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EDITORIAL

ALS VOR 25 JAHREN DAS BUKOWINA-INSTITUT
GEGRUNDET WURDE ...
UBER DAS WECHSELSPIEL VON POLITIK,
WISSENSCHAFT UND KULTUR
ORTFRIED KOTZIAN

Acum 25 de ani, când a fost înfiinţat Institutul „Bukowina" ...
Despre interdependenţa dintre politică, ştiinţă şi cultură
(Rezumat)'
În mediul social actual al Republicii Federale Germania, aniversările şi
sunt privite cu reticenţă. Un exemplu în acest sens l-a constituit
încercarea de a introduce, în calendarul evenimentelor istorice şi culturale naţionale, o
zi dedicată memoriei victimelor refugiului şi deportărilor de la sfărşitul celui de-al
Doilea Război Mondial. Landurile Bavaria şi Hessen au reuşit acest lucru, în condiţiile
în care Parlamentul şi Consiliul Federal nu au putut ajunge la un vot unanim.
Procesele democratice de formare a unei opinii publice sunt deseori dureroase,
iraţionale şi, la o privire mai atentă, chiar obscure. Acest fapt este valabil nu numai în
general, cazul evoluţiilor şi proceselor statale, ci şi în particular, la nivelul instituţiilor şi
organismelor democratice. lnfiinţarea Institutului „Bukowina" din Augsburg, în urmă
cu 25 de ani, a însemnat tocmai finalizarea unui astfel de process anevoios, ce ar putea
fi privit ca un exemplu de confruntare democratică şi de conflict de interese, care şi-a
găsit, în cele din urmă, rezolvarea dorită.
Preşedintele Consiliului Regional Schwaben, dr. Georg Simnacher, a fost cel
care, cu prilejul celei de-a 36-a întruniri a Asociaţiei Germanilor Bucovineni, din mai
1985, a propus constituirea unui „centru de cercetare a culturii şi istoriei Bucovinei".
Acest centru urma să aibă în centrul activităţii sale germanii originari din Bucovina,
care au fost strămutaţi, exilaţi, şi care au găsit o nouă patrie în Regiunea Schwaben şi
nu numai.
La înfiinţarea Institutului aveau să contribuie şi să asigure finanţarea următoarele
instituţii: Consiliul Regional Schwaben (ca iniţiator), Universitatea din Augsburg
(ca sediu şi susţinător legal) şi Asociaţia Germanilor Bucovineni, împreună cu
departamentul ei ştiinţific, reprezentat de Societatea „Raimund Friedrich Kaindl".
Institutul urma să aibă o misiune cultural-politică şi cultural-pedagogică, şi anume
aceea de a strânge informaţii despre Bucovina şi de a le transmite mai departe unei
generaţii tinere de cercetători. În acest sens a fost alcătuit un grup de lucru, care ulterior
comemorările

' Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.
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a format şi consiliul director al viitorului institut, cu următorii membri şi specializări:
prof. dr. Pankraz Fried (istoria Regiunii Schwaben şi a Bavariei), dr. Johannes Hampei
(didactică şi sociologie), dr. Giinther Kaptbammer (istorie şi etnografie), dr. Ortfried
Kotzian (pedagogie şcolară). Domeniile de cercetare ale fiecărui membru vizau: aspecte
ale vietii culturale din Bucovina, raporturile dintre Regiunea Schwaben, Bavaria şi
Bucovina, problematica etnică din Bucovina ca studiu de caz politic şi, respectiv,
analiza situatiei actuale din spatiul bucovinean prin prisma sistemului şcolar.
Consiliul Regional Schwaben a adus numeroase argumente pentru înfiintarea
unui centru de cercetare dedicat Bucovinei: unicitatea unei astfel de institutii în spatiul
german; posibilitatea de a continua, în cadrul activitătii de cercetare, traditia
Universitătii „Alma Mater Francisco-losefina" din Cemăuti, de a confirma, pe bază de
documente şi în lucrări ştiintifice, existenta unei vieti culturale şi spirituale de limbă
germană în sud-estul Europei; alcătuirea unui fond documentar care să cuprindă tot
ceea ce este legat de moştenirea culturală bucovineană; patronajul asumat de Regiunea
Schwaben asupra tuturor germanilor bucovineni putea fi consolidate prin crearea unui
centru de cercetare dedicate acestora; existenta unei aşezări de germani bucovineni în
Regiunea Schwaben (localitatea Wemding, din districtul Donau-Ries) şi a încă unui
grup de germani bucovineni în Augsburg; posibilitatea de a suporta cea mai mare parte
a cheltuielilor financiare aferente.
Un moment cu urmări importante pentru procesul de înfiinţare a Institutului
„Bukowina" a fost inaugurarea, în cadrul Universitătii din Augsburg, a Catedrei pentru
Istoria Europei de Est, la conducerea căreia a fost numit prof. dr. Helmut Altrichter din
Erlangen. Acesta a fost însărcinat de Senatul Universitătii să coordoneze activitătile
premergătoare semnării unui acord oficial între universitate şi grupul de lucru amintit,
în vederea stabilirii statutului viitorului centru de cercetare. Din nefericire,
prof. Altrichter a tergiversat realizarea acestui deziderat, nefiind convins că activitatea
de cercetare a unei regiuni precum Bucovina, pe care o considera, de altfel, una dintre
cele mai interesante zone ale Europei, s-ar fi putut desfăşura fără să depindă de
influente şi interese politice.
ln şedinţa Senatului Universitătii din 27 iulie 1988, a fost aprobată, în cele din
urmă, înfiinţarea unui „centru ştiintific de cercetare a istoriei şi culturii Bucovinei, cu
denumirea «Bukowina-lnstitut», cu conditia ca Universitatea să nu fie supusă la nici un
fel de cheltuieli". Astfel, punerea în practică a acestei hotărâri a rămas în sarcina
Consiliului Regional Schwaben şi a Asociatiei Germanilor Bucovineni.
Lucrările de amenajare a sediului din strada Alter Postweg nr. 97 au început şi
continuat, chiar dacă Universitatea prefera să le ignore. În timp, s-a ajuns la o oarecare
apropiere între institute şi unii profesori universitari, pe baza unor puncte comune din
activitatea de cercetare, apoi la colaborări cu diverse catedre. În cele din urmă, în anul
2003, cu sprijinul Ministerului de Ştiinte al Bavariei, institutia a primit statutul de
„Institut al/de pe lângă Universitatea din Augsburg", în conformitate cu Legea privind
functionarea institutiilor de învăţământ superior.
În 1O noiembrie 1989, la o zi după căderea zidului Berlinului, au fost date în
primire birourile institutului, inaugurarea oficială făcându-se în anul următor, în
13 februarie.
Începând cu această dată, activitatea Institutului „Bukowina" a însemnat organizarea, coordonarea şi desfăşurarea de sesiuni ştiintifice anuale de referate şi comunicări,
interne şi intemationale, realizarea de proiecte ştiintifice comune, împreună cu
cercetători din America, Ucraina, România (de ex. Emigrarea bucovinenilor în
America, Strămutarea germanilor din Bucovina - salvarea sau dec/inel unui K/"llfl
etnic?, Istoria parlamentului şi a partidelor din Bucovina, Augsburger Ukrai11ik11111
Realizarea unui manual de învăţare a limbii ucrainene, Triunghiul Europea11 Sc/11n1he11
Bucovina de Nord - Bucovina de Sud).
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Adăugăm aici şi alte realizări ale Institutului, fiecare în parte fiind - în viziunea
autorului - un motiv suficient pentru a sărbători împlinirea a 25 de ani de activitate:
alcătuirea celei mai mari biblioteci despre Bucovina din Europa Centrală (pornind de la
colecţia autorului Bibliografiei Bucovinei, dr. Erich Beck), cu peste 15 OOO de unităţi de
carte; fondarea şi sprijinirea Orchestrei de Amatori a Institutului «Bukowina» (din
1991 ), care de 15 ani încântă publicul din ţară şi din străinătate cu concertele sale;
lansarea proiectului pentru cadre didactice şi studenţi Profesori de limba germană
pentru Bucovina şi Galiţia (din 2000), finanţat, ca şi Triunghiul european, de către
Fundaţia „Robert Bosch"; conceperea şi încheierea Parteneriatului European între
Regiunea Schwaben, judeţul Suceava şi Regiunea Cernăuţi (1997); editarea unor serii
de publicaţii ştiinţifice (Martori contemporani ai secolului XX), preluarea activităţii de
publicare a revistei „Kaindl-Archiv - Revista Institutului Bukowina pentru schimb
intercultural între popoarele Europei Centrale şi de Est" şi continuarea colecţiei cu încă
45 de numere; publicarea periodicului „Der Siidostdeutsche" (redactor coordonator:
Luzian Geier); serii de conferinţe lunare; organizarea de cursuri în aproape toate limbile
străine est-europene (din 1990); alcătuirea unei colecţii etnografice, în care sunt
reprezentate toate grupurile etnice din Bucovina şi prezentarea ei în diverse expoziţii
(de ex. Dresda, mai - septembrie 2000); colaborări cu universităţi, instituţii şi
organizaţii ştiinţifice din SUA, Canada, Brazilia, Israel, Polonia, Ungaria, Austria,
România, Ucraina, Moldova, precum şi cu bucovinenii de pretutindeni.

Mit Gedenktagen und Jubilăen hat die Gesellschaft der Bundesrepublik
Deutschland so ihre Probleme. Das beste Beispiel daflir ist die Einftihrung eines
Gedenktages ftir Flilchtlinge und Vertriebene oder gegen Flucht und Vertreibung,
mit dem an die groBten Bevolkerungsverschiebungen zum Ende und nach dem
Zweiten Weltkrieg erinnert werden soli, und an die zahlreichen Opfer, die damals
zu beklagen waren. Das Gezerre der verschiedenen politischen Krăfte ist einer
Kultumation, wie sie Deutschland wohl doch mehrheitlich sein will, unwilrdig.
Nun haben Bayem und Hessen - quasi im Alleingang - einen solchen Gedenktag
eingeftihrt, da Bundestag und Bundesrat zu keinem einheitlichen, abschlieBenden
Votum finden konnten.
Aber demokratische Meinungsbildungsprozesse sind oftmals schmerzlich,
irrational und bei năherem Hinsehen eher unverstăndlich. Dies gilt nicht nur ftir
Entwicklungen und Prozesse auf der Ebene des Staates oder der Lănder, sondem
auch in Institutionen und demokratischen Organismen auf unteren Ebenen. So war
auch die Grilndung des Bukowina-Instituts vor 25 Jahren, genauer gesagt, am
27. Juli 1988 im Haus des Bezirkes Schwaben am Hafnerberg 1O in Augsburg
der Endpunkt eines schmerzhaften Prozesses, der als ein Musterbeispiel
demokratischer Auseinandersetzungen und Interessenkonflikte der beteiligten
Institutionen gesehen werden konnte. Bis zur Grilndungsversammlung war vor
aliem ftir den Bezirk Schwaben ein schwieriger und hindemisreicher Weg zu
beschreiten 1•
1

Vergi. <lazu: Prof. Dr. Pankraz Fried und das Bukowina-lnstitut. Ein Nachruf von
Dr. Ortfried Kotzian. In: Der Siidostdeutsche, 64. Jg., Nr. 3 vom 20.03.2013, S. 8.
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Von der Idee zur Griindung
Es war der legendăre Bezirkstagsprăsident von Schwaben, Dr. Georg
Simnacher, der beim 36. Bundestreffen der Landsmannschaft der Buchenlanddeutschen (Bukowina) in seiner Festansprache in der Augsburger Kongresshalle
vor l.200 Zuhorem den Vorschlag unterbreitete, eine „Forschungsstelle ftir Kultur
und Geschichte der Bukowina" einzurichten. Die Augsburger Allgemeine berichtete
in ihrer Ausgabe vom 28. Mai 1985 wie folgt: „Er (Dr. Simnacher) erinnerte an die
vielfaltigen historischen Beziehungen zwischen Schwaben und der Bukowina
durch schwăbische Siedlungstătigkeit in dem heute zu Rumănien und zur
Sowjetunion gehorigen Gebiet, das die deutschstămmigen Bilrger 1940 nach
Besetzung der Nordbukowina durch die Sowjetunion verlassen mussten. Viele der
Umgesiedelten fanden nach emeuter Vertreibung am Ende des Zweiten
Weltkrieges aus dem Warthegau eine neue Heimat in Schwaben, das seit 1955 eine
Patenschaft zur Landsmannschaft der Buchenlanddeutschen unterhălt. Simnacher
betonte, die kulturelle Forderung dieser Vereinigung entspreche auch europaischer
Gesinnung. Die zu errichtende Forschungsstelle konne in Anlehnung an die
Augsburger Universităt ihren Beitrag zur Geschichtsforschung leisten" 2 .
In seiner Rede hatte Bezirkstagsprăsident Dr. Georg Simnacher einige
wesentliche Eckdaten des kilnftigen Bukowina-Instituts klar positioniert: Die
Arbeitsstelle (das Institut) solle sich mit Geschichte und Kultur der Bukowina
auseinandersetzen, da eine staatliche Forderung nur liber den Kulturparagraphen
(§ 96) des Bundes-Vertriebenen- und Flilchtlingsgesetzes zum damaligen Zeitpunkt
realistisch erschien. Sie babe sich mit den Menschen zu befassen, die aus der
Bukowina stammten, umgesiedelt, angesiedelt, vertrieben wurden und nicht
nur in Schwaben eine neue Heimat gefunden hătten. Der Reprăsentant dieser
gesellschaftlichen Gruppe war die Landsmannschaft der Buchenlanddeutschen
(Bukowina), liber die der Bezirk Schwaben 1955 eine Patenschaft ilbemommen
hatte. 3 Diese Tatsache war die politische Grundlage ftir das (finanzielle)
Engagement des Bezirkes Schwaben. Schliel31ich sollte das Institut eine
„europăische Dimension" bekommen.
Bei der Grtindung des Instituts sollten folgende Institutionen beteiligt
werden, die auch gemeinsam die Finanzierung sicherzustellen hatten: Der
Bezirk Schwaben (als Initiator), die Universităt Augsburg (als Standort und
Trăgerinstitution) und die Landsmannschaft der Buchenlanddeutschen mit ihrer
wissenschaftlichen Abteilung, der Raimund-Friedrich-Kaindl-Gesellschaft (als
Forschungs- und Dokumentationsgegenstand).
2

Schwaben erforschen die Bukowina. ln: Augsburger Allgemeine, Nr. 121 vom 28.05.1985.
Hervorhebungen durch den Autor.
3
Vergi. <lazu: Kotzian, Ortfried: 40 Jahre Patenschaft des Bezirkes Schwaben liber die
Deutschen aus der Bukowina. (Themenheft) ln: Kaindl-Archiv - Zeitschrift fiir den Kulturaustausch
mit den Volkem Mittel- und Osteuropas. H. 24/16 Neue Folge, Okt. - Dez. 1995.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Augsburg richtet Arbeitsgruppe ein

Im Nachgang zu seiner bereits erwăhnten Festansprache beim 36.
Bundestreffen der Landsmannschaft der Buchenlanddeutschen iibermittelte
Bezirkstagsprăsident Dr. Georg Simnacher in einem Schreiben seine Wiinsche
beziiglich der Arbeitsstelle fiir Geschichte und Kultur der Bukowina an den
Universitătsprăsidenten Prof. Dr. Josef Becker. Dieser wandte sich mit Schreiben
vom 11. Juni 1985 an vier Mitglieder bzw. Mitarbeiter der Universităt Augsburg:
Prof. Dr. Pankraz Fried (Schwăbische und Bayerische Landesgeschichte),
Prof. Dr. Johannes Hampei (Didaktik der Sozialkunde), Privatdozent Dr. Giinther
Kapfhammer (Landes- und Volkskunde) und an meine Persan Dr. Ortfried Kotzian
(Schulpădagogik). In spăterer Zeit sollte die Auswahl dieser vier Personen mit der
ironisch gemeinten Aussage erklărt werden, es seien unter den damals 2.000
Mitarbeitem der Universitiit Augsburg jene vier Personen gewesen, die gewusst hătten,
wo die Bukowina liegt. Der Auftrag des Universitiitsprăsidenten Prof. Becker lautete:
„... der Senat hat in seiner letzten Sitzung die Anregung des Bezirkstagsprăsidenten, an der Universităt Augsburg eine Sammlung des buchenlăndischen
Kulturgutes einzurichten, zustimmend zur Kenntnis genommen. lch wăre Ihnen
sehr dankbar, wenn Sie bereit sein wiirden, den Aufbau und die Betreuung dieser
Sammlung mit zu iibernehmen, und mochte Sie bitten, mir mitzuteilen, wer
4
zunăchst die Federfilhrung bei dieser Aufgabe ilbernimmt" .
Diese Federftihrung kam auf Vorschlag der drei Fachvertreter (Fried,
Hampei, Kapfhammer) meiner Persan zu. Der Universitătsprăsident Prof. Becker
iibertrug sie mir mit Schreiben vom 15. Juli 1985 bis zum Ablauf meines (Zeit-)
Arbeitsvertrages an der Universităt Augsburg. Er schliel3t den Brief mit der
Aufforderung: „Ich wăre Ihnen dankbar, wenn sie mir bis zum Ende des
kommenden Wintersemesters einen Bericht iiber die bis dahin geleistete Arbeit
erstatten wilrden" 5•
Bereits zu Beginn des Wintersemesters im November 1985 tagte die
Arbeitsgruppe in der Universitiit Augsburg und legte Ergebnisse ihrer Besprechungen
vor. Der „Fahrplan" zur Griindung eines Bukowina-Instituts bestand aus einer
Prăambel, welche die Voraussetzungen beschrieb und vier Planungsschritten:
1. Aufbau einer Sammlung in der Universitătsbibliothek, 2. Griinde fur die
Einrichtung einer Forschungsstelle fiir Kultur und Geschichte der Bukowina
(Buchenland), 3. Geplante Forschungsschwerpunkte und Aktivităten und 4. Personalausstattung - Finanzierung.
Schreiben des Universitătsprăsidenten Prof Dr. Josef Becker an die Herren Prof Dr. Pankraz Fried,
Prof. Dr. Johannes Hampei, Priv.-Doz. Dr. Giinther Kapfhammer und Dr. Ortfried Kotzian im Hause vom
11. Juni 1985 B/Pr. Archiv des Bukowina-lnstituts. Hinweis: Alle Dokumente der damaligen Zeit wurden
original zitiert, die Rechtschreibungjedoch der „neuen" angepasst.
5
Schreiben des Universitătsprăsidenten Prof Dr. Josef Becker an Henn Akad. Rat Dr. Ortfried
Kotzian, Lehrstuhl ftir Schulpădagogik im Hause vom 15. Juli 1985 B/Pr. Archiv des BukowinaInstituts.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Die Prăambel bestiitigte die positive Aufnahme des Vorschlages des Bezirkes
Schwaben durch die Universităt und fuhr dann fort: „Sie (die Mitglieder der
Arbeitsgruppe) sehen darin eine Moglichkeit, den Anspruch der Universitiit
Augsburg als Regionaluniversitiit fur den Bezirk Schwaben zu stiirken und einen
Beitrag zu der vom Regierungsbezirk vor 30 Jahren tibemommenen Patenschaft ilber
die Volksgruppe der Buchenlanddeutschen zu leisten. AuBerdem wird im Bereich
der Geisteswissenschaften ein neuer interessanter Forschungsschwerpunkt gebildet,
der sich nahtlos in die Aktivitiiten der beiden Philosophischen Fakultiiten einbringen
lăBt. Der Aufbau der Sammlung tiber buchenlăndisches Kulturgut wird als erster
Schritt auf dem Wege zur Verwirklichung der von Dr. Georg Sirnnacher
angekiindigten ( ... ) Forschungsstelle zur Kultur und Geschichte der Bukowina an der
Universitiit Augsburg gesehen. Es besteht Einigkeit dartiber, diese zu schaffende
Forschungsstelle in die Tradition der Franz-Josefs-Universitiit zu Czemowitz zu
stellen. AuBerdem fehlte bisher ein Kristallisationspunkt fur die buchenlăndische
Forschung, von dem AnstoBe fur weitere Forschungsaufgaben ausgehen konnten" 6 •
Es folgen die Modalitiiten ftir den Aufbau der Sammlung und die Zusammenarbeit mit der Universitătsbibliothek. Sodann wurden „einige gewichtige Grtinde fur
die Einrichtung der Forschungsstelle" herausgestellt: „I. Die Einmaligkeit einer
solchen Forschungsstelle im deutschsprachigen Raum ist gegeben. 2. Es besteht die
Moglichkeit, in der Forschungstiitigkeit in bescheidenem Rahmen die Tradition der
Alma Mater Francisco Josefina zu Czemowitz weiterzufuhren und damit einen
Beitrag zur wissenschaftlichen Dokumentation deutschen Kultur- und Geisteslebens
in Stidosteuropa zu leisten. 3. Die Patenschaft des Regierungsbezirkes Schwaben
tiber die Buchenlanddeutschen kann belebt und ihr ein wissenschaftliches Zentrum
gegeben werden. 4. Das in Schwaben vorhandene Umfeld fur die Arbeit der
Forschungsstelle ist entwicklungsfahig durcha) das Vorhandensein einer buchenlanddeutschen Siedlung in Wemding/Landkreis Donau-Ries und einer buchenlanddeutschen Gruppe in Augsburg; b) die Tatsache, dass neben Deutsch die zwei
Hauptsprachen der Bukowina (Rumănisch, Ukrainisch) durch Personen in Schwaben
beherrscht werden. Ukrainisch von den Ukrainem in Neu-Ulm und Rumănisch von
den zahlreichen Aussiedlem aus Siebenbiirgen und dem Banat. An der Universităt
Augsburg befinden sich zur Zeit Studenten aus beiden Gruppen, und eine Reihe von
Lehrem aus dem Buchenland, dem Banat und Siebenbilrgen sind im Regierungsbezirk Schwaben angestellt; c) das Vorhandensein der groBen Gruppen, von denen
die Buchenlanddeutschen herstammen, in Schwaben: der Sudetendeutschen und der
Donauschwaben. 5. Die Forschungsstelle konnte sich durch Drittmittelfinanzierung
zu einem groBen Teii selbst tragen" 7 .
Die Forschungsstelle sollte einen kulturpolitischen und kulturpădagogischen
Auftrag wahmehmen, Informationen tiber die Bukowina dokumentieren und an
6

Fried, Hampei, Kapfuammer, Kotzian (Unterschriften): Protokoll iiber die Besprechung der
Arbeitsgruppe fur den Aufbau einer Sammlung buchenlăndischen Kulturgutes am Mittwoch, den
6. November 1985 im Raum 2035 des Gebăudes N I der Universităt Augsburg, S. 1.
7
Ebd., S. 2f.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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eine JUngere Forschergeneration weitergeben. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe
boten ihre eigenen Forschungsschwerpunkte fiir die Arbeit der Forschungsstelle an:
Dokumentation volkskundlicher Aspekte des Kulturlebens der Bukowina
(Kapfhammer), Dokumentation bayerisch-schwăbischer Beziehungen zur Bukowina
(Fried), Erforschung der ethnischen Problematik in der Bukowina als politischer
Modellfall (Hampei) und Beobachtung der gegenwărtigen Situation im buchenlăndischen Raum mit Schwerpunkt Schulwesen (Kotzian). Es folgten Aussagen zur
Methodik und zu Kooperationspartnem. Fur die weitere Entwicklung und die
langen Verzăgerungen bis zur Grundung des Bukowina-Instituts war ein
Spiegelstrich in diesem Protokoll von entscheidender Bedeutung: „Einbeziehung
der Professur fiir osteuropăische Geschichte (Prof. Dr. Altrichter) in die Arbeit" 8.

Verhandlungsmarathon bis zur Griindung
Die Universităt Augsburg hatte im Laufe des Jahres 1985 vom Bayerischen
Staatsministerium fiir Unterricht und Kultus, Wissenschaft und Kunst eine sog. C 2Professur aus dem Fiebiger-Progranun zur Fărderung von Nachwuchswissenschaftlem
zugewiesen bekommen. Der „Fiebiger-Plan" war nach dem Professor der FriedrichAlexander-Universităt Erlangen-Numberg Dr. Dr. h. c. Nikolaus Fiebiger benannt, der
1922 in Schlesien geboren wurde und 1966 den Lehrstuhl fur Experimentalphysik
(Kemphysik) in Erlangen ubemahm. Er war an der Universităt Erlangen Rektor
( 1969-1972) und Prăsident ( 1975-1990)9 • Der Fiebiger-Professor Dr. Hei mut Altrichter,
geboren 1945 in Alt-Moletein in Măhren, hatte in Erlangen und Wien studiert, 1974
mit einer Arbeit zu ,,Konstitutionalismus und Imperialismus - Der Reichstag und die
deutsch-russischen Beziehungen 1890--1914" in Erlangen promoviert und 1982 die
Habilitation uber „Die Bauern von Tver - Vom Leben auf dem russischen Dorfe
zwischen Revolution und Kollektivierung" abgeschlossen. Er kam 1985 als Professor
fur Neuere und Osteuropăische Geschichte an die Universităt Augsburg' 0 •
Nach der Einrichtung der Professur fiir Neuere und Osteuropăische
Geschichte versuchte der Universitătsprăsident Prof. Dr. Josef Becker Herrn Prof.
Dr. Helmut Altrichter mit der Verhandlungsftihrung in Sachen Bukowina-lnstitut
zu betrauen. Inneruniversităre Kontakte mit der Arbeitsgruppe kamen kaum
zustande. Bis zum 15. Mai 1986 passierte zunăchst nichts. Fur diesen Termin wurde
vom Bezirk Schwaben zu einer „Konstituierenden Sitzung der Forschungsstelle
Bukowina bei der Universităt Augsburg" eingeladen 11 • Es war die einzige
8

Ebd., S. 4.
Vergi. dazu: http://www.presse.uni-erlangen.de/Aktuelles/Fiebiger75.html. Recherche 23.09.2013,
20: 17 Uhr.
10
Vergi. dazu: http://www.osteuropa.geschichte.uni-erlangen.de/cms/mitarbeiter/emeritus/curriculumvitae.php.Recherche 23.09.2013. 19. 42 Uhr.
11
Schreiben des Bezirks Schwaben, Hauptverwaltung vom 9.4.1986 an Universitiit Augsburg,
Vorzimmer des Priisidenten, z. Hd. Frau Panzner, Universitiitsstr. 2, 8900 Augsburg, Archiv des
Bukowina-lnstituts.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Zusammenkunft in der Vorbereitungsphase der Grtindung des Bukowina-Instituts,
bei dem die Universităt Augsburg mit der Landsmannschaft der Buchenlanddeutschen und dem Bezirk Schwaben an einem Tisch saB. Im Protokoll 12 wurden
folgende Teilnehmer des Gesprăchs vermerkt: Filr die Universităt Augsburg: Vizeprăsident Prof. Dr. Joachim Herrmann (in Vertretung des Prăsidenten Prof. Dr. Josef
Becker), Prof. Dr. Helmut Altrichter, Prof. Dr. Pankraz Fried, Priv. Doz. Dr. Gilnther
Kapfhammer und Dr. Ortfried Kotzian; flir die Landsmannschaft der Buchenlanddeutschen: Dipl. Ing. Adolf Hyman, Bundesvorsitzender, und Dr. Rudolf Wagner,
Redakteur „Der Siidostdeutsche", und ftir den Bezirk Schwaben: Dr. Georg
Simnacher, Bezirkstagsprăsident. Letzterer sieht in der von der Arbeitsgruppe
geleisteten Tătigkeit „einen gangbaren Weg vorgezeichnet" und „regt an, zunăchst
den Rang der Forschungsstelle festzulegen" 13 . „Der Bundesvorsitzende der
Landsmannschaft der Buchenlanddeutschen, Dipl. Ing. Adolf Hyman stellt sodann
die Wilnsche der Patenkinder des Bezirks Schwaben, der Buchenlanddeutschen,
dar und verbindet dies mit einem knappen Rilckblick auf die Geschichte des
osterreichischen Kronlandes Bukowina und ihrer Bewohner. Es geht vor aliem
darum, das Archivmaterial und die Bestănde der buchenlanddeutschen Bibliothek
ftir die Zukunft zu sichern und der Forschung zur Verftigung zu stellen" 14 •
Der Vizeprăsident der Universităt Augsburg stellte drei Moglichkeiten vor: Die
kleine Losung: Einzelne Lehrstilhle ilbemehmen themenbezogene Forschungsschwerpunkte. Die mittlere Losung: Ein Institut wird neben der Universităt gegrilndet,
personell und rliumlich ist es integriert, Kostentrliger ist nicht die Universitlit. Die
groBe Losung: Hier verwies Prof. Herrmann auf das Kanada-Institut, das von der
kanadischen Regierung finanziert wird und das spăter vom Kultusministerium
unterhalten werden soli. Dr. Simnacher strebte schlieBlich eine mittlere Losung an, da
der Bezirk Schwaben nicht mit dem kanadischen Staat verglichen werden konne,
schlug einen Titel fur das Bukowina-Institut vor, machte Zusagen bezilglich Personalund Raumausstattung und wilrde eine Grilndung des Trligervereins zu Pfingsten 1987
begrilBen. Einigkeit wurde auch dartiber erzielt, dass der Bezirk Schwaben „die
Ausarbeitung der Satzung fur den «eingetragenen Verein», der Trăger des Instituts ist",
vomehmen werde 15 • Ansprechpartner bei der Satzungsausarbeitung von Seiten der
Universitlit Augsburg sollte Prof. Altrichter sein.

Streit um Status und Satzung des Bukowina-Instituts
Obwohl die zentrale Grtindungsaufgabe, die Erstellung der Satzung des
lnstituts als „eingetragener Verein" vom Bezirk Schwaben ilbemommen werden
12
Protokoll liber die konstituierende Sitzung des Arbeitskreises zur Errichtung eines ,,Instituts
ftir Geschichte und Kultur der Bukowina (Buchenland)" am Donnerstag, den 15. Mai 1986 im
Senatssaal des Rektoratsgebiiudes der Universitiit Augsburg vom 9. Juni 1986 (Protokollftihrung
Dr. Ortfried Kotzian).
13
Ebd., S. I.
14
Ebd.
15
Ebd., S. 2.
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sollte, wurden mehrere Satzungsentwilrfe erarbeitet, von den unterschiedlichsten
Institutionen und Personen. So legte der damalige Vize-Prăsident der RaimundFriedrich-Kaindl-Gesellschaft Prof. Dr. Kurt Rein von der Ludwigs-MaximiliansUniversităt Milnchen, welche die Landsmannschaft der Buchenlanddeutschen als
ihren „akademischen Arm" ins Spiel gebracht hatte, am 25. September 1986 einen
sogenannten „Vorentwurf' einer Satzung vor.
Auch in der Universităt Augsburg wurden Satzungen erstellt und Beschlilsse
gefasst. Gegenilber der Landsmannschaft, die ihre Geschichte, ihre Kultur und ihr
Erbe in das Institut einbringen wollte, wurden die damals Oblichen „Vorbehalte"
geăul3ert. Der Bezirk Schwaben als Pate der Buchenlanddeutschen sollte sich auf
die Rolle des ,,Zahlmeisters" filr das Institut beschrănken.
Im Friihjahr 1987 kulminierten die Aktivităten in Sachen Griindung des
Bukowina-Instituts, da bekannt war, dass der Pate der Buchenlanddeutschen,
Bezirkstagsprăsident Dr. Georg Simnacher eine Rede beim Bundestreffen der
Deutschen der Bukowina zu halten hatte. Der vorgesehene Termin Pfingsten 1987
konnte auf Grund der genannten Schwierigkeiten nicht eingehalten werden. Im Januar
1988 wollte Bezirkstagsprăsident Dr. Simnacher neuen Schwung in die Angelegenheit
Bukowina-Institut bringen. Eine Besprechung 16 im kleinen Kreis sollte „die Kuh vom
Eis" schieben. Neben dem Universitătsprăsidenten waren Prof. Altrichter und der
Universitătsjustitiar Regierungsdirektor Dr. Andreas Reich sowie vom Bezirk
Schwaben der Bezirkstagsprăsident ebenfalls mit seinem Rechtsreferenten Dr. Erwin
Pfeiffer als Verwaltungsdirektor anwesend. Zunăchst kam man Oberein, dass ein
„eingetragener Verein (e. V.)" als Trăger des Instituts fungieren sollte. Das war bereits
1986 beschlossen worden. Zwischen Universităt und Bezirk sollten der
Satzungsentwurf, nicht năher bezeichnete „weitere Vereinbarungen" und ein Vertrag
das Rechtsverhăltnis regeln. Mitglieder des Instituts sollten der Bezirkstagsprăsident,
der Universitătsprăsident und filnf weitere Professoren werden. Ober sonstige Personen
heil3t es unbestimrnt: ,,Auch von der Landsmannschaft der Buchenlanddeutschen
konnten noch einige Personlichkeiten eingeladen werden" 17 •
Im Februar 1988 wurden schliel3lich die Entwilrfe der besprochenen
Dokumente zwischen Universităt und Bezirk ausgetauscht. Jede der beiden Seiten
erhielt eine „Kilndigungsmoglichkeit" der Vereinbarungen. Die Universităt
Augsburg begrilndete dieses „Recht" mit dem Hinweis: „Der Bezirk ist darilber
informiert, dass die Universităt die... vorgesehene Kilndigungsmoglichkeit nur
aufgenommen hat, um ihr flir den Fall einer Oberfremdung des Instituts eine
Reaktionsmoglichkeit zu belassen, und dass aus Gleichheitsgrilnden dem Bezirk
ein entsprechendes Recht zugebilligt wurde" 18 •
16

Dokument BHV 310-1-18 Bukowina-lnstitut, hier: Vormerkung iiber die Besprechung bei
der Universităt Augsburg am 25.01.1988 vom 26.01.1988, Archiv des Bukowina-Instituts.
17
Ebd„ S. 2.
18
Anlagen zum „Entwurf einer Satzung der Arbeitsstelle zur Erforschung von Geschichte und
Kultur der Bukowina e. V. (Bukowina-Institut)". Stand: 12.02.1988, Archiv des Bukowina-Instituts.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Trotz aller Absprachen und Konsultationen mit dem vorgesehenen finanziellen
des Bukowina-Instituts, dem Bezirk Schwaben, grtindete die Universităt
Augsburg am 19. Mai 1988 im Alleingang die „Arbeitsstelle", wăhlte einen
Vorstand und bestătigte den Satzungsentwurf. Dieser war vom Kanzler der
Universităt, Dr. Reich, bereits beim Augsburger Amtsgericht eingereicht worden.
Wiederum war der Termin der Grtindung vom neuerlichen Bundestreffen der
Landsmannschaft der Buchenlanddeutschen abhăngig gewesen, wo sich Bezirkstagsprăsident Dr. Georg Simnacher vor seinen Patenkindem zu verantworten hatte. Die
zuletzt gemachten Erfahrungen lieBen den Bezirkstagsprăsidenten nun seinerseits
einen Grtindungsakt ins Auge fassen, wobei er allen bisher an dem Projekt
„Bukowina-Institut" Beteiligten die Tilr offen halten wollte und zur Griindungsversammlung am 27. Juli 1988 um 18 Uhr in das Haus des Bezirkes Schwaben einlud.
Trăger

Die Ereignisse iiberschlugen sich - Der Tag der Griindung
Am 27. Juli 1988 tagten in der Universităt Augsburg am Vormittag die
Dabei wurde in der Philosophischen Fakultăt I der Universităt
Augsburg der Professor ftir Didaktik der Sozialkunde Dr. Johannes Hampei zum
neuen Dekan gewăhlt, der jedoch im Senat keine Stimme hatte, da seine Amtszeit
erst mit dem Wintersemester 1988/89 begann.
Am Nachmittag trat der 10. Senat der Universităt Augsburg zu seiner 14.
Sitzung zusammen. Dabei wurde in Sachen Bukowina-Institut folgender Beschluss
gefasst: „Der Senat hat in seiner Sitzung am 16. Dezember 1987 ( ... ) der
Errichtung einer wissenschaftlichen Arbeitsstelle zur Erforschung der Geschichte
und Kultur der Bukowina («Bukowina-Institut») mit der MaBgabe zugestimmt,
dass ftir die Universităt keine Folgekosten entstehen dilrfen und die Satzung dieser
Arbeitsstelle einschlieB!ich des Vertrages nach Abschluss der Verhandlungen mit
dem Bezirkstag Schwaben dem Senat noch vorgelegt werden.
Der Vorsitzende informiert liber den derzeitigen Stand der Verhandlungen,
die u. a. durch die Einschaltung der Kaindl-Gesellschaft des Verbandes der
Buchenlanddeutschen und einen ilberraschenden Gegenentwurf ftir die Satzung
eine vollig unerwartete Wendung genommen haben. „ Der Senat bekrăftigt seinen
frilheren Beschluss, dass sich die Universităt an keiner derartigen Einrichtung
beteiligt, wenn nicht deren akademischer Charakter sichergestellt ist. Abstimmungsergebnis: 14: O: O (daftir, dagegen, Enthaltung)" 19 •
Die Universităt Augsburg hatte einen bereits gefassten Beschluss im Sinne des
Bukowina-Instituts wieder auf „Null" gestellt. Nach dem Senatsbeschluss wurden
alle vom Bezirk Schwaben eingeladenen Professoren aus dem Prăsidentenbilro der
Universităt Augsburg angerufen und aufgefordert, nicht an der Griindungsversammlung des Bukowina-Instituts im Haus des Bezirkes teilzunehmen.
Fachbereichsrăte.

