el făcea curăţenie, eu mă jucam. Odată am adormit în mijlocul
bisericii, jos, pe podelele de brad; m-a sculat tata, la plecare, seara. Tare m-am
speriat, când m-a trezit. Toţi sfinţii de pe icoane se uitau drept la mine,
hipnotizându-mă cu ochii lor mari, chinuiţi de prigoanele îndurate. Mă stăpâneşte
şi acum imaginea acelei seri de neuitat, pe care am încercat s-o aşez în versuri:
Bătea-n amurguri toaca-ncet, 1 Ecoul ei pe prunduri se pierdea; 1 Un sf'ant slăbit, cu
ochii mari de-ascet, 1 De pe iconostas mă pironea. // Hipnotizat de ochii lui cei mari 1
Şi de miros pătrunzător de busuioc, 1 Pa tata aşteptându-1 din altar, 1 Am adormit pe
lungi podele, la mij loc. // Şi groaza m-a cuprins atunci 1 Când, zgâlţâit de-o mână-n
asfinţit, 1 Aceiaşi ochi mă ţintuiau prelung, 1 Păreau ai tatii, veşnic chinuit. // Acasă,
mama brâul tricolor 1 Mi l-a descins în patul tare 1 Şi m-a cuprins un somn
odihnitor 1 De neastâmpărat copil pe-ogoare. // Iar noaptea, în vis urât, mi-a apărut 1
Icoana sfântului cel chinuit, 1 Părea în ceruri-nalte că-i bătut 1 De-un lanţ
strălucitor, fără sfârşit" ( Vedenie, în " Septentrion", XV, 2 1 , 2004, p. 1 4) .
Peste tot, digresiunea alternează c u fragmente în care povestirea populară se
distinge prin oralitate: "Vara aceea frumoasă a anului 1 939 a fost pentru noi raiul
pe pământ; eram acasă cu toţii, lângă părinţi. Apa limpede a Sucevei, nisipul cald,
aerul curat, toate contribuiau la sănătatea noastră. Îmi amintesc de duminica arsă de
soare de la bisericuţa de lemn din Hurjuieni, când părintele Viforeanu slujea, iar
corul de săteni răsuna, dirij at de Ilarion Ursachi, directorul şcolar. Din când în
când, tata mai stingea câte o lumânare trecută, îndreptând ţeava de trestie şi suflând
în ea, să nu se întâmple precum focul de la Costeşti; apoi lua scăriţa dublă şi aşeza
altă lumânare şi tot aşa până la terminarea slujbei. După cuvântare, părintele a dat
citire «ordinelor de chemare». Bărbaţii ascultau înmărmuriţi, aplecându-şi şi mai
mult capetele la auzul numelui strigat. Parcă-1 văd şi pe Filimon, înalt, cum se tot
şi-a auzit
numele. [ ... ] Ca un făcut, sus, în podul
apleca, apoi a tresărit când
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bisericii, a început cucuveaua, obişnuită să ţipe la terminarea sluj bei"
("Septentrion", XVI, 22, 2005, p. 8). Regionalisme (barabule, berneveci, (ne)
bolohăneam, buliheie, coşcovă, dohot, hargat, megieş, pomăt, povidlă) şi expresii
populare ( "amarnic ne mai croia" , "era un ger de crăpau pietrele", "se înstrâmba ca
toţi dracii") dau textului o coloratură inconfundabilă.
De pe ţărmul Pontului Euxin, de la Tomis, asemenea lui Ovidiu, din care îi
plăcea să recite pasaj e ample, ne scrie uneori cu sufletul sfăşiat de dorul locurilor
natale şi cu amărăciune pentru risipirea lumii de altădată sub povara unui timp al
înstrăinării de vechi rosturi şi rânduieli:
"Constanţa, 14 IV 1 998
Stimate D-le Profesor,
dvs.

Mii de scuze, mii de mulţumiri pentru grija cu care mi-aţi expediat scrisoarea

M-am operat de glaucom (apă neagră), am pierdut ochiul drept iar cu stângul
văd greu (cataractă şi glaucom).
De aceea îmi cer scuze că nu v-am răspuns la timp. Acum, când pot să scriu,
vă doresc din inimă «Sărbători fericite! » şi, cu întârziere, dar sincer «La mulţi ani! »
Mi-aţi reamintit prin gestul frumos a l dvs. de trecuta copilărie, când citeam în
«Muguri» despre M . Horodnic: «Cu tata alături în carul cu boi, 1 Ieşeam dimineaţa
pe poartă la noi 1 Şi drumul năvalnic făcea cotituri 1 Până departe în zări de
păduri».