19

Protokoll iiber die 14. Sitzung des 10. Senats der Universităt Augsburg vom 27. Juli 1988,
Augsburg, Rektoratsgebăude, Senatssaal, Archiv des Bukowina-Instituts.
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Prof. Hampei und Prof. Fried taten es trotzdem. Prof. Hampei, der bei der
Griindungsversammlung zum Vorsitzenden gewăhlt wurde, begriindete seine
Entscheidung in einem Schreiben an den Universitătsprăsidenten wie folgt: „Nach
reiflicher Oberlegung entschied ich mich dennoch ftir die Teilnahme an der
Griindungsversammlung des Bukowina-Instituts und trat auf der Grundlage der
Satzung, die noch einmal griindlichst diskutiert wurde, dem das Institut tragenden
Verein bei.
Dass ich nach Griindung durch die Mitgliederversammlung zum geschăfts
flihrenden Vorstand gewăhlt wurde, erftillte mich zunăchst mit Beklemmung, weil
ich mich damit ganz sicher Missdeutungen meiner Entscheidung aussetze. Ich
nahm die Wahl an, weil alle guten Griinde, die Sie und eine Reihe von Kollegen ...
zu einem Engagement in dieser Frage veranlassten, durch die «Verănderungen in
den Finanzierungsmodalitătem>, ftir mich nicht hinfallig geworden sind.
Endlich weiB ich mich zu der ilbernommenen Aufgabe verpflichtet und
motiviert im Bedenken meiner Herkunft und der immensen Aufgaben, die fi.ir eine
gute Zukunft in Europa wissenschaftlich und politisch zu leisten sind" 20 .
Die von Prof. Dr. Johannes Hampei genannte Aufgabe wurde im § 2 der
Satzung wie folgt beschrieben: „Erforschung und Dokumentation von Geschichte,
Landeskunde und Kultur der Bukowina (unter besonderer Berlicksichtigung des
deutschen Anteils) in internationaler und interdisziplinărer Zusammenarbeit von
Geistes- und Naturwissenschaftlern, Volkskundlern, Geographen, Soziologen und
Politologen sowie Theologen aller Konfessionen. Das Institut ist politisch und
konfessionell unabhăngig. Die wissenschaftliche Tătigkeit des Bukowina-Instituts
dient der Forschung und Lehre mit einem Schwerpunkt auf der Herausarbeitung
des spezifischen Charakters der multiethnischen und multikonfessionellen
21
europăischen Region Bukowina" •
Den Vorstand bildeten die Professoren Dr. Pankraz Fried (Universităt
Augsburg), Dr. Johannes Hampei (Universităt Augsburg) und Dr. Kurt Rein
(Ludwig-Maximilians-Universităt Milnchen). Institutionelle Mitglieder des Trăgervereins
wurden der Bezirk Schwaben, die Landsmannschaft der Buchenlanddeutschen
(Bukowina), die Raimund-Friedrich-Kaindl-Gesellschaft und die Schwăbische
Forschungsgemeinschaft22 . Filr die Universităt Augsburg wurde eine institutionelle
Mitgliedschaft offen gehalten.
In einer Presseerklărung ăuBerte sich die Universităt zur erfolgten Griindung
des Bukowina-Instituts: „Die Universităt Augsburg korrigierte jetzt die Behauptung
des Bezirks, dass die Hochschule an der Grilndung dieses Instituts beteiligt sei und
em Dekanatsbeschluss der Universităt als Rechtsgrundlage diene. Die drei
20
Schreiben von Prof. Dr. Johannes Hampei an den Prăsidenten der Universităt Augsburg,
Herm Prof. Dr. Josef Becker vom 28. Juli 1988, Archiv des Bukowina-lnstituts.
21
Zit. nach: Hampei, Johannes/Kotzian, Ortfried: Das Bukowina-lnstitut in Augsburg. Die
Entwicklung. ln: Hampei, Johannes/Kotzian, Ortfried (Hrsg.): Das Bukowina-lnstitut in Augsburg.
Augsburg 1990, S. 32.
22
Vergi. ebd., S. 31.
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Universitătsmitglieder

(die Professoren Johannes Hampei, Pankraz Fried sowie
Dr. Ortfried Kotzian), die in den Vorstand gewăhlt wurden, seien als
Privatpersonen und nicht als Vertreter der Hochschule beteiligt gewesen" 23 •

Aufbau, Entwicklung und Ausblick
Die Autbauphase des Bukowina-Instituts Am alten Postweg 97a wurde von
der Universităt Augsburg weitgehend ignoriert. Erst langsam und schrittweise kam
es zu einer Annăherung zwischen Institut und einzelnen Universitătsmitgliedem,
sodann mit verschiedenen Lehrstilhlen liber gemeinsame Forschungsschwerpunkte.
Dabei hatte das Bukowina-Institut immer nachzuweisen, dass es im Wissenschaftsbetrieb etwas anzubieten hatte. Im Jahre 2003 wurde dem Bukowina-Institut
schlie/3lich der Status eines „Instituts an der Universităt Augsburg" nach dem
Bayerischen Hochschulgesetz vom bayerischen Wissenschaftsministerium verliehen.
Im Jahre 1990 wurde Prof. Dr. Helmut Altrichter zum Professor filr
Osteuropăische Geschichte an der Universităt Erlangen berufen. Sein Rilckblick
auf sein Wirken an der Universităt Augsburg umfasste auch die Grilndung des
Bukowina-Instituts, obwohl mit seinem Weggang auch sein Fach flir die năchsten
Jahrzehnte in Augsburg in Vergessenheit geriet. Seine Sicht der damaligen
Entwicklung ist die einzige offentliche Stimme der Universităt Augsburg in Sachen
Bukowina-Institut. Im „Jahrbuch der Universităt Augsburg 1989" ăul3erte er sich
zum Thema unter dem Titel Aus der Philosophischen Fakultiit II: Ein neues,
aktuelles Fach: Neuere und Osteuropiiische Geschichte:
„Schade ist auch, dass sich ein anderes osteuropăisches Projekt an der
Universităt Augsburg nicht realisieren liel3. Bei der Berufung an die hiesige
Universităt wurde der neue «Osteuropăern seinerzeit gebeten, sich an
Oberlegungen zu beteiligen, an der Universităt Augsburg ein «Institut zu
Geschichte und Kultur der Bukowina» zu errichten. Die Anregung war vom Bezirk
Schwaben ausgegangen, der vor mehr als 30 Jahren die Patenschaft der BukowinaDeutschen ilbemommen hatte; er hatte grol3zilgige personelle und finanzielle Hilfe
in Aussicht gestellt. Nur: zunăchst musste sich die Universităt selbst darilber klar
werden, ob sie ein solches Institut wollte. Der inneruniversitare Widerstand war
betrachtlich. In lăngeren Gesprăchen konnten viele anfiingliche Bedenken
ausgerăumt werden, dass die multiethnische Bukowina mit ihrer wechselvollen
Geschichte zu den interessantesten Regionen Europas zăhlt, war mit Argumenten
kaum zu bezweifeln. Und so wurden nach und nach Kollegen unterschiedlicher
Fachrichtung flir die Idee eines «Bukowina-Instituts» gewonnen, vorausgesetzt
dass dort interdisziplinare Regionalforschung, frei von Politik und Interessen
und nach den Grundsatzen wissenschaftlicher Redlichkeit betrieben wiirde.
Die Universităt gab den Entwurf einer Instituts-Satzung in Auftrag, und der Senat
Bukowina-lnstitut: Uni kontra Bezirk. ln: Schwăbische Neue Presse, 25. Jg„ Nr. 33 vom
12.08.1988.
23
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stimmte schlieBlich zu, dass auf der Grundlage dieses Entwurfes Verhandlungen
mit Bezirk und Landsmannschaft aufgenommen wurden. Die Gesprăche zeigten,
dass die Vorstellungen der Universităt (in Fragen der Aufgabenbeschreibung des
geplanten lnstituts, der Zustăndigkeiten und Stellenbesetzung) von denen der
Bezirks- und Landsmannschaftsvertreter erheblich abwichen; aus Sicht der
Universitat waren die Forderungen der politischen Seite nicht erfiillbar und
das Projekt der Errichtung eines Bukowina-Instituts an der Universităt Augsburg
damit gescheitert. W em es um die Sache ging, die Sache der Erforschung einer
osteuropăischen, historisch und politisch gleichermaJ3en interessanten Region, als
interdisziplinăre Aufgabe an der Universităt Augsburg, wird das Ergebnis
bedauem. Gerade unter dem Aspekt der jilngsten Entwicklungen ... " 24 •
Ganz davon abgesehen, dass der Autor den Ablauf des Geschehens vollig auf
den Kopf stellte, bleibt zunăchst zu fragen, wo die „inneruniversităren Widerstănde"
zu suchen waren. Diese existierten vor aliem in der Philosophischen Fakultăt II, des
sog. Fachbereichs ftir Geschichts- und Sprachwissenschaften. Die Mehrheit der dort
angesiedelten Professoren lehnte ein Bukowina-Institut mit der Begrilndung ab, die
Forschungsschwerpunkte wilrden von der Landsmannschaft vorgegeben werden, die
„Politik" hătte liber den Bezirk Schwaben viei zu viei Einfluss und das ganze Institut
diene nur <lazu, bestimmte Schwerpunkte wie osteuropăische Geschichte an der
Universităt Augsburg endgilltig zu etablieren. Alles was fur Kanada- und JapanStudien seinerzeit galt, war bei der Bukowina suspekt. So sprach sich der
Fachbereichsrat der Philosophischen Fakultăt II auch mehrheitlich gegen die
Errichtung des Instituts aus und sah sich letztlich durch den Senatsbeschluss vom 23.
Juli 1988 bestătigt. Die Unterstellung, dass die „wissenschaftliche Redlichkeit" in
Gefahr sei, wenn das Bukowina-Institut seiner offentlichen Verantwortung den
Menschen und der Sache gegenilber gerecht werden wollte, war mehr als unfair.
Bereits in den ersten Jahren seines Bestehens organisierte das Bukowinalnstitut mehrere wissenschaftliche Konferenzen, an denen auch Vertreter der
Universităt Augsburg („als Privatpersonen") als Referenten und Forscher
teilnahmen. Dies geschah interdisziplinăr und intemational. Nach dem Modell des
Augsburger Bukowina-Instituts wurden Institute in der Ukraine an der Universităt
Czemowitz und in Rumanien in Radautz durch die Akademie der Wissenschaften
gegrilndet. Alle drei Institute vereinbarten partnerschaftliche Zusammenarbeit und
ftihrten gemeinsam wissenschaftliche Tagungen durch. Der „Aspekt der jilngsten
Entwicklungen" wurde von den Verantwortlichen der Einrichtung ohne politischen
Auftrag aufgegriffen und realisiert.
Im Rilckblick auf „Zehn Jahre Forschungsarbeit liber einen einst
multikulturellen Landstrich" schrieb die „Silddeutsche Zeitung": „Mit der
Grilndung des Bukowina-Instituts sollte nunmehr die Erinnerung an das rege
24
Altrichter, Helmut: Aus der Philosophischen Fakultiit II. Ein neues, aktuelles Fach: Neuere
und Osteuropiiische Geschichte. In: Jahrbuch der Universitiit Augsburg I 989. Band I. Augsburg
1990, S. 142-143.
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Kultur- und Geistesleben dieser Region wachgehalten werden, die heute in ihrem
nordlichen Teii zur Ukraine undim Stiden zu Rumanien gehort" 25 •
Das Bukowina-Institut war alles andere als „gescheitert". Es hatte den Mut,
schon fiinf Jahre seiner Existenz mit einer Feierstunde26 zu wtirdigen. Festredner
war damals einer der prominentesten Ordinarien der Universităt Augsburg,
Prof. Dr. Peter Atteslander. 27 Der Sommer 2013 ist ohne ein Gedenken verflossen,
obwohl sich das Bukowina-Institut heute „an der Universităt Augsburg"28 nennt.
Jubilăen, Gedenktage oder Feierstunden sind immer Gelegenheit einerseits
Riickschau zu halten und andererseits Fragen der Zukunft zu diskutieren und
Perspektiven zu vermitteln. Vertlossene Gedenktage lassen auch Rtickschltisse zu,
auf den Stellenwert einer Einrichtung und seine Bedeutung in der Offentlichkeit. In
der gegenwărtigen medialen Welt ist das Erinnern eine Existenzfrage. Das hat der
Initiator des Bukowina-Instituts, der Bezirk Schwaben, in diesem Jahr vorgemacht.
60 Jahre Bezirk Schwaben wurden gefeiert, und es gab eine Sonderbeilage der
„Augsburger Allgemeinen". Darin ist das Bukowina-Institut, das ebenfalls auf ein
markantes Jubilăum zurilckblicken kann, auf 20 Seiten mit nur einem dtirftigen
Satz erwăhnt 29 : „Dies (Die Partnerschaftsarbeit mit der Region Bukowina, d. V.)
geschieht in enger Kooperation mit dem Bukowina-Institut in Augsburg, das 1988
gegrtindet wurde und seit 2003 ein AN-Institut an der Universităt Augsburg ist"30 .
Die Gelegenheit zum Feiern und Gedenken hătte sich vor aliem wegen der
Tagesgleichheit der Jubilăen am 27. Juli (60 Jahre Wiedereinfiihrung der
bayerischen Bezirke, 25 Jahre Bukowina-Institut) angeboten.
Nach der Grtindung zog sich der Aufbau des Instituts etwa 18 Monate hin.
„Gut ein Jahr nach der Grtindung waren dann auch die angemieteten Institutsrăume
im Augsburger Univiertel bezugsfertig" 31 , so die „Stiddeutsche Zeitung" in ihrem
Bericht weiter.
Am 10. November 1989, dem Tag nach der Nacht, in der in Berlin die
Mauer gefallen war, fand die Schltisseltibergabe in den neuen Răumen des Instituts
25

RoB, Andreas: Zehn Jahre Forschungsarbeit liber einen einst multikulturellen Landstrich.
Bukowina-lnstitut feiert Geburtstag. Augsburg benennt zum Jubiliium eine StraBenbahnhaltestelle
nach der Einrichtung. ln: Siiddeutsche Zeitung vom 16.06.1998.
26
Vergi. dazu: Kotzian, Ortfried: Kultur bekommt Raum. Das Bukowina-lnstitut in Augsburg
feiert 1993 flinfjiihriges Bestehen. ln: Kaindl-Archiv - Zeitschrift flir den Kulturaustausch mit den
Volkem Mittel- und Osteuropas. H. 23/ 15 Neue Folge, Juli- Sept. 1995, S. 99-104.
27
Vergi. dazu: Atteslander, Peter: Kann Wissenschaft Orientierung leisten? Versuch der
Anatomie einer endemischen Ratlosigkeit. In: Kaindl-Archiv - Zeitschrift flir den Kulturaustausch
mit den Volkem Mittel- und Osteuropas. H. 23/ 15 Neue Folge, Juli - Sept. 1995, S. 111-118.
28
Vergi. dazu: Geier, Luzian: 15 Jahre nach der Griindung: Bukowina-lnstitut - An-Institut
der Universităt Augsburg. ln: Kaindl-Archiv - Zeitschrift fi.ir den Kulturaustausch mit den Volkem
Mittel- und Osteuropas. H. 51-52 I 42-43 Neue Folge, Juli - Dez. 2002, S. I.
29
60 Jahre Bezirk Schwaben 1953 - 2013. Wanderausstellung - Jubiliiumsmedaille -Tag der
Kultur am 9. Juni - Tag der offenen Tilr am 27. Juli. Eine Verlagsbeilage der Augsburger
Allgemeinen, der Allgăuer Zeitung und ihrer Heimatzeitungen vom Samstag, 8. Juni 2013.
30
Verstiindnis und Toleranz fdrdem. Schwaben - eine europăische Region. Ebd., S. 9.
31
RoB, Andreas: Zehn Jahre a. a. O.
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Am alten Postweg 97a in unmittelbarer Năhe der Universităt Augsburg statt32 .
„Dieser historische Tag eroffnete nicht nur Deutschland, sondern auch der jungen
Forschungseinrichtung vollig neue Perspektiven. Denn p!Otzlich bestand die
Moglichkeit zur direkten Begegnung mit den Menschen in der Bukowina und zur
Zusammenarbeit mit den wissenschaftlichen Institutionen dieser Region" 33 . Soweit
das Resi.imee der „Si.iddeutschen Zeitung".
Am Tag der offiziellen „Einweihung und festlichen Eroffuung des BukowinaInstituts" am 13. Februar 1990 sprach der Bayerische Staatsminister fiir Arbeit und
Sozialordnung, Dr. Gebhard Gli.ick34 , Bundesprăsident Richard von Weizsăcker sandte
ein Gru/3wort35 und in Anwesenheit von sechs Bischofen, Priestem und Vertretem
unterschiedlicher Religionen und christlicher Konfessionen wurde in einem
okumenischen Weiheakt das Bukowina-Institut seiner Bestimmung iibergeben.
In den Jahren 2014 und 2015 gibt es also zwei weitere Gelegenheiten die
Arbeit des Bukowina-Instituts und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
25 Jahren zu wi.irdigen ...
Das waren unter anderem: Organisation, Ausrichtung und Durchfiihrung
wissenschaftlicher Studientagungen (jăhrlich ab 1989), abwechselnd in Augsburg,
Czernowitz und Radautz in Zusammenarbeit mit den Bukowina-Instituten in
Rumanien und der Ukraine, Durchflihrung wissenschaftlicher Forschungsprojekte,
wie zum Beispiel „Bukowiner Auswanderung nach Amerika" 36 (Rein/Keel)),
„Die Umsiedlung der Deutschen aus der Bukowina - Rettung oder Untergang
einer Volksgruppe?"37 (Kotzian/Geier/u. a.), „Parlaments- und Parteiengeschichte der
Bukowina"38 (Hallabrin/Kotzian/Geier/Win-tersohl), ,,Augsburger Ukrainicum Erstellung eines Lehrbuches zum Erlemen der ukrainischen Sprache"39
(Pluschtsch/Pietsch/Silakowa-Herzberg/u. a.) oder im Bereich der kulturellen
Breitenarbeit das dreijăhrige Jugendprojekt - ,,Eurodreieck Schwaben - Nordbukowina
Vergi. dazu: Klimm, Peter: Schliisseliibergabe an den Bezirkstagsprăsidenten Dr. Georg
Simnacher. ln: Hampei, Johannes/Kotzian, Ortfried (Hrsg.): Das Bukowina-lnstitut in Augsburg.
Augsburg 1990, S. 73-74. Und: Fried, Pankraz: Ein Schliissel flir die Zukunft. In: Hampei,
Johannes/Kotzian, Ortfried (Hrsg.): Das Bukowina-lnstitut in Augsburg. Augsburg 1990, S. 75-81.
33
Rof3, Andreas: Zehn Jahre a. a. O.
34
Vollstăndiger Redetext in: Der Siidostdeutsche (Sonderbeilage ), Nr. 5 vom I 5. Mai 1990, S. 3-4.
35
Ebd., S. 2.
36
Vergl.dazu: Keel, William/Rein, Kurt: Gennan Emigration from Bukovina to the Americas.
Results of Initial lnvestigations and a Guide to Further Research.Lawrence, Kansas 1996, 300 S.
37
Vergi. dazu: Kotzian, Ortfried: Die Umsiedler. Die Deutschen aus West-Wolhynien,
Galizien, der Bukowina, Bessarabien, der Dobrudscha und in der Karpatenukraine. Vertreibungsgebiete und vertriebene Deutsche - Eine Studienbuchreihe zur Zwischenbilanz der Umsiedlung,
Flucht, Deportation, Vertreibung und Aussiedlung der Stiftung Ostdeutscher Kulturrat (OKR), Bonn.
Bd. 11, Miinchen 2005, 384 S.
38
Vergi. dazu: Hallabrin, Otto-Friedrich in Verbindung mit Luzian Geier, Ortfried Kotzian
und Stefanie Wintersohl: Parlaments- und Parteiengeschichte der Bukowina. Schriftenreihe des
Bukowina-lnstituts, Bd. 8, Augsburg 1999, 650 S. (unveriiffentlichtes Manuskript).
39
Vergi. dazu: Pluschtsch, Nadija/Pietsch, Roland: Augsburger Ukrainicum. Lehrbuch flir die
ukrainische Sprache. Schriftenreihe des Bukowina-lnstituts Augsburg, Bd. 9, Augsburg 1999, 322 S.
32
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Stidbukowina"40 ( 1995-1997), die Griindung und der Unterhalt des „Czemowitzer
k. u. k. Salon- und Liebhaberorchesters des Bukowina-Instituts"41 (ab 1991 ), das
15 Jahre Jang mit seinen Konzerten im In- und Ausland das Publikum begeisterte, das
Lehrer- und Studentenprojekt „Deutschlehrer fiir die Bukowina und Galizien"
(ab 2000), das wie das Eurodreieck von der Robert-Bosch-Stiftung finanziert
wurde, die Anbahnung und der Abschluss der europăischen Regionalpartnerschaft
Schwaben, Bezirk Suczawa, Gebiet Czernowitz (1997) 42 , die Herausgabe
wissenschaftlicher Schriftenreihen, z. B. „Zeitzeugen des 20. Jahrhunderts"43 ,
Obernahme und Weiterflihrung (45 Nummern) der Vierteljahreszeitschrift „KaindlArchiv - Zeitschrift des Bukowina-Instituts fiir den Kulturaustausch mit den
Volkem Mittel- und Osteuropas", Erhalt der Zeitung „Der Stidostdeutsche" (Geier)
und Pflege der Patenschaft Schwaben - Buchenlanddeutsche, monatliche
Vortragsreihen, Ausstellungen, Studienreisen nach Ost- und Stidosteuropa, Autbau
der groBten Bibliothek zur Bukowina in Mitteleuropa, deren Grundstock dem
Bukowina-Bibliographen Dr. h.c. Erich Beck zu verdanken ist, Durchflihrung von
Sprachkursen nahezu aller Ostsprachen (ab 1990), Autbau einer volkskundlichen
Sammlung aller Volker und Volksgruppen der Bukowina durch Marie-Luise
Kotzian, die von Mai bis September 2000 beispielsweise im Museum flir
Săchsische Volkskunst der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden gezeigt
wurde44 , intemationale Kooperationen mit Universităten, wissenschaftlichen
Einrichtungen und Organisationen in den USA, Kanada, Brasilien45 , Israel, Polen,
Ungarn, Osterreich, selbstverstăndlich in Rumanien, der Ukraine und Moldawien
sowie mit den Bukowinern in aller Welt, dabei Betreuung von Wissenschaftlern
und Studenten aus aller Welt und vieles andere mehr. ..
Kein Grund zu feiern?

40
Vergi. <lazu: Kotzian, Ortfried: Von der Aktion zur Deklaration - vom Projekt Eurodreieck
zur Partnerschaft Schwaben - Bukowina. Der Bezirk Schwaben, das Gebiet Czemowitz în der
Ukraine und der Bezirk Suczawa în Rumanien sind offiziell europăische Partnerregionen (Editorial
zum Themenheft). In: Kaindl-Archiv - Zeitschrift filr den Kulturaustausch mit den Volkem Mittelund Osteuropas. H. 35/ 26 Neue Folge, Juli - Sept. 1998, S. 98-102.
41
Vergi. <lazu: Kămpf, Silvia: Integration iiber die Sprache der Noten. Salon- und
Liebhaberorchester des Bukowina-Institutes. In: Augsburger Allgemeine, Nr. 26 vom 1.02.2007.
42
Vergi. <lazu: Kotzian, Ortfiied: Ein Signal filr die Zukunft. Dreieckspartnerschaft Schwaben Czemowitz - Suczawa einmalig in Europa (Editorial zum dreisprachigen Themenheft deutsch,
rumănisch, ukrainisch). In: Kaindl-Archiv - Zeitschrift filr den Kulturaustausch mit den Volkem
Mittel- und Osteuropas. H. 30/ 22 Neue Folge, April - Juni 1997, S. 1-3.
43
Zum Beispiel: Ohmayer, Amalie: Von tausend Fliigeln getragen. Erlebnisse einer schwăbischen
Lehrerin im Osten Europas. Zeitzeugen des 20. Jahrhunderts, Bd. I, Augsburg 1996, 376 S.
44
Museum fiir Săchsische Volkskunst, Jăgerhof, Kopckestr. I, 01097 Dresden: Prospekt
„Volkskunst der Bukowina". 27. Mai bis 3. September 2000, Ausstellung in Zusammenarbeit mit
dem Bukowina-Institut Augsburg.
45
Vergi. <lazu: Celestino, Ayrton Gorn;alves: Os Bucovinos do Brasil. Rio Negro - Parană
2002, 642 S.
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EVOCĂRI

„REVISTA BUCOVINEI", CERNĂUŢI-TIMIŞOARA,
IANUARIE 1942 - FEBRUARIE 1945,
UN PERIODIC ÎN SLUJBA TALENTELOR TINERE
ŞI A INTERESELOR BUCOVINEI
VASILE I. SCHI POR

„Revista Bucovinei", Czernowitz- Temeswar,
Januar 1942- Februar 1945,
ein Periodikum im Dienste der jungen Talente
und der Interessen der Bukowina
(Zusammenfassung)'
Die Studie „Revista Bucovinei", Czernowitz - Temeswar, Januar 1942 Februar 1945, ein Periodikum im Dienste der jungen Talente und der Bukowina wird
einem Periodikum gewidmet, das langer Zeit in unserer historiographischen Literatur
vemachliissigt wurde. Als Ergebnis der Erforschung mehrerer Sammlungen, die sich in
einigen offentlichen und privaten Bibliotheken aus der Bukowina befinden, behandelt
die genannte Studie folgende Merkmale des Periodikums: Richtung, Format,
veroffentlichte Artikel in den permanenten Rubriken, Mitarbeiter. Besonders
hervorgehoben wird der Bei trag des Periodiums zur Forderung junger Schriftsteller der
Provinz. Die Schlussfolgerung unserer Forschung ist, dass dieses Periodikum ein
modemes ist. Es beweist die rege kulturell-literarische Tiitigkeit der Bukowina in einer
Periode, die fiir die Durchsetzung ,jedes literarischen Vorgehens" und insbesondere der
jungen Talente ungiinstig war.
Schliisselworter und -ausdriicke: Bukowiner Literaturzeitungswesen, monatliches
Periodikum, Format, permanente Rubriken, Leitartikel, Sammlung, kulturelle Tradition.

Apropierea noastră sistematică de problematica acestui periodic „pe
nedrept ignorat astăzi" reprezintă, în contextul preocupărilor contemporane
pentru cercetarea presei bucovinene (identificarea colecţiilor din bibliotecile
publice şi particulare din România, completarea acestora, lectura sistematică şi
exegeza propriu-zisă a materialelor publicate, întocmirea de bibliografii etc.),
' Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.

Analele Bucovinei, XXI, I (42), p. 21-48,

Bucureşti,

2014
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un proiect de cercetare iniţiat în 2011, în preajma împlinirii a 70 de ani de la
apariţia sa 1•
„Revista Bucovinei" apare la Cernăuţi, în perioada ianuarie 1942 - martie
1944, şi, în refugiu, la Timişoara, din aprilie I 944 până în ianuarie 1945, ca organ
de presă al Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina şi al
Societăţii Scriitorilor Bucovineni. Secretari de redacţie sunt, succesiv: Traian
Cantemir şi Dragoş Vitencu (ianuarie 1942 - martie 1944), Constantin Loghin şi
Dragoş Vitencu (aprilie 1944 - octombrie 1944) şi Constantin Loghin (noiembrie
1944 - ianuarie 1945).
De format 14,5 x 21 cm, „Revista Bucovinei" este un periodic mensual şi
apare cu un număr variabil de pagini. Primul număr are 32 de pagini. Acelaşi
număr de pagini îl au şi numerele 2, 6, 7, 8, 9, 11 şi 12 din 1942, 6, 7 şi 8 din 1944.
Numerele 3 şi 1O din 1942 apar cu 40 de pagini. Numărul 5, din I 942, are 112
pagini. Numerele 1, 2, 5, 7, 8, 9 din 1943, 1, 9-10, 11-12 din 1944 şi 1-2 din 1945
apar cu 48 de pagini. Numerele 4, 6, I O şi 12 din I 943, precum şi 1, din 1944, apar
cu 56 de pagini. Numărul 11, din noiembrie I 943, are 64 de pagini, iar numărul 12,
din decembrie 1943, apare cu 54 de pagini. La Timişoara, în refugiu, „Revista
Bucovinei" apare cu 16 pagini în aprilie (nr. 4) şi mai (nr. 5).
La Cernăuţi, imprimarea periodicului se face la Tipografia „Mitropolitul
Silvestru" (ianuarie 1942 - martie 1944), iar la Timişoara la Institutul de Arte
Grafice „G. Matheiu" (aprilie 1944 - februarie 1945).
Articolul-program se intitulează Cuvinte de drum, este semnat de C. Loghin,
vicepreşedintele Societăţii pentru Cultură: „Editând această revistă, Societatea
pentru Cultura şi Literatura Română din Bucovina este în bună tradiţie. Pe când se
numea încă Soţietatea pentru Literatura şi Cultura Română, a editat «Foaia
Soţietăţii» ( 1865-1869), care, deşi a avut multe scăderi de redactare, a însemnat
totuşi o importantă etapă în scrisul românesc şi este până astăzi citată cu cinste în
rândul periodicelor de valoare din literatura noastră. Nu mai amintim şi cele
Vezi pentru aceasta, între altele, două dintre comunicările noastre: ,,Revista Bucovinei",
- Timişoara, ianuarie 1942 - februarie 1945. Repertoriu bibliografic, Simpozionului
internaţional „Bucovina. File de istorie", ediţia a XIII-a, secţiunea Istorie modernă şi contemporană,
organizat de Muzeul Bucovinei, Facultatea de Istorie şi Geografie a Universităţii „Ştefan cel Mare" şi
Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Suceava, Suceava, 25-26 noiembrie 2011; Un periodic
în slujba talentelor tinere şi a intereselor Bucovinei pe nedrept ignorat astăzi, Sesiunea ştiinţifică
„Alma Mater Sucevensis. Zilele Universităţii «Ştefan cel Mare» Suceava", Secţiunea de istorie a
Bucovinei, ediţia a XII-a, Suceava, 7 martie 2012. În Bucovina, după ştiinţa noastră, nu apare până
acum decât un singur articol consacrat acestui periodic. După evenimentele din decembrie 1989,
Mircea Grigoroviţă, bucovinean stabilit la Bucureşti, cercetează, probabil, o colecţie particulară a
periodicului (colecţia aflată la Biblioteca Academiei Române este incompletă) şi publică articolul
Revista Bucovinei (1942-1945), în „Septentrion", Rădăuţi, anul I, nr. 2-3, 1990, p. 4 şi 8. Nici
dincolo de hotarele provinciei lucrurile nu stau altfel. De exemplu, I. Hangiu, în lucrarea sa
Dicţionarul presei literare româneşti, 1790-1990, ediţia a II-a revizuită şi completată, Bucureşti,
Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996, nici măcar nu-l menţionează.
1
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următoare,

ca «Aurora română» a lui I. Bumbac, editate de Societate sau numai
sprijinite moral şi material de ea.
Dacă, de la Unire încoace, Societatea s-a desinteresat de soarta revistelor
bucovinene, este din cauză că, în acest timp, ele au putut trăi şi fără sprijinul ei. Iar
dacă Societatea n-a editat în ultimii ani nicio revistă - aşa cum proiectase de câţiva
ani încoace - se datoreşte faptului că erau reviste suficiente în regiune. Să nu uităm
că exista în Cernăuţi şi Universitatea locală, de la care porneau cele mai multe din
revistele bucovinene.
Aceste împrejurări au dispărut. Suntem în plin război mondial. Universitatea
cernăuţeană nu mai există, cel puţin temporar.
Chiar şi în aceste împrejurări vitrege oricărei acţiuni literare, setea de cultură
de la noi, izvorâtă dintr-o îndelungată tradiţie culturală şi alimentată de generaţii de
vizionari, se cere satisfăcută. Sufletul Bucovinei este mereu avid de mai multă
cultură, de mai multă lumină.
Iată de ce Societatea pentru Cultură împreună cu Societatea Scriitorilor
Bucovineni, făcându-se ecoul acestui suflet, dă fiinţă acestei reviste, care porneşte
la drum în prag de an nou şi în curs de eră nouă în viaţa ţării noastre.
Cu toate că poartă numele provinciei noastre istorice, «Revista Bucovinei»
n-are caracter regionalist şi va îmbrăţişa talentul literar oriunde ar apare. Îşi
propune să se pună mai ales în slujba talentelor tinere de aici şi de pretutindeni.
lată singurul nostru program de drum şi, după cât ni se pare, singurul posibil
în actualele împrejurări" 2 .
În articolul „Revista Bucovinei" din acelaşi număr, E. Ar. Zaharia precizează
că menirea redacţiei este de „a regrupa talentele Bucovinei" în jurul acestei
publicaţiuni, în tradiţia inaugurată, într-o perioadă similară, de „un stol de avântaţi
idealişti", care editează la Bucureşti, în 1916, un periodic cu acelaşi nume, având
profil „cultural, politic, economic, literar", un efemerid bilunar, din care apar nouă
numere din dorinţa de a risipi „întunerecul care mai împiedică cunoaşterea [ ... ] sub
toate raporturile a acestui colţ de pământ înstrăinat" al lumii româneşti: ,,Începând
a regrupa talentele Bucovinei în jurul acestei publicaţiuni, e moral să ne amintim de
alte momente, când, la Bucureşti, un stol de avântaţi idealişti au dat viaţă unei
reviste similare. Era în 1916 şi revista se chema tot «Revista Bucovinei», apărând
de la 1 aprilie 1916 până la 1 august 1916, când România a intrat în război, deci un
volum de 9 numere. Cu preocupări culturale, accentuat politice, economică şi
literară, ea a fost susţinută de migala şi truda cărturarilor I. G. Toma, care zice că
rostul poeziei este «a lupta pentru desrobirea fraţilor şi lărgirea moşiei româneşti
până la hotarele ei naturale» (nr. 1, p. 6), O. Marmeliuc, I. E. Torouţiu, la a cărui
Tipografie «Bucovina» din Pasajul Român 14 se şi tipărea revista, V. Huţan, Aurel
Morariu, Ovid Ţopa ş. a. Se tipăresc studii, traduceri, articole, dări de seamă, note
2

C. Loghin, Cuvinte de drnm, în „Revista Bucovinei", Cernăuţi, anul I, nr. I, ianuarie 1942,

p. 1-2.
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asupra războiului şi versuri. Afară de cei numiţi, mai colaborează M. Oltescu,
G. Rotică, V. Greciuc, Em. Sluşanschi, Ion Dragoslav, M. Baciu, Ion Ojog şi Maria
Dragu. Aşa a fost «Revista Bucovinei» în 1916"3 •
Dragoş Vitencu susţine şi el acum că „pentru păstrarea tradiţiei culturale din
[Cernăuţi] şi pentru a promova mişcarea literară şi ştiinţifică din regiune,
Societatea pentru Cultură, în colaborare cu Societatea Scriitorilor Bucovineni, a
înfiinţat această «Revistă a Bucovinei», ale cărei coloane sunt deschise talentelor
tinere şi produselor intelectuale serioase de la noi. Deşi se numeşte sugestiv
«Revista Bucovinei», ea nu se îngrădeşte în graniţele strâmte ale acestei provincii,
ci îmbrăţişează orice talent literar" 4 .
Ulterior, redacţia periodicului face şi alte precizări cu privire la programul
editorial. Astfel, în editorialul numărului 7, din iulie 1942, aceasta precizează: „S-a
împlinit un an de când neamul românesc, umilit, a ridicat armele şi a pus la loc o
parte din hotarele mutate. Totul s-a întâmplat firesc, organic; - neamul românesc,
închegat politic de abia două decenii, s-a dovedit un organism unitar, care
reacţionează spontan şi unitar, atunci când oricare din părţile ce-l alcătuiesc este
lovită.

În restriştea refugiului, ca indivizi, ne-am simţit uneori slabi şi, ducând
pretutindeni cu noi câte o bucăţică de Bucovină, ne-am resemnat, poate, să
rămânem cu atâta. Neamul s-a arătat mai tare. Ne-am întors acasă mai repede decât
oricare dintre noi am fi nădăjduit.
Nu ne putem mulţumi cu atâta. Avem faţă de întregul neam o datorie: să
refacem tot ce a fost românesc în această provincie. Formele tradiţionale de viaţă
românească - mai româneşti decât în alte părţi, poate, pentru că au putut să se
3
E. Ar. Zaharia, „ Revista Bucovinei", ibidem, p. 27. În Bucovina, Mircea Grigoroviţă este
singurul care face referiri la acest periodic, înainte de 1990, consacrându-i un articol distinct în
„Pagini bucovinene", supliment al revistei „Convorbiri literare" de la Iaşi: „Revista Bucovinei"
(1916), în anul VIII, nr. 8 (92), august 1989, p. 3. Mai târziu, la Bucureşti, I. Hangiu, în op. cit.,
p. 363, îi consacră şi el un articol distinct, valorificând colectia aflată la Biblioteca Academiei
Române. Pe acesta îl reproducem integral: „«Revista Bucovinei». Culturală. Politică. Economică.
Literară. Apare la Bucureşti, bilunar (I aprilie - august 1916, în total nouă numere), sub îngrijirea
unui comitet, care îşi propune să risipească «Întunerecul care mai împiedică cunoaşterea[ ... ] sub toate
raporturile a acestui colt de pământ înstrăinat», adică a Bucovinei, aflată sub ocupaţia Imperiului
Austro-Ungar. Rubrici: De la noi de-acasă, Cronica ştiinţifică, Spicuiri din presa germană,
Bibliografie. Colaborează cu versuri: V. Huţan, G. Rotică, I. Dragoslav, Ion Ojog. Semnează cronici:
D. Marmeliuc (la voi. De poezii Cântece fără ţară de Octavian Goga şi la piesa Patima roşie de
M. Sorbul), I. E. Torouţiu (necrologul N. Gane), D. Marmeliuc (despre noii membri ai Academiei
Române: G. Coşbuc şi I. Lupaş). F. 17 x 24 cm: B. A. R., P I 4 382". Vezi şi Biblioteca Bucovinei
„!. G. Sbiera, Bibliografia Bucovinei. „Pagini bucovinene", Suceava, 1982-1989, în „Suceava", anul III,
nr. 1, 2008, p. 33.
4
D[gragoş] V[itencu ], Din realizările Societăţii pentru Cultură, ibidem, p. 25. Articolul se află
inclus în secţiunea Pe urmele vremii... , p. 23-26, fiind o sinteză a cuvântării rostite la Cernăuţi, în
7 decembrie 1941, de profesorul Constantin Loghin, vicepreşedintele Societăţii pentru Cultură, în
cadrul solemnităţii de inaugurare a activităţii după revenirea din refugiu, „prima manifestare
românească organizată în somptuoasa clădire a noului Palat Cultural din Piata Vasile Alecsandri".
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nască şi să fie aşa sub o dominaţie străină - nu au voie a fi cu nimic ştirbite. Ele
trebuiesc păstrate şi adaptate împrejurărilor în toate înfăţişările lor.
Nu trebuie să aşteptăm mura în gură. Suntem datori să legăm trecutul cu
prezentul şi cu viitorul. Orice altă atitudine înseamnă improvizaţie artificială
clădită pe nisip.
Şi nu putem avea ingratitudinea să nu prezentăm neamului întreg ofranda
unui suflet pe care ni l-au modelat vremurile aşa cum este şi care - aşa cum este - e
integrat şi cu folos integrat sufletului mare al neamului" 5 •
În numărul 1 din ianuarie 1943, în secţiunea Pe urmele vremii, redacţia
periodicului inserează un articolul în care precizează: „Cu numărul de faţă «Revista
Bucovinei» intră în al doilea an de apariţie, amănunt de altfel prea puţin important
chiar în viaţa unei reviste, dacă n-ar fi vorba de timpurile excepţional de grele prin
cari trecem. Când zângăne armele, spunea latinul, trebu[i]e să tacă muzele. Cu
toate acestea să ne fie îngăduit popasul unei scurte reculegeri în drumul pe care-l
străbatem, pentru a da frâu liber câtorva refle[c]ţii.
Dacă, în anul expirat, această revistă a putut să-şi continu[i]e regulat cursul
apariţiei, [aceasta] se datoreşte la doi factori: Societatea pentru Cultura şi Literatura
Română din Bucovina care, în ciuda resurselor ei restrânse, i-a pus la dispoziţie
fondurile necesare, şi mănunchiului de scriitori grupaţi în Societatea Scriitorilor
Bucovineni, cari i-au dat viaţă.
Dacă în alte împrejurări se găsea în abundenţă material de revistă literară,
astăzi cine răsfoieşte colecţia revistei trebu[i]e să constate că numărul
colaboratorilor a rămas aproape constant de la primul până la ultimul număr din
anul trecut. Oricât am fi dorit să avem colaborări dinafară, ele nu ne-au venit decât
în mică măsură. Cu durere în suflet trebu[i]e să constatăm că am rămas singuri.
Suntem rămăşiţele acelei generaţii, pe atunci tinere, de scriitori bucovineni, cari
acum vreo două decenii au pornit tumultuos la drum pentru cucerirea literelor
române.
Câţi au mai rămas din acei de atunci?! Când ne uităm în jurul nostru, ni se
furişează în suflet melancolia văzând ce rărite ne sunt rândurile. Mulţi din acei de
atunci, [care] au pornit să cucerească muzele, au renunţat cuminţi la acestă
temerară încercare.
Unii din cei ce au rămas credincioşi scrisului, au întors indiferenţi spatele
provinciei care i-a crescut şi i-a trimis în lume. Lansaţi de aici, ei fac azi «carieră
literară» în Capitală, fără să-şi mai aducă aminte de provincia de baştină. Iar sucurs
proaspăt aproape nu vine deloc.
Cu toate acestea, mergem înainte încrezători în steaua literară a Bucovinei.
Steagul literar pe care l-am primit de la înaintaşii noştri îl ducem mai departe până
ce îl vom putea încredinţa, cândva, altor stegari mai tineri. Nu se poate ca din

Redacţia „Revista Bucovinei", 5 iulie 1941 - 5 iulie 1942, în „Revista Bucovinei", anul II,
nr. 7, iulie 1942, p. 281.
5
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atâtea reviste tinereşti cari au roit anul trecut numai în regiunea noastră şi din atâtea
nume cari bat sgomotos la poarta poeziei, să nu iasă mai devreme sau mai târziu
stegarii cari să ne smulgă din mâni steagul literar al Bucovinei.
«Geniul romantic» al Bucovinei lui Eminescu nu trebu(i]e şi n-are voie să se
6

desmintă niciodată" .

În numărul 4, din aprilie 1944, scris în refugiu, la Timişoara, Constantin
Loghin scrie în editorial: „Încă o dată soarta ne-a încercat cu o grea lovitură. Nici n-ai
trecut patru ani de la cealaltă cutropire - am ajuns să ne socotim istoria după
cutropirile duşmane - şi Bucovina noastră scumpă, alături de Basarabia şi de o parte
a Moldovei noastre dragi, geme din nou sub călcâiu[I] moscovit. Dacă va fi cândva
să se măsure vrednicia unui neam după gradul de suferinţe ce le poate suporta, atunci
noi, românii, am merita, desigur, certificatul de cel mai vrednic neam din lume.
Oameni de hotar, născuţi şi crescuţi la cea mai ameninţată margine de ţară
românească, noi, bucovinenii, ca şi strămoşii noştri de pe aceste meleaguri, n-am
cunoscut trai de tihnă şi odihnă. Aşezaţi de soartă în calea puhoaielor ce se
revărsau din Răsărit, am fost mereu primii de care s-au izbit valurile cutropitoare,
am fost cei dintâi care am înfruntat şocul năvălitor.
Am fost mereu prigoniţi şi hărţuiţi, am fost loviţi şi călcaţi în picioare, dar nam putut fi clintiţi de la această margine de ţară. În ciuda tuturor vitregiilor am
stăruit să rămânem în această Bucovină românească, pentru că am avut conştiinţa
ei, am avut suflet românesc.
Ei, cutropitorii, au putut să ne ia pământurile, au putut să ne jefuiască averile,
să ne deporteze oamenii, să ne imprime obiceiuri străine, să ne pocească numele,
au putut chiar să ne fure şi limba, dar n-au putut să ne schimbe acest suflet, care, în
pofida tuturor încercărilor şi influenţelor, a continuat să rămână românesc. Chiar
atunci când unii din noi ne-am uitat limba, nu ne-am pierdut conştiinţa şi, în orice
limbă o ştiam, spuneam: Sunt român, cu aceeaşi dârzenie cu care strămoşii noştri
spuneau: Sum civis romanus.
Din nou trupul ţărişoarei noastre dragi este călcat în picioare de cismă străină.
Din nou acolo, în Bucovina, nu mai răsună cântece, nu mai este sărbătoare, nu mai
este Dumnezeu. Din nou a început acolo să ţipe copii speriaţi şi mame îngrozite, să
pornească nesfârşitele şiruri ale pohodului la Sibiria, să curgă sânge nevinovat.
Pot să ne huiduiască, pot să ne scuipe, pot să ne schingiuească, ei nu vor lovi
decât în trupul nostru. Dar ce le va sluji lor trupul nostru, când sufletul nostru va
rămâne neatins şi va izbucni, atunci când îi va veni ceasul, din ruine, din morminte,
de sub cadavre, mai frumos şi mai impetuos, aşa ca pasărea Phoenix din cenuşa
proprie. Aşa a răsărit şi după celelalte cutropiri duşmane şi aşa va răsări ori de câte
ori va fi lovit în fiinţa sa.
Şi pentru acest mare ceas al izbăvirii şi dreptăţii ne pregătim, fiecare în felul
său. Ne pregătim cu arme, cu tunuri, cu avioane. Dar ne pregătim înainte de toate
cu sufletul. Cu trupurile noastre vom face zid de foc şi de granit în calea
6

Redacţia „Revista Bucovinei", Un scurt popas, ibidem, anul li, nr. I, ianuarie 1943, p. 44--45.
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duşmanului, iar sufletul ni-l vom păstra aşa cum ni-l lăsară părinţii din părinţi:
curat şi dârz românesc.
Prin cultură ne-am făurit acest suflet şi prin cultură voim să-l păstrăm mai
departe.
Cultura Bucovinei, una şi nedespărţită la Cernăuţi şi la Suceava, s-a resfirat
acum pe toate meleagurile ţării româneşti. Cărturarii noştri, risipiţi în toate colţurile
ţării, sunt prezenţi şi la Bucureşti, şi la Sibiu, şi la Braşov, şi la Râmnicu-Vâlcea, şi
sunt prezenţi şi la Timişoara. Lovită la Cernăuţi şi Suceava, culturalitatea
bucovineană se ridică mai dârză în celelalte părţi ale ţării, ca şi balaurul din
poveste: îi tai un cap şi răsar alte două şi mai multe în loc.
Suflete aspre de hotar, o parte din bucovineni ne-am îndreptat înspre celalt
hotar de ţară: în Banat. Ne-am spus înlăuntrul nostru că nicăieri şi de nimeni n-am
putea fi mai bine înţeleşi în pribegia noastră amară decât tot de oamenii de hotar ai
Banatului, care au îndurat, ca şi noi, stăpâniri străine, care au gustat, ca şi noi, din
pânea pribegiei.
Am venit încoace ca înspre oameni care trebu[i]e să ne înţeleagă durerea. Nu
le cerşim decât un cuvânt bun, o inimă înţelegătoare, o privire de dragoste. Iar dacă
unii din noi le vor cere şi un pat de odihnă şi o pâne de mâncare, n-o fac decât
numai când ajung în pragul celei mai negre mizerii.
N-am fost totdeauna pribegi, năpastă pe capul altora, am fost foarte des şi
gazde primitoare de pribegi, ca la 1821, la 1848, la 1941 etc. Am arătat cu aceste
prilejuri că ştim să primim cu braţe deschise pe fraţii ajunşi la nenorocire. Am
împărţit cu dânşii nu numai inima şi durerea, dar am împărţit cu dânşii şi patul, şi
casa, şi pânea, şi haina.
Am dovedit-o în cursul istoriei noastre, am dovedit-o şi recent, când, în anul
1941, după revenirea noastră pe plaiurile Bucovinei eliberate şi răvăşite de duşman,
mii şi mii de pribegi ardeleni au găsit în Bucovina nu numai inimi de fraţi
compătimitori, ci au găsit şi case primitoare şi rosturi de viaţă. Nu va contesta
niciun ardelean, poposit după 1941 pe meleagurile Bucovinei, larga şi desinteresata
ospitalitate a românului bucovinean.
Am dat tot atunci când am avut ce da.
Azi a venit timpul să nu mai avem mm1c de dat, decât doar din plinul
sufletului nostru.
Şi din acest plin de suflet răsare şi gândul acestei reviste, care va sluji,
evident, mai întâi interesele Bucovinei, dar se vrea cu totul încadrată şi în rosturile
acestei provincii.
Înălţând acest steag al Bucovinei culturale şi în acest colţ de ţară, ne
continuăm drumul încrezători în inima românului de pretutindeni şi în steaua
neamului nostru" 7•
Tot în refugiu, Milan Şesan face un bilanţ al „luptei pentru cultura română"
(„o culturalitate fecundă'', o „mare activitate de culturalizare românească în
7

Constantin Loghin, Mergem înainte, ibidem, Timişoara, anul III, nr. 4, 1944, p. 169-171.
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Bucovina", „o pilduitoare activitate culturală" ilustrând „capacitatea şi tenacitatea
spirituală a românilor bucovineni") din perioada 1941-1944, activitate ce „s-a
răsfrânt asupra întregii ţări" (Râmnicul Vâlcea, Timişoara, Sibiu), începând din
martie I 944, având convingerea că „drepturile românilor rămân imprescriptibile".
În acest efort naţional, rostul periodicului, ca „ca iniţiativă particulară", este de a
contribui la „întărirea sufletească şi naţională a [unei] regiuni năpăstuite",
„contracararea subversivei propagande bolşevice" şi „promovarea artelor
frumoase", „Revista Bucovinei" abordând, pe lângă „numeroasele articole de
omagiere la adresa marilor personalităţi bucovinene şi din mediul bucovinean", şi
câteva „probleme fundamentale de documentare'', precum în cazul studiilor
Mesianismul rusesc (D. Vitencu), Adnotări în legătură cu începutul literaturii în
limba română (A. Vasiliu) şi Consideraţiuni antropogeografice asupra Bucovinei
(G. Nimigean) 8 .
Editorialul numărului dublu 1-2, din 1945, semnat de C. Loghin, aduce
precizări noi privind destinul acestui periodic bucovinean: «Revista Bucovinei»
este un făt al războiului. Născută sub bubuit de tun, în ianuarie 1942, din dorinţa
Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina de a pune coloanele ei
la îndemâna talentelor literare ale Bucovinei, revista îşi continuă în aceleaşi grele
condiţii apariţia până azi, reuşind să grupeze în jurul ei cele mai de seamă condeie
literare ale acestei provincii. Ne putem mândri că în trieniul de existenţă aproape
nu este scriitor bucovinean - evident, în prima linie, scriitor în accepţia literară a
cuvântului - care să nu se fi înscris pe coperta acestei reviste.
N-am creat curente, nu reprezentăm o şcoală literară, n-am dat directive,
n-am încercat să impunem anumite atitudini literare, ci ne-am mulţumit să dăm
prilej de manifestare talentelor literare, indiferent de provincie, evident, în prima
linie, celor originari din Bucovina.
Tot cu sprijinul material al Societăţii pentru Cultură, care şi-a înţeles şi în
acest sens misiunea-i culturală, am putut îmbunătăţi de la an la an condiţiile tehnice
de apariţie a revistei, am putut tipări mai multe broşuri de proză şi versuri ale
colaboratorilor noştri şi eram pe cale să punem bazele unei mari edituri de cărţi
literare şi ştiinţifice.
Intenţiile noastre însă au fost brusc întrerupte în martie 1944, când a trebuit
să luăm din nou în mână toiagul pribegiei. Ne-am părăsit meleagurile dragi şi
ne-am împrăştiat în toate vânturile. Cetitorii ni s-au pierdut, colaboratorii ni s-au
risipit, Comitetul Societăţii pentru Cultură s-a resfirat în toate unghiurile ţării,
vremurile şi împrejurările ni s-au ridicat stâncă împotrivă, iar interesele culturale
ale Bucovinei - câtă a mai rămas - nu mai pot fi apărate cu demnitate.
În astfel de condiţii, se punea revistei atunci şi se pune şi astăzi întrebarea:
mai are rost să existe? Când nu poate reprezenta cum trebu[i]e culturalitatea
bucovineană, mai este demnă de sacrificiile materiale ale Societăţii pentru Cultură?
8

Confer M. Şesan, Bucovina culturală, ibidem, anul III, nr. 6, iunie 1944, p. 211-214.
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Dacă sunt glasuri care cred că ne pot nega dreptul de existenţă, sunt iarăşi
altele, foarte numeroase, care ne îndeamnă cu stăruinţă să continuăm. Dacă nu putem
li făclia care să lumineze puternic până în zări depărtate, să fim cel puţin luminiţa
sfioasă care pâlpâ[i]e ca să despice în făşii zidul de întunerec care ne stă în cale.
În conştiinţa acestei misiuni continuăm şi-i rugăm pe cetitorii şi prietenii
noştri să fie convinşi că facem ce ne stă omeneşte în putere f entru a corespunde
misiunii care revine acestei reviste şi Societăţii pentru Cultură" .
În peisajul revuistic al vremii, „Revista Bucovinei" se distinge printr-un
fonnat modem şi o ţinută îngrijită. Începând cu numărul 6, din iunie 1942, revista
se apropie de practicarea editorialului, chiar dacă nu o spune explicit. Acesta
susţine programul editorial asumat, la început de drum, orientându-l în universul
culturalităţii Bucovinei, pe care îl explorează sistematic. Dintre editorialele
periodicului: Augustin Z. N. Pop, Despre scriitorul soldat, anul I, nr. 6, iunie 1942,
p. 249-253; Tr. Cantemir, Influenţa cântecului popular la Şt. O. Iosif, anul I, nr. 9,
septembrie 1942, p. 345-355: Dragoş Vitencu, Mesianismul rusesc, anul I, nr. 1O,
octombrie 1942, p. 377-388; Petre Luţa, Pe u':mele lui F. X Knapp, anul I, nr. 12,
decembrie 1942, p. 449-452; Victor Morariu, In amintirea lui Liviu Marian, anul II,
nr. 1, ianuarie 1943, p. 1-4; C. Loghin, Vasile Gherasim, anul II, nr. 2, februarie
1943, p. 49-53; Dragoş Vitencu, Epaminonda Bucevschi (1848-1891), anul II,
nr. 3, martie 1943, p. 97-1O1; Leca Morariu, !rac/ie Porumbescu, anul II, nr. 3,
aprilie 1943, p. 153-157; C. Loghin, T Robeanu (George Popovici), anul II, nr. 5,
mai 1943, p. 209-213; Traian Cantemir, Ciprian Porumbescu (1853-1883), anul II,
nr. 6, iunie 1943, p. 257-260; Leca Morariu, Mihai Teliman (1863-1902), anul II,
nr. 7, iulie 1943, p. 313-318; C. Loghin, Alecu Hurmuzachi (16 august 1823 20 martie 1871), anul II, nr. 8, august 1943, p. 361-363; Dragoş Vitencu, Tudor
Flondor (1862-1908), anul II, nr. 9, septembrie 1943, p. 409-412; E. Ar. Zaharia,
Poetul Jon Roşca (1908-1933), anul II, nr. 10, octombrie 1943, p. 457-459;
C. Loghin, Iancu Flondor (1865-1924), anul II, nr. 11, noiembrie 1943, p. 513-517;
Victor Morariu, Centenarul lui Leon Goian (1842-1911), anul II, nr. 12, decembrie
1943, p. 577-581; C. Loghin, Gheorghe Tofan (5 noiembrie 1880-15iulie1920),
anul III, nr. 1, ianuarie 1944, p. 1-8; Teodor Balan, Eudoxiu Hurmuzachi (29 sept.
1912 - JO febr. 1874), anul III, nr. 2, 1944, p. 49-51; Dragoş Vitencu, Teatrul
românesc în Bucovina, anul III, nr. 3, 1944, p. 105-108; Oreste Gherasim, Mihai
Eminescu. Rânduri pentru o pioasă comemorare, anul III, nr. 6, 1944, p. 201-202;
C. Loghin, Ştefan Vodă al Moldovei. Gânduri la o comemorare, anul III, nr. 7,
1944, p. 233-234; Petru Rezuş, Mormintele voievodale din Bucovina, anul III, r\r. 8,
1944, p. 265-269; Petru Rezuş, Drumuri rădăuţene, anul III, nr. 11-12, 1944,
p. 345-348.
„Revista Bucovinei" publică versuri semnate de autori bucovineni consacraţi
şi mai puţin cunoscuţi, uneori sub pseudonim: S. Anton, George Antonescu,
V. Arinaru, Const. Bivolaru, Gruia Bodnărescu, A. Bogaci, Apollo Bolohan,

C. Loghin, În pragul celui de al !V-lea an, ibidem, Timişoara, anul IV, nr. 1-2, ianuarie februarie 1945, p. 1-2.
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N. I. Bontaş, Adelina I. Cârdei, Ion Cârdei, Traian Chelariu, Ghedeon Coca,
George Drumur, George Fonea, B. Frunte, Leon Humoreanu, Teofil Lianu,
D. Loghin, George Pătrăuceanu, Teodor Plop, Sebastian Popovici, Oltea Puşcariu,
George Putneanu, Nicolai Roşca, Aurel V. Sânger [pseudonimul lui Aurel Vasiliu],
George Sidorovici, Tudor P. Stoica, Leon Şandru, Neculai Tăutu, N. Tcaciuc-Albu,
George Todoran, D. Vătămanu, Dragoş Vicol, Dragoş Vitencu, George Voevidca,
E. Ar. Zaharia, Emil Zegreanu. Tot aici, în spaţiul privilegiat al poeziei, periodicul
republică versuri de Vasile Gherasim, Liviu Marian, Ion Roşca, traduceri în limba
germană din creaţia lui Mihai Eminescu, realizate de Laurentie Tomoiagă şi Radu
Bâcu, traduceri din literatura universală de Pimen Constant, E. Ar. Zaharia şi
Dragoş Vitencu. Speciile favorite sunt poemul, frecventat mai cu seamă ca „spaţiu
al memoriei'', marcat dramatic de istorie, elegia, psalmul, sonetul, distihul, terţina,
catrenul, glossa, rondelul, scrisoarea, epigrama, poezia difuzată astfel încadrându-se
într-un registru tematic larg: Bucovina I Basarabia I Ardealul I Patria, destinul,
dragostea, natura, timpul, războiul, istoria/nedreptele hotare, calvarul românilor
bucovineni, pribegia, întoarcerea acasă etc.
Unele dintre creaţiile în versuri publicate aici sunt memorabile, conturând
dimensiunile unui landschaft incendiar şi comunicând intens sensibilitatea unei
generaţii
trăind
sub „teroarea istoriei" („generaţia pierdută", „generaţia
10
războiului"), căreia „vremea barbariei" i-a marcat dramatic destinul. Iată câteva
exemple: Adelina I. Cârdei, Întoarcere: „Bucovină, li Cu cădelniţi de smirnă şi
fântâni de vis, I Azi, sorii bucuriei, larg, porţile-au deschis - I C-au alungat fiarele I
Ce-au încălcat hotarele - I Şi-au luminat iarăşi cărările, altarele I Şi sufletele celor
ce ţi-au gustat din pâne I Şi s-au plimbat cu visul - vioară - prin pădurile bătrâne ... li
O, fagii, I Dragii, I În odăjdii ca la Înviere, I Cu priviri de miere, I Au primit pe toţi
fraţii pribegi - I Ca pe nişte regi - I Şi florile - domniţele - au întins covoare I
Pentru oştile biruitoare, I Să le mângâie I Şi au aprins tămâie, I Îngenunchind de
preamărire, I Pentru cei ce au purces spre Nemurire ... li Livezile - ciucure de roade - I
Au împletit izvoade ... li Vo[i]evoade, li Vino s-asculţi buciumul biruinţii I Şi al
credinţii, I Din munte în şesuri I Pe-aceleaşi vechi înţelesuri ... " (anul I, nr. 3, martie
1942, p. 70); George Drumur, Gânduri: ,,În inima noastră I cresc linişti de seară, I
ca spicul luminii I în bobi de secară. li Curg sloatele, vântul I prin mirişti şi lozii I şi
urcă spre-nanturi, I ca-n vârstă voivozii. li Căruţe de lemn I se-ngroaşe de ploaie - I
şi tulbure-s toate I şi toate se-ndoaie. li Tristeţile cresc I şi cad peste rană, - e stinsă
şi ruga I şi stihul din strană. li Cuprindem adesea I tot veacul în noi, I dar umbra-I
mănâncă I din palide-i foi ... li De-am fi numai lut, I ne-am prinde de plante - dar
sufletul sue I spre ceruri, spre pante. li În vagi anotimpuri I ne pierdem măsura - se
pare că-n vis I ni-i toată măsura. li De dincolo raza I se scurge în ceaţă I şi nu-i mai
simţim I licoarea pe faţă. li Zarea ne-o petrecem I şi-n răcoare trecem" (anul I, nr. 3,
martie 1942, p. 82); Emil Zegreanu, Biserică de lemn: „Biserică de lemn, lumină, I

° Confer Alex

1

Editura

Maşina

Ştefănescu, istoria literaturii române contemporane, 1941-2000, Bucureşti,
de scris, 2005, p. 18, 20.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