Acum, în pădurile acelea urlă «drujbele», iar poetul este de mult <<Ulcele»,
cum spun muntenii. Schimbările petrecute în vreme m-au făcut să-mi înşir şi eu
«desnădejdea» - vorba poetului - în câteva versuri:
«Nu mai merg acasă 1 Să văd prund sălbatic, 1 Apa zgomotoasă 1 În puhoi
tomnatic. // Că-i pustiu acuma, 1 Totu-i dus la vale, 1 Şi răchiţi, şi luncă 1 Nu-mi mai
ies în cale. // Mesteacănul, bradul, 1 Frasinul mătuşii 1 Nu-i mai văd din pragul 1 Casei
noastre duse. // Vreau ca peste vreme 1 Veşnic să-mi rămână 1 Tolocuţa verde 1 În
mintea-mi bătrână. // Chiot de feciori 1 Cu chimiruri late 1 La pieptar cu dihori, 1
Fete-mbujorate. 11 Şi horile sara, 1 Cu scripcari şi trupcă, 1 Ghiaţa, săniuţa, 1
Hârjonit de-opincă. // Şi să-mi mai rămână 1 Aevea c-atunci 1 Mama, tata, sora, 1
Fraţii-mi cu opinci, // Ropotul de ploaie 1 Să m-adoarmă-n şură, 1 Şi suspinul mamii 1
În mintea-mi rămână».
Cu toată stima,
Onesim"
Un loc aparte între preocupările sale din anii de respectabilă senectute îl
constituie grija statornică pentru restituirea operei fratelui său, romanistul Ştefan
Cuciureanu, având în această
privinţă bucuria unui mai vechi gând, împlinit în cele
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Vasile 1. Schipor

din unnă, odată cu primirea exemplarelor din ediţia realizată de Vasile Diacon, la
Iaşi, spre sf'arşitul anului 201 1 .
În lucrările biobiliografice din Bucovina sunt puţine referiri la viaţa şi
activitatea lui Onesim Cuciureanu. Doar Emil Satco îi închină, la Suceava, un scurt
articol în Enciclopedia Bucovinei, voi. I, Iaşi-Suceava, Editura Princeps-Biblioteca
Bucovinei " I.G. Sbiera", 2004, p. 300, însoţit de o fotografie.
Prin dispariţia sa, survenită la Constanţa, în 26 martie 20 1 2, Bucovina mai
pierde un vrednic fiu, risipit şi el în lume, devenind tot mai săracă, pe zi ce trece,
sub apăsarea vremurilor şi a vremuirii.

Vasile !. Schipor
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NOTES ON CONTRIBUTORS
Ortfried Kotzian
was bom on 1 9'h of April 1 948 in Felheim, Memmingen district,
Sudentenland. He becomes student at the Popular School in Illertissen, and then registers in
gymnasium, in the Mathematics-Natural Science section, in Schulbruder College. Between 1 969 and
1 972 he studies Pedagogy at the Augsburg University. He begins his activity as a gymnasium teacher
in Augsburg. Between 1 977 and 1 980 he attends the courses of the University in Augsburg,
specializing in School Pedagogy, Politica! Sciences and Sociology teaching. From 1 979 until 1 980 he
heads the Seminary for Pedagogica! Assistants in the Schwaben region (AIIgiiu) and he is, at the same
time, teacher at Marktoberdorf School. In the period between 1 980 and 1 989 he is academic
counselor at The Department of School Pedagogy of the Cniversity of Augsburg. In 1 983 he obtains
his Ph.D. in Philology, and in 1 984, for his thesis of Ph.D., he receives the award of the "Friends of
the Augsburg University" Society. Between 1 989 and 2002 he is the director of the Department of
Pedagogy of the "Bukowina" Institute in Augsburg. Ortfried Kotzian carried on a fruitful activity in
the Regional Schwaben Board. He is designated counselor of cultural affairs, then superior counselor
and, ultimately, director of the department for cui ture of the same institution. In 2002 he is awarded,
for distinctive merits, with the "Sieben Schwaben" Medal. Since March 2002 he is director of the
Haus des Deutschen Ostens in Munich, Germany, and since 2004 regional director. Among the
various papers published, we mention: Das Schulwesen der Deutschen in Rumănien im
Spannungsfeld zwischen Volksgmppe und Staat (Augsburg, 1 984); Die Aussiedler und ihre Kinder:
Eine Forschungsdokumentation uber die Deutschen im Osten (Dillingen-Munich, 1 99 1 ); Spurensuche
in die Zukunft. Europas vergessene Region Bukowina (with Johannes Hampel, Augsburg, 1 99 1 ) ; Die
Umsiedler: die Deutschen aus West- Wolhynien, Galizien, der Bukowina, Bessarabien, der
Dobmdscha und in der Karpatenukraine (Munich, 2005).