11

„Revista Bucovinei",

Cernăuţi

-

Timişoara,

ianuarie 1942 - februarie 1945

31

Crescută pe umerii dealului, I La altarul tău se închină I Sufletul clăcaş al
Ardealului. li La picioarele tale se plâng azi ogoarele I Şi satele de lut ascunse prin
grădini, I Că peste noapte s-au furişat oameni haini I Şi le-au furat din inimi
soarele. li Sfinţii s-au coborât din icoane pe înserate I Şi s-au dus la Dumnezeu să-i
spună I Că neamul meu nu mai poate răbda atâta nedreptate. li Biserică de lemn,
biserică de lumină, I În aşteptarea marei învieri, I Sufletul clăcaş al Ardealului meu
ţi se-nchină" (anul 1, nr. 7, iulie 1942, p. 293); Adelina I. Cârdei, Iarna: ,,Întinderi
albe şi tăcute I Îngenunchează sub tării„. I Cu buciume de bucurii I Fug sănii speriate ciute ... li În ritmul clinchetului clar I Se rup ecouri şi îşi lasă I Pe pârtii
albe de mătasă I Podoabe de mărgăritar. li Cad fulgi arar. „ şi mari, alene„. I În
nemişcare dorm grădini - I Iconostase de lumină - I Cad fulgi arar„ pe-aripi de
gene. li Cad fulgi arar. „ în pumni să-i prinzi, I Pe crinul inimii coboară„. I Îi
strâng şi-mi fac din ei comoară, I Să o răsfrâng în mii oglinzi. li Cad fulgi arar ... în
dansuri calme ... I Prin simfonii de alb pornesc, I Cu anii dragi să mă-ntâlnesc, I Să-i
strâg ca fulgii albi în palme„." (anul I, nr. 12, decembrie 1942, p. 469); Dragoş
Vitencu, Peisaj bucovinean: „Dumnezeu a netezit dealurile cu mâna, I Ca să le
apropie de sufletul omului. I Sub brazde, mana pământului şi-a deschis vâna I Şi
urcă-n văzduh prin rădăcinile pomului. li Pe lanuri, soarele, dulce şi galben ca
mierea I S-adună în slove ce iscă legenda aşa: I «În satul acesta-au trăit Adam cu
muierea I Şi urma le-o poartă-un fânaţ necosit, undeva„.»" (anul II, nr. 1, ianuarie
1943, p. 16); George Voevidca, Bucovina, sonet din volumul Pro Patria: ,,Zidită
toată din azur şi vreamăt, I în milenare stânci şi-a spart izvoare. I În vifor, fier - şi sărbătoare-n soare, I ea din străfund de veacuri vuie cheamăt. li Răstrişti băură
mucenicu-i geamăt. I Biserici spun izbânzi nemuritoare. I Pe plaiul ei, ca-n vremi
băsmuitoare, I cresc Feţi-Frumoşi din lacrimi şi neteamăt. li Latina criţă şi dârzenia
dacă I le-ngeamănă, creştină, - aci, Lumina. I Sus, Crucea luce cremene posacă. li
Aduce Crucea gloria, deplina„. I - Slăvită Ţară-n purpură se-mbracă. I - Se-nalţă-n
Nord - coroană - Bucovina" (anul II, nr. 5, mai 1943, p. 227); Neculai Tăutu,
Secetă: „N-a mai plouat. De-atâta soare I Ciuta şi-ar bea ochii, dar moare. I
Doamne, ne-au uitat şi să nu te mire I Că şi morţilor li-e sete-n cimitire„. li N-a mai
plouat, de când n-a mai plouat? I Şi laptele cucutei, amar, a secat, I Lăcustele singurul nor - au căzut peste sat, I Dar şi ele, speriate, din nou au sburat... li N-a
mai plouat. Pomii au rămas goi, I Şi-ar muta rădăcinile arse-n noi, I Dar şi inimile,
slabe, ni s-au uscat. I Ca şi ochii boilor, albi, de pe hat... li N-a mai plouat.
Doamne, te-am chemat, I Nu ne mai auzi? Glasurile s-au uscat, I Dar, din colbul
trupurilor noastre de mâine, I Fă, Doamne, îngerilor Tăi pâine„." (anul II, nr. 8,
august 1943, p. 367); Traian Chelariu, Scrisoare poeţilor bucovineni: „[„.] Tot ce
ne vine limpede, de-a dreptul I din suflet, e curat ca diamantul I căruia doar
răbdarea şi-o adaugă I şlefuitorul priceput să-nchidă I numai atât cât trebuie din
ape. li Şi-n orice faptă să ne fie laudă I blajina-ncredere-n frumos şi bine. I Să fim
ce suntem şi ce-am fost: ţăranii I întorşi cu plugul vorbei în ogoare I înălbăstrind de
vise şi de doruri. I Şi cine trage brazda, să nu-i pese, I iar cine-aruncă bobul să nu
creadă I că e-n zădar tot pasu-i, chiar când alţii I în snopi de aur munca-i o să lege"
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(anul II, nr. 8, august 1943, p. 377); Teofil Lianu, Moartea gravorului iconar:
„Sufletul se aşterne în carte, I Viers auriu ca romaniţa, I Fluier de fag, să-l ştie
mioriţa, I Viers ars de dor şi de moarte. li Liniştea gândurilor se distramă I Printre
fagi, printre uluci şi mesteceni; I Sângele din inimă trece-n I Lutul cald, ca-ntr-o
vamă. li Iarba se leagănă, se leagănă, I Freamătule mulcom, e moale; I Crengile se
lasă mai pe poale, I Luna trece prin vis galbenă" (anul II, nr. 9, septembrie 1943,
p. 422); B. Frunte, Scrisoare tristă şi săracă: „Frate Ioane, I Mi-e scrisul tot ca-n
clasa doua primară; I Poate mai tremurat, I Că mâna care astăzi ară I Nu mai
învârteşte praştia ca odinioară ... I [ ... ]li Dar tot îţi scriu, frate Ioane, I Care rătăceşti
spre alte zări albastre ... I Poate eşti mai aproape de noi I Şi ciutura înţelegerii tale I
Coboară poate mai uşor în fântâna sufletelor noastre ... li Vezi tu, hleiul ăsta din
care I Mai ieri, adeseori, I Făceam cocoloaşe, stele şi sori, I Astăzi mă ţine de
picioare I Şi mă logodeşte cu sărăcia, I Că nu ne mai rodeşte, Ioane, câmpia I Şi
copiii cresc ca nişte buruieni I Împrejurul bordeiului sărac I În care mămăliga e mai
sfântă ca un cozonac! li[ ... ] Degeaba ne mai încălzeşte soarele, I Când n-avem cu
ce ne ara, Ioane, ogoarele!. .. I Tare-i departe Dumnezeu şi bătrân I De nu mai vede
nici n-aude ce ne doare, I De parcă n-am avea niciun stăpân! I Ştiu că şi strigătul
acesta e de prisos, I Dar scrisoarea asta e un spin, pe care l-am scos I Din inimă şi
ţi-l trimit azi ţie I Să vezi şi tu dacă mai avem zile I Pentru viaţa asta pustie ... " (anul II,
nr. 9, septembrie 1943, p. 436--437); B. Frunte, Cântec de leagăn: „Trandafir
crescut în casă, I Leagănu-i cuprins de soare ... I Îngerii în stol se lasă, I Pază pentru
altă floare; I Nani, nani, pui de fag, I Răsărit din neam iobag! li Ţara ta cu visuri
pline I O străbatem orişicând, I Îndemnaţi de zări senine I Ce le porţi în ochi şi-n
gând. - I Să te ţină Dumnezeu, I Dragul nostru curcubeu! li Ne-ntinzi mâna, - o
poveste - I Iar surâsul cristalin IE luceafărul pe creste, I Îmbătat de-al nopţii vin ... I
Nani, nani, hopa sus!. .. I Viaţa-i ieslea lui Isus. - li Toată liniştea rurală I Ţi-o dau
codrii de aproape ... I Luna-ţi pune-n păr beteală, I Ceru-n ochi albastre ape! I Nani,
nani, dormi uşor I În copaia de ogor! li Dormi şi mare când te-i face, I Să fii aprig
grănicer; I Azi ţi-aducă svon de pace I Toamna care creşte-n cer! I Somnul tău uşor
de rouă I Te trezească-a ţară nouă! I Soarele arată seara I Cât ne-a fost odată
Tara ... " (anul II, nr. 11, noiembrie 1943, p. 549-550); George Drumur, Bucovina j 944 -: ,,În creştetul dorului fagii de ceaţă I acoperă pământul rănit de la nord. I Ce
mai cuprinde sufletescul fiord I din ce a fost cândva bucurie şi viaţă? li Vesele
livezi au adumbrit în gânduri I lângă satele schilodite de furtună - I numai seara
umbrele-şi adună I legănându-le rânduri, rânduri. li Gemând de încremenită arsură, I
ci zidurile frânte spre cer, I oraşul se-ngroapă sub fier, I sub viscol, sub stele, sub
ură ... li Enorme amurguri se pierd în Ţeţin - I acolo e plâns, e moarte, e vis. I
Numai Dumnezeu din mănăstiri s-a deschis, I luminând Bucovina puţin. li Acolo
mi-i inima, o simt, o aud - I acolo mi-s toate copilăriile, - I şi-au început să crească
bălăriile, I de când au plecat oamenii spre sud. li Şi numai eu, numai noi I vom
despietri din blestem visul, I acolo ne vom regăsi paradisul I numai eu, numai noi".
(anul III, 4, aprilie 1944, p. 171 ); Dragoş Vicol, L-am întâlnit pe tata pribeag... :
„L-am întâlnit pe tata, pribeag, I Cu plugul, un pumn de sămânţă şi trei ramuri de
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fag, I Drumuia prin vânturi tăcut şi bătrân: I Îi mirosea fruntea-a pădure însingurată
şi-a fân, I Inima-i strângea ploi în ea ca un burete I Şi totuşi buzele i se uscau de
depărtări şi de sete ... I I-am strâns mânile uscate în mânile mele I Şi i-am simţit în
sânge izvoarele noastre luminate de stele ... li - Unde te duci, tată bun, tată drag? I
Unde-ţi duci anii şi plânsul, tată pribeag? li Pe-o colină de soare a poposit: I Şi-a
făcut cruce mare cu obrazul spre răsărit, I A-nfipt cele trei ramuri de fag în pământ I
Şi-a pornit apoi brazdă cu plugu-n arşiţă şi-n vânt. I Şi-a scuturat palmele să se
prelingă izvoarele-n lut, I Stelele să se împrăştie-n ierbi, - nevăzut; I A aruncat
sămânţa şi-a-ngenunchiat plângând: I Ce vo)buri amare zăgăzuia oare în gând?// Ce faci, tată bun, tată drag ca lumina? I - Imi mut lângă Dumnezeu bătrâneţea şi
Bucovina .... " (anul III, aprilie 1944, p. 172); Gruia Bodnărescu, Întoarcere târzie:
„Gonesc anii ca ispitele pe drumul cu ciulini I Şi ne trezim cu frunţile albe de
ninsoare, I Cerşind cu mâni rănite din aceleaşi ogoare I Şi din acelaşi cer o vieaţă
tristă cu bizare vini. // Şerpii urii ne muşcă ... Cresc răzbunării palate. I În tină
ne-mbie năravuri fără popas. I Spre iad urlă păcatele lugubru-n aspru impas I
Călcând făţiş peste paharul credinţei curate. li Diabolic ne târâm, omide, răzuind
azururi. I Credinţă, dragoste, zei, având ace[ e ]şi soarte: I Pe cruce, în cuie, în vaicăr
de moarte, - I Fiind pângărite, mişelnic, de-a pururi .. .// Târziu, în domuri întorşi,
flămânzi de albă iubire, I Spre ceruri sui-vom, în plâns, rugă de convertire" (anul III,
aprilie 1944, p. 173); Dragoş Vicol, Ram de fag însângerat: „Ram de fag,
însângerat, I rană pe obraz de leat, I îţi simt plânsul trist sub stea I tremurând pe
fruntea mea ... " (anul III, V, mai 1944, p. 185-187); Emil Zegreanu, Pribeag:
Poezia este dedicată „prietenilor [săi], bucovineni": „Cu ochi de haiduc I Mă duc,
mă tot duc, I Subt ceruri de moină, I Cu sufletul doină.// Mă împresoară I Pe triste
poteci I Surele ceţuri I Cu braţele reci. li Mi-e inima criptă I Şi dorul ucis, I Jalea
mi-e soră I Şi viaţa, abis. //Când ochii mei plâng, I Faţa-mi îngrop I În pânzele zării I
Ca-ntr-un prosop. li În zale de foc I Vreau să mă-mbrac, I Drum de lumină I prin
besnă să-mi fac. li Putrede graniţi I O să sdrobesc, I Pământ cotropit I Să desrobesc. li
La sufletul meu I Din nou să-l adun I Şi soarele iar I pe cer să i-l pun" (anul III, 6,
iunie 1944, p. 21 O); D. Vătămanu, Scrisoare: „Frate, ce rătăceşti singur şi departe, I
Pe drumul ţării fără fagi, cu poienele deşarte, I Cândva palmele şi ochii tăi vor
mângâia spicul din ogor, I Căci toamnele tale trebu[i]e să rodească aşteptat belşug, I
Pe când ale mele mă lasă la marginea vieţii, ca pe-un răzor, I Şi mâine, cu caietele
scrise, îmi voi arde sufletul pe rug". (anul III, 7 iulie 1944, p. 250); Emil Zegreanu,
Tatăl nostru: „Tată nostru carele I Arzi pe ceruri soarele, I Şi sameni ogoarele I Să
hrăneşti popoarele, li Dai lumină florilor I Şi freamăt cărărilor, I Mulgi în ţarcul
zărilor I Ugerele norilor,// Creşti în spicul grâului I Boabe cât albinele, I Cânţi în
valul râului I Şi-modeşti colinele. //Primăverilor le faci I Haina sărbătorilor, I Umpli
cupele de maci I Cu sângele zorilor, li Vremea-nani o socoteşti I Şi ne-o-mparţi cu
zilele, I Cu număr le-orânduieşti I Ca-ntr-o carte filele. // Cu ai dragostei fiori I
Inima ne-o răscoleşti, I Şi-n visări de-atâtea ori I Sufletul ni-l amăgeşti. I De mai
poţi să faci minuni I Cu puterea Ta divină, I Schimbă-ne lutu-n lumină, I Să fim
îngereşti de buni. // Azi, Prea Milostiv Stăpâne, I Ruga mea spre Tine suie: I Visul
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restignit în cuie, I Fă-l să se-mplinească mâne". (anul lll, 8, august 1944, p. 271 );
George Sidorovici, Cântec pentru Bucovina: „Tânjeşte hojma doru-amar în sânge I
Astăzi nu mai pot cânta şi nu pot plânge. I Ţugăresc în vis Rarăuri cât lumina I Şi
mă duce gându[I] hojma-n Bucovina. li Tulbure e zarea, mamă, cum e cirul I Şi e
acră pâinea ca stejia şi ştirul. I Pe jerăgai mă zvârcolesc şi-n bolbotine, I Că mă ard
în suflet albastre Bucovine. li Dintre duzii bolnavi, aud în or[i]ce sară, I Când
porneşte visul vagabond prin ţară, I Chiuind cu vântul peste munţi şi văi: I «Nentumăm la toamnă-n Bucovina, măi!»" (anul III, 8, august 1944, p. 288); George
Drumur, Întomnări bucovinene: „Au întomnat miresmele în Bucovina I şi
heruvimii Dragomimei şi gorunii; I fântânile coboară, ocolind colina, I fuioarele de
ceaţă-n ştreşinile prunii ... li De lângă strane s-au desprins în vagi stihii I tristeţile
acelor oameni, de atunci, - I alăturea de inimă şi lângă prunci, I pe care foamea
albă i-a făcut stafii. li Lângă tulpini de stele nimeni nu-i la pândă, I toţi arborii - au
căzut în ceţuri de furtună - I nici coamele de cerb nu are cin-să vândă I şi stau aşa,
ca anii; nimeni nu-i adună. li În Bucovina totul se întunecă, I dumbrăvile colorilor
rodesc încet - I numai vo[i]evodul de la Putna spune că I arzândele dureri au gură
de profet..." (anul III, nr. 9-1 O, septembrie - octombrie 1944, p. 297); Dragoş,
Vicol, Scrisoare în cer, tatei... : „Nu ştiu când ai plecat slab şi cărunt, I moşneag cu
ochii albaştri, inima dalbă şi pasul mărunt; I nu ştiu când ai plecat I cu clopotele
fluturând prin sat... I Am simţit doar în sânge o răscolire de întinderi deşarte, I un
chiot pădurean lunecat peste freamăt de moarte ... I Pe lângă tâmpla mea treceau
clipele şi plumbii I şi Dumnezeu îşi culegea dintre arme porumbii. I Se legăna ceru-n
vâltoare de purpură spre apus I şi mi-a şoptit sângele: frate, bătrânul s-a dus!. .. I
Cine-a rămas lângă vorba livezilor domn, I pentru cântecul serilor legănat în
hamacuri de somn? I Cine-a rămas să chiu[i]e ţărăneşte-n pomăt I cu toamnele
şi-mbobocirile albe de omăt? I Cine mai strânge poveştile ude de ploi I în amurg de
no[i]emvrie la desfăcut de păpuşoi? ... I Tată cărunt ca bruma ce arde tomnatec
pe-ogoare, I mi-i inima - o creangă - aplecată pe-o sură vâltoare; I pumnii mei bat
puternic în noi dimineţi, I fruntea o flamură dusă prin vânt şi prin ceţi ... I mâine,
poimâine, am să pornesc poate şi eu I cu-o schijă în coaste, spre curţile lui
Dumnezeu: I aşteaptă-mă, tată, la poartă în fiece zori, I (drumu[i]esc spre înalturi
atâţia feciori!. .. ) I când voi intra să mă-ntâlnesc cu tine, I să fim amândoi printre
flori, printre morţi şi lumine ... " (anul III, 9-1 O, septembrie - octombrie 1944,
p. 317); Ştefan-Ioan Dascălu, Psalm: „Către Tine, Doamne, îmi îndrept privirea I
Ochilor mei tulburi, negri de păcate, I Ca un rob, Stăpâne, să-Ţi cer mântuirea I
Neamului meu astăzi ros de nedreptate. li Vorba mea schiloadă n-o trimit spre Tine I
Să-mi prefaci în aur fruntea mea de lut, I Nu pentru durerea-mi vrea să mi
se-nchine I Sufletul meu, Doamne, sol nepriceput. li Ci Te rog cu lacrimi pline de
credinţă I Să ne duci destinul veşnic înainte, I Să ne dai în lupte sorţi de biruinţă, I
Binecuvântarea să ne-o dai, Părinte! li Să ne dai putere să lovim duşmanii I Şi să
zidim trainic vechile hotare, I Faima neştirbită să ne-o ducă anii, I Iară noi de-a
pururi Te-om slăvi-n altare. li Către Tine, Doamne, îmi îndrept privirea I Ochilor
mei tulburi, negri de păcate, I Ca un rob, Stăpâne, să-Ţi cer mântuirea I Neamului
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

15

„Revista Bucovinei",

Cernăuţi

-

Timişoara,

ianuarie 1942 - februarie 1945

35

mei astăzi ros de nedreptate". (anul III, 9-1 O, septembrie - octombrie 1944,
p. 327); Dragoş Vicol, Biserică pentru lacrimile mamei: „Iar te-aud I trecând prin
frunzişul grădinii, ud I de lacrimile curse pentru mine„. I mamă, tu nu ştii pe unde
inima mea I creşte ca o floare însângerată sub stea; I nu ştii pe unde ascult visurile
şi svonul I sângelui pe care mi l-ai dat: I câte drumuri bat I nici unul nu
mă-ndreaptă către tine„. li „.Aici lângă rarişte de molid pădurean I am început să
zidesc cu sufletul şi soarele I biserică mică: turlă-i pun gând şi alean; I pridvor:
seara-nstelată şi izvoarele. I Şi-am să tencuiesc în catapeteazmă I chiotul meu după
tine, mireasmă I de câmp, câmp înflorit, volovăţean„. I Iar în altar: steaua mea de
zodie I s-o poţi mângăia cu mâna, ca pe-o rodie„. I Pentru lacrimile tale zidesc
biserică, mamă I cu ochii albaştri ca ai Mariei Fecioare, I să-mi găseşti aici printre
frunze şi isvoare I inima prinsă-n lumini ca-ntr-o ramă„. li Sfinţeşte cu zâmbet
biserica, mamă„." (anul III, 11-12, noiembrie - decembrie 1944, p. 349);
E. Zegreanu, N-aveţi atâtea roţi: „Voi nu aveţi atâtea roţi câţi Hori[e]a I Puieşte
neamul meu însângerat, I Nu veţi putea nicând strâmba istoria I Ţăranului cu frunte
de-mpărat. li Nici fluiere n-aveţi câţi Iancu-aşteaptă I Să rătăcească printre munţi
doinind, I De-a fraţilor urgie-nnebunind I Ca şi de soarta neamului nedreaptă. li
Chiar cerul de ne-ar pune stăvilare I L-om prăbuşi peste durute graniţi, I Zori alte
vom aduce-n sacre raniţi I Şi soare altul vom aprinde-n zare". (anul IV, 1-2,
ianuarie - februarie 1945, p. 2); Gruia Bodnărescu, Rămas bun, versuri, p. 21-22
(„S-au tulburat vremile, năpădind ceaţă I peste tot ce în noi se numea viaţă. [„.] li
Rămas bun, mamă, tată şi fraţilor mei, I rămas bun, plopilor gingaşi şi-nalţilor tei! I
Rămas bun, lume banală, I chinuită în hăul cu smoală! I Rămas bun, copilă mică şi
albă, I ce-ţi strângi iubirea în salbă, I şi să m-aştepţi, căci voi veni odată I când ţara
va fi de alt soare scăldată"„. li [„.] li Rămas bun!.„ Pe drum aspru, dar trist, I
trebu[i]e să sânger pe urme de Cluist, I mâne, poimâne când merg, I hotare nedrepte să
şterg!.„" (anul IV, 1-2, ianuarie - februarie 1945, p. 21-22; D. Vătămanu, În
poarta de la drum. Rondei: ,,În poarta de la drum, tata a dăltuit o cruce mare I Şi
palmele aspre i-au sân~erat adânc şi greu, I Purta, sub pleoape ude şi-amorţite,
destrămare. I Plângea. lşi întoarse ochii să nu-l văd şi eu. li I se împietriseră în
~olţul gurii desnădejdi amare, I Iar obrajii i se scăldau în ape tulburi de curcubeu. I
ln poarta de la drum, tata a dăltuit o cruce mare I Şi palmele aspre i-au sângerat
adânc şi greu. 11 Dus pe gânduri, am stat lângă el privind mereu: I - De ce faci, tată,
crucea asta când ne urci în care? I - Plecăm în pribegie şi lăsăm stăpân pe
Dumnezeu! I Lacrimile mi-au căzut, în aşchi[i]le de lemn, mustrare. li În poarta de la
drum, tata a dăltuit o cruce mare" (anul IV, 1-2, ianuarie - februarie 1945, p. 29).
„Revista Bucovinei" publică proză scurtă, fragmente de roman („proză
beletristică"), semnate de George Antonescu, Refugiu (anul I, nr. 1, ianuarie 1942,
p. 14-21); N. Tcaciuc-Albu, Acasă (anul I, nr. 2, februarie 1942, p. 42-49); Traian
Cantemir, În urma anilor (anul I, nr. 3, martie 1942, p. 83-89); Aurel V. Sânger,
Ochii (anul I, 6, iunie 1942, p. 257-263); George Zamfira Antonescu, Fugarii,
fragment (anul I, 7, iulie 1942, p. 295-300); Dragoş Vitencu, Pentru începutul
Cernăuţi/or, fragment din Cronica romanţată a târgului Cernăuţi/or (anul I, nr. 8,
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august 1942, p. 317-321); Tr. Cantemir, Scadenţă prelungită (anul I, nr. 8, august
1942, p. 323-331; George Drumur, Şi nebeleţile pot fi, câteodată, adevărate„.
(anul I, nr. 9, septembrie 1942, p. 357-364); George Antonescu, Disperaţii (anul I,
nr. 1O, octombrie 1942, p. 392-402); A. Bogaci, Larva (anul I, nr. 11, noiembrie
1942, p. 430-434 ); Liviu Marian, Răzbunarea (anul II, nr. 1, ianuarie 1943, p. 5-8);
Aurel Sânger, Sfânta Vineri (anul II, nr. 1, ianuarie 1943, p. 38-44); Areta Bâcu,
Livada bunicii (anul II, nr. 2, februarie 1943, p. 78-80); Aurel Sânger, Balaurul
(anul II, nr. 3, martie 1943, p. 133-141); Iraclie Porumbescu, Pronumele meu
străin, mântuitor (anul II, nr. 4, aprilie 1943, p. 157-167); Dragoş Vitencu,
Părintele /rac/ie, fragment din Viaţa fără noroc a domnişorului Ciprian (anul II,
nr. 4, aprilie 1943, p. 169-174); G. Antonescu, Spre ţărmul de lumină (anul II, nr. 4,
aprilie 1943, p. 192-196); A. Bogaci, Pânza de păianjen, fragment din romanul
Schelete de fier (anul II, nr. 5, mai 1943, p. 231-236); Dragoş Vitencu, „ Cyprian,
Sohn des Herakles ", proză, fragment din Viaţa fără de noroc a domnişorului
Ciprian (anul II, nr. 6, iunie 1943, p. 268-271 ); Aurel V. Sânger, Măriuţa (anul II,
nr. 6, iunie 1943, p. 291-298); Teodor Plop, Sinteze fatale (anul II, nr. 8, august
1943, p. 378-383); Aurel Vasiliu, Pan Lazăr (anul II, nr. 9, septembrie 1943,
p. 423-426); Dragoş Vitencu, Soseşte domnul Carol Miculi„., fragment din
volumul Viaţa fără de noroc a domnişorului Ciprian„. (anul li, nr. 1O, octombrie
1943, p. 463-470); George Antonescu, Viesparul, fragment (anul II, nr. 11,
noiembrie 1943, p. 551-558); Aurel Vasiliu, Idol năruit (anul II, nr. 11, noiembrie
1943, p. 561-566); Aurel Vasiliu, Dragoste şi moarte (anul II, nr. 12, decembrie
1943, p. 586-601); Traian Cantemir, Înnegurări din senin (anul III, nr. 1, ianuarie
1944, p. 26-34); Procopie Jitariu, Nevoia (anul III, nr. 2, februarie 1944, p. 85-90);
S. Anton, Febră (anul III, nr. 3, martie 1944, p. 141-148); Petru Rezuş, Bejenirea
Rădăuţului, fragment din romanul Târg bucovinean (anul III, nr. 5, mai 1944,
p. 187-189); Areta Bâcu, Episod banal (anul III, nr. 5, mai 1944, p. 191-193);
Dragoş Vitencu, Cincisprezece august 1871, fragment din Viaţa fără de noroc a
domnişorului Ciprian (anul III, nr. 8, august 1944, p. 272-277); Vasile Ţigănescu,
Crucea lui Bângău (anul III, nr. 8, august 1944, p. 278-283 (datată iulie 1944,
proza se publică pentru prima oară aici); George Sidorovici, Evadare (anul III,
nr. 9-10, septembrie - octombrie 1944, p. 322-326); Petru Rezuş, Drumuri
rădăuţene (anul III, nr. 11-12, noiembrie - decembrie 1944, p. 345-348); Dominic
Cerna, Moş Grigore Vindereu, fragment (anul III, nr. 11-12, noiembrie decembrie 1944, p. 363-365); George Sidorovici, Pământul (anul IV, nr. 1-2,
ianuarie - februarie 1944, p. 22-27).
„Revista Bucovinei" promovează şi teatrul scurt în paginile sale. Aici,
profesorul N. Tcaciuc-Albu publică Matematica superioară, comedie într-un act, a
cărei „acţiune se petrece în Cernăuţi, într-un salonaş din casa d-lui Popescu, în anul
1938" (anul I, nr. 12, decembrie 1942, p. 457-468) şi Don Juan, poemă dramatică
într-un act (anul III, nr. 9-1 O, septembrie - octombrie 1944, p. 298-317), iar Neculai
Tăutu, Premiul I B, farsă într-un act (anul III, nr. 3, martie 1944, p. 127-140).
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Învecinate, sub aspect tematic, sunt tot aici şi alte materiale: memorialistică,
documente, corespondenţă: Alexandru Vitencu, Zapis de vânzare din 1790, zapis
din colecţia de documente a familiei Ioan Baloşescul din Cornăreşti, judeţul
Storojineţ (anul I, nr. 3, martie 1942, p. 91 ); Alexandru Vitencu, Zapis de schimb
vecinic din 1827, document din Colecţia de documente a lui Ioan Samson din
Bărbeşti, publicată parţial în „Gazeta mazililor şi răzeşilor", 1910-1914 (anul I,
nr. 4, aprilie 1942, p. 122-123); N. Vlădulescu, Prim Germania de astăzi. Garmisch,
însemnări de călătorie (anul I, nr. 4, aprilie 1942, p. 125-127); Leca Morariu,
Simeon Florea Marian către Constantin Morariu (I), corespondenţă (anul I, nr. 8,
august 1942, p. 313-315); Alexandru Vitencu, Zapis din Va/oca p./C. 1814,
document din colecţia inginerului hotarnic Dim. Gramatovici din Cernăuţi (anul I,
nr. 8, august 1942, p. 332-333); Leca Morariu, Simeon Florea Marian către
Constantin Morariu (II), corespondenţă (anul I, nr. 9, septembrie I 942, p. 36Cr370);
Oreste Gherasim, V Gherasim la Viena. Amintiri despre fratele meu (anul II, nr. 2,
februarie 1943, p. 5Cr58); Alexandru Vitencu, Documente vechi în Bucovina (anul II,
nr. 4, aprilie I 943, p. I 85-189); Leca Morariu, T Robeanu cătră Teofil Pătraş
egumen Putnei, scrisoare din 1904 (anul II, nr. 5, mai 1943, p. 216-217); Leca
Morariu, O inedită scrisoare a lui C. Porumbescu (anul II, nr. 6, iunie 1943,
p. 264-267); Alexandru Vitencu, Zapis de vânzare din Va/oca p./C. 1826,
document din Colecţia inginerului hotarnic Dim. Gramatovici din Cernăuţi (anul II,
nr. 6, iunie 1943, p. 300 („Zapisul de [mai] sus ne arată că tradiţia românească se
menţine nealterată în Bucovina de nord încă 50 de ani după ocuparea acestei
provincii şi actele de interes particular se redactau în neaoşa limbă românească,
fiind autentificate ca atare de către autoritatea statului. Această stare de lucruri o
putem urmări neschimbată, în baza documentelor ce ne stau la dispoziţie, până
după anul I 850 în satele dintre Prut şi Nistru şi pe Valea Ceremuşului");
N. Tcaciuc-Albu, O amintire despre Mihai Teliman (anul II, nr. 7, iulie 1943,
p. 322-324); N. Tcaciuc-Albu, O amintire despre Iancu Flondor (anul II, nr. 11,
noiembrie I 943, p. 518-520); Maximilian Hacman, Amintiri din zilele Unirii:
11 octombrie 1918 (anul II, nr. 11, noiembrie 1943, p. 530-532); Claudiu Usatiuc,
Amintiri din zilele Unirii: Peste Măgura Tihuţei spre Arad (anul II, nr. 11,
noiembrie 1943, p. 533-539); Leon Goian, Viaţa mea muzicală - 1850-1908 -,
însemnări închinate iubitei mele viori, fragment din manuscrisul autorului,
traducere din limba germană de Emanoil Iliuţ (anul II, nr. 12, decembrie 1943,
p. 581-585); Dragoş Protopopescu, Teatrul Naţional din Cernăuţi (anul III, nr. 3,
martie 1944, p. 120); Victor Ion Popa, Frânturi de amintiri (anul III, nr. 3, martie 1944,
p. 121-124); Leca Morariu, Hoinar, continuarea memorialului din „Făt-Frumos",
1943, 180- I 89 (anul III, nr. 7, iulie 1944, p. 23Cr240); Leca Morariu, Ep. Bucevschi
în scrisorile Mărioarei Raţiu-Porumbescu (anul III, nr. 2-10, septembrie octombrie 1944, p. 328-330); Procopie Jitariu, Note şi impresii dintr-o călătorie.
Praga (anul III, nr. 9-1 O, septembrie - octombrie 1944, p. 331-333 ); Aurel George
Stino, Două scrisori literare din 1905 (anul III, nr. 9-10, septembrie - octombrie
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1944, p. 336-338); Leca Morariu, De-ale Mărioarei Raţiu-Porumbescu (II)
(anul IV, nr. 1-2, ianuarie - februarie 1944, p. 39:-40).
În spiritul vremii, „Revista Bucovinei" manifestă interes pentru folclor. Fără
o viziune clară, însă, asupra domeniului şi fără colaboratori consecvenţi, redacţia
întreţine, cu puţine excepţii, o pagină distinctă de Folk/or. Aici se tipăresc: Amarul,
Dragoste, Străina, cântece din Colecţia P. Jitaru (culese din Berchişeşti şi
Mănăstirea Humorului) (anul I, nr. 2, februarie 1942, p. 52); Drăguţul, Urâtul,
cântece din Colecţia P. Jitaru, culese din Berchişeşti (anul I, nr. 3, martie 1942,
p. 92); Procopie Jitariu, Poveste, proză folclorică din Berchişeşti (anul I, nr. 4,
aprilie 1942, p. 129-130); Ghiţă, cântec din Colecţia P. Jitariu, „ieşit pe timpul
ocupaţiei ruseşti", comunicat de un elev-ucenic din Horbova, judeţul Dorohoi (anul I,
nr. 6, iunie 1942, p. 265); Dragoste, cântec din Colecţia P. Jitariu (anul I, nr. 7,
iulie 1942, p. 301; Avere, Batista, texte comunicate de elevul Mihai Teodor din
satul Horbova, judeţul Dorohoi (anul I, nr. 7, iulie 1942, p. 302); L. Bodnărescu,
Căutarea gazdei, fragment din lucrarea Câteva datini de Crăciun şi Anul Nou,
aflată sub tipar (anul II, nr. 12, decembrie 1943, p. 604-606); Pr. Jitariu, Rea
ştiinţă, legendă, culeasă din Berchişeşti, judeţul Suceava (anul II, nr. 12, decembrie
1943, p. 609-611 ); P. Jitariu, Poveste cu Maica Domnului, creaţie provenită din
comuna Malineşti, judeţul Hotin (anul III, nr. 3, martie 1944, p. 161-163). O
menţiune aparte facem pentru o variantă din Colecţia P. Jitariu, Neamul, doină de
înstrăinare, comunicată de ucenicul Gh. Prelipcean din Horodnicu de Jos, judeţul
Rădăuţi: „- Frunză verde trei migdale, I Hai, mândruţă,-n pas mai tare I Că vine
Dunărea mare. li - Las să vie, să mă mâie, I N-am mamă să mă mângâie, I Nici
tătuţă să mă ţâie. li Am un frate şi-i departe, I Mare munte ne desparte. li - Dealule
mândru frumos, I Scoboară-ţi fruntea mai jos, I Să se vadă sat cu sate I Ca să-l văd
şi pe-al meu frate; li Că de când nu l-am văzut, I Carnea pe mine-a scăzut; I Carnea
şi ciolanele I Şi toate puterile. li Să vreau a mă cântări, I Nici o litră n-aş găsi, I Nici
o litră, nici un dram: I Toate-au ars de dor de neam" (anul IV, nr. 1-2, ianuarie februarie 1945, p. 37) 11 • De menţionat sunt şi creaţiile din folclorul războiului şi cel
al soldaţilor bucovineni. Unele texte publicate aici provin din nordul Basarabiei
Uudeţul Hotin), fiind comunicate mai ales de către elevi cernăuţeni, originari din
acest ţinut.
11
Vezi, între altele, Vasile I. Schipor, Bucovina istorică. Aspecte istoriografice în lumina unor
izvoare folclorice, 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. 162-163. Una dintre concluziile
formulate aici este valabilă şi pentru „realitatea" din imaginarul colectiv la care textul face trimitere:
,,Întreaga toponimie (hidronime şi oiconime) din folclorul cercetat poartă amprenta conştiinţei unităţii
spaţiului românesc: Dunăre, Nistru, Olt, Prut, Suceava; Baia Mare, Braşov, Buzău, Cernăuţi, Dorohoi,
Fălticeni, Galaţi, Iaşi, Timişoara. Este încă o dovadă că orizontul spiritual comun a fost consolidat
permanent prin legături [diverse], complementare, cu Ţara".
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Valoroase, multe de un real interes şi astăzi pentru cercetarea ştiinţifică sunt
articolele şi studiile publicate de „Revista Bucovinei" în paginile sale. Dintre
acestea: Leca Morariu, „Astra" Bucovinei, conferinţă rostită la Universitaea-Radio
Bucureşti în 14 noiembrie 1941 (anul I, nr. l, ianuarie 1942, p. 4--12); Aurel
Vasiliu, Câţiva colegi de-ai lui Eminescu la Cernăuţi (anul I, nr. 2, februarie 1942,
p. 34--39); Aurel Vasiliu, Biblioteca gimnaziaştilor lui Ar. Pumnul (anul I, nr. 3,
martie 1942, p. 72-81 ); Traian Cantemir, Reflexe folclorice în poezia lui Şt. O. Iosif
(anul I, nr. 4, aprilie 1942, p. l 05-114 ); C. Loghin, Lepturarele lui Aron Pumnul
(anul I, nr. 5, mai 1942, p. 138-160); Leca Morariu, Veronica Miele, cuvânt rostit
la 25 martie 1942 la Societatea Doamnelor Române din Cernăuţi (anul I, nr. 5, mai
1942, p. 162-170); Aurel Vasiliu, Alte cărţi dăruite de Mihai şi Nicu Eminovici
bibliotecii gimnaziaştilor din Cernăuţi (anul l, nr. 5, mai 1942, p. 192-204); Traian
Cantemir, Cezara şi Luceafărul lui Eminescu (anul I, nr. 5, mai 1942, p. 206-218;
N. Tcaciuc-Albu, Goethe şi Eminescu (anul I, nr. 5, mai 1942, p. 2[9-245);
C. Loghin, M Eminescu şi A. Pumnul (anul I, nr. 7, iulie 1942, p. 282-293);
Augustin Z. N. Pop, Casa lui Pumnul (anul I, nr. 8, august 1942, p. 334-337);
Augustin Z. N. Pop, Panait Istrati, evocarea scriitorului la împlinirea a şapte ani de
la „trecerea [sa] pământească" (anul I, nr. IO, octombrie 1942, p. 405-407); Aurel
Vasiliu, Danii pentru biblioteca gimnaziaştilor lui Pumnul (anul I, nr. 11,
noiembrie 1942, p. 418-426); D. Moldovanu, Liviu Marian în Basarabia (anul li,
nr. I, ianuarie 1943, p. 13-15); Augustin Z. N. Pop, Despre Aglaea Eminescu, sora
poetului - în Bucovina (anul II, nr. I, ianuarie 1943, p. 19-35); Petre Luţa,
Bucovina văzută de F. X Knapp (anul li, 2, februarie 1943, p. 66-77); Augustin
Z. N. Pop, Despre Aglaea Eminescu, sora poetului - în Bucovina, continuarea
studiului (anul II, nr. 2, februarie 1943, p. 81-89); Leca Morariu, Epaminonda
Bucevschi în corespondenţa lui cu C. Porumbescu (anul II, nr. 3, martie 1943,
p. I 02-111 ); Ion Cârdei, Rânduri pentru opera lui Bucevschi (anul li, nr. 3, martie
1943, p. 114--119); Petre Luţa, Portretele lui Ep. A. Bucevschi (anul II, nr. 3, martie
1943, p. 122-130); Tr. Cantemir, O stihuitoare bucovineancă uitată: Elvira Lomoş
de Reuss (anul II, nr. 4, aprilie 1943, p. 177-182); Ion Negură, George Popovici,
cercetător al vechiului drept românesc (anul II, nr. 5, mai 1943, p. 218-226);
Ion Luţa, Sculptoru/ Ion Pâş/ea (anul II, nr. 5, mai 1943, p. 238-245);
Silvia Bălan-Brătianu, Stupea lui Ciprian Porumbescu (după amintirile unui
contemporan) (anul li, nr. 6, iunie 1943, p. 272-285); G. Maxim-Burdujanu,
C. Porumbescu în sculptura Bucovinei (anul II, nr. 6, iunie 1943, p. 288-289);
Augustin Z. N. Pop, Psalmi şi psaltiri versificate în Europa (anul II, nr. 7, iulie
1943, p. 327-344); Ion Negură, Mărturii recente cu privire la continuitatea
poporului român în Dacia (anul II, nr. 9, septembrie 1943, p. 416-420);
G. Nimigeanu, Consideraţiuni antropogeografice asupra Bucovinei (anul II, nr. IO,
octombrie 1943, p. 473-488); Aurel Vasiliu, Adnotări pe marginea începuturilor
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literaturii în limba română (anul II, nr. 1O, octombrie 1943, p. 490--496); George
Tofan, Noi şi ei, articol reprodus din «Junimea literară», nr. 7-9, 1911 12 ; Dragoş
Vitencu, „Junimea literară", articol de evocare (anul III, nr. 1, ianuarie 1944,
p. 17-18); Leca Morariu, Un lustru de „Junime literară" (1923-1927), articol
(anul III, nr. 1, ianuarie 1944, p. 22-23); Eudoxiu Hurmuzachi, Uciderea lui
Mihai Viteazu[/], fragment din Geschichte der Rumanen (anul III, nr. 2, februarie
1944, p. 52-53); Traian Cantemir, Românii din Valdarsa şi Jeiăn. Istoric (anul III,
nr. 2, februarie 1944, p. 56--68); Leca Morariu, Ean şi eanu, articol, consideraţii
privind numele proprii derivate cu aceste sufixe (anul III, nr. 2, februarie 1944,
p. 93-94); Aurel Vasiliu, Trupa Tardini în Cernăuţi acum optzeci de ani (anul III,
nr. 3, martie 1944, p. l 1~114); C. Loghin, Petre Liciu (anul III, nr. 3, martie 1944,
p. 116--119); Augustin Z. N. Pop, Misionari bucovineni. Dimitrie Scurei (anul III,
nr. 3, martie 1944, p. 152-159); Maria Verona, O româncă din Bucovina:
Eufrosina Petrino, născ[utăj Hurmuzachi, evocare (anul III, nr. 4, aprilie 1944,
p. 174-182); Dragoş Vitencu, Vivat Academia!, evocare a vieţii studenţeşti de la
Cernăuţi, „un Heidelberg românesc" (anul III, nr. 6, iunie 1944, p. 204-208);
M. Şesan, Bucovina culturală, o radiografie a mişcării culturale din Bucovina de
la începutul anilor 1940 (anul III, nr. 6, iunie 1944, p. 211-214); Claudiu Usatiuc,
,,Noi suntem românii bucovineni, puţini la număr şi săraci, ameninţaţi în existenţa noastră
de valurile apelor tulburi ce se rostogolesc dinspre nord, ameninţaţi în plăpânda noastră
cultură naţională de o cultură superioară, cu care venim zilnic în contact în şcoală, la toate autorităţile,
în toată viaţa publică şi privată, ameninţaţi cu nimicirea economică din partea celui mai periculos
adversar economic cu care s-a întâlnit vreodată neamul nostru şi, pe deasupra, desbinaţi în partide,
clase sociale, clici şi grupuleţe.
Ei sunt fraţii noştri din Regatul liber, din România modernă, care s-a construit prin dragostea
unor puţini bărbaţi de jertfă şi muncă, dar mai ales prin vitejia mulţimii necunoscute, liberi să-şi
întocmească viaţa lor naţională cum o cer interesele superioare de neam, liberi să-şi cultive limba,
obiceiurile strămoşeşti care au fost şi trebu[i]e să rămâ[i]e fundamentul acelui neam, liberi să
îngrijească de cultura naţională, care singură e în stare să deie viaţă şi trăinicie unui popor şi să-i
asigure un loc în rândul celorlalte popoare.
Noi şi ei avem acelaşi trecut, când plin de lumina şi bucuria faptelor mari a[le] unui popor mic,
dar viteaz, harnic, cinstit şi muncitor, având în fruntea sa bărbaţi cu sufletul mare, voinţa oţelită şi
mintea trează, când plin de întunerecul şi jalea zilelor de urgie, când turma a rămas fără păstor; noi şi
ei luptăm în prezent să învingem sumedenie de greutăţi de tot felul, ca să fim un popor vrednic, în tot
înţelesul cuvântului, nu numai cu decorurile externe, ci şi cu întocmirile interne de dreptate şi bună
12

naţională

rânduială.

Lucrând astfel, noi şi ei ne îndreptăm cătră acelaşi ideal al viitorului: cătră unitatea culturală a
neamului românesc de pretutindeni. Aceeaşi limbă dulce armonioasă, îmbogăţită neîntrerupt din
izvorul vecinic curat al limbii poporului, scrisă de toţi scriitorii noştri şi înţeleasă de tot neamul,
aceleaşi <latine şi obiceiuri strămoşeşti, patrimoniu scump al tuturora, acelaşi cântec, aceleaşi jocuri,
aceeaşi artă născută din concepţia specifică a neamului nostru, hrănite din acelaşi izvor de inspiraţie şi
adresându-se cătră toţi fiii aceluiaşi neam.
Noi şi ei, un neam în trecutul veacurilor şi un neam în viitorul vremurilor" (anul IJI, nr. I,
1944, p. 9-12).
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Cercetări demografice. Structura etnică a comunei Văşcăuţi pe Ceremuş
(anul III, nr. 6, iunie 1944, p. 217-223) 13 ; I. Negură, Consideraţiuni asupra
românităţii nordului Bucovinei, fragment din studiul Românita/ea nordului Bucovinei
(anul III, nr. 7, iulie 1944, p. 241-249); Augustin Z. N. Pop, Ştefan O. Iosif, „Zorile" şi
Bucovina (anul III, nr. 7, iulie 1944, p. 252-255); Augustin Z. N. Pop, E. Lovinescu
(anul III, nr. 8, august 1944, p. 285-287); N. Tcaciuc-Albu, Victor Umlauff,
evocare (anul lll, nr. 8, august 1944, p. 289-291 ); N. Făgeţeanu, Proprietatea
pământului şi problema agrară În Bucovina de Sud, studiu (anul III, nr. 11-12,
noiembrie - decembrie 1944, p. 350-361); Aurel Vasiliu, Eminescu şi Boliac,
studiu (anul III, nr. 11-12, noiembrie - decembrie 1944, p. 378-387); N. Făgeţeanu,
Proprietatea pămânului şi problema agrară În Bucovina de Sud, studiu, continuare
din numărul precedent (anul IV, nr. 1-2, ianuarie - februarie 1945, p. 3-20);
Milan Şesan, Sf Scriptură În româneşte, studiu (anul IV, nr. 1-2, ianuarie februarie 1945, p. 29-32); N. Tcaciuc-Albu, Filip Zugravul, evocare, la împlinirea
a patru sute de ani de la aparţia Catehismului românesc de la Sibiu, cea dintâi carte
tipărită în limba română (anul IV, nr. 1-2, ianuarie - februarie 1945, p. 33-34).
Două secţiuni ale periodicului „Revista Bucovinei", Pe urmele vremii şi
Cărţi şi reviste, cuprind cronici, note şi însemnări de lectură, uneori recenzii ample,
prezentând interes şi astăzi pentru cei interesaţi de cunoaşterea epocii. Iată, în
continuare, doar câteva exemple. În numărul 3, din martie 1942, Constantin Loghin
scrie într-un articol, Bucovina culturală cere şi ministrul culturii naţionale promite,
despre „doleanţele culturale ale Bucovinei'', cuprinse în memoriul adresat
profesorului I. Petrovici: reînfiinţarea Universităţii din Cernăuţi, înfiinţarea unei
noi Facultăţi de Medicină, reînfiinţarea şcolilor secundare din Cernăuţi şi
Bucovina, în vederea „creşterii elitei intelectuale" proprii, sprijinirea internatelor,
menţinerea Conservatorului de Muzică din Cernăuţi, Teatru Naţional permanent la
13
Studiul reprezintă „un fragment dintr-un plan mai mare de cercetări demografice"
întreprinse în partea de miazănoapte a Bucovinei. Cercetând registrele matricole ale comunei
Văşcăuţi pe Ceremuş din anii 1847-1938, profesorul Claudiu Usatiuc descoperă în acest sat românesc
înstrăinat că „în mare parte continuă să dăinuiască până-n ziua de azi cel puţin 46 de familii care
poartă nume curat româneşti", la care se adaugă „un număr de [alte] 28 de familii [.„] tot de origine
etnică română", în pofida fonnei slave a numelui lor. „Când conştiinţa etnică a unui grup social
începe să se stingă - afinnă cercetătorul bucovinean -, vocea sângelui face ca straturile subconştiente
ale sufletului să asigure, un timp oarecare, coeziunea lăuntrică a acelui grup social şi să-l ferească de
distrugere prin contopire fără de unnă în masa unui grup social de altă origine etnică" (p. 222).
Cercetarea demografică de aici prezintă şi câteva concluzii: „ I) Populaţia comunei Văşcăuţi pe
Ceremuş e alcătuită din două straturi deosebite, caracterizate printr-o individualitate proprie,
originară, detenninată de originea lor etnică diferită; 2) Cele două straturi de populaţie sunt: una mai
veche, de origine etnică română; alta de provenienţă mai recentă, de origine etnică slavă; 3) Fiecare
dintre aceste două straturi de populaţie şi-a păstrat timp de aproape un secol individualitatea sa
proprie, chiar şi după ce unul dintre ele şi-a înstrăinat în mare măsură limba; 4) Factorul rasial comunitatea de sânge - s-a dovedit a fi şi aici mai puternic decât toţi ceilalţi factori detenninanţi ai
structurii etnice a unui popor" (p. 222-223).
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Cernăuţi, Muzeul Regional (p. 93-94). Dragoş Vitencu scrie, tot aici, într-un
scurt articol, Cenaclul Societăţii Scriitorilor Bucovineni: ,,În fiecare sâmbătă, la

orele şase seara, acelaş[i] Palat Cultural adăposteşte şedinţa intimă a Societăţii
Scriitorilor Bucovineni. Participă pe lângă membri, oricine îşi crede preocupările
apropiate de împărăţia muzelor. De rămas, rămâne cine poate. Într-o atmosferă
când mai antrenantă, când mai puţin animată, se citeşte şi se discută. O oază de
senin în furtuna vremurilor" 15 . Tot Dragoş Vitencu, în numărul 8, din luna august
1942, semnează câteva note, oferindu-ne alte informaţii despre viaţa culturală a
epocii: „Ocrotită de înţelegerea nelimitată a Societăţii pentru Cultură, a cărei secţie
este, Societatea Scriitorilor Bucovineni are putinţa să facă modeste, dar savuroase
descinderi în oraşele de provincie bucovinene. Storojineţ, Rădăuţi, Suceava s-au
perindat în bine primite şezători şi în spontane manifestări de înfrăţire între scriitori
şi intelectualii localnici. Cele ce vor urma vor avea, de bună seamă, cel puţin
16
aceeaş[i] reuşită" • În nota intitulată Muzeul din Rădăuţi, el consemnează:
„Muzeul din Rădăuţi al soţilor Ioneţ este o capodoperă. Am trecut de multe ori pe
lângă uşile lui şi mi-a fost frică să intru ca să nu găsesc acolo obişnuita
improvizaţie a diletantismului şcolăresc cu panglicuţe şi cromolitografii de ieftin
patriotism guraliv. Dar am găsit comori şi minuni. Toate strânse cu atâta dragoste
şi pricepere că te miri de ce Rădăuţii, chiar dacă n-ar adăposti mormintele
Bogdanilor, n-au ajuns încă loc de pelerinaj din pricina acestui muzeu. Este,
incontestabil, cel mai bine rânduit muzeu al Bucovinei (socotind şi Muzeul
Regional din Cernăuţi) şi de bună seamă unul dintre cele mai interesante din toată
ţara. Soţii Samuil şi Eugenia Ioneţ au confirmat încă o dată convingerea noastră că
lucrurile mari nu se fac niciodată din ordin" 17 . În articolul Viaţa culturală a
provinciei, Dragoş Vitencu scrie în decembrie 1942: „Orăşelelor bucovinene le era
proprie o efervescentă năzuinţă de întrecere întru apropierea cătră ştiinţă şi frumos.
Nu numai prezenţa pe teren a societăţilor studenţeşti - a căror nesocotită desfiinţare
pe vremuri se resimte şi din acest punct de vedere -, dar şi modesta intelectualitate
locală contribu[i]e cu asiduitate la crearea unei atmosfere de cărturărie''.
Consemnând, ca pe o excepţie, în provincie, de la starea de „lâncezire", ciclul de
conferinţe iniţiat la Storojineţ de către Societatea pentru Cultură, Dragoş Vitencu
notează programul acestora: prof. C. Loghin, Eminescu şi Bucovina; preotul
D. Popescu, Concepţia creştină despre pace şi război; prof. dr. I. Mandiuc,
Românitatea Bucovinei; Prof. Elena Caraman-Cancer, Virgiliu văzut prin prisma
Eneidei; preot D. Popescu, Naşterea Mântuitorului 18 •
14

C[onstantin] L[oghin], Bucovina culturală cere şi ministrul culturii naţionale promite,
ibidem, anul I, nr. 3, martie 1942, p. 93-94.
15
D[gragoş] Y[itencu], Cenaclul Societăţii Scriitorilor Bucovineni, ibidem, p. 96--97.
16
D[gragoş] V[itencu], Societatea pentru Cultură la Bani/a, S. S. B. cu colinda, ibidem, anul I,
nr. 8,august 1942,p.339,339-340.
17
D[gragoş] V[itencu], Muzeul din Rădăuţi, ibidem, p. 339-340.
18
D[ragoş] V[itencu], Viaţa culturală a provinciei, ibidem, anul I, nr. 12, decembrie 1942, p. 476.
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Timişoara,

în refugiu, profesorul Constantin Loghin, scrie în articolul
culturale: „Sufletul însetat de cultură al Bucovinei nu se poate priva de
această hrană nici în timpul celei mai amare pribegii. Înregistrăm cu vie satisfacţie
câteva manifestări culturale ale cărturarilor bucovineni pribegi.
La Râmnicu-Vâlcea, sufletul mişcării culturale bucovinene este d-l Leca
Morariu. Institutul de Literatură şi Ştiinţă din Cernăuţi, condus de d-sa cu atâta
entuziasm, îşi continuă activitatea şi la Râmnicu-Vâlcea. De curând, Institutul a
ţinut o şedinţă de lucru, în care au făcut comunicări profesorii universitari
N. Grămadă, L. Morariu şi M. Şesan.
Tot la Râmnicu-Vâlcea se pro[i]ectează organizarea unei seri bucovinene din
iniţiativa şi cu concursul profesorilor de la Facultatea de Teologie şi ai
Conservatorului de Muzică din Cernăuţi. Va fi un program de cântece bucovinene.
La Băile Călimăneşti a luat fiinţă un cor mixt, alcătuit din bucovineni şi
basarabeni, pus sub conducerea tânărului şi talentatului profesor al Conservatorului
cernăuţean şi compozitor Mircea Hoinic. Corul acesta a cântat până acuma de mai
multe ori la liturghie, în Catedrala oraşului.
Societatea Muzicală „Armonia", condusă de acelaşi Leca Morariu, voieşte să
şi reia activitatea la Râmnicu-Vâlcea, unde va continua cu academiile ei muzicale,
atât de apreciate la Cernăuţi" 19 • Complementar, tot aici, profesorul Constantin
Loghin se referă şi la soarta publicaţiilor periodice bucovinene: ,,În ultimul timp,
înainte de invazia rusească, apăreau la Cernăuţi şi în Bucovina vreo zece publicaţii
periodice cu caracter mai mult sau mai puţin literar. Cele mai multe din aceste
publicaţii erau de iniţiativă particulară. Cine ştie cu câtă greutate şi cu ce jertfe
materiale se scoate în provincie o publicaţie periodică, va aprecia la justa ei valoare
această nobilă sforţare a Bucovinei culturale.
Odată cu invazia rusească, cărturarii bucovineni s-au împrăştiat ca
potârnichile în toate colţurile ţării, iar publicaţiile şi-au încetat brusc apariţia. Dar
numai pentru scurtă vreme! Spiritele au început să-şi revină la vechile îndeletniciri.
Astfel şi Bucovina culturală începe să se manifeste şi rând pe rând încep să reapară
vechile publicaţii bucovinene.
Afară de «Revista Bucovinei», care-şi reîncepe cu acest număr apariţia în
pribegie, la Râmnicul-Vâlcea a reapărut revista «Făt-Frumos» a d-lui Leca
Morariu, revistă ce nu şi-a întrerupt apariţia nici în timpul celuilalt refugiu. Tot la
Râmnicul-Vâlcea reapare «Dreptatea», oragan de propagandă culturală al Fundaţiei
Culturale «Regele Mihai I». Vivant sequentes!" 20
Valoros şi astăzi este pentru câteva probleme şi articolul Pentru Bucovina
noastră, „o pledoarie ardentă pentru „organizarea bucovinenilor", în vederea
promovării „intereselor veşnice ale Bucovinei". Într-o perioadă de inflaţie a
sărbătorescului discursurilor de evocare şi de penurie a proiectelor de modernizare
Manifestaţii

19

C[onstantin] L[oghin], Manifestaţii culturale, ibidem, Timişoara, anul IJJ, nr. 4, aprilie 1944,

20

C[onstantin] L[oghin], Publicaţii bucovinene, ibidem.

p. 184.
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structurală a discursului identitar, analiza profesorului Constantin Loghin, din
toamna anului 1944, ar trebui reţinută: „Şi noi, bucovinenii, suntem o categorie de
cetăţeni ai acestei ţări, numeroşi şi răspândiţi peste tot cuprinsul ei. Deşi suntem
uniţi de peste un sfert de veac cu ţara mamă, totuşi încă ne avem interesele noastre
deosebite de ale celorlalte provincii, interese care, în urma ultimelor evenimente,
au devenit mai acute şi mai evidente ca în trecut. Ne avem şi noi particularităţile
noastre, dreptul nostru de viaţă sub soarele acestei ţări.
Dar pentru ca aceste dreptăţi ale noastre să fie auzite şi considerate acolo
unde se cuvine, ele trebu[i]e să fie spuse şi arătate într-un mod cât mai energic.
Cine s-o facă? Cine să ridice glasul în numele nostru?
Căci cineva trebuie s-o facă!
În zadar aşteptăm noi, fiecare în colţul unde ne-am retras şi ne rumegăm amarul,
să se ridice spontan omul sau oamenii care să se agite, să lupte în numele nostru şi
pentru noi, iar noi, de acolo, din umbră, să-i aplaudăm şi să profităm pe urma acţiunii
lor, fără să fi mişcat vreun deget. În zadar aşteptăm această minune! [... ]
Unde este masa organizată a bucovinenilor? Unde sunt conducătorii ei?
Partidele politice? Acestea au mai existat şi în trecut şi am văzut din proprie
experienţă cât de puţin au făcut şi au putut face pentru Bucovina. Astăzi, mai mult
ca oricând, aceste partide sunt preocupate să satisfacă interesele celor ce strigă şi
nu se sinchisesc de indivizii cari se mistu[i]e în anonimat.
Oamenii noştri politici? Dar unde sunt aceştia? Cei care timp de două decenii
s-au bătut cu pumnul în piept, strigând că ei şi numai ei reprezintă Bucovina,
împingând în umbră pe oricine încerca să se ridice, au dispărut de pe orizontul
Bucovinei, de parcă i-ar fi înghiţit pământul. După ce s-au căpătuit bine pe unde
s-au căpătuit, nu se răspund deloc, ca nu cumva să-şi pericliteze situaţia.
Şi atunci cine să ridice cuvântul? Cine să ne strige durerile?
Evident că numai din mijlocul nostru trebu[i]e să răsară purtătorii de steag.
Sunt atâţia şi atâţia bucovineni împrăştiaţi peste tot teritoriul românesc. [... ]
Toţi aceştia, atât cei originari din Bucovina cât şi cei ce au trăit câtăva vreme
în Bucovina, ca şi cei ce-i poartă o dragoste constantă, fără să fi fost legaţi trupeşte
de dânsa[ ... ], trebu[i]e organizaţi în numele Bucovinei şi pentru interesele ei.
Dar încă o dată: cine s-o facă? Sub ce steag să se adune bucovinenii şi
prietenii Bucovinei? [... ]
Deci nu adeziune platonică la un oarecare sistem de organizare sau program
de activitate, ci participare directă, totală şi intensă a fiecăruia, nu contribuţie
simbolică la opera pro[i]ectată, ci sacrificiu sângeros din partea tuturora, nu
compătimire creştinească, ci pătimire comună pentru scopul urmărit. Numai o
organizaţie temeluită pe astfel de principii are sorţi de izbândă şi acţiunea ei poate
fi încoronată de succes. [... ]
De aceea sugerez ideea ca această organizare a bucovinenilor, oriunde ar fi
ei, să se facă în numele şi sub steagul Societăţii pentru Cultura şi Literatura
Română din Bucovina. Veche de peste 80 de ani, chintesenţă a tuturor strădaniilor
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româneşti

timp de decenii, această societate şi-a câştigat în cursul lungii ei
de luptă nu numai dreptul la existenţă, ci şi dreptul la încrederea masei
româneşti din Bucovina. [... ]
Această societate a fost vatra românismului din Bucovina în cele mai grele
timpuri prin care a trecut neamul românesc de acolo, şi-a împlinit cu prisosinţă
datoria. A sosit iarăşi vremea ca tot ea să ne fie simbol de rezistenţă şi conservare
existenţe

naţională.

Dar ea

nu-şi

poate împlini

această

grea misiune

dacă

nu e

sprijinită

din toate

părţile. În jurul ei trebu[i]e să se grupeze tot ce este bucovinean şi simte
bucovineşte.

Oriunde se găsesc cinci bucovineni - aşa cu glăsu! i]esc statutele
- trebu[i]e să se constitu[i]e în secţie a Societăţii pentru Cultură, să se
manifeste şi să lucreze în numele ei. Astfel de secţii ar trebui să existe în toate
colţurile ţării, pentru că în toate unghiurile ţării sunt bucovineni şi prieteni ai
Bucovinei. Să nu existe colţ de ţară românească unde să nu se simtă activitatea
culturală a acestei Societăţi, unde să nu se lucreze cinstit, legal şi intens pentru
interesele veşnice ale Bucovinei.
Pentru că un adevăr trebu[i]e să-l recunoaştem cinstit: nimic nu vine de-a
gata. Cine nu se sbuciumă, cine nu sacrifică şi nu luptă, e menit p[i]eirii sigure. Să
nu criticăm pe alţii, să nu înjurăm în familie, să nu ne amărâm unii pe alţii, să nu
strângem venin la inimă, ci să muncim, să ne sbuciumăm, să sacrificăm şi, dacă e
nevoie, să pătimim pentru Bucovina. Numai atunci când cu toţii ne vom simţi trup
din trupul Bucovinei, durere din durerea ei, suflet din sufletul ei, suferinţă din
suferinţa ei, numai atunci ne vom arăta vrednici de Bucovina de totdeauna, de
Bucovina geniilor M[ihai] Eminescu, Ciprian Porumbescu şi Epaminonda Bucevschi,
de Bucovina Hurmuzăcheştilor şi a acelei pleiade de oameni politici, bărbaţi de
ştiinţă, scriitori şi ziarişti care au trăit şi au pătimit pentru Bucovina noastră. Nu
putem aştepta nimic de la alţii, ci numai de Ia noi" 21 •
Tot Constantin Loghin semnează, în numărul următor, şi articolul Biata
Bucovină!, un strigăt de deznădejde şi de ajutor pentru soarta provinciei, pustiită de
război, „pradă foametei şi a epidemiilor": „Din «vesela grădină» a poetului n-au
rămas, în mare parte, decât nişte ruine. Sate întregi stau părăsite, ogoare nelucrate,
case arse până în temelie, oameni bejenari pe pustii locuri.
Fără mijloace proprii de transport şi tăiată de orice legătură de poştă şi cale
ferată de restul ţării, Bucovina de Sud, ca şi o bună parte a Moldovei, este prada
foametei şi a epidemiilor. Mândrii plăieşi ai Bucovinei cad neputincioşi de boli, se
stâng sate întregi de mizerie. Cât de groaznică trebu[i]e să fie această pacoste
abătută asupra Bucovinei se poate deduce din amănuntul că strigătul de alarmă, cu
toată lipsa legăturilor de comunicaţie, a pătruns până la fraţii de dincoace, cari, într-un
impresionant spirit de solidaritate, Ie-au sărit în ajutor. Autorităţi de stat şi asociaţii
Societăţii

C[onstantin] L[oghin], Pentru Bucovina noastră, ibidem, anul III, nr. 9-10, septembrie octombrie 1944, p. 334-336.
21
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particulare fac tot posibilul să aline durerile Bucovinei înfometate. [„.] Şi noi, cei
din Bucovina, încercăm o durere care nu se poate exprima în cuvinte. Săraci
ca niciodată în existenţa noastră, hăituiţi şi hărţuiţi de oameni şi împrejurări,
aproape am împietrit în durere şi nu mai simţim că ne-am lăsat acolo, în bătaia
nevoilor, părinţi cari se stâng în neputinţă, fraţi şi surori cari strigă după ajutor,
oameni cari se sbat în ghiarele mizeriei şi ale bolilor.
Cu inima sfâşiată de durere proprie şi a Bucovinei sângerânde din toate
rănile, nu putem decât să ne ridicăm spre cer ochii înlăcrimaţi ântr-un oftat prelung:
«Până când, Doamne, ne mai încerci? Când se va umplea şi paharul pătimirii
noastre?» Biata Bucovina! Cât de nenorocită este şi cât de neputincioşi suntem!"22
Valoroasă este şi iconografia periodicului, aceasta învederând afirmaţia
profesorului Milan Şesan exprimată în articolul Bucovina culturală, publicat în nr. 6
din 1944, potrivit căreia rostul „Revistei Bucovinei" a fost acela de „a promova
artele frumoase". Numerele 1-12, ianuarie - decembrie I 943, reproduc pe coperta
exterioară portrete ale unor personalităţi ale culturii din Bucovina, cu scopul de a
„afirma legătura spirituală cu trecutul zbuciumat al românismului bucovinean":
Liviu Marian, Vasile Gherasim, Epaminonda Bucevschi, Iraclie Porumbescu,
T. Robeanu, Ciprian Porumbescu, Mihai Teliman, Alecu Hurmuzachi, Tudor
Flondor, Ion Roşca, Iancu Flondor, Leon Goian. Realizate în peniţă de Ion Cârdei,
acestea sunt semnate şi datate. Şi numerele 1 şi 2, din I 944, sunt ilustrate pe
coperta 1 cu portrete ale unor personalităţi: Gheorghe Tofan, Eudoxiu Hurmuzachi,
dar acestea au deja alt autor23 . În tradiţia epocii, „Revista Bucovinei" este ilustrată
cu reproduceri după creaţii ale unor artişti plastici: Paul Verona, Epaminonda
Bucevschi, F. X. Knapp, Maria Brateş-Pillat, Ion Cârdei, Ioan Pâşlea, Pr[ocopie]
Bilan, Nicolae Grigorescu, Ştefan Luchian, Gheorghe Baron L1wendal, I. Sima,
Rudolf Rybiczka. De asemenea, în paginile sale sunt reproduse fotografii diverse,
desene în peniţă, frontispicii cu motive florale şi simboluri heraldice (capul de bour
încadrat de lucearar, soare şi lună) ori culturale, vignete, precum şi ilustrate de
epocă, încărcate de pitoresc, eternizând locuri şi oameni din Bucovina, provincie
surprinsă, în amurgul existenţei sale istorice.
plecaţi

22
C[onstantin] L[oghin], Biata Bucovină!, ibidem, anul III, nr. 11-12, noiembrie - decembrie
1944, p. 388.
23
Într-o notă redacţională, aşezată în chenar, redacţia periodicului precizează: „Pentru a afirma
legătura spirituală cu trecutul zbuciumat al românismului bucovinean - afirmare necesară mai ales în
actualitatea prefacerilor şi răsturnărilor de tot felul -, revista noastră a luat hotărârea ca fiecare număr
al ei să prezinte contemporanilor câte unul din chipurile cari au luminat acest trecut. Pe cât va fi cu
putinţă, aceste comemorări vor tinde să coincidă cu aniversări din viaţa celor sărbătoriţi. Până acum
am cinstit amintirea lui Liviu Marian şi a lui V. Gherasim; în acest număr îl preţuim pe Epaminonda
Bucevschi, cel următor va fi închinat lui Iraclie Porumbescu. În pregătire: T. Robeanu, Ciprian
Porumbescu, Tudor Flondor, Iancu Flondor, Mihai Teliman, Dim. Petrino, Ioan Roşca şi, dacă gândul
va putea fi dus la îndeplinire până la capăt, vor urma toţi ceilalţi. La această pioasă lucrare invităm pe
toţi acei cari posedă material inedit, amintiri etc. în legătură cu oricare dintre figurile reprezentative
ale Bucovinei de ieri. Contribuţia tuturora va fi binevenită" (anul II, nr. 3, martie 1943, p. 145).
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Provenind din biblioteca lui Emanoil Iliuţ24 ( 1882-1966), profesor, director al
Liceului ,,Aron Pumnul" din Cernăuţi, colecţia consultată de noi se află, în trei
volume, într-o bibliotecă particulară din Suceava. Fiecare volum este legat, în
practica vremii, cu o copertă cartonată, de culoare bleumarin. Volumul pentru anul
1942 are 448 pagini, cel din 1943, 632 + VIII pagini, iar cel din 1944, are 399
pagini. Colecţia aflată în această bibliotecă particulară este incompletă. Exemplarul
din numărul 1-2, ianuarie - februarie 1945, consultat de noi, se află într-o colecţie
la Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera" Suceava, în Fondul Documentar „Bucovina".
Acesta a aparţinut profesorului Nicolae Roşu, aflat în refugiu la Sânicolau Mare,
judeţul Timiş-Torontal, aşa cum scrie pe coperta a IV-a a numărului din 1945. Nici
colecţia de la Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera" nu este completă.
Numerele I, 4, aprilie 1942, I, 12, decembrie 1942 şi II, 3, martie 1943, care
lipsesc din colecţia aflată la Elena Ienache din Suceava, le-am găsit într-o colecţie
la biblioteca din Rădăuţi a Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română din
Bucovina. Colecţia de aici cuprinde, de asemenea, trei volume legate în carton
maron-roşcat şi pânză maron la cotor.
Volumul l reuneşte numerele 1-12 din anul I de apariţie, respectiv ianuarie decembrie 1942, şi are 480 p. Numărul 12, decembrie 1942, nu are la sfârşit
Sumarul anului I (1942), după o practică obişnuită în publicistica vremii.
Volumul al 2-lea cuprinde numerele 1-12 din anul al Ii-lea de apariţie,
respectiv ianuarie - decembrie 1943. Numărul 12 are la sfârşit Cuprinsul revistei
pe anul II (1943), p. I-VIII. Volumul din anul al Ii-lea are 632 +VIII p.
Volumul al 3-lea cuprinde nr. 1-2, ianuarie - februarie şi 4-12, aprilie decembrie 1944. Numărul 3, martie, 1944, care nu a putut fi salvat de la Cernăuţi,
la cea de a doua invazie a sovieticilor, lipseşte şi din colecţia de la Rădăuţi.
Volumul din 1944 are 392 pagini. După nr. 12, se află aici, ca adaos exterior,
„Revista Bucovinei". Cuprinsul anului III (1944), p. 393-399. Volumul are,
aşadar, 399 + 7 p.
În acelaşi volum este legat şi numărul dublu din cel de-al IV-iea an de
apariţie, apărut tot la Timişoara, la fel ca numerele 4-12 din 1944, respectiv 1-2,
ianuarie - februarie 1945, având 48 p.
Colecţia de la Rădăuţi se află într-o stare foarte bună. Ea a aparţinut lui
Nicolae Simionovici 25 , domiciliat în Cernăuţi, str. Molniţei, nr. 41. Din aprilie
24

În refugiu, profesorul Emanoil Jliuţ are domiciliul în comuna Cioara, de pe raza Oficiului
de Jos, judeţul Alba, potrivit adresei ce se mai păstrează pe coperta a IV-a unui număr

poştal Vinţul

de

revistă.

Nicolae Simionovici (1883-1982), învăţător, personalitate de seamă a şcolii româneşti din
Bucovina. Vezi Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, voi. II, laşi - Suceava, Editura Princeps Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera", 2004, p. 395-396; Petru Bejinariu, Nicolae Simionovici - omul
şcolii româneşti din Bucovina, în „«Septentrion». Foaia Societăţii pentru Cultura şi Literatura
Română în Bucovina", Rădăuţi, anul XIX, nr. 30, 2008-2009, p. 13; Mircea Irimescu, Societatea
pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina (1862-2012) la 150 de ani, voi. I, Voluntariat
bucovinean, Rădăuţi, Editura Septentrion, 2013, p. 534-535.
25

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

48

Vasile I. Schipor

28

1944, domiciliul său se află în refugiu, la Slatina, Bd. Gării, Nr. 95, cum găsim
noua adresă a abonatului păstrată pe coperta a IV-a a numărului 8, din august I 944.
Fiecare volum poartă la început semnătura celui dintâi proprietar: Nic. Simionovici,
scrisă cu cerneală albastră. Ulterior colecţia trece în proprietatea medicului
6
Ştefan Bucevschi2 din Bârlad. Ştampila sa, rotundă, având diametrul de 2,3 cm,
este aplicată, tot cu cerneală albastră, numai pe coperta I a fiecărui volum. După
moartea doctorului Ştefan Bucevschi, în pofida dorinţei sale ca biblioteca să
rămână Centrului de Studii „Bucovina", cum citim într-o scrisoare adresată lui
D. Vatamaniuc, director al Centrului de la Rădăuţi, fiul acestuia, universitar ieşean,
este convins de câţiva activişti din leaderschip-ul de la Rădăuţi să doneze valoroasa
bibliotecă, moştenită de la tatăl său, Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română
în Bucovina, unde se află şi astăzi.
Din toate cele trei colecţii menţionate mai sus lipseşte numărul 3, din luna
martie 1944. Acesta se află însă în colecţia periodicului păstrată în Fondul
„Leca Morariu" de la Complexul Muzeal Bucovina, constituit aici după donaţia
Octaviei Lupu-Morariu, soţia profesorului bucovinean.
Fructificând preocupările noastre înaugurate în 2012, la împlinirea a 70 de
ani de la apariţia periodicului „Revista Bucovinei", sub egida unor instituţii-simbol
din Bucovina de astăzi, urmărim să punem la dispoziţia celor interesaţi de
cunoaşterea istoriei culturii noastre un instrument de lucru folositor: bibliografia
periodicului. Prin completarea acestuia şi publicarea sa, aducem un spor de
informaţie ştiinţifică, promovând, totodată, în tradiţia preocupărilor noastre,
patrimoniul cultural bucovinean şi apropiind cercetarea ştiinţifică de orizonturi noi
de înţelegere şi interpretare.