-

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 i n
advocating the identity at the end o f the XIX'h century and beginning o f the XX'h century. He also
showed a particular interest in studying the context (phenomena) that resulted in the extinction of the
multicultura1 and multiethnic Bukovina at the end of the Second World War, a process emphasized by
the establishment of communist rule in the Central and Eastem Europe. Papers representative for his
scientific research: Mişcarea naţională 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 Romani an Academy, published since 1 992, and of
the editorial board of "Archiva Moldaviae" , published by the National Archives of Romania, Iaşi
Branch. He contributed with various papers at scientific conferences in Romania and abroad. The
most recent is the I nternational 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" 1\ational
-

University, Cernăuţi, Ukraine; the Faculty of History, Politica! Science and International Relations of
the "Ştefan cel Mare" University, Suceava, Romania; the Bukovenian Research Centre of the "Yurii
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Fedkovici" University, Cernăuţi, Ukraine; the "Bukovina" Institute of the Romanian Academy;
the Evangelical Academy Sibiu, Romania; the Evangelical Church Braunschweig, Germany, October
4--Q, 20 1 O, Cernăuţi-Suceava, essay On the extinction of a model ofcu/ture and civilization: Bukovina
(the southern part), 1944-1947.
Liviu Papuc: born on July 6th, 1 950 in Domeşti 1 Suceava - writer, researcher in the field of
literary history, translator, publisher, chief of the "Mihai Eminescu " Central University Library in
Iaşi. He wrote many articles, notes and studies about the cultural history of Bukovina and about
personalities of the Romanian cultural-scientific life. He translated from F. Scot Fitzgerald, Edgar
Wallace, Alfred de Musset, Jaques Bergier and others. Published volumes: Biblioteca Centrală
Universitară "Mihai Eminescu ". Monografie ( 1 998); Frânturi de cultură bucovineană ( 1 997);
Bucovina În reportaje de epocă (2000); Leca Morariu. Studiu monografie (2004). Edited volumes:
Leca Morariu, Viaţă. Din carnetul unui român, prizonier În uniforma Împăratului (200 1 ); Leca
Morariu, Pe urmele lui Creangă (2004), Dnmwri oltene (2004), Bucovina În notaţii de epocă (20 1 1 );
Leca Morariu, Opere, voi. I II, Jurnal vâlcean 1 944-1948 (20 1 2).
Luzian Geier - was born on October 1 , 1 948 in Giarmata (Banat). He registered there at the
German Popular School and then he followed the high-school classes at ''Nikolaus Lenau" from
Timişoara (Baccalaureate/School-leaving certificate in 1 966). He studies at the University from
Timişoara, he gives the license exam to become a gymnasium teacher in Biology and Agronomy. For
a short period he works as a specialized teacher in the German section of the Primary School in
Grabatz. Sin ce February 1 , 1 970, for more than 2 decades, he works in the editorial board of the
''Neue Banater Zeitung", a newspaper from Timişoara, dealing with various columns. Between 1 976
and 1 98 1 , he studies journalism in Bucharest and obtains the license in this domain. His diploma
paper is specialized on the history of multilingual press from Banat between 1 77 1 and 1 9 8 1 ( 1 30
pages, Bucharest, 1 98 1 , unpublished). Since March 1 99 1 he works as a researcher of the Bukowina
I nstitute, attached to the University from Augsburg. He also is the editor and chief-editor of the
"Kaindl-Archiv'' magazine of the Bukowina-Institute in Augsburg and since 1 994 he is the chief
editor of the monthly publication of the Association of Bukovinean Germans. Luzian Geier is the
author of many studies in history and history of cui ture, also the author of many articles published in
books and magazines.
Andrei G. Devenyi: born in 1 932 in Cluj. After graduating from the local "Gheorghe Bariţiu"
- Secondary School, he gets his license in Mathematics and Physics ( 1 953) at the "Victor Babes" 
University of Cluj, beeing asigned at the Academic Institute for Physics in Bucharest-Măgurele. He
begins his activity as researcher in the Thin Layer Laboratory under the coordination of Prof. Florin
Ciorăscu. In 1 957 he is transferred at the Academic Institute for Physics in Bucharest under the
direction of Prof. Eugen Bădărău. Here he meets his M enthor, Radu Grigorovici, whom he keeps
working with side by side for 30 years. In 1 96 1 he achieves the title of Candidate in Physics and
Mathematics, which is equivalent to the Ph.D. in Physics. As a single author or together with other
specialists he publishes over 1 50 scientific papers in Romania and abroad, most of them being quoted
in the specialized literature. He co-ordinates the team's activity in the Thin Layer Laboratory until
1 989, when he is appointed head of the Lab for "Theory, Superconductivity and Thin Layers". He is
also elected member of the scientific boards of the Institute for Physics and Materials Technology and
of the Academic Institute for Physics. In 2007 he becomes honorary member of the Scientific Board
of the National Institute for Materials Physics and is currently associate researcher at the Center for
Advanced Physics Research of the Romanian Academy. He obtained by contest a Humboldt
fellowship (lecturer grade) and worked at the University Institute for Physics in Karlsruhe (Germany)
between 1 9 7 1 -72, 1 990--9 1 and in 200 1 . Further qualifications: Ph.D. superviser, member of the
International Advisory Committee, scientific referee submitted to foreign scientific journals. He was
also member of the managing committee of the EU - Tribology COST Action for 1 O years.
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Rodica Iaţencu - scientific researcher III at the "Bukovina" Institute of the Romanian
Academy. She earned the Doctor degree in History in 2004 at the Craiova University, with the thesis
The Integra/ion ofBukovina in the Romanian Space (1 918-1944). A cultural perspective. Domains of
interest: Romanian history (interwar period), cultural history of Bukovina, the history of the
communist regime in Romania. She took in charge (Scientific Secretary, Book editor, Name Index)
1 O volumes dedicated to the history of Bukovina and I l numbers of the scientific journal 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 integra/ion
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 life of the Romanian community
from Ukraine, 1 990-2007. Representative studies: Considerations on the development of pre
graduate educa/ion in Bukovina in the interwar period, in "Suceava". Anuarul Complexului Muzcal
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 (1 945-1 956). Case study, in AB,
XIV, no. 1 , 2007; Considerations on the evolution of cultural-scientific life of the Romanian
community from the Cernăuţi Region (1990-2007), in AB, XVI, no. 1 , 20 1 O; Considerations on the
sociologica! research from Bukovina in the interwar period, in AB, XVII, no. 2, 20 1 0. Participation
to scientific events: Participation at scientific conferences organized by: Bukovina Institute - Rădăuţi,
"Bukovina" Museum Complex, the Faculty of History and Geography of "Ştefan cel Mare"
University, the Regional Department for Cuiture, Cults and National Cultural Patrimony of Suceava.
Ilie Luceac - Ph.D., university professor at the Journalism and Translation Department of the
Theological Orthodoxe Institute in Cernăuţi. It is the chief-editor of "Glasul Bucovinei" (Cernăuţi
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: între 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
Institute, 2007. Awarded with the "Eudoxiu Hurmuzaki" Prize of the 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).
Otto-Friedrich Hallabrin
he attended the secondary school in Salbagelul Nou (Eichental),
the high-school in Timişoara and Geilenkirchen/Aachen. He studied state science, politology and
international law in Munich and worked as a scientific researcher at the Bavarian Academy and at the
"Bucovina" Institute of the University of Augsburg. He is currently the executive manager of the
"Bucovina" Institute in Augsburg and appointed counselor for the partnership between the Swabian
District and Bukovina.