Ştefan Bucevschi ( 1920--1999), medic, scriitor şi publicist bucovinean, colecţionar de carte şi
(îndeosebi icoane şi documente bucovinene). Vezi Emil Satco, Bucovina. Contribuţii cultura/ştiinţifice. Dicţionar, voi. IX, Suceava, Biblioteca Bucovinei „!. G. Sbiera'', 2000, p. 55-56; Emil Satco,
Enciclopedia Bucovinei, voi. I, Iaşi - Suceava, Editura Princeps - Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera",
2004, p. 160; Vasile I. Schipor, Periodicul „Iconar", Cernăuţi, anul/, nr. /, 2 şi 3 din 1935 se află în
Bucovina, 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. 515-516; Mircea Irimescu, op. cit„ p. 96.
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VIAŢA POLITICĂ, CULTURALĂ, LITERARĂ ŞI ARTISTICĂ

IRACLIE PORUMBESCU
ÎN REVOLUŢIA DIN 1848-1849
D. V AT AMANIUC

Iraclie Porumbescu in der Revolution von 1848-1849
(Zusammenfassung)'
Der vorliegende Beitrag behandelt die Revolution von 1848 in der Bukowina
und ihre Verbindungen mit dem Siebenbiirgen, der Moldau und Wallachei aus dem
Gesichtspunkt von lraclie Porumbescu, der Zeitzeuge der damaligen revolutionăren
Ereignisse war.
Nach einer kurzen biographischen Einfiihrung prăsentiert der Verfasser dieses
Artikels die Anfânge, die Entwicklung und <las Ende der Revolution mit den
Massnahmen, die der Kaiser Ferdinand von Habsburg am 25. April 1848 unter dem
Druck der Revolutionăren treffen musste. Weiter werden die Folgen der Revolution in
der Bukowina und in den rumănischen Fiirstentiimem analysiert. Dabei wird lraclie
Porumbescus Tătigkeit als Redaktionssekretăr der ersten rumănischen Zeitung „Gazeta
Bucovinei" und ihrer Beilage, „Foaie pentru minte, inimă şi literatură", beriicksichtigt.
Schliisselworter und -ausdriicke: lraclie Porumbescu, George Bariţiu,
Alexandru Hurmuzachi, die Revolution von 1848, Siebenbiirgen, Moldau, Wallachei,
„Gazeta Transilvaniei", „Foaie pentru minte, inimă şi literatură", „«Bucovina». Gazeta
românească pentru politică, religie şi literatură".

Iraclie Porumbescu ne-a lăsat cele mai importante mărturii despre Revoluţia
din 1848-1849 în Bucovina şi legăturile ei cu Transilvania, Moldova şi Muntenia.
Născut în 1823, în comuna Suceviţa, în apropierea ctitoriei Movileştilor, domnitorii
Moldovei, îşi face pregătirea intelectuală în timpul Revoluţiei din 1848 din ţările
apusene şi în Imperiul Habsburgic, şi participă la mişcarea revoluţionară din
Bucovina. După înfrângerea revoluţiei, va fi cronicarul vieţii politice, sociale şi
culturale din Bucovina, până la apusul zilelor sale, în 1896.
Mişcările revoluţionare încep în Italia, în ianuarie 1848, şi sunt urmate de
cele din Franţa, din februarie 1848, când Ludovic Filip este înlăturat de pe tron şi
' Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.

Analele Bucovinei, XXI, 1 (42), p. 49-79,
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se proclamă Republica. Evenimentele din Franţa au un ecou puternic în ţările
europene şi îndeosebi în Imperiul Habsburgic multinaţional, unde prinţul Klemens
Wenzel von Metternich (1773-1859), cancelar al Austriei în 1821-1848,
introdusese absolutismul. În 13 martie 1848, se întrunea Dieta din Austria de Jos şi
o mulţime imensă invadă străzile Vienei: lucrători, studenţi, intelectuali, nobili
liberali. Asaltară Palatul Hotburg. Metternich, lăsat fără sprijinul lui Ferdinand I de
Habsburg ( 1835-1848), împăratul Austriei, fuge în Anglia, iar revoluţionarii
1
ocupă, cu toată împotrivirea, palatul său şi-i dau foc • Iau parte la luptele de stradă
şi pe baricadele din Viena Eudoxiu Hurmuzachi, venit de la Berlin, şi Ioan
Popovici, student la Viena, originar din Suceava2•
Împăratul Ferdinand I de Habsburg se vede silit, în faţa acestei situaţii, să
accepte, în 25 aprilie 1848, constituirea unui guvern responsabil, libertatea presei şi
a întrunirilor, organizarea de gărzi civile şi alegeri libere pentru Adunarea
Constituantă3 .
Măsurile anunţate de Ferdinand I de Habsburg sunt întâmpinate cu interes în
Bucovina. Se înfiinţează la Cernăuţi o gardă civilă sub conducerea lui Anton Kral,
directorul Liceului german din capitala Bucovinei, la care se alăturară şi câţiva
profesori. Membrii gărzii civile se deosebeau de ceilalţi cetăţeni ai oraşului prin
ţinuta lor: „O tunică albastră, o pălărie calabreză, cu pene roşii şi înarmaţi cu o
sabie lungă şi cu ciomege zdravene în mână". Activitatea revoluţionară a gărzii
civile se mărginea la strigarea de lozinci ameninţătoare la ferestrele demnitarilor
din oraş, ca să degenereze în acte de vandalism şi să fie desfiinţată4 •
Măsurile luate de Ferdinand I de Habsburg sub presiunea mişcării revoluţio
nare, în 25 aprilie 1848, sunt întâmpinate cu interes şi de clerul ortodox din
Bucovina, care aprecie că venise vremea să fie scoasă şi biserica de sub autoritatea
exclusivistă a lui Eugenie Hacman, episcopul Bucovinei, şi a secretarului său,
Constantin Czechovschi. Se întruniră la Cernăuţi, în 17 mai 1848, un mare număr
de clerici (200), formară un „comitet duhovnicesc" şi cerură ca alegerea
episcopului să fie făcută de o adunare generală formată din clerici şi mireni, să fie
demis secretarul episcopiei, iar problemele administrative şi de altă natură să fie
trecute în seama Consistoriului. Se propune ca Episcopia Bucovinei să fie scoasă
de sub dependenţa ierarhică a Patriarhiei din Carlowitz (Carlovăţ). Se pune în
discuţie acum ca Episcopia Bucovinei să fie inclusă în viitoarea Mitropolie a
românilor din Imperiul Habsburgic.
Eugenie Hacman, pus în faţa situaţiei revoluţionare din Austria, adresează
„clerului secular" al Bucovinei o scrisoare 5 • Convine să-l destituie pe secretarul său

Mihai lacobescu, Din istoria Bucovinei. voi. I (1774-1862). De la administraţia militară la
autonomia provincială, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1993, p. 366.
2
Idem, p. 372.
3
Ion Nistor, Istoria Bucovinei, ediţie şi studiu bio-bibliografic de Stelian Neagoe, Bucureşti,
Editura Humanitas, Colecţia „H istoria magistra vitae", 1991, p. 89.
4
Ibidem, p. 89-90.
5
Mihai lacobescu, op. cit., p. 376; Ion Nistor, op. cit., p. 90-92.
1
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şi acceptă şi celelalte condiţii puse de clerul din subordinea sa. Declară că numai
„unirea în sânul credincioşilor" este pentru „binele obştei" şi al sfintei „adevăratei
noastre biserici".
Scrisoarea lui Eugenie Hacman este întocmită în spiritul pocăinţei, pentru
bunele raporturi cu credincioşii. Eugenie Hacman se va folosi de demnitatea sa
ierarhică şi de bunele raporturi cu credincioşii. Când ameninţarea revoluţiei va
trece, va reveni la practicile sale.
Ferdinand I de Habsburg face cunoscută, prin Patenta imperială din
17 aprilie 1848, desfiinţarea clăcii şi a dijmei, cu despăgubirea proprietarilor de
către stat. Cere ca ea să fie pusă în aplicare cu ziua de 15 mai 1848 în Galiţia şi,
implicit, şi în Bucovina. Contele Stadion, guvernatorul Galiţiei, rudă, după câte ne
dăm seama, cu Francisc Stadion (1806--1853), ministrul de Interne al Imperiului
Habsburgic, consideră că pentru punerea în aplicare a Patentei imperiale trebuia să
fie întrebaţi şi proprietarii: Mustazza, Gafencu, Capri, Zotta, Popovici, Goian,
Buchenthal, Petrovici, Costin, Vasilco, Doxachi Hurmuzachi, Louis Mikuli 6 . Sunt
trecuţi aici, cum se vede, nu numai proprietarii români, ci şi cei germani şi armeni.
Amână să dea un răspuns, lăsând ca raporturile dintre proprietari şi ţărani să
fie reglementate de Adunarea Constituantă, programată pentru 28 iunie 1848.
Atitudinea proprietarilor faţă de dezrobirea ţăranilor produse mari nemulţumiri în
rândul acestora. Vom arăta mai departe şi consecinţele politice.
Fruntaşii românilor bucovineni convoacă pentru 20 mai 1848 o Adunare
Naţională la Cernăuţi, în care să se stabilească „dorinţele ţării", ca o pregătire
7
pentru alegerile privind Adunarea Constituantă din 26 iunie 1848 . Participă la
această Adunare Naţională reprezentanţi din întreaga Bucovină şi ai tuturor claselor
sociale. Eugenie Hacman reprezintă clerul, Hurmuzăcheştii, Vasilco, Goian, Zotta,
Petrovici şi Mikuli - proprietarii, iar primarii din mai multe comune - ţărănimea.
Minoritatea germană este reprezentată de profesorul Anton Kral şi cu colegii săi.
După dezbateri, la care luară parte mai mulţi reprezentanţi ai categoriilor sociale,
s-a ajuns la „programarea a 12 dorinţe", mai multe din ele cu mare impact asupra
viitorului Bucovinei. Se stabileşte, astfel, separarea Bucovinei de Galiţia, ca „ţară
autonomă" (punctul 1), dezrobirea ţăranilor prin desfiinţarea clăcii şi a dijmei
(punctul 3), desfacerea Episcopiei Bucovinei de dependenţa canonică de Patriarhia
din Carlovăţ şi alegerea episcopului de către un congres bisericesc, format din
clerici şi mireni (punctul 1O). Se prevedea, la celelalte puncte, garantarea libertăţii
religioase, revocarea măsurilor vexatorii la graniţă şi „dorinţe" de natură
economică şi fiscală.
Măsurile

luate de Ferdinand I de Habsburg, în 25 aprilie 1848, sub presiunea
se aplicară şi în Bucovina şi se ţinură, cum am arătat mai
sus, în deplină libertate, „comitetul duhovnicesc", în 17 mai 1848, şi Adunarea
mişcării revoluţionare,

6
7

Ion Nistor, op. cit„ p. 92-93.
Ibidem, p. 93-94.
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Naţională,

în 20 mai, când se stabili programul „dorinţelor" Bucovinei. Bucovinenii
se puteau manifesta liber în valurile revoluţiei şi fără îngrădiri din partea autorităţii
de stat. Priveau cu adâncă compătimire la fraţii lor din Moldova, care trăiau într-un
regim de teroare. Mihai Grigore Sturdza (1834-1849), domnitorul Moldovei suprimă
Asociaţia Patriotică (1846) şi urmărea 1ichidarea revoluţionari lor de la 1848.
Bucovinenii apelară, în spiritul Adunării Naţionale de la Cernăuţi, din 20 mai 1848,
la Meletie Brandabul, mitropolitul Moldovei, originar din Suceava, să stăruie, cu
autoritatea sa, pentru „zdrobirea cătuşelor despotismului şi proclamarea libertăţii şi în
Moldova". Îi trimit, în acest sens, şi o Adresă-apel, în 28 mai/9 iunie 1848 8 . Era o
invitaţie pentru personalităţile din Moldova că aveau găzduire în Bucovina şi puteau
primi sprijin pentru „zdrobirea cătuşelor despotismului".
Îi întâlnim în Bucovina, refugiaţi din Moldova, pe M. Kogălniceanu, Vasile
Alecsandri, Iancu Alecsandri, Alexandru Ioan Cuza, Gheorghe Sion, Anastasie
Panu, Alecu Russo, Petru Cazimir, Costache Cazimir, Costache Negri, dar şi din
Transilvania, pe Timotei Cipariu, Gheorghe Bariţiu şi Aron Pumnul.
Mărturiile cele mai importante despre prezenţa revoluţionarilor români în
Bucovina ni le-a lăsat Iraclie Porumbescu, care trăieşte în mijlocul lor şi participă
la acţiuni puse la cale de ei, deosebit de primejdioase. Acesta avea, prin originea sa
socială, un statut prin care nu era legat de proprietarii din Bucovina şi nici de
personalităţile din Bucovina cu titluri nobiliare, conferite de Curtea din Viena.
Iraclie Porumbescu îşi face pregătirea intelectuală în condiţii vitrege, pe care
le depăşeşte prin înzestrarea pentru luptă şi legarea de provincia sa. Studiind la
Lemberg, în ultimele clase de liceu cunoaşte activitatea patrioţilor polonezi şi lupta
lor împotriva stăpânirii austriece. Este arestat pentru legături cu un „emisar" al
Regatului Poloniei în exil. Este eliberat, după ce nu s-a găsit figura sa, din
întâmplare, între cele ale colegilor săi polonezi, implicaţi în lupta politică pentru
eliberarea patriei lor de sub stăpânirea habsburgică 9 • Tot în Galiţia, intră în legătură
şi cu Mihai Grigore Sturdza, domnul Moldovei, care îşi aştepta soţia la întoarcerea
de la Paris. Îl însoţeşte la instituţiile militare şi culturale. Se convinge de aversiunea
domnitorului Moldovei faţă de mişcarea revoluţionară.
Student la Institutul Teologic din Cernăuţi, Iraclie Porumbescu este remarcat
de Alexandru Hurmuzachi, care nu ţine seama de statutul său social şi îl alege ca
cel mai apropiat colaborator al său. Se explică de ce, primindu-l pe Aron Pumnul la
Institutul Teologic, la sosirea sa în refugiu în Bucovina, îl înştiinţează pe
Alexandru Hurmuzachi şi îi face intrarea în familia Hurmuzăcheştilor, ca să nu mai
plece din Bucovina 10 •
Iraclie Porumbescu primeşte sarcini deosebite de la C. Negri, refugiat la
Cernăuţi în 1848. Organizează trecerea refugiaţilor din Moldova în Bucovina prin
8

Ibidem, p. 95-97; Mihai lacobescu, op. cit., p. 377-378.
Scrierile lui /rac/ie Porumbescu adunate şi însoţite de o schiţă biografică, numele înaintea
operei, partea I, Cernăuţi, Societatea Tipografică Bucovineană, Editura „L. Bodnărescu", 1898,
p. 141-145.
10
Ibidem, p. 139-141.
9
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graniţa austriacă.
cunoscător

Asemenea sarcini îşi putea asuma numai Iraclie Porumbescu,
al locurilor şi al limbii germane şi care ştia să trateze cu grănicerii

austrieci 11 •
Statutul electoral pentru Adunarea Constituantă din Imperiul Habsburgic
atribui Bucovinei opt mandate: două pentru Cernăuţi (unul pentru oraş şi altul
pentru judeţ) şi câte un mandat pentru judeţele: Suceava, Rădăuţi, Câmpulung
Moldovenesc, Sadagura, Coţmani şi Câmpulung pe Ceremuş. Cunoaştem comisiile
electorale pentru fiecare judeţ şi pentru oraşul Cernăuţi. Sunt formate de un
reprezentant al „suveranului" şi cei ai dregătoriilor locale. Comisia electorală a
oraşului Cernăuţi se formă din Iacob Miculi, ca preşedinte, Gheorghe Isăcescu,
Karl Kretz, Gheorghe Hurmuzachi, Anton Miculi, Hersch Juster, Wenzel
Schanlawi şi Alois von Alth. Dacă în această comisie figurează şi personalităţi ale
vieţii culturale româneşti din Bucovina, precum Gheorghe Hurmuzachi, nu acelaşi
lucru se întâmplă în comisiile electorale din alte judeţe. Comisia electorală pentru
judeţul Rădăuţi se formă din baronul Ludwig von Kanne, comisar imperial, Georg
Piotrowschi, preşedinte, iar ca membri: Iohann Mrazek, Georg Kischer, Johann
Miskolczy, Isak Hard, Ignatz Buczacki 12 • Alegerile parlamentare încep în 13 iunie
1848 şi se termină în 26 iunie 1848. Românii intră în alegerile parlamentare cu
programul Adunării Naţionale din Cernăuţi, din 20 mai 1848, în cele „12 dorinţe".
Acestui program i se vor aduce completări la fiecare punct, în cursul dezbaterilor,
şi vor forma Petiţia Ţării, cel mai important document elaborat în Bucovina în
timpul Revoluţiei din 1848 13 • Ne ocupăm cu acest document ceva mai departe în
studiul de faţă.
Alegerile pentru Adunarea Constituantă se soldară cu rezultate neaşteptate
pentru conducătorii românilor din Bucovina. Nu se alege niciunul dintre
proprietarii din Bucovina, care amânară să dea un răspuns la Patenta imperială din
17 aprilie 1848 privind reglementarea raporturilor dintre ţărani şi proprietari, nici
chiar din sânul familiei Hurmuzachi, cu cel mai mare prestigiu în Bucovina.
Comisiile de alegere se formară, cum s-a văzut mai sus, din reprezentanţii
administraţiei locale austriece, care lucrară sub supravegherea delegatului
„împăratului". Se alese un singur deputat din rândul intelectualilor, Anton Kral,
profesorul de la Liceul german din Cernăuţi, conducătorul, cum ştim, al Gărzii
civile, şi şapte ţărani. Asupra apartenenţei naţionale a deputaţilor ţărani se mai
poate discuta. Important era faptul că Bucovina trimitea să fie reprezentată în
Adunarea Constituantă, şapte ţărani, dintre care numai doi erau ştiutori de carte, iar
ceilalţi cinci, majoritatea, analfabeţi. Cei doi deputaţi ştiutori de carte erau Mihai
Bodnar, deputatul judeţului Rădăuţi, cunoscător şi al limbii germane, şi Miron
Ciupercă (Ciupercovici), deputatul judeţului Câmpulung Moldovenesc. Rutenii îl
11

Ibidem, p. 97-103.
Mihai lacobescu, op. cit., p. 382-389 (comisiile electorale, organizarea circumscripţiilor şi
aspecte privind desfăşurarea procesului electoral).
13
Ibidem, p. 379-382.
12
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trimit în Parlamentul de la Viena pe Lukian Cobeliţă, din Plosca, comună ruteană,
agitator printre huţanii din munţii Bucovinei pentru menţinerea provinciei la
Galiţia.

deschide lucrările la Viena, în 26 iunie 1848, dar,
noilor acţiuni revoluţionare, împăratul Ferdinand I de Habsburg
părăseşte Viena şi se stabileşte la Olmiitz, în Moravia, iar lucrările Adunării
Constituante urmau să se desfăşoare la Kremsier, în apropierea reşedinţei
provizorii a Curţii imperiale.
Adunarea Constituantă îşi desfăşoară lucrările între 22 iulie 1848 şi 7 martie
1849.
Mihai Bodnar, deputatul român de la Rădăuţi, cere desfiinţarea prestaţiilor
fără nicio despăgubire din partea ţăranilor. Deputaţii se pronunţă iniţial ca acestea
să fie preluate de stat, ca apoi să se revină. Mihai Bodnar cere separarea Bucovinei
de Galiţia şi este combătut de Lukian Cobeliţă, care vrea ca ea să rămână parte a
Galiţiei. Deputaţii români şi, îndeosebi, Miron Ciupercovici apelează la sprijinul
populaţiei pentru întocmirea de petiţii cu semnături şi le depun Adunării
Constituante. Adună petiţii şi pentru ruteni, dar, cum aceştia erau analfabeţi,
serviciul acesta îl fac preoţii lor. Asupra prezenţei deputaţilor români în Adunarea
Constituantă avem şi o prezentare întemeiată pe documente, din care cunoaştem
activitatea lui Mihai Bodnar şi Miron Ciupercovici, atât în Adunarea Constituantă,
cât şi în afara ei 14 •
Erau puţine semne că petiţiile depuse de deputaţii români vor fi introduse pe
ordinea de zi a dezbaterilor din Adunarea Constituantă. Bucovinenii pregătesc
Petiţia Ţării, acoperită de semnături, şi o trimit împăratului Ferdinand I de
Habsburg, care o primeşte şi o predă guvernului să o prezinte în Adunarea
Constituantă. Nu ştim să fi fost introdusă pe ordinea de zi a Adunării Constituante.
Hurmuzăcheştii, familia din Bucovina cu cel mai înalt prestigiu şi autoritate
în viaţa politică, socială şi culturală, erau scoşi din luptă prin nealegerea în
Adunarea Constituantă. Ca să iasă din această situaţie încă neîntâlnită, mai ales că
şi Petiţia Ţării intrase pe căile întortocheate ale administraţiei austriece, ţin o
reuniune de familie la Cernauca, moşia lor de lângă Cernăuţi, şi hotărăsc să scoată
un ziar, ca să facă auzit şi cuvântul lor în acel moment, când se pregătea Constituţia
în Adunarea Constituantă 15 •
„Bucovina", cu subtitlul „Gazetă românească pentru politică, religie şi
literatură", apare la Cernăuţi cu începere de luni, 4/ 16 octombrie 1848 şi până
miercuri 20 septembrie/2 octombrie 1850 16 .
Adunarea

sub

Constituantă îşi

ameninţarea

14

Ion Nistor, op. cit., p. 99-102; Mihai lacobescu, op. cit„ p. 389-390.
Ion Nistor, op. cit., p. 103.
16
Teodor Ba lan, Fraţii George şi Alexandru Hurmuzachi şi ziarul „ Bucovina". Un capitol din
istoria politică a Bucovinei din anii 1848-1849, Cernăuţi, Societatea Tipografică Bucovineană, 1924.
Expunere, p. 5-47; documente, p. 49-67.
15
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„Bucovina" îşi inaugurează activitatea cu un editorial programatic, Cernăuţi
3 octombrie, pregătit de Gheorghe Hurmuzachi şi semnat cu iniţiale: G. H. 17 •
Editorialul programatic se deschide cu o prezentare generală a Revoluţiei din 1848,
spre a nu oferi Curţii din Viena pretexte să oprească apariţia ziarului, realitate
istorică pe care statele europene nu o pot evita. Imperiul Habsburgic, multinaţional,
se găsea într-o situaţie deosebită în raport cu celelalte ţări europene. O „ivire
magică", adică Revoluţia din 1848, arată Gheorghe Hurmuzachi, sfarmă „lanţurile
spiritului" şi „inimile popoarelor", pe care „un îndelungat despotism le amorţise",
se deşteaptă din „politica lor de letargie" şi „aleargă înaintea noului secol", spre
realizarea „împărăţiei libertăţii şi dreptăţii".
Curtea din Viena putea descifra şi dintr-o asemenea prezentare elogiul
Revoluţiei din 1848. Atenţia sa era, însă îndreptată spre Adunarea Constituantă,
unde se pregătea noua Constituţie a Imperiului Habsburgic.
Bucovina nu se putea sustrage mersului evenimentelor istorice. Aici
Gheorghe Hurmuzachi spune lucrurilor pe nume. Curtea din Viena trata Bucovina,
provincia de la marginea imperiului, ca o „maşteră", cu alte cuvinte, ca o mamă
vitregă, şi o ţinea în „cătuşi" de o „birocraţie obraznică sau incapabilă". De aici şi
aşteptările Bucovinei erau mai mari în noua epocă istorică, decât în celelalte
provincii ale Imperiului Habsburgic.
„Bucovina" va fi în această situaţie, arată Gheorghe Hurmuzachi, „defensorul",
adică apărătorul „intereselor naţionale, intelectuale şi materiale" şi va combate
„fără cruţare orice abatere de la aceste principii".
Din editorialul programatic aflăm că „Bucovina" avea un cerc larg de
colaboratori, că ea va acorda atenţie lucrărilor din toate provinciile româneşti şi va
fi „o oglindă a activităţii intelectuale a romănilor".
Problema cea mai importantă în acest editorial programatic o constituie
declaraţia publică în acel moment istoric, după aproape un secol de la anexarea
Ţării de Sus a Moldovei, numită, după ocuparea ei, Bucovina, că aceasta aparţinea
spaţiului geografic şi istoric al poporului român. Gheorghe Hurmuzachi făcea
această declaraţie publică într-un moment când mai multe provincii se aflau sub
stăpânirea imperiilor vecine. Anticipa, în viziunea sa, ştergerea graniţelor politice
între provinciile româneşti, cum avea să se întâmple în 1918.
Hurmuzăcheştii fondează „Bucovina" ca o publicaţie singulară, românogermană, deosebită şi prin aşezarea textelor în pagină, cu poziţii distincte. Textul
românesc se tipăreşte în stânga, cu litere chirilice şi datat după calendarul vechi,
textul german se tipăreşte în dreapta, cu litere romane şi datat după calendarul nou.
Integrează, încă din primul număr, şi un Supliment, care însă nu este consacrat,
cum s-ar crede, literaturii, ci informaţiilor cotidiene şi de altă natură. Pentru
literatură se rezervă Foiletonul din a doua jumătate a paginii întâi, sub editorial.
Mai este de remarcat că paginaţia este continuă pe întregul an, iar suplimentele sunt
integrate în paginaţia din numărul respectiv.
17

„Bucovina", [I], nr. I, 4/16 octombrie 1848, p. 1-3.
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Gheorghe Hurmuzachi face precizarea, în finalul editorialului său, că
reproduce în germană numai textele de interes general, pentru a fi însuşite şi
îmbrăţişate şi de publicul străin.
Erau în Imperiul Habsburgic, în timpul Revoluţiei din 1848, înainte de
fondarea gazetei „Bucovina", numai două publicaţii româneşti: „Gazeta Transilvaniei",
ziar politic, şi „Foaie pentru minte, inimă şi literatură", amândouă întemeiate de
G. Bariţiu în 1838. G. Bariţiu prezintă revoluţia din Transilvania de pe poziţia
„imperialilor", din care făceau parte şi românii şi îi numeşte pe revoluţionarii
maghiari „rebeli". Autorităţile maghiare suspendă cele două publicaţii româneşti în
3 martie 1849 18 • G. Bariţiu se refugiază în Muntenia şi se stabileşte la Câmpina.
Este arestat de autorităţile ruseşti de ocupaţie, ţinut câteva săptămâni în închisoarea
din Ploieşti. Fiind supus al Imperiului Habsburgic, este dus în lanţuri de un cazac şi
predat autorităţilor austriece din Cernăuţi, care îl aruncă şi ele în temniţă, fiind „om
periculos". Gheorghe Hurmuzachi întreprinde demersuri pentru scoaterea sa din
închisoare şi o obţine, după ce depune persoana şi averea sa garanţie. G. Bariţiu stă
în temniţa din Cernăuţi între 18 şi 30 iunie 1849. Are interdicţie să nu poată părăsi
Bucovina 19 •
„Bucovina" apare paralel cu „Gazeta Transilvaniei" şi „Foaia pentru minte,
inimă şi literatură", între octombrie 1848 - martie 1849, fiind epoca de glorie a
publicaţiilor româneşti din Imperiul Habsburgic. Din martie 1849, ziarul
„Bucovina" rămâne singur să apere interesele românilor din Imperiul Habsburgic.
Revoluţia din 1848 şi ce a urmat după ea aduc mari schimbări la conducerea
Imperiului Habsburgic. Ferdinand I de Habsburg părăseşte tronul în valurile
revoluţiei, în 26 noiembrie 1848, şi trece la conducerea imperiului Carol Franz,
fratele său, dar şi acesta îl părăseşte în valurile revoluţiei după câteva zile şi îl lasă
lui Franz Joseph de Habsburg (îşi spune, oficial, Francisc Iosef), fiul său, care vine
la conducerea imperiului pe valurile revoluţiei, în 3 decembrie 1848. Un împărat
mărginit intelectual - să nu spunem altfel -, şi un al doilea împărat, despre care ştim
puţine lucruri, nu rezistă în valurile revoluţiei, iar al treilea împărat vine pe valurile
revoluţiei când abia împlinise 18 ani (se naşte la Schonbrunn, în 18 august 1830).
Şi al treilea împărat ajunge la conducerea imperiului prin „graţia lui Dumnezeu",
iar conducerea o aveau, cum vom vedea mai departe, miniştrii săi, prin puterea şi
votul lor. Noul împărat, „din graţia lui Dumnezeu" şi prin puterea şi voinţa
miniştrilor săi, sancţionează Constituţia imperiului, în 4 martie 1848, iar armata
revoluţionară maghiară capitulează în faţa celei ţariste, comandate de prinţul Ivan
Feodorovici Paskievici (1782-1856), la Şiria (Arad), în 13 august 1849.
Curtea din Viena îl numeşte pe Ludwig baron de Wohlgemuth ( 1788-1851)
guvernator civil şi militar al Transilvaniei, cu începere din iulie 1849, să aplice în
spiritul disciplinei militare şi al gradului său de general prevederile înscrise în
18
19

„Gazeta Transilvaniei", anul XII, nr. 17, 3 martie 1849.
Teodor Balan, op. cit., p. 29.
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Constituţia

din 4 martie 1849 şi legile care îi urmară. Avea, în transmiterea
sale pentru saşi şi unguri, presa lor; nu avea, însă, nicio publicaţie în
Transilvania pentru populaţia românească majoritară. Hotărăşte să-şi reia
activitatea „Gazeta Transilvaniei" şi „Foaie pentru minte, inimă şi literatură",
suspendate de revoluţionarii maghiari în martie 1849. Erau pregătite condiţiile ca
G. Bariţiu să-şi reia activitatea publicistică.
G. Bariţiu părăseşte Bucovina în 4 octombrie 1849 şi se întoarce la Braşov.
„Bucovina", ziarul cemăuţean condus de Alexandru Hurmuzachi, redactor
responsabil, şi Iraclie Porumbescu, secretar de redacţie, consacră prezenţei lui
G. Bariţiu în Bucovina un articol, Cernăuţi 22 sept„ pe care îl publică în
23 septembrie 1849 şi în care evocă prezenţa revoluţionarului transilvănean în
Bucovina mai multe luni şi îi face o caracterizare memorabilă: „Bărbat puternic în
20
vorbă şi în faptă, patriot luminat şi naţionalist învăpăiat" .
Se deschidea o nouă epocă - a doua în apariţia paralelă a „Gazetei
Transilvaniei" şi a „Foii pentru minte, inimă şi literatură" dincolo de Carpaţi şi a
ziarului „Bucovina" dincoace de munţi. Este o nouă epocă, cum vom arăta mai
departe, eroică, în apărarea cuceririlor Revoluţiei din 1848, dar care se va încheia
cu sistarea apariţiei publicaţiilor transilvănene şi suprimarea apariţiei ziarului
bucovinean.
G. Bariţiu deschide noua epocă la conducerea „Gazetei Transilvaniei" şi a
„Foii pentru minte, inimă şi literatură" cu un editorial programatic, Către domnii
cititori, publicat în „Gazeta Transilvaniei" din 1 decembrie 184921 • Evoca
împrejurările dramatice prin care trece el şi familia sa în cele aproape nouă luni, cât
timp fuseseră suspendate publicaţiile sale, dar îşi reîncepea activitatea publicistică
cu cel mai curat cuget şi dorinţa să satisfacă, după putinţă şi împrejurări, aşteptările
publicului român pe câmpul politic, social şi literar. Îşi exprima convingerea că va
fi sprijinit în activitatea sa de colaboratori, cu lucrările lor din „toate provinciile şi
ţinuturile" şi cu încrederea că poporul român are „un viitor" şi nicio putere nu-l
dispoziţiilor

20

„Bucovina'', [II], nr. 31, 23 septembrie/5 octombrie 1849, p. 175. Reproducem acest
comunicat cu elogierea lui G. Bariţiu şi cu informaţii privind prezenţa sa în Bucovina în timpul
Revoluţiei din 1848: „Astăzi au plecat de aici spre a se întoarce în nefericita sa patrie, după o
petrecere de mai multe luni în mijlocul nostru, Domnul Georgiu Bariţ, redactorul mult renumitei
publicaţii «Gazeta de Transilvania». Barbat puternic în vorbă şi în faptă, patriot luminat şi naţionalist
învăpăiat, iubind naţiea sa ca şi întreaga sa patrie, măsurat în cugetările sale politice, neprieten
teoriilor utopice, fiind om practic înainte de toate, în soţietate plăcut, amabil în caracterul său nepătat,
pilduitoriu ca soţ, părinte şi amic, D-lui lasă la toţi care avură bucuria a-l cunoaşte mai de aproape cea
mai sinceră stimă a multelor sale merite şi o vie părere de rău despre pornirea [plecarea] sa. Deşi se
zice că «în patria sa nime nu este profet», totuşi ne place a spera că în Transilvania acum va
precumpeni un alt proverb, care sună: «meritului cuvenita sa cunună» şi aceasta cu atăta mai mult cu
căt suntem încredinţaţi că, spre vindecarea dureroaselor răni ale ţerei, spre alinarea naţiilor iritate
[agitate] şi spre întemeierea unui fericit viitoriu, conlucrarea şi ajutoriul unui barbat ca Bariţ poate fi
numai de cel mai mare folos patriei şi guvernului".
21
„Gazeta Transilvaniei", anul XII, nr. 18, 1 decembrie 1849, p. 67. Numerotarea se dă, în
continuare, după numărul 17 din 3 martie 1849, când cele două publicaţii sunt suspendate.
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poate contesta. Va continua lupta, ca şi în trecut, cu „cabalele" şi cu „satanica
de a-l abate din drum". „Declarăm totodată - atrage atenţia G. Bariţiu -,
că cei care nu stau cu noi sunt contra noastră".
Dăm în continuare programul „Gazetei Transilvaniei": Măsuri şi ordinaţiuni
guvernamentale destinate pentru publicitate; Apărarea intereselor noastre
patriotice şi naţionale; „Foaie pentru minte, inimă şi literatură" se va ocupa cu
materialele corespunzătoare titlului său.
După editorialul programatic al lui G. Bariţiu urmează Ioan (Johann) Gott,
editorul care promite „desdăunarea [despăgubirea] abonaţilor" pentru numerele
celor două publicaţii care nu au apărut între martie şi noiembrie 1849. Stabileşte
periodicitatea apariţiei „Gazetei Transilvaniei" şi indică locurile unde se puteau
face abonamente. Figurează şi Bucovina, cu o librărie din Cernăuţi.
„Gazeta Transilvaniei" trece în fruntea programului său de activitate
publicarea de „măsuri şi ordinaţiuni guvernamentale". Era condiţia pusă de Ludwig
baron de Wohlgemuth pentru reluarea apariţiei publicaţiilor româneşti. După
editorialul programatic al lui G. Bariţiu şi informarea lui Ioan Gott, editorul, se
deschide secţiunea Partea oficială. Este inaugurată cu comunicatul lui Ludwig
baron de W ohlgemuth, Către poporul ţăran, care sună, prin începutul său, ca un
sfărşit de epocă în istorie. „Robota (iobăgia, claca) este ştearsă pentru toţi vecii".
Speranţele proprietarilor şi administratorilor de moşii că se vor reinstala curând
stările de lucruri de dinainte de revoluţie constituiau o ameninţare la adresa
ţărănimii. „Deci pentru ca să ştie pe care - atrage atenţia Ludwig baron de
Wohlgemuth - şi ca astfel de spărieturi să nu mai fie crezute de nimeni, mai declar
o dată cu solemnitate că robota este ştearsă pentru toţi vecii şi nu se mai reîntoarce
niciodată". Comunicatul este datat: 27 noiembrie 1849 şi semnat: „Guvernatorul
ces[ arul] reg[ esc] civil şi militar în Marele Principat al Transilvaniei, Ludwig baron
de Wohlgemuth" 22 •
După comunicatul guvernatorului civil şi militar, „Gazeta Transilvaniei" vine
cu unele explicaţii privind condiţiile reapariţiei publicaţiei transilvănene. De
aici rezultă că „Gazeta Transilvaniei" era însărcinată printr-un „mandat" din
16 noiembrie 1845 să treacă în coloanele sale toate „publicaţiunile" oficiale. „«Gazeta
Transilvaniei» declară că va proceda - arată ziarul -, cu bucurie şi recunoştinţă că,
după sute de ani trecute peste noi, ajunserăm ca să vedem pe guvern vorbind către
români româneşte, precum cere şi pretinde dreptul şi dreptatea vecinică".
„Gazeta Transilvaniei" trece Partea oficială în locul editorialelor. Publică,
astfel, comunicatul guvernatorului civil şi militar, Dispoziţiuni către toate comisiile
districtuale cu explicaţiile sale 23 , ca să continue în alt număr cu Ordinaţiunea către
24
comandanţii militari de districte .
„Gazeta Transilvaniei" începe încă din primul număr de la reapariţia sa
publicarea unui tabel, Publicaţiuni guberniale ale guvernatorului civil şi militar, pe
manevră

22
23
24

Ibidem, nr. 68.
Ibidem, nr. 24, 22 decembrie 1849, p. 91.
Ibidem, nr. 26, 29 decembrie 1849, p. 91.
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zile, cu începere din 20 septembrie 1849. Se justifica faptul că apela la acest
procedeu în lipsa de spaţiu pentru reproducerea lor. Dăm rezumatul pentru câteva
comunicate ale guvernatorului civil şi militar al Transilvaniei: „1849, 20 sept. Pedepsirea furtului şi prădării de păduri; 1849, 21. sept. - Transilvania se împarte
în 6 districte militare, însă numai provizoriu, adică Sibiu, Alba Karolina, Cluj,
Reteag, Odorhei, Făgăraş; 1849, 9 noemvr. - Ameninţare cu judecare obştească pe
cei care spăimântă pe popor cu venirea turcilor spre ajutorul maghiarilor" 25 •
„Gazeta Transilvaniei" începe, încă de la reapariţia sa, publicarea unui studiu
foarte extins, Idei îmbietoare şi pregătitoare pentru o eventuală organizare a
Imperiului Habsburgic 26 • Sunt cuprinse în acest studiu, într-un capitol separat,
Punctele petiţiunii române din 13/25 februarie 1849, prezentate împăratului
Ferdinand I de Habsburg27 • Sunt trecute aici revendicările românilor în viitoarea
organizare a imperiului. Se înscrie, în deschiderea revendicărilor, unirea tuturor
românilor din Imperiul Habsburgic într-o „singură naţiune" (punctul 1),
administraţie românească de sine stătătoare, politică şi bisericească (punctul 2),
organizarea unui congres al naţiunii române cu mai multe atribuţii: a) alegerea unui
conducător al românilor; b) alegerea unui sfat administrativ sub denumirea de
Senat român; c) alegerea unui conducător bisericesc; d) organizarea administraţiei
în comunităţile şi cercurile româneşti; organizarea şcolilor şi înfiinţarea instituţiilor
necesare pentru învăţătură (punctul 3), introducerea limbii române în toate
„lucrările" ce privesc pe români (punctul 4), o adunare naţională în fiecare an, spre
a hotărî asupra intereselor naţionale în conformitate cu cerinţele timpului (punctul
5), reprezentarea naţiunii române după numărul ei în Dieta imperială (punctul 6),
aprobarea unui organ al naţiunii române în conducerea imperiului, pentru a apăra
interesele naţionale (punctul 7), împăratul să poarte de aici înainte titlul de Mare
Duce al românilor (punctul 8). Trecând peste punctul 8, subliniat, care reprezintă o
laudă, pentru a se lua în considerare celelalte revendicări, se deprinde din această
petiţie că luptătorii români din Transilvania propuneau o unire a tuturor românilor
din Imperiul Habsburgic, cu statut de naţiune independentă politic şi administrativ
şi cu limba română, limbă oficială.
Românii din Bucovina îi adresează şi ei împăratului Ferdinand I de Habsburg
o cerere cu revendicările lor, Petiţia Ţării, cu un an înainte, cum vom arăta mai
departe, în iunie 1848, când se pregătea Constituţia din martie 1849. „Gazeta
Transilvaniei" vine după promulgarea Constituţiei şi vorbeşte nu numai de românii
dintr-o singură provincie, ca în Petiţia Ţării, ci de toţi românii din imperiu, cu un
statut deosebit de al celorlalte popoare de sub stăpânirea habsburgică.
Drepturile popoarelor din Imperiul Habsburgic erau înscrise în Constituţia
din 4 martie 1849. Mai trebuia să fie şi puse în aplicare, cum nu se întâmpla.
25

Ibidem, nr. 18, I decembrie 1849, p. 68.
Ibidem, nr. 18, I decembrie 1849, p. 68-69; nr. 19, 5 decembrie 1849, p. 71-73; nr. 20,
8 decembrie 1849, p. 75-77; nr. 21, 12 decembrie 1849, p. 79-80.
27
Ibidem, nr. 20, 8 decembrie 1849, p. 75.
26
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G. Bariţiu inaugurează noul an în reapariţia publicaţiilor sale cu un editorial
programatic, O repede privire în trecut şi în viitor, pe care îl publică în „Gazeta
Transilvaniei" în 2 ianuarie 185028 . Compara anii 1848-1849 cu „doi gemeni
fioroşi", care lăsară în urma lor „lacrimi, mizerie şi ruine". Avertiza că vremea
pentru noi lupte şi suferinţe nu era trecută. „Orizontul nu este senin - arată
G. Bariţiu - Parisul, acel cămin al revoluţiunilor, fierbe ca un vulcan cu câteva luni
mai înainte de eruperea lavei. Germania [era] într-o dezbinare confuză şi foarte
periculoasă", iar din Italia nu veneau semne „pentru menţinerea păcii". G. Bariţiu
se angaja să ducă lupta, cum tăcuse şi mai înainte, pentru „apărarea dreptului
legalităţii" şi că nu va tolera „nici un fel de supremaţie" ca în „trecutul trist şi
apăsător".

era încredinţat că prevederile din Constituţia din 4 martie 1849 şi
a lui Ludwig baron de Wohlgemuth, guvernatorul civil şi militar al
Transilvaniei, în aplicarea prevederilor ei, îi lăsau câmp liber de acţiune. Se înşela.
Saşii, sprijiniţi din umbră de unguri, care nu aveau cuvânt la Curtea de la Viena,
pentru lupta lor din timpul revoluţiei faţă de conducerea imperială, îl reclamă pe
Ludwig baron de Wohlgemuth că, prin măsurile pe care le lua, acţiona, în realitate,
ca „walachischer Tribun" - tribun valah 29 . Acuzaţii din cele mai grave, care nu se
putea să rămână, cum vom vedea mai departe, fără urmări.
După prezentarea orientativă din editorialul programatic, G. Bariţiu trece, în
articolul Gazeta şi inspectorii de la Orăştie, la critica administraţiei maghiare şi
30
denunţă măsurile luate de unii „amploiaţi" . Presa maghiară respinge opiniile lui
G. Bariţiu, care apără în continuare libertatea presei şi arată că „cenzura" ei
aparţinea „regimului vechi". Publică articolul în corpul ziarului, dar îl dă ca
editorial şi-l semnează: „Georgiu Bariţiu. Redactorul «Gazetei» şi «Foaiei»".
Alexandru Hurmuzachi, redactorul responsabil al ziarului „Bucovina", şi
Iraclie Porumbescu, secretarul de redacţie, privesc cu încredere orientarea politică a
lui G. Bariţiu şi sunt încurajaţi să adopte şi ei, cum vom arăta mai departe, o
atitudine critică faţă de Curtea din Viena. Iraclie Porumbescu îi trimite lui
G. Bari ţiu, în acest sens, o lungă corespondenţă despre situaţia din Bucovina.
G. Bariţiu consideră că înainte de a publica corespondenţa din Bucovina mai
era necesar să se ocupe de situaţia din Transilvania. Publică o amplă dare de seamă,
Stricăciunea românilor transilvani în morţi şi averi (1848-1849), în 26 ianuarie
185031 • Martor ocular al evenimentelor din Revoluţia din 1848-1849, publică o
corespondenţă, Alba Karolina. dec. 30 [1849], în care prezintă pierderile românilor
în oameni şi averi în Revoluţia din 1848-1849. Corespondenţa apare în
„Siidslawische Zeitung" din Agram şi este preluat în publicaţia „Bote" din Viena.
G.

Bariţiu

poziţia fermă

28

Ibidem, nr. I, 2 ianuarie 1850, p. I.
Cornelia Bodea, 1848 la români, voi. II, Revoluţia în viziunea contemporanilor, Bucureşti,
Editura Enciclopedică, 1998, p. 616.
30
„Gazeta Transilvaniei", nr. 4, 16 ianuarie 1850, p. 14.
31
Ibidem, nr. 6, 26 ianuarie 1850, p. 21.
29
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Se dau aici numele tribunilor, legionarilor şi centurionilor din armata lui Avram
Iancu, căzuţi în lupte, numele protopopilor, preoţilor şi al civililor împuşcaţi,
spânzuraţi, decapitaţi, jupuiţi de vii sau măcelăriţi, localităţile cu satele arse şi
pagubele aduse gospodăriilor, precum şi numărul caselor prefăcute în cenuşă. Un
rol important în pierderile românilor îl au conţii şi grofii maghiari şi se dă numele
acestora, localităţile şi numărul românilor măcelăriţi din porunca lor.
Este cel dintâi tablou privind situaţia din Transilvania după Revoluţia din
1848, întocmit de un martor ocular, cum nu avem altul în presa românească din
Imperiul Habsburgic.
Acum, la câteva zile după publicarea acestei dări de seamă, G. Bariţiu face
loc în „Gazeta Transilvaniei" şi corespondenţei Cernăuţi 19 ian [1850}, semnată de
Iraclie Porumbescu privind situaţia din Bucovina după Revoluţia din 184832 . „Noi
suntem încă tot pe acel pământ vegetativ - îl informa Iraclie Porumbescu pe
G. Bariţiu - pe care ne lăseşi atuncea când te-ai dus de la noi". Iraclie Porumbescu
avea în vedere, când aminteşte de prezenţa lui G. Bariţiu în Bucovina, adus în
lanţuri de un cazac şi întemniţat la Cernăuţi, de unde este eliberat, cum am arătat
mai sus, prin intervenţia lui Gheorghe Hurmuzachi. După această punere în temă,
cum am zice, Iraclie Porumbescu schiţează situaţia din Bucovina după publicarea
Constituţiei în martie 1849. „Pe pământ constituţional - arată Iraclie Porumbescu mai murim de dorul Constituţiunii. Împlinirea dorinţelor şi alor nevoilor noastre
încă tot pausează [aşteaptă] în mult mai frumoasele şi mai comodele Curţi de Sus
[palate], decât ar voi să vie în bietele noastre bordeie care acum sunt mai năduşite
[sufocate] cu toate necesităţile lor de cumplita iarnă". Iraclie Porumbescu îl
informa pe G. Bariţiu că nu mai era nimic de aşteptat de la „înaltele curţi", cu alte
cuvinte, de la conducerea de la Viena.
Bucovinenii avură totuşi un câştig prin Revoluţia din 1848 pentru interesele
lor provinciale şi naţionale. Se înfiinţa la Liceul german din Cernăuţi o catedră de
limba şi literatura română şi chiar dacă o singură catedră nu era suficientă într-o
provincie românească, în care limba oficială era cea germană şi privilegiate
poloneza şi ruteana. Bucovinenii avură norocul ca această catedră de română să fie
ocupată de Aron Pumnul, care nu se mărgini la orele de curs, ci îşi desfăşură
activitatea şi dincolo de ele. Iraclie Porumbescu este unul din cei mai apropiaţi
colaboratori ai lui Aron Pumnul şi cel dintâi dintre bucovineni care apreciază, cum
se cuvenea, orizontul său ştiinţific şi dăruirea de sine în cultivarea limbii române.
Prezent la lecţia de deschidere a lui Aron Pumnul, din 25 februarie 1849, şi la tot ce
urmă, mărturiile lui Iraclie Porumbescu sunt cele mai importante pentru acest
moment din viaţa culturală a Bucovinei.
Problema principală, pe care o pune Iraclie Porumbescu în corespondenţa sa
privea înlocuirea alfabetului chirilic cu cel latin, importantă deopotrivă pentru
presa din Bucovina şi pentru cea din Transilvania. „Era odată un neam glorios şi
32

Jbidem, nr. 9, 3 februarie 1850, p. 35-36; nr. 10, 6 februarie 1850, p. 39-40.
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respectat în lumea întreagă - arată Iraclie Porumbescu -, neamului acestuia-i zicea
«roman»; ei scriau cu litere romane: este astăzi un pământ, unde pe fieştecare
floricică o resare şi o creşte un sânge sacru, un sânge vărsat pe aceste locuri pentru
patrie, limbă şi naţionalitate, acel sânge e sânge de român, pământul este al
României; română este patria noastră, noi suntem români, limba noastră este limba
română, româneşte, dar vrem nu numai să vorbim, ci să şi scriem".
Iraclie Porumbescu făcea o declaraţie publică la aproape un secol de la
anexarea Ţării de Sus a Moldovei, numită mai târziu Bucovina, că ea era pământ
românesc din vechime şi că aparţinea României. Asemenea declaraţii publice nu se
mai auziră în presa din Imperiul Habsburgic.
Iraclie Porumbescu propune în finalul corespondenţei sale ca ziarele să
publice măcar o coloană cu litere latine. G. Bariţiu împărtăşeşte opinia lui Iraclie
Porumbescu, dar însoţeşte corespondenţa cu o notă redacţională: „Prea bucuroşi,
numai să avem tipografii corespunzătoare acestui scop".
Propunerea lui Iraclie Porumbescu se va realiza. Câteva decenii mai târziu va
trece şi „Gazeta Transilvaniei" la grafia latină.
Iraclie Porumbescu nu se mărgini la propunerea sa, ci o aplică şi în activitatea
sa. Întocmeşte, ca paroh la Şipotele Sucevei, rapoartele sale către superiorii săi cu
litere latine. Eugenie Hacman, episcopul Bucovinei, îl va sancţiona drastic. ,,Încă
nici un circulariu nu s-au slobozit - îl somează episcopul pentru schimbarea
literelor - şi samavolnicie este, care o oprim" 33 . Iraclie Porumbescu nu va respecta
interdicţia şi va continua să scrie numai cu litere latine.
După editorialul Gazeta şi inspectorii de la Orăştie şi Stricăciunea românilor
transilvani în morţi şi averi (1848-1849) şi după corespondenţa lui Iraclie
Porumbescu despre situaţia din Bucovina, G. Bariţiu vine cu un nou editorial
Proprietatea. Comunismul, pe care îl publică în „Gazeta Transilvaniei" în
9 februarie 1850 şi îl semnează B [Bariţiu] 34 . Marii proprietari din Transilvania,
maghiari şi saşi, nu pierduseră speranţa să-şi recapete moşiile. Îl acuză pe
G. Bariţiu că îi încuraja pe cei care deveniseră proprietari prin Revoluţia din 1848
de „cutezări comuniste".
G. Bariţiu deschide editorialul cu prezentarea demersului său în favoarea
proprietăţii, susţinut în „Gazeta Transilvaniei" în anii 1845-1846, prin urmare,
înaintea Revoluţiei din 1848, când ceru românilor transilvăneni, cu multă stăruinţă,
„iubirea de proprietate", fiindcă fără ea nimeni „nu poate fi liber, nu are patrie, nu
înseamnă nimic, ci e pururea supusul şi sclavul altora". G. Bariţiu avea în vedere
proprietatea rurală. Este avertizat de un „consilier din Viena" că prin pledoaria sa
pentru proprietate îndemna, în realitate, „sclavii, robii, clăcaşii să prindă gust să se
facă proprietari". În acel an, 1845, se începură colonizările în Transilvania cu
„şvabi" aduşi din Wi.irtemberg, cum proceda Curtea din Viena, adăugăm noi, în
33
34

Scrierile lui frac/ie Porumbescu, p. 141-145.
„Gazeta Transilvaniei", nr. 11, 9 februarie 1850, p. 41-42.
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colonizările din Bucovina cu „nemţi" aduşi din Austria - şi nu numai cu ei şi nu
numai din Austria. G. Bariţiu, întemeiat pe Constituţia din 4 martie 1849, putea
pune avertismentul Curţii din Viena ad acta, adică la arhivă. Avea suficiente
argumente, aprecia el, să ia atitudine faţă de politica dusă de Curtea din Viena în
Transilvania şi Bucovina. „Dumnezeu şi natura nu vroieşte - avertiza G. Bariţiu
Curtea din Viena - ca să fie numai unii, puţini, proprietari şi încolo mai toată patria
să constea din proletari".
Situaţia se schimbă prin Revoluţia din 1848. „Poporul - adică românii, în
demersul lui G. Bariţiu - odinioară robit şi tirănit, a ajuns proprietar pe moşioara ce
o lucra mai înainte cu crunta sudoare a feţei, fără a se folosi de ea". Curtea din
Viena aprecia că lucrurile nu se vor opri aici şi pune pe seama celor ajunşi
proprietari prin Revoluţia din 1848 că puteau transforma în realitate „năluciri
comuniste". Asemenea acuzaţii se puteau aduce românilor transilvăneni, arată
G. Bariţiu, înainte de Revoluţia din 1848, când „ţăranul era pe acest pământ mai
străin decât fiarele pădurilor" şi puteau vedea o cale pentru revendicările lor prin
„cutezări comuniste".
G. Bariţiu îi numeşte pe cei care îl acuzau de „fantoma comunismului" în
termeni de-o severitate rar întâlnită în presa vremii: „limbi de vipere", „idioţi",
„hăbăuci", „ignoranţi în privinţa comunismului".
G. Bariţiu întreprinde o prezentare a comunismului cu privire la proprietatea
ţărănească importantă - dacă nu cea mai importantă - întâlnită în presa românească
îndată după Revoluţia din 1848 35 . Trimite la învăţătura din Biblie, în care se
condamna tirania, hoţia, înşelăciunea. Invocă şi lupta românilor să iasă din „sclavia
Egiptului". Altfel spus, românii duceau lupta să iasă din sclavia moşierilor
maghiari şi saşi, patronată de Curtea din Viena.
G. Bariţiu încheia editorialul său cu un program pentru lupta din viitor, dar şi
cu un avertisment. „Proprietate si stiintă, iar de nu, vor veni alţii şi vor ocupa
proprietăţile şi se vor folosi de ştiinţă spre stricăciunea şi pierderea noastră. Cine
are urechi de auzit şi ochi de văzut, să auză şi să vază".
Curtea din Viena avea urechi să audă şi ochi să vadă din articolele lui
G. Bariţiu, corespondenţa lui Iraclie Porumbescu şi măsurile ce le lua Ludwig
baron de Wohlgemuth, guvernatorul civil şi militar al Transilvaniei, devenit
„walachischer Tribun" (tribun valah).
„Gazeta Transilvaniei" şi „Foaie pentru minte, inimă şi literatură" sunt
suspendate pentru a doua oară. G. Bariţiu mai apucă să publice din „Gazeta
Transilvaniei" un ultim număr, care apare în 13 februarie 1850 36 . Publică aici, pe
ultima pagină, comunicatul lui Ludwig baron de Wohlgemuth, Publicaţiune, pe
care guvernatorul civil şi militar al Transilvaniei îl datează: Sibiu, în 13 ianuarie
35
Argumentele lui G. Bariţiu privind concepţia comunistă referitoare la proprietatea rurală le
întâlnim, uimitor, un secol mai târziu, în campania pentru colectivizarea agriculturii.
36
„Gazeta Transilvaniei", nr. 12, 13 februarie 1850, p. 48.
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în care reafirmă că robia fusese ridicată şi robii erau proprietari pe
pe care se aflau.
G. Bariţiu este înlocuit la conducerea celor două publicaţii înfiinţate de el în
1858, Ludwig baron de Wohlgemuth, guvernatorul civil şi militar al Transilvaniei
este chemat la Curtea imperială pentru a da socoteală asupra măsurilor pe care le
lua. Moşierii saşi şi maghiari au ştiut să lucreze. Încetează din viaţă în drum spre
Viena.
După suspendarea „Gazetei Transilvaniei" şi „Foaie pentru minte, inimă şi
literatură, în februarie 1850, ziarul „Bucovina" de la Cernăuţi rămâne, pentru a
doua oară, singura publicaţie să apere drepturile românilor de dincoace şi de
dincolo de Carpaţi, în Imperiul Habsburgic, după Revoluţia din 1848.
„Bucovina", sub conducerea lui Gheorghe şi Alexandru Hurmuzachi,
redactori răspunzători, şi Iraclie Porumbescu, secretar de redacţie, intră în lupta
pentru recunoaşterea drepturilor românilor din provincia lor, chiar din numărul 3
din 22 octombrie/3 noiembrie 1848 37 •
Deschide numărul cu editorialul Viitorul Bucovinei, în care arată că două erau
situaţiile privind această problemă. „Are să fie provincie deosebită - se subliniază
în editorial - precum ea este cunoscută prin mai multe Patente si hotărâri
împărăteşti, care se repetează până în timpurile cele mai noue; are ea ca provincie
deosebită să fie îndeosebi organizată si administrată cu de aproape privire a
împrejurărilor ce-i sunt cu totul proprii? Sau are ea să fie întrupată [încorporată] în
altă provincie a Monarhiei si care anume si are ea să fie unită cu aceasta pentru
vecie?"
Problema care se pune priveşte, cum se vede, separarea Bucovinei de Galiţia.
„Bucovina" publică în continuare, în acelaşi număr, Convenţia în patru
capitole, încheiată la Constantinopol în 7 mai 1775 între Imperiul Habsburgic şi
Imperiul Otoman, privind anexarea Ţării de Sus a Moldovei 38 • În capitolul întâi se
justifica ocuparea Ţării de Sus a Moldovei printr-o legătură necesară între
Transilvania şi Galiţia, mai vechile provincii imperiale. În capitolul al II-iea se
prevedea că Imperiul Habsburgic nu va ridica cetăţi în provincia anexată. În
capitolul al III-iea se prevăd măsuri pentru paza graniţei între Imperiul Habsburgic
şi Muntenia şi Moldova. În capitolul al IV-iea se discută despre situaţia
„târguşorului Orşova", aşezat pe malul Dunării.
Importantă este şi motivaţia pentru care „Bucovina" publica acest document.
„Originalul acestui document - ţine să precizeze «Bucovina» - se află în canţelaria
secretă a Curţii din Viena şi s-au împărtăşit în copie prezidiului Galiţiei (gal.
Landespraesidium) prin decret al Cancelariei Curţii în 13 fevr. 1823, no. 4928".
„Bucovina" face cunoscut documentul secret prin care Ţara de Sus era
anexată de Imperiul Habsburgic prin şantaj, într-un moment când se discuta situaţia
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„Bucovina'', [!],nr. 3, 22 octombrie/3noiembrie 1848, p. 25. Supliment.
Ibidem, p. 25-27. Textul în română şi în franceză.
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Bucovinei sub stăpânire habsburgică, care semna acel act prm care se angaja
viitorul noii provincii imperiale.
„Bucovina" vine cu al doilea editorial, Petiţia Bucovinei în 3/ 15 decembrie
184839 • De aici aflăm că acest document, numit Petiţia Ţării, este trimis
împăratului Ferdinand I de Habsburg în iunie 1848, desigur după Adunarea
Naţională de la Cernăuţi, din 20 mai 1848. Împăratul îi acordă atenţia cuvenită, la
indicaţiile consilierilor săi, şi însărcinează guvernul să o prezinte în Parlament.
Documentul era acoperit, arată „Bucovina", cu „nenumărate semnături" ale celor
mai „respectabili locuitori din toate stările din Bucovina", era „expresia opiniei
publice" şi a „conglăsuitoarelor dorinţe a[le] naţiei". Măsurile legislative luate de
Curtea din Viena în timpul Revoluţiei din 1848 aduseră unele îmbunătăţiri privind
situaţia ţărănimii, pe când celelalte clase sociale continuau să fie supuse practicilor
din „timpurile întunecate". Bucovinenii erau încredinţaţi că, prin „grabnica
încuviinţare" a demersului lor prin Petiţia Ţării, se vor înlătura „haoticele noastre
împrejurări de faţă". Încuviinţarea Petiţiei Ţării reprezenta condiţia sine qua non
pentru viitorul Bucovinei.
Petiţia Ţării supune atenţiei împăratului Ferdinand I de Habsburg Programul
în „12 dorinţe" (cereri), stabilit la Adunarea Naţională de la Cernăuţi, din 20 mai
1848. Se respectă succesiunea punctelor de acolo, dar într-o nouă elaborare, în
funcţie de dezbaterile care aveau loc în legătură cu ele.
Petiţia Ţării urmează, în prezentarea ei împăratului, calea şi practicile
oficiale, când se adresau solicitări celei mai înalte autorităţi din imperiu. Expunerea
se deschide cu elogierea împăratului pentru „grija părintească" faţă de supuşii de
sub oblăduirea sa. Se invocă Patenta imperială din 15 martie 1848, prin care
împăratul făcea „făgăduintele" propuneri pentru acordarea libertăţii tiparului,
aprobarea pentru înfiinţarea Gărzii naţionale şi introducerea unei Constituţii.
Petiţia Ţării evită, însă, să arate că „făgăduintele" propuneri Ferdinand I de
Habsburg le face sub ameninţarea luptelor de stradă şi de pe baricadele din Viena,
când se vede silit să accepte, în 25 aprilie 1848, constituirea unui guvern
responsabil, libertatea presei şi a întrunirilor, organizarea de gărzi civile şi alegeri
libere pentru Adunarea Constituantă.
Bucovinenii aşterneau înaintea tronului revendicările lor, cum făceau şi
celelalte popoare din imperiu. Se aplică peste tot, când suspuşii se adresau
împăratului, calea protocolară, de la care nu se admiteau abateri.
Petiţia Ţării venea, la punctul 1, cu argumente istorice decisive privind
separarea Bucovinei de Galiţia. Se atrăgea atenţia lui Ferdinand I de Habsburg că
străbunul său, Leopold II, dăduse Patenta imperială din I O septembrie 1790, în
care se hotăra situaţia Bucovinei. Se reproduce textul din acea Patentă imperială:
„Bucovina purure subt acest nume să fie privită şi tractată ca o provincie de sine
stătătoare şi cu deosebite staturi [reprezentaţie]". „Bucovina" subliniază acest text
39

Ibidem, nr. 9, 3/15 decembrie 1850, p. 67.
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pentru a marca importanţa lui. Petiţia Ţării înfăţişează împăratului Ferdinand I de
Habsburg situaţia reală a Bucovinei, ignorată mai târziu, şi-l obligă, în termeni
protocolari, să reinstaureze vechiul statul al Bucovinei, provincie separată de
Galiţia, cu conducere proprie.
Trecând la punctul 2 din Programul Adunării Naţionale, unde se enunţă
„conservarea naţionalităţii române" şi „crearea de şcoli naţionale", Petiţia Ţării
lărgeşte aria de competenţă a acestor enunţuri programatice şi solicită înfiinţarea de
şcoli populare pentru satele din Bucovina şi înfiinţarea unei catedre pentru limba şi
literatura română, încadrarea în instituţiile de stat cu personal care ştia deplin limba
română, „dregătoriile" provinciale să primească corespondenţă în română şi să
răspundă tot aşa. În punctele următoare, solicitările sunt formulate în acelaşi
context: posibilitatea ca românii să ocupe funcţii în administraţia de stat din
imperiu, politică şi judecătorească (punctul 3), înfiinţarea unei instituţii de credit
pentru proprietarii de diferite categorii şi pentru ţărănime (punctul 4), egalitatea
tuturor confesiunilor religioase (punctul 6), anularea legilor introduse pentru
prevenirea ciumei în 1830, cu cordonul sanitar şi carantina în lungul graniţei
Austriei cu Moldova, care împiedicau comerţul (punctul 7), să se şteargă
controalele de vamă şi să se schimbe sistemul de supraveghere a graniţei
(punctul 9). Ultimele trei puncte aveau în vedere organizarea Episcopiei Bucovinei:
alegerea episcopului (punctul 1O), administrarea „eclesiei" (punctul 11 ),
administrarea Fondului Religionar (punctul 12).
Problema care determină cele mai multe discuţii privea raportul dintre
proprietari şi ţărani şi despăgubirile celor dintâi din partea celor din urmă,
împroprietăriţi pe pământurile pe care le lucrau (punctul 5). Importantă era
modalitatea despăgubirilor în sarcina ţăranilor. Această chestiune se dezbătea şi în
Adunarea Constituantă şi asistăm la mai multe hotărâri, care se schimbă succesiv,
ca, în final, plata despăgubirilor să treacă jumătate în sarcina statului şi cealaltă
40
jumătate în sarcina ţăranilor •
Istoricii nu clarifică problema textului de bază al Petiţiei Ţării. Mai întâi este
de observat că Ion Nistor dă textul celor 12 puncte (dorinţe) care stau la baza
41
Petiţiei Ţării într-o transcriere în limba actuală şi nu cunoaştem forma originală •
Se face trimitere, pe de altă parte, la una dintre ediţiile Corneliei Bodea despre
Revoluţia din 1848, unde se tipăreşte Petiţia Ţării, textul românesc paralel cu cel
german. Textul românesc este, însă, o traducere a celui german în limba română
actuală42 . În această situaţia, textul româno-german, publicat în ziarul „Bucovina"
se impune să fie luat ca text de bază până la cunoaşterea nemijlocită a originalului
după Petiţia Ţării.
40

Ion Nistor, op. cit., p. 99-100.
Ibidem, p. 94.
42
Cornelia Bodea, 1848 la români, voi. II, Revoluţia în viziunea contemporanilor, Bucureşti,
Editura Enciclopedică, 1998, p. 608-610 (textul românesc), p. 610-613 (textul german).
41
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După Petiţia Ţării, „Bucovina" publică Constituţie pentru Împărăţia Austriei,
promulgată

în 4 martie 1849, căreia îi consacră un număr întreg, în care este inclus
şi Suplimentuf 3 •
Constituţia se deschide în cele 16 capitole cu prezentarea componenţei
Imperiului Habsburgic, asupra căruia Franz Joseph de Habsburg era investit să-l
conducă prin graţia lui Dumnezeu: ,,Împărat al Austriei, rege de Ungaria şi
Boemia, de Lombardia şi Venetia, de Dalmaţia, Croaţia, Slavonia. Galiţia,
Lodomeria şi Iliria, arhiduce de Austria, duce de Lotaringia, Salisburg, Stiria,
Carintia, Camiola, Silesia de Sus şi de Jos, mare duce de Transilvania, conte de
Moravia, conte-principe de Habsburg si Tira! etc. etc."
Franz Joseph de Habsburg ajunge pe tronul Imperiului Habsburgic, cu am
arătat, pe valurile Revoluţiei din 1848, în 3 decembrie 1848, la 18 ani, şi promulgă
Constituţia pentru Împărăţia Austriei, la 19 ani, „prin graţia lui Dumnezeu" şi prin
puterea şi voinţa miniştrilor săi. Ei se înşiră sub numele împăratului şi sigiliul pus
de el pe acest document. Se trec cu numele de familie şi nu şi cu cel de botez,
asemenea unei case domnitoare: Schwarzenberg, Stadion, Krauss, Bach, Kordon,
Bruck, Thienfeld, Kulmer44 . Schwarzenberg este Felix, principe Schwarzenberg
( 1800-1852), prim-ministru al Austriei, cu mare autoritate la Curtea de la Viena.
Cunoaştem şi miniştrii care conduceau Imperiul Habsburgic şi care îşi pun
semnătura pe Constituţie, actul fundamental pentru viitorul Imperiului Habsburgic.
Semnătura lui Franz Joseph de Habsburg avea importanţă numai prin faptul că era
împărat „prin graţia lui Dumnezeu", dar nu el conducea Imperiul Habsburgic, ci
miniştrii săi, prin puterea lor nelimitată.
Bucovina figurează în capitolul I, Despre imperie45 , între „ţările" care formau
Imperiul Habsburgic, sub forma: ducatul Bucovina, după Arhiducatul Cracoviei şi
înainte de Regatul Dalmaţia. După această prezentare, fără nicio determinare,
urmează capitolele: Despre împăratul (11), Despre dreptul cetăţenesc al imperiei
(III), Despre comună (IV), Despre interesele ţării, adică obiectele dietelor
provinceale (V), Despre interesele imperiei, adică obiectele Parlamentului al
imperiei (VI), Despre puterea legislativă (VII), Despre Parlament (VIII), Despre
constituţiile şi dietele provinceale (IX), Despre puterea executivă (X), Despre
43

„Bucovina", [II], nr. 4, 4 martie/16 martie 1849, p. 19-30. Text paralel român cu litere
chirilice, datat după calendarul vechi; text german cu litere latine, data după calendarul nou.
44
Numele miniştrilor sunt scrise corect în textul german. Din familia Schwarzenberg tăceau
parte, cum vom arăta când vom prezenta călătoriile lui Franz Joseph în Bucovina, Edmund
Schwarzenberg, guvernatorul civil şi militar al Galiţiei, Karl Schwarzenberg, guvernatorul civil şi
militar al Transilvaniei. Dăm şi numele celorlalţi miniştri semnatari ai Constituţiei pentru care avem
informaţii: Francis Stadion, conte ( 1806-1853 ), ministru de Interne; un alt om politic cu acest nume îl
întâlnim guvernator al Galiţiei; Filip Krauss, ministru de Finanţe; Alexander Bach (1813-1870),
ministru de Interne, mai târziu prim-ministru; Karl Bruck, ministrul Comerţului. Nu avem informaţii
despre Kordon, Thienfeld şi Kulmer. Sunt personalităţi cu cele mai înalte demnităţi din Imperiul
Habsburgic, faţă de care împăratul, în vârstă de 19 ani, nu avea cuvânt să fie ascultat.
45
În text, peste tot: imperie în loc de imperiu.
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consiliul imperiei (XI), Despre puterea judecătorească (XII), Despre judecătoria
imperiei (XIII), Despre finanţele imperiei (XIV), Despre puterea armelor (XV),
Hotărâri universale (XVI). Nu se mai aminteşte de Bucovina. În capitolul Despre
constituţiile şi dietele provinciale (IX) se prezintă Constituţia Regatului Ungariei,
Voievodatului Serbiei, Regatul Croaţiei, Regatului Slavoniei. Aici ar fi trebuit să
fie trecut şi Ducatul Bucovina. „Toate celelalte ţări ale coroanei - se arată aici în
paragraful 77 - capătă constituţii provinceale proprii", iar în paragraful următor se
precizează că „constituirea dietelor provinceale se va face cu respectarea tuturor
intereselor provinciei".
Constituţia nu înscrie, explicit, niciuna din revendicările românilor din Petiţia
Ţării. Favoriza, însă, activitatea propagandei interne pentru menţinerea Bucovinei
la Galiţia sau pentru împărţirea ei. Cu aceasta intrăm în alt capitol din istoria
nefericitei Bucovine.
„Bucovina" publică, după promulgarea Constituţiei din martie 1849, o dare
de seamă privind festivitatea oficială de la Cernăuţi în cinstea acestui eveniment
istoric 46 • Publică şi Manifestul lui Franz Joseph de Habsburg privind Constituţia
47
promulgată de el , precum şi o informare despre Patenta imperială privind
48
despăgubirile moşierilor pentru pământurile lor intrate în proprietatea ţăranilor ,
informaţii importante în această problemă, şi despre situaţia din Bucovina.
Curtea din Viena introduce starea de asediu în Galiţia şi în Bucovina în
ianuarie 1849, când încă nu se încheiaseră lucrările Adunării Constituante. Se
suprimă toate publicaţiile, în afară de două, oficiale, care apăreau în Galiţia. Este
49
suspendată şi „Bucovina", din 5 ianuarie şi până în 26 februarie 1849 .
Alexandru Hurmuzachi considera că nu putea fi trecut cu vederea faptul că în
Constituţia din 4 martie 1849 nu se făcea o vorbire separată şi despre Ducatul
Bucovinei, cum se proceda pentru Regatul Ungariei, al Croaţiei, al Slavoniei, dar şi
pentru Voievodatul Serbiei. Publică în „Bucovina", în două numere, un studiu,
Posiţiunea ierarhiei române în Austria, semnat numai cu iniţiale: E. H., pe care
le-a pus în paranteză la începutul primei părţi a studiului, să nu se repete şi la
partea a doua fără semnătură, la o distanţă de 7 numere (8 aprilie - 10 iunie
1849)50 • Din semnătura numai cu iniţiale putea să se înţeleagă faptul că studiul
aparţinea lui Eudoxiu Hurmuzachi.
Alexandru Hurmuzachi deschide studiul său cu un elogiu al Revoluţiei din
1848: ,,În anul de eternă memorie - declară Alexandru Hurmuzachi - soarta voind
ca naţionalitatea fiecărui popor din întinsa Monarhie austriacă să surpe lanţurile
cele vechi şi fiecare naţiune să se bucure în desfătare de preţiosul dar al unei vieţi
naţionale neatârnate".
46