-

Alexandru Ovidiu Vintilă - horn on the 261 h of September 1 977 in Suceava, licentiate in
History and Philosophy, has a diploma in Agro-Tourist management and Engineering. Currently, he is
a Doctor in History at the "Ştefan cel Mare" University in Suceava. He is a member of the "Romani an
Writer's Union", Iaşi Subsidiary, member in the Ruling Committee of Bukovinian Writer's Society,
chief-editor of "Bucovina literară", member in the editorial board of the "Scriptum" magazine of the
"1. G. Sbiera" Library, Suceava. He published volumes of poetry: Caricatura de cretă, Bucharest,
"Cartea Românească" Publishing House, 2003 (awarded with the Publisher House's Award at the
Poetry Contest "Porni Luceafărul. . . ", Botoşani, 2002; Debut prize of "Bukovinian Writer's Society",
2004); Miezonoptice. Tradiţia rupturii, laşi, "Timpul" Publishing House, 2008 (Bukovina's Cultural
Foundation Award, poetry section, 2009; first prize at the "Natale Oggi" contest, organized by
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

348
"Poesia Attiva", Torino, December 2008); Cartea lui Koch, Timişoara, "Brumar" Publishing House,
2009 (Bukovinian Writer's Society Poetry Award, 2 0 1 0); Viaţa preschimbată, I�i, "Timpul"
Publishing House, 201 1 ("Octavian Goga" Poetry Award, Ciucea-Cluj-Napoca, 20 1 0). Scientific
fields of interest: contemporary history, history of Bukovina, literary history, history of sociology,
philosophy. Studies: Traian Brăileanu, sub semnul imperativului categoric, in " Revista română de
sociologie" , XXI, no. 4-5, 20 1 0; Traian Brăileanu, între Dumnezeu şi neam, in "Anuarul Muzeului
Bucovinei ", XXXVII, Suceava University Publishing House; Centenar Mircea Streinul, in "Bucovina
literară'", new edition, XXI, no. 1 -2 (p. 227-228), 20 1 O, Suceava; Dialog şi libertate (O propedeutică
sumară asupra conceptului de libertate), in "Bucovina literară" , new edition, XXI, no. 3-4, 20 1 0;
Libertatea, mediu propice dialogului, in "Scriptum", XVI, no. 3-4, 20 1 0. Participations at national
and international colloquia: The International History Colloquium "Orient and Occident. Second
World War", first edition, ·'Ştefan cel Mare" University, Faculty of History and Geography and
"Technical College" Fălticeni, Suceava, May 8, 20 1 O, essay Occident versus Orient. Dialogul
intercullural, o soluţie de rezolvare a problemei; The Scientific Session "Alma Mater Sucevensis", 9th
edition, "Ştefan cel Mare" University, Suceava and "Carpathica" Interdisciplinary Research Centre,
4th of March 201 1 , History of Bukovina section, essay Traian Brăileanu: datele imediate ale unei
implicări politice; The "Interferences and plurality" Symposium, 2 1 st of May 2009, essay Demersul
dialogic, fenomen şi necesitate întru "viata lumii "; Commemorative manifestation for Daniel Turcea,
Între pustiul mic şi pustiul apei, County Council of Suceava and "Bukovina" Library, 27'h of March
2009, essay Daniel Turcea, între entropie şi epifanie; Commemorative manifestation for Constant
Tonegaru, "Bukovina" Library, "Petru Rareş" National College, 26lh of February 2009, essay
Constant Tonegaru, la 90 de ani de la naştere; Bukovinian Writer's Society, 70 years since its
foundation, essay "Bucovina literară " între inovaţie şi tradiţie, October 2008.
Vasile 1. Schipor
scientific researcher III, Ph.D. candidate, editorial secretary at the
scientific joumal "Analele Bucovinei" sin ce 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 joumals: "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
română" (laşi), "Viaţa Românească" (Bucureşti), "Septentrion" (Rădăuţi), "Biblioteca" (Bucureşti),
"The New America" (Cleveland). 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 I. Schipor, afterword by Victor Iosif, Rădăuţi, "Septentrion"
Publishing House, 2004; Mihai Horodnic, lzvont! primăverii, revised edition, preface by Luca
Bejenaru, note over the edition, critica( approaches, chronology, biography and addenda by Vasile I .
Schipor, index o f names b y Elena Cristuş-Pascaniuc, Rădăuţi, "Septentrion" Publishing House, 2004;
Ilie Dugan-Opaiţ, Date pentru monografia comunei Cireş-Opaiţeni, revised edition, introductory
study, note over the edition, comments and glossary by Vasile I. Schipor, index of names by Rodica
Iaţencu, 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 I. Schipor, index
of names by Rodica Iaţencu, 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 I. Schipor, index of names by
Rodica Iaţencu, Rădăuţi, "Septentrion" Publishing House, the Collection "Bukovina's Encyclopedia
in Studies and Monographs" (30), 2009. About his studies: Related Families in Bukovina:
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Tomaschek, Cilievici and Totoescu. Genea/ogica/ memory and consciousness, in "Revista de istorie
socială" , Iaşi, IV-VI I, 1 999-2002, Romanian I nstitute for Strategic Studies, 2004, p. 1 28-1 49;
Historica/ Bukovina, Bukovina 's elite and the Romanian Academy, in "Analele Bucovinei ",
Bucureşti, XII, no. 1 (24), [January-June] 2005, p. 3 3-49; Doina-Margareta Onica, renowned
scientist, memoirist and wor/dwide messenger of Bukovina, in "Analele Bucovinei" , Bucureşti, XII,
no. 1 (24), [January-June] 2005, p. 26 1 -277; Peop/e in Bucovina within the concentration camp of
the communist 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 communist regime. Martyrs, witnesses and
testimonies, in the volume Bucovineni împotriva 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 Austrian scientist Franz Herbich (1821-1887) and his
contributions to the acknow/edgement 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 communist regime, in "Analele Bucovinei",
Rădăuţi-Bucureşti, XIV, no. 2 (29), [July-December] 2007, p. 5 1 7-546; The elites of traditional
churches in Bukovina, 1940-1989, 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 /ife of the modern city in
Bucovina, in "Anuarul Muzeului Literaturii Române", I, Iaşi, "Alfa" Publishing House, 2008, p. 1 651 85; Franz Xaver Knapp (1809-1883) and "[His] illustrated Bukovina ". 200 yearsfrom the birth of
the Bukovinean painter, in "Analele Bucovinei", Rădăuţi-Bucureşti, XVI, no. 1 (32), [January-Juny]
2009, p. 1 1 -30; The valorifica/ion 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 po/sko-rnmwiskie w historii i kulturze. Polish-Romanian
relationships regarding history and cu/ture, Suceava, Zwi�zek Polak6w w Rumunii. Polish Union of
Romania, 20 1 0, p. 82-92; History, politics and destiny. Contributions to a sorrowful history of
Bukovina, in the volume Mihai-Bogdan Atanasiu, M ircea-Cristian Ghenghea, Pro Bucovina. Repere
istorice şi naţionale, Bucureşti, "Mitropolit Iacov Putneanul" Pub1ishing House, 20 1 0, p. 208-323.
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
.XX1h
century. Critica! approaches (cronologically and selectively): Emil Vasilescu, Bibliographic
itinerary, in "Biblioteca" . Revistă de bibliologie şi ştiinţa informării, new edition, Bucureşti, X, no. 3,
1 999, p. 93; Emil Satco, Bucovina. Contribuţii cultural-ştiinţifice. Dicţionar, voi. IX, Suceava,
Bucovina's Library "1. G. Sbiera", 2000, p. 359-362; Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, voi. II,
laşi-Suceava, "Princeps" Publishing House - Bucovina's Library "1. G. Sbiera" , 2004, p. 364.
Carmen-Rodica Chel ba - teacher of French at the "Ioan Vicoveanu " Gyrnnasium of Vicovu
de Jos. Graduale of the Romanian-French Faculty of the University "Ştefan cel Mare" of Suceava.
Licentiate in Romanian and French Language and Literature.
Gheorghe C. Patza (horn in 1 94 7): graduate of the Faculty for Philology ( 1 974) and of the
Faculty of Law ( 1 980) at the "Al. 1. Cuza" - University in Iaşi. During the Iast decades he became
konown through his poetry and prose: Lăstarii amărăciunii, poems ( 1 995); Eneas în cerc, novel
( 1 997); Expresul de /Iva Mică. Patimi balcanice, short stories and essays ( 1 998); Întoarcerea lui
Dracu/a, novel (2002); Trimisele ispitei, short stories (2003); Pământul Şar, novel (2004); Robe cu
molii, short stories selection awarded with the Prize of the Bukovenian Writers' Society (2008);
Mânzul, short stories (20 1 0). Diverse and proving multiple expression possibilities for the scientific
research is his activity in the field of philology and history of Bukovenian culture: Ţinutul Vatra
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Dornei. Studiu monografie ( 1 993); Depresiunea Şaru Dornei. Studiu etnolingvistic ( 1 993); Istoricul
şi graiul comunei Şaru Dornei (2002); Poeţi dorneni, antologie (2007); Folclor licenţios din Ţinutul
Dornelor (2008); Monografia comunei Şant Domei (20 1 0). He contributed to Romanian and
Canadian literary-cultural magazines and joumals. Gheorghe C. Patza is founding member and
vicepresident of the Writers and Artist Association from Dorna-Region, founded on the 2 1 " of
January 2000.
Ovidiu Bâtă
engineer geologist, scicntific researcher 1 1 1 at the "Bukovina" Institute of
Romanian Academy. He obtained the academic ti tie 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
Formationsfrom Putna Basin (Bistriţa Mountains). Fields ofinterest: geology, the exploatation ofthe
mineral resources, the environmental protection. Representative studies: The evolution of the
geological research in the crystalline-Mesosoic area of the North-Eastern Carpathians assumptions, concepts, models, in "Analele Bucovinei " (AB), VII, no. 2, 2000; Old spas in Bukovina,
in the nineteenth and twentieth centuries, in AB, XII, no. 1 , 2, 2005, Xlii, no. 1 , 2006; Geology ofthe
upper basin of the Putna river (Bistriţa Mountains), in AB, Xlii, no. 2, 2006; XIV, no. 1 , 2, 2007;
XV, no. 2, 2008; XVI, no. 1 , 2009. Participation at scientific conferences organized by: Bukovina
I nstitute - Rădăuţi, "Bukovina" Museum Complex, the Faculty of History and Geography of "Ştefan
cel M are" University, the Regional Department for Culture, Cults and National Cultural Patrimony of
Suceava.
-

Nicolai Pomohaci
horn on November 28, 1 930 in Marginea 1 Suceava - viticulture
engineer, PhD in the field of agronomy. Dean of the Faculty for Horticulture in Bucharest ( 1 990-1 992), member of the Italian Vineyard and Wine Academy (since 1 988), vicepresident of the Society
of Agronomic Engineers in Romania. He wrote and published over 226 articles, studies, monographs,
manuals, book reviews and scientific papers in Romania and abroad. Among his most i mportant
works we mention: Manual de lucrări practice la viticultură şi vinificaţie ( 1 967); Protecţia muncii
(high-school manual, 1 969); Horticultura ( 1 9 7 1 l; Probleme de irigaţii ( 1 97 1 ) ; Oenologie ( 1 982; 1 990
awarded with the OIV-Prize in 1 983); lndntmător pentru formarea viticultorilor ( 1 996);
Producerea vinurilor ( 1 997); Tehnologia culturilor horticole ( 1 999); Producerea şi îngrijirea
vinurilor (2000).
-

-

Vasile Diacon - horn on the 251h of September 1 95 1 in Stulpicani, Suceava county, graduated
from the Faculty of Philology, department for Romanian and Italian Languages ( 1 974) and from the
Law School ( 1 982) at the "Al. 1. Cuza" University of laşi. During the years he worked as a teacher at
the secondary school in Preuteşti, Suceava county ( 1 974- 1 975) and in Osoi/Sineşti, Iaşi county
( 1 975-1 982). After that he worked as a legal adviser at the Beer and Alcohol Factory in laşi ( 1 9821 990). Between 1 990 and 1 992 he was a CFSN and CPUN member in the laşi county. As FSN
Parliament member in Bucharest he was coordinator of the "Bessarabia"- Study Groupe around the
Commission for Foreign Policy of the Chamber of Deputies, Secretary of the Parliament
Commission, which was assigned to investigate the people from the Covasna and Harghita counties,
who after the 22"d of December 1 989 were forced to abandon their jobs and homes. Between 1 999
and 2001 he was legal advisor and manager of S.C. "Zimbru " S.A. laşi. Between 2001 and 2003 he
was executive manager of S.C. "National Bere Holding" S.A. laşi and of S.C. "Zimbru" S.A. (20032005). Since 2005 he has been working as legal adviser at the "Prodis Import Export"
S.A. He is also the dean of the College of Legal Advisers in laşi, vice-president of the College of
Legal Advisers in Romania and president of the Examination Commission for the Trainee Legal
Advisers in laşi.
Vasile Diacon has a Doctor degree in History (2009) and wrote numerous scientific studies
and articles: Arhimandritul Eufrosin Poteca şi preocupările sale de cultură românească, in
"Mitropolia Moldovei şi Sucevei" , laşi, No. 7-8, 1 979, p. 563-573; Vechi aşezări pe Valea Suhei
Bucovinene. Sate şi biserici, ibid., No. 1 0-- 1 2, 1 985, p. 1 6 1 - 1 72; Contribuţii la istoria industriei
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alimentare. Berăritul la laşi, in "Anuarul Institutului d e Istorie ş i Arheologie ((A. D . Xenopol»", Iaşi,
1 988, p. 661 -723 (also as a brochure, 1 988, 6 1 p.); Din istoria industriei berii în România. Fabrici de
bere din Bucovina şi Basarabia, in "Analele Bucovinei", Rădăuţi-Bucureşti, XVI, No. 1 (32),
January-June 2009, p. 1 09-1 25. He also publishes studies, articles, book reviews in other magazines,
such as: "Ateneu" (Bacău), "Convorbiri literare" (laşi), "Cronica" (laşi), "Limba română"
(Bucureşti), "Opinia" (laşi), "Pagini bucovinene" (monthly supplement of the "Convorbiri literare" magazine), "Revista română" (laşi), "Sfatul Ţării" (Chişinău), ''Suceava. Anuarul Muzeului
Judeţean". He is chief-editor and manager of the "Ţara noastră" magazine (Iaşi, since 2008).
Published volumes: Vechi aşezări pe Suha Bucovineană. Pagini monografice, Iaşi, "Al. 1. Cuza "
University, in the collection "Românii în istoria universală", IV/3, 1 989, 320 + 32 p.; Etnografie şi
folclor pe Suha Bucovineană, laşi, "Unirea" Publishing House, 2002, 496 p.; Cronicile Suhei
Bucovinene, voi. I-II, Iaşi, "Tipo Moldova" Publishing House, 2005; ReÎntregirea. Basarabia,
Bucovina şi Insula Şerpilor În dezbateri ale Parlamentului României, Foreword by Gh. Buzatu, laşi,
2006, 428 p.; Berea la Români. Pagini de istorie, voi. I-II, laşi, "Tipo Moldova" Publishing House,
2009, 29 1 + 336 p. + 24 pictures; Un moment din istoria limbii române literare: Eufrosin Poteca,
laşi, "Tipo Moldova" Publishing House, 2009, 249 p.; Istorie şi cultură românească. Pagini regăsite,
laşi, "Tipo Moldova" Publishing House, 2009, 1 99 p.; Sub semnul lui Clio, Iaşi, "Tipo Moldova"
Publishing House, 2009, 265 p.; Lingvistică şi cultură. Omagiu profesornlui Ilie Dan la Împlinirea
vârstei de 70 de ani (coordinator), laşi, "Tipo Moldova" Publishing House, 2008, 534 p.; Ştefan
Cuciureanu, Opere, voi. 1-IV, revised edition, argumentation, introduction and notes over the edition
by Vasile Diacon, Iaşi, "Tipo Moldova" Publishing House, in the "Opera omnia" Collection, 20 1 1 ,
4 1 2 + 547 + 262 + 257 p. His scientific and joumalistic activity, remarcable through its diversity and
consistency and open to the many-sided perspective of the monographical research was recognized
and honoured in 2008 and 20 1 1 , when he was awarded in Suceava by Bukovina's Cultural
Foundation with the Prize for History.
Ştefăniţa-M ihaela Ungureanu
scientific researcher at the "Bukovina" Institute in Rădăuţi.
She is a Ph.D. candidate at the Faculty of Letters of the "Al. 1 . Cuza" University of laşi with the thesis
Bukowina. Landes- und Amtszeitung (1862-1868). Eine Monographie. Fields of interest: German
press and literature in Bukovina, translations from/into German. Significant projects: lraclie
Porumbescu, Scrieri literare, istorice şi corespondenţă (translations of German texts, under the
coordination of Acad. D. Vatamaniuc); the bilingual (German-Romanian) edition of Arthur Loebel 's
book Geschichtliche Enrn·icklung des Eisenbades Dorna, Leipzig and Vienna, 1 896 (in collaboration
with Dr. Ovidiu Bâtă). Participations to national and international conferences organized by:
Bukovina Institute - Rădăuţi, "Bukovina" Museum Complex, the Faculty of History and Geography
of "Ştefan cel Mare" University, the Regional Departrnent for Culture, Cults and National Cultural
Patrimony of Suceava, University of laşi, University of Jena/Germany.
-

D. Vatamaniuc - critic and literature historian. Honorary member of the Romani an Academy
(since 6 th June 200 1 ). Founding member of the "Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei" of
the Romanian Academy. Post-graduate courses: degree submission at professor D. Popovici, with the
thesis Ioan Slavici and the world he crossed through (September 1 947), thesis was not presented,
because of the education reform ( 1 948). The Degree at the Institute of Literary History and Folklore,
under the guidance of George Călinescu, with the thesis Ioan Popovici Bănăţeanu and the world 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 Romani an Academy, Iecturer at the
University of Bucureşti, librarian at the Central University Library of Bucureşti, chief-editor of
section at the Center of Information and Documentation of the Social and Politica! Science,
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 joumal "Analele
Bucovinei ", director of the "Septentrion" magazine, the press branch of the Society for Romanian
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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 Carpati ca 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 1 2 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 între 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-Institute
in Augsburg (Gerrn any) 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 M are" University,
Suceava (2008).
Doina losefina lavni
historian, archive administrator. Graduate of the Facu1ty of History
and Philosophy at the University of Bucharest, PhD. in the field of history. She contributed with
studies and articles to severa( magazines: Scrisori de la Alexandru Vitencu; Din corespondenţa lui Ion
Nistor. Scrisori de la Sextil Puşcariu; Ion Nistor - omul politic and others. Her main field of study is
the 1ife and work ofthe known historian Ion Nistor.
-
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