„Bucovina", [II], nr.5, 11/23 martie 1841, p. 31.
Idem, p. 31-32.
48
Idem, p. 32.
49
Teodor Balan, op. cit., p. 38-39.
50
„Bucovina", nr. 9, 8/20 aprilie 1850, p. 47-48; nr. 18, 10/22 iunie 1850, p. 89-90.
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O „naţiune" ca cea română, care şi-a cucerit libertatea prin Revoluţia din
1848, se impunea ca şi biserica ei să-şi dobândească libertatea prin ieşirea de
subordonare faţă de Patriarhia din Carlovăţ. Meritul Bisericii Ortodoxe consta în
faptul că ea a apărat drepturile sale în două împrejurări primejdioase în egală
măsură. „Biserica, sprijinul de căpetenie şi protectoarea conştiinţei religioase a
românilor, s-a opus - arată Alexandru Hurrnuzachi - contra mahomedanismului ce
străbătea de la răsărit, pe de altă parte contra catolicismului, ce cu o tărie tot aşa de
mare ameninţa de la apus".
Alexandru Hurrnuzachi întreprinde o cercetare istorică şi, apreciind că
numărul credincioşilor români era mai mare decât al celor sârbi, scoate încheierea
că între Patriarhia sârbească din Carlovăţ, autoritatea supremă, şi clerul de rând nu
era nici o legătură. Această lipsă putea fi înlăturată prin numirea unui mitropolit
român. Andrei Şaguna, încredinţat de acest neajuns în ierarhia Bisericii Ortodoxe
din Imperiul Habsburgic, se adresează cu o propunere în acest sens lui Raicici,
patriarhul sârb de la Carlovăţ. Acesta se declară de acord cu numirea unui
mitropolit român, dar nu poate lua nici o hotărâre fără consultarea episcopilor săi.
Alexandru Hurrnuzachi aprecia răspunsul ca fiind nesincer, cu portiţe de scăpare,
să nu se atingă de privilegiile episcopilor sârbi. Andrei Şaguna se adresează în
problema mitropolitului român şi lui Eugenie Hacman, episcopul Bucovinei.
Acesta se adresează, fără să se consulte cu credincioşii, lui Raicici, patriarhul sârb
de la Carlovăţ. Alexandru Hurmuzachi caracterizează această conduită ironic:
„Aceasta va să zică a pipera piperul cu piper".
Alexandru Hurrnuzachi anticipa o situaţie de mai târziu din Biserica
românilor ortodocşi din Imperiul Habsburgic. Andrei Şaguna scoate, prin
autoritatea şi demersurile sale, episcopia, în fruntea căreia stăteau, de subordonarea
faţă de Patriarhia de la Carlovăţ, o ridică la rangul de mitropolie şi românii din
Bucovina fac demersuri să fie incluşi în Mitropolia de la Sibiu. Se împotriveşte
Eugenie Hacman şi moartea lui pune capăt conflictului cu credincioşii, prin care
zădărniceşte cea dintâi unire a celei mai mari părţi a românilor din Imperiul
Habsburgic sub autoritatea bisericească. Atunci nu putea fi vorba şi de o unire sub
autoritatea politică.
Curtea din Viena avea motive să fie nemulţumită de studiul lui Alexandru
Hurrnuzachi. Mai întâi, pentru elogiul Revoluţiei de la 1848, apoi pentru
prezentarea catolicismului, egal de primejdios ca mahomedanismul. Catolicismul
era, însă, religie de stat. Se alătură, la toate acestea, elogierea lui G. Bariţiu la
plecarea din Bucovina, despre care am vorbit mai sus, în 4 octombrie 1849, când îl
numeşte „barbat puternic în vorbă şi în faptă, patriot luminat şi naţionalist
51

învăpăiat" •
Să

studiului
51

mai amintim tot aici că Alexandru Hurrnuzachi încheia partea a doua a
său cu declaraţia lui Daniel O'Connel (1775-1847), agitator irlandez, care

Idem, nr. 31, 23 septembrie/5 octombrie 1849, p. 175.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

D. Vatamaniuc

70

22

ridică

glasul său în Parlamentul englez în apărarea contemporanilor săi, îndemnând
la nesupunere şi la luptă: „O, sclavi moşteniţi:/Au doar voi nu ştiţi/Că cel ce vrieşte
a se libera/Trebuie însuşi lovituri a da?" 52
Autorităţile austriece îl arestează pe Alexandru Hurmuzachi, redactorul
responsabil al „Bucovinei", şi îl aruncă în temniţa de la Cernăuţi, pe unde trecuse şi
G. Bariţiu. „Bucovina" nu mai apare, pentru a doua oară, între 29 iunie şi 20 iulie
184953 •
Gheorghe Hurmuzachi aşteaptă un moment favorabil, se foloseşte de
autoritatea sa şi, după ce depune şi o cauţiune, izbuteşte să obţină eliberarea fratelui
54
său. „Bucovina" îşi reia apariţia în condiţii nu tocmai favorabile •
„Bucovina" publică Petiţia Ţării, Constituţia pentru Împărăţia Austriei,
Posiţiunea ierarhiei române în Austria, dar şi celelalte lucrări cu caracter politic,
sub supravegherea lui Iraclie Porumbescu, şi, când Alexandru Hurmuzachi,
redactorul responsabil, plecă în Moldova, se ocupă de pregătirea numerelor din
„Bucovina" şi de trimiterea lor la tipar. Se ocupa, în mod special, de Foiletonul
ziarului cernăuţean. Publică poezii de V. Alecsandri, Grigore Alexandrescu,
Dimitrie Bolintineanu, Vasile Cârlova, dar nu-i pierde din vedere nici pe C. Conachi
şi V. Pogor.
Iraclie Porumbescu se preocupă să publice în Foiletonul ziarului şi lucruri din
afara literaturii. Ocupă un loc aparte studiul lui Aron Pumnul, Neatârnarea limbii
româneşti cu dezvoltarea sa şi cu modul de a o scrie, publicat în 12 numere, care
stă la baza sistemului său filologic 55 •
Iraclie Porumbescu participă şi el cu lucrări în susţinerea Foiletonului
ziarului „Bucovina". Îndemnul îi veni din partea lui V. Alecsandri. Compune
balada Ieremia Movilă şi săhastrul sau Altariul mănăstirii Suceviţa, i-o predă lui
V. Alecsandri, care îi face recomandări în arta scrisului. Iraclie Porumbescu se
ocupă de întâlnirea cu V. Alecsandri în evocarea Amintiri despre V Alecsandri,
56
publicată mult mai târziu în „Românul", în 1890 . Iraclie Porumbescu publică
balada în „Bucovina" în 1850, se reproduce în ,,Zimbrul", tot în 1850 şi se tipăreşte
postum în volum 57 .
52

Ibidem, nr. 18, 10/22 iunie 1849, p. 92.
Teodor Balan, op. cit., p. 51.
54
Idem, p. 46.
55
„Bucovina", [III], nr. 6, 1/13 februarie 1850, p. 27-29; nr. 7, 4/16 februarie 1850, p. 32-33;
nr. 9, 11/23 februarie 1850, p. 42-43; nr. 10, 15/27 februarie 1850, p. 46-47; nr. 14, 1/13 martie 1850,
p. 61--62; nr. 15, 4/16 martie 1850, p. 65--66; nr. 17, 11/23 martie 1850, p. 73-75; nr. 18, 15/27 martie
1850, p. 77-79; nr. 19, 18/30 martie 1850, p. 81-84; nr. 21, 25 martie/6 aprilie 1850, p. 89-91; nr. 22,
29 martie/I O aprilie 1850, p. 94--96; nr. 23, 1/13 aprilie 1850, p. 97-100.
56
„Românul", [XXXIV], 20, 21 noiembrie (8, 9 noiembrie vechi) 1890, p. 1198-1199;
2 noiembrie (10 noiembrie vechi) 1890, p. 1202-1203; 23 noiembrie (11 noiembrie vechi) 1890,
p. 1206--1207; 25 noiembrie ( 13 noiembrie vechi) 1890, p. 1214.
57
„Bucovina", [III], nr. 29, 22 aprilie/4 mai 1850, p. 121-125; „Zimbrul", nr. 23,
18 septembrie 1850, p. 90--92; Scrisorile lui /rac/ie Porumbescu, op. cit., p. 119-129.
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Iraclie Porumbescu publică în „Bucovina" poezia Buchea şi litera, cu
subtitlul Fabulă adevărată şi semnată Iracliu P., în februarie 1850 şi este tipărită
de Aron Pumnul în Convorbire între un tată şi între fiul lui asupra limbei şi
literelor româneşti58 • Aron Pumnul îl are partener pentru dialogul său într-o lucrare
de această natură, fiind o mărturie a bunelor raporturi, cum ştim şi din alte mărturii,
când sunt implicaţi şi în activitatea politică şi sunt anchetaţi de autorităţile
austriece 59 .
Vasile Alecsandri îl îndeamnă pe Iraclie Porumbescu să culeagă din creaţia
noastră populară şi în manuscrisele sale se păstrează o culegere de Proverbe şi
ziceri române, care stă în atenţia cercetătorilor şi o publică, însoţită şi de
comentarii 60 • Iraclie Porumbescu îi trimite colecţia sa - sau parte din ea - lui
V. Alecsandri la Paris, care, ca o mărturie şi pentru preţuirea pe care i-o acorda, întreprinde demersuri pentru reprezentarea operei Crai nou a lui Ciprian Porumbescu pe
scena Teatrului Naţional din Bucureşti, în directoratul lui I. L. Caragiale, care dură
foarte puţin şi spectacolul nu mai are loc 61 •
V. Alecsandri propune ziarului „Bucovina" publicarea poeziilor din colecţia
sa de literatură populară. Găsea potrivit să înceapă cu o prezentare teoretică.
Trimite studiul Poezia populară a românilor, în patru părţi, semnat A.***, pe care
redacţia îl însoţeşte cu o notă, în care mulţumeşte pentru începerea colaborării,
precizând că propunerea venea de la „unul din cei mai geniali poeţi", fără să-i dea
numele 62 . După studiul introductiv se începe, în numerele următoare, publicarea
poeziilor, marcate în fiecare număr cu cifre romane: I-XIl 63 . După studiul
introductiv, poeziile se publică cu titlul Cântece populare româneşti (I-III), apoi
58

„Bucovina", [III], nr. IO, 15/27 februarie 1850, p. 45--46; Aron Pumnul, Convorbire între un
între fiul lui asupra limbei şi literelor româneşti, Cernăuţi, în Tipografia lui Ioan Ekhardt şi
fiul, 1850, p. 26--28.
59
Nina Cionca, Scrierile lui /rac/ie Porumbescu, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 1999,
p. 51-52.
60
Mihai Cărăuşu, Ioan Zugrav, Colecţiunea de proverbe şi zicători a lui /rac/ie Porumbescu,
în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei", [XLIX], nr. 7-8, iulie - august 1973, p. 503-510; Nicolae Cârlan,
Eugen Dimitriu, Colecţia de proverb şi zicători a lui frac/ie Porumbescu, în „Suceava. Anuarul
Muzeului Judeţean", [X], 1983, p. 179-185. Manuscrisul se păstrează la Biblioteca „S. FI. Marian"
din Suceava, cota 134.
61
Leca Morariu, Vasile Alecsandri către /rac/ie Porumbescu, în „Făt-Frumos", [III], nr. 5,
septembrie - octombrie 1928, p. 134-135; „Foaia diecesană", [lll], nr. 52, 25 decembrie 1889, p. 7;
Ioan Massoff, Teatrul românesc. Privire istorică, voi. III. Teatrul Naţional din Bucureşti în perioada
1877-1901, [Bucureşti], Editura pentru literatură, 1969, p. 226--254.
62
„Bucovina", [II], nr. 32, 30 septembrie/12 octombrie 1849, p. 175-180.
63
Idem, nr. 33, 7/19 octombrie 1849, p. 181-182 (I Codreanu); nr. 36, 28 octombrie/
9 noiembrie 1849, p. 205-208 (II Păunaşul Codrilor); lll, nr. 2, 13/25 ianuarie 1850, p. 7-8 (III Toma
lui Mosiu); nr. 4, 25 ianuarie/6 februarie 1850, p. 19 (IV Blestemul); nr. 8, 8/24 februarie 1850, p. 35-37
(V Serbu Sarecu); nr. 11, 19 februarie/21 martie 1850, p. 49-51 (VI Mioara); nr. 20, 22 martie/3
aprilie 1850, p. 85-86 (VII, Mihu Copilul); nr. 33-34, I0/20 mai 1850, p. 133 (VIII Balaurul); nr. 45--46,
21 iunie/3 iulie 1850, p. 15 (X Turturica şi cucul); nr. 47--48, 28 iunie/16 iulie 1850, p. 161
(XI Sialga); nr. 51-52, 12/24 iulie 1850, p. 169 (XII Inelul şi năframa).
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Poezii poporale (IV-XIII), ca să se continue cu Horele româneşti (I-XI), însoţite şi
4
ele de un studiu introductiv semnat: V. Alecsandri6 •
Modul cum sunt prezentate poeziile din colecţia lui V. Alecsandri în
„Bucovina" ar merita o cercetare raportată la modul cum apar în ediţia sa.
Iraclie Porumbescu trăia în climatul Revoluţiei din 1848 şi era însufleţit de
lupta românilor transilvăneni. Închină o odă lui Avram Iancu, pe care o publică în
„Bucovina'', în 25 februarie 1850: „Auziţi acolo un bucium răsună/Sboară, trece
codri, dealuri şi câmpii;Nezi acolo pe Murăş un voinic adună/Cete de voinici, ai
Transilvaniei fii;/Cetele-s români ce-nviază azi/Iar voinicu-i Iancu, Iancu cel
viteaz"65 .
Iraclie Porumbescu compune pentru oda sa şi un text muzical şi ea cunoaşte o
mare răspândire în Bucovina şi în Transilvania.
„Bucovina" rămâne, din nou, după suspendarea „Gazetei Transilvaniei" şi
„Foaie pentru minte, inimă şi literatură'', în februarie 1850, singura publicaţie
românească pentru românii din Imperiul Habsburgic după Revoluţia din 1848.
Întâmpină mari greutăţi materiale în susţinerea ei. Suspendă Suplimentu/, în
26 aprilie/8 mai 1850, nu mai poate apărea miercuri şi sâmbătă şi trece la numere
duble (31-32 în 2/15 mai 1850)66 . „Bucovina" vine cu numărul 49-50 din
5/17 iulie 1850, cu un editorial, Către domnii cititori, pe care îl publică, tot ca
editorial, în numărul 51-52 din 12/24 iulie 1850 şi în numărul 53-54 din
19/31 iulie 185067 • Se desprinde de aici că erau pregătite măsurile să fie suspendată
şi apariţia „Bucovinei'', cum se procedase cu publicaţiile lui G. Bariţiu ceva mai
înainte. Bucovina ocupa un loc aparte în Imperiul Habsburgic, se arată aici, prin poziţia
geografică şi numărul populaţiei şi se aştepta să se bucure de drepturile înscrise în
Constituţia din 4 martie 1849 şi să fie tratată cu respectul cuvenit, ca şi celelalte
popoare din imperiu. „Bucovina" ducea, în continuare, lupta pentru apărarea
drepturilor românilor şi avertiza că situaţia dinaintea revoluţiei „nu va mai fi" 68 •
„Bucovina" mai continuă cu numerele duble 55-56, din 26 iulie/7 august
185069 , ca să treacă la apariţia numerelor singulare. Face această trecere cu nr. 57
din 6/18 august 185070 . Redacţia deschide acest număr cu un editorial, Către
domnii prenumeranţi, în care arată că duşmanii românilor lucrau la căderea
64
„Bucovina", [IJI], nr. 57, 6118 august 1850, p. 181-182 (I-II Hore); nr. 58, 9/21 septembrie
1850, p. 185 (III Hore); nr. 59, 13/25 septembrie 1850, p. 189 (IV-VII Hore); nr. 60, 29 septembrie/
20 octombrie, p. 193 (VIJI-XI Hore). Ovidiu Bîrlea, Istoria folcloristicii româneşti, Bucureşti,
Editura Enciclopedică Română, 1974, p. 76: colaborarea lui V. Alecsandri la „Bucovina", cu
precizarea că publică aici 19 poezii, din care 12 balade.
65
„Bucovina", [III], nr. 13, 25 februarie/9 martie 1850, p. 57, cu titlul Lui Iancu, precizarea
(Din Bucovina), fără semnătură.
66
Idem, nr. 31-32, 2115 mai 1850.
67
Ibidem, nr. 49-50, 5117 iulie 1850, p. 165; nr. 51-52, 12/24 iulie 1850, p. 169; nr. 53-54,
19/31iulie1850, p. 173.
68
Ibidem, nr. 49-50, 5117 iulie 1850, p. 165.
69
Ibidem, nr. 55-56, 26 iulie/7 august 1850.
70
Ibidem, nr. 57, 6/18 august 1850, p. 181.
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„Bucovinei'', a celui de pe urmă organ de presă din imperiu, care mai cuteza să-şi
ridice glasul pentru apărarea drepturilor românilor şi înfruntarea „neadormiţilor
calomniatori". Numărul 57 din 6/18 august era primul pe această lună, dar şi
singurul. Nu mai putură să apară numerele IO, 11, 17, 21, 28 şi 31 din august şi
numerele 4, 7, 11 şi 14 din septembrie 1850. Stăpânirea austriacă şi „nedormiţii
calomniatori" ştiau să lucreze. Dintre calomniatori, cel mai activ era tipograful
Johann Eckhardt, unde se tipărea „Bucovina". Alexandru Hurmuzachi intenţiona să
întemeieze o tipografie proprie. Eckhardt îl denunţă că scria articole duşmănoase
cu privire la statul austriac, că redactorul „Bucovinei" nu era tipograf de meserie,
nu dădea la timp şpalturile, nu avea capital, avea multe datorii şi pleca des în
Moldova 71 • De aici deducem că, în absenţa redactorului răspunzător, numerele din
ziar erau alcătuite de Iraclie Porumbescu, secretarul de redacţie.
Alexandru Hurmuzachi şi Iraclie Porumbescu hotărâră, sprijiniţi şi de
intelectualii bucovineni, să nu se plece autorităţilor administrative austriece şi să nu
dea satisfacţie nici „neadormiţilor calomniatori". Continuă, după încetarea apariţiei
„Bucovinei" cu numărul 57 din 6/18 august 1850, când „neadormiţii calomniatori"
se aşteptau mai puţin, să reia apariţia ziarului cu nr. 58 din 9/21 septembrie, căruia
îi urmează nr. 59 din 13/21 septembrie şi 60 din 20 septembrie/2 octombrie 185072 .
Pregătirea acestor trei numere este lăsată în seama lui Iraclie Porumbescu. Se vede
acest lucru din sumarul acestor numere.
Iraclie Porumbescu continuă să publice la Foiletonul ziarului, în cele trei
numere, Horele româneşti din colecţia lui V. Alecsandri, editorialele sunt înlocuite
cu informaţii din alte ziare, între care cea mai importantă este una datată Cernăuţi
13 septembrie, privind reapariţia „Gazetei Transilvaniei" şi „Foaie pentru minte,
inimă şi literatură", însă nu sub conducerea lui G. Bariţiu, ci a lui Iacob Mureşianu 73 •
Iraclie Porumbescu, neavând editoriale, umple coloanele ziarului cu materiale din
domeniul religiei, în funcţie de pregătirea sa universitară. Publică la Foiletonul
ziarului, alături de Horele româneşti din colecţia lui V. Alecsandri, în două numere,
Protocolul Sinodului Bisericii Răsăritene de la Arad, prevăzut şi pentru numărul
74
următor, care nu mai apare . Se ocupă cu încetarea din viaţă a lui Gherasim Raţiu,
75
episcopul Aradului , sinodul episcopilor răsăriteni din Austria76 , sinodul episcopilor
latini şi uniţi din Ungaria77 , călătoria lui Eugenie Hacman, e~iscopul Bucovinei, la
Viena78 , „dezbinarea" între guvernul papal şi Regatul Sardiniei 9 •
71

Mihai lacobescu, op. cit„ p. 425-426.
„Bucovina", [III], nr. 58, 9/21 septembrie 1850; nr. 59, 13/21 septembrie 1850; nr. 60,
20 septembrie/2 octombrie 1850.
73
Idem, nr. 59, 13/25 septembrie 1850, p. 189-190.
74
Ibidem, nr. 59, 13/25 septembrie 1850, p. 190-192; nr. 60, 20 septembrie/2 octombrie 1850,
p. 194--196.
75
Ibidem, nr. 58, 9/21 septembrie 1850, p. 186-187.
76
Ibidem, p. 187.
77
Ibidem, nr. 59, 13/25 septembrie 1850, p. 190-192.
78
Ibidem, p. 189.
79
Ibidem, nr. 60, 20 septembrie/2 octombrie 1850, p. 195.
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Se publică în aceste trei numere un singur articol important, semnat V, în loc
de editorial, datat Cernăuţi 18 septembrie şi pregătit pentru deschiderea noului an
şcolar. Se pledează, foarte documentat, pentru „înfiinţarea unui al doilea gimnaziu
în Bucovina"80 .
Pe ultima pagină din nr. 60 din 20 septembrie/2 octombrie 1850, la sfârşitul
articolului Protocolul bisericii răsăritene se specifică: „Va urma". „Bucovina" îşi
încetează, totuşi, apariţia cu acest număr, fără nici o explicaţie.
Alexandru Hurmuzachi părăseşte Cernăuţii şi pleacă la moşia sa. lraclie
Porumbescu pleacă şi el din Cernăuţi în exil, paroh la Şipotele Sucevei, în Munţii
Bucovinei. Va colabora de aici la „Gazeta Transilvaniei", după reapariţia sa, şi va
fi, cum vom arăta în studiul următor, cronicar al Bucovinei după Revoluţia din
1848-1849.
Franz Joseph de Habsburg, împărat „din graţia lui Dumnezeu", face prin
puterea şi voinţa miniştrilor săi un cadou de Anul Nou claselor stăpânitoare din
Imperiul Habsburgic. Abrogă, prin Patenta imperială din 31 decembrie 1851,
Constituţia din 4 martie 1849 şi anulează cuceririle Revoluţiei din 1848-1849. Se
introduce, astfel, monarhia absolută, ca mai înainte, numită de istorici a
neoabsolutismului.

ANEXAI
„Timpul adevărat minunat în care trăim, ca printr-o lovire magica, au
toate lanţurile spiritului. Inimile popoarelor pe care un îndelungat
despotism le amorţise, la ivirea aurorii libertăţii s-au deşteptat din politica lor
letargie, pentru o viaţă neaşteptată. Ele se bat la neobicinuita fericire de a se bucura
de acele drituri a binului ce de mult le perduseră, dar care în veci nu se învechesc.
Cu o veselă fală privim spre Austria - ce mai mult decât odată pe câmpurile
bătăliilor s-au luptat în capul Germaniei pentru eliberarea de sub jugul străinilor astăzi ca puternic scut a noilor şi de lume mântuitoare idei, păşind în capul mişcării
intelectuale înaintea tuturor celorlalte staturi. Spiritul popoarelor sale au luat un
zbor sublim; ele aleargă înaintea noului secol, şi vesel rabdă grelele jertfe pe care le
cere trecerea grabnică din vechea sclavie în noua eră. Între ele s-au aşezat o nobilă
concurenţie, a căria glorios ţel este realizaţia împărăţiei libertăţii şi a dreptăţii.
Bucovina nu trebuie să rămâie înapoi în lupta intelectuală ce s-au aţâţat
pentru aceste mai înalte bucurii ale omenirii, Bucovina care deşi la cea mai extremă
margine a Monarhiei, nu este însă prin aceasta şi cea mai de pe urmă perlă în
frumoasa cunună de ţări a Austriei, Bucovina în a cariea plaiuri triumful noului şi
înfericitorului principiu de stat au găsit un eho atât de răsunător. Cică, ah,
Bucovina, şi ea nu mai puţin decât celelalte ale sale surori-provincii au simţit
apăsarea de fer a căzutului despotism şi ea au sângerat prin mii de răni, şi ea au
sfărâmat
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avut un trecut întunicios şi fără mângâiere. Din pricina depărtării sale de la centrul
puterii Statului, necunoscută sau puţin cunoscută, uitată, părăsită, în tot feliul
tratată cu o mână de maştihă, ani îndelungaţi în cătuşi ţinută de o biurocraţie
obraznică sau incapabilă, Bucovina a băut un pahar a durerilor mult mai amar decât
unele din provinciile austriace. Cu cât mai adânc simţim ocara noastră, cu cât
suferinţele noastre era mai mari, cu atâta mai sinceră şi mai vie este bucuria noastră
pentru zborul ce s-au făcut în instituţiile noastre politice - zbor a căreia importinţă
este universală, cu atâta mai mari în sfârşit sunt speranţele, sunt aşteptările ce noi
întemeiem pe aceste, pentru dezvoltarea intereselor noastre.
Foaia noastră va fi defensorul intereselor naţionale, intelectuale şi materiale a
Bucovinei, reprezentantul dorinţelor şi nevoinţelor ei, organul bucuriilor şi
suferinţelor ei, Monarhia democratică cu toate consecvenţiile, o Austrie liberă,
puternică, falnică, deplină îndrituire a tuturor naţionalităţilor, autonomie provincială, întreg şi nemărginit progres în toate ramurile activităţii omeneşti - aceste sunt
principiile noastre şi pre care foaia noastră nici odinioară nu le va perde din ochi. Şi
precum fieştecare evenement respunzător acestora în viaţa noastră politică şi
socială va găsi punerea la noi sinceră şi bucuroasă îmbrăţişare, asemine şi tot ce
este sau, vrednic de aruncat prejudeţul jignitor binelui comun şi abuzul din orice
parte să vie - mai ales în relaţiile publice a ţării noastre în unele priviri atât de
înapoiată -, se vor aloca de cătră noi liber fără cruţare şi cu întreaga putere a unei
convicţii bine gânditoare.
Prin priincioasa însă poziţie geografică a Bucovinei, care se arată ca sentinela
sistemului satelor din centrul Evropii, cea mai înaintată spre răsărit, precum şi prin
naţionalitatea romănească care este în ea predominatoare, foaia noastră mai este cu
osebire chemată de a mijloci şi cunoştinţa ambelor surori Moldova şi Valahia,
Austriei şi Germanei, care au de apărat în aceste Principate interese de o
nemăsurată importanţie şi pentru care aceste frumoase ţeri mai că sunt încă o terra
incognita, atât de rău străbate din ele vreo ştire sigură!
Aflându-ne la graniţa Moldovei, din care şi Bucovina până la 1775 au făcut
parte întregitoare şi cu care aceasta din urmă este unită prin fireştele legături a unei
şi aceeaşi naţionalităţi, a istoriei, a religiei, a năravurilor şi a multor altor relaţii de
trebi şi de familii, noi nu putem tăgădui interesul nostru cel mai viu îmbelor
Principate şi cercurilor lor de aşi îmbunătăţi starea şi de a călca pe calea libertăţii şi
a fericirei, cale care prin marele întâmplări de la mart s-au câştigat mai norocitei
Bucovine: noi nu ne putem opri de a trage în sfera cercetărilor noastre călcatele lor
drituri şi de a face să răsune prin foaia noastră glasul nefalsatului adevăr, pre care
un terorism fără pildă se pare că vroieşte într-aceste asuprite ţări a-l osândi la o
vecinică tăcere. Foaia noastră va fi încă şi reprezentantul simpatiilor care există în
Principatele Danubiene pentru Austria şi Germania atât din pricina binefăcătoarelor
relaţii comerciale ce sunt între unele şi altele, cât şi a nouelor şi vrednicilor de
râvnit instituţii ce aceste din urmă au câştigat, nu mai puţin şi prin înrâurirea ce
Austria şi Germania sunt mai ales menite a exergia asupra viitorului ţărilor
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simpatii care în timpurile din urmă s-au manifestat mai tot aşa de
în îmbele Principate ca şi între românii austriani. Prin cultivarea însă a
acestor simpatii nădejduim a fi folositori îmbelor părţi.
De aceea foaiea noastră va cuprinde puruiea ştirile cele mai noue, mai întinse
şi mai pozitive din îmbele Principate, asupra cărora în momentul acesta sunt
îndreptaţi ochii Europii, din pricina nenorocitelor lor silinţi spre libertate şi a
ocupaţiei printr-o cumplită armie turco-rusească - care le-au fost consecvenţia şi în
care acum se joacă o dramă, a căria sfârşit nici o prevedere ominească nu o poate
hotărî, dramă însă care lesne poate deveni preludul soluţiei silnice a chestiei
orientale, care ca spada lui Damocles astăzi atârnă asupra obositei şi de pace
însetatei Europi.
Nu vom lipsi asemine a ne ocupa şi de soarta fraţilor noştri români - în
număr de mai mult de trii milioane din Ungaria şi din Transilvania şi aşa vom
aduna ştiri regulate despre lucrările lor, ca prin aceasta să le dovedim toată
frăţeasca împărtăşire, la care prin aceeaşi naţionalitate suntem îndatoraţi.
Colaboraţia a multor scriitori de talent făgăduită acestii foi, ne pune în
plăcuta poziţie de a împărtăşi cititorilor noştri pe lângă deosebite articole de un
interes comun, şi noue producţii a literaturii româneşti - încât aceste se vor potrivi
cu scopul gazetei noastre. Într-acest chip foaia noastră va fi o oglindă a activităţii
intelectuale a românilor.
Ne păstrăm însă în general să reproducem în traducţie germană numai acele
articole care de un interes mai general - şi nu numai speţia! sau curat local - ar fi
însuşite de a afla îmbrăţoşare şi la publicul străin.
strălucit

G. H."

„Bucovina", 4/16 octombrie 1848
ANEXA II
Petiţia

Bucovinei

„În n-rul 3 a[!] gazetei noastre am zis că întrebarea despre posiţia viitoare a
Bucovinei cere o grabnică deslegare şi că acum să cercetează ce ar fi mai folositor
patriei noastre, adecă o neatărnare pr[ o ]vincială cât se poate mai desăvărşită sau o
cumplită întrupare a ei cu vreo altă provinţie austriacă.
Această întrebare o aflăm deslegată în modul cel mai înţălept şi patriotic în
Petiţia Ţerei, care în luna lui iuni s-au îndreptat cătră Maiestetea Sa împăratul
Ferdinand şi care de atunci au dat-o ministeriul trecut Parlamentului; această
petiţie, care au fost acoperită cu nenumărate iscălituri a[le] celor mai respectabili
lăcuitori din toate stările, este cea mai adevărată espresie a opiniei publice şi a
conglăsuitoarelor dorinţe a[le] naţiei.
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Această petiţie cuprinde trebuinţele noastre cele mai neapărate; ea priveşte la
cele mai importante interese ale noastre şi are de scop înfiinţarea unui rând al
lucrurilor, care ar pune pe Bucovina într-o stare fericită şi vrednică de pismuit,
după care de mulţi ani au oftat - care însă noi încă nu o-am simţit; căci noi nu
putem tăgădui că Bucovina au tras foarte puţin folos de la reformarea
constituţională a relaţiilor publice; luănd afară o singură stare, adecă starea
ţăranilor, cărora singurele li se veni tot folosul nouei epoce de libertate, celelalte
clase ale locuitorilor, cu durere o zicem, au cunoscut păn-acum numai partea cea
rea a unui stat constituţional. Ele stau încă subt stricătoarea influinţă a tuturor
legilor, instituţiilor, scăderilor şi perversităţilor ce purced din timp[ur]ile întunecate
şi paralisează noul principiu al statului. Ele săngerează încă din ranele de mai
nainte. Relele şi abuzurile domnesc necurmat cu deplină putere şi mii altele se mai
adauseră; însă marele şi mântuitoarele reforme apromise, care se îndrepteze din
temeiu neplăcuta şi nesuferita noastră posiţie, adecă adevăratele şi nu ilusoriile
binefaceri ale Constituţiei, acum de nouă luni întregi, cu dureroasă nerăbdare în
deşert le aşteptăm. Răspunzăndu-şi despre aceasta sie însuşi, Parlamentul şi
ministeriul de mai nainte.
Grabnica încuviinţare a petiţiei este de obşte prea ferbinte dorită. Prin aceea
am fi puşi în stare de a ne regula lucrurile noastre provinciale, după cea mai bună a
noastră ştiinţă şi conştiinţă, fără de a mai fi siliţi, ca până acum, a ne ruga pentru
încuviinţarea celor mai cuviincioase dorinţe şi celor mai drepte cereri cu ani întregi
fără folos la tribunalele din Lemberg şi Viena. Încuviinţarea petiţiei o cugetă ţeara
ca cel mai iute mijloc de mântuire din haoticele noastre împregiurări de faţă; din
nelegiuirea dintre ţărani, ce creşte într-un mod foarte îngrijitoriu; din necrezuta
înăduşire a comerţului şi creditului; din universala sărăcie, ce creşte într-un grad
înfiorător şi din mergerea mai spre rău a tuturor relaţiilor vieţii. Încuviinţarea
Petiţiei o cugetă ţeara ca cea mai sigură garanţie a unei desvoltări regulate, fireşti şi
fericitoare ca o conditio sine qua non spre fericita formare a viitoriului Bucovinei.
Aceeaşi sună în modul urmăritoriu:

Maiestate!
Prin driturile cetăţăne şi politice, care de curănd s-au dat tuturor părţilor
Monarhiei Austriace şi s-au garantat prin actul Constituţiei, Maiestatea Voastră
milioanele de cetăţeni a[i] Austriei i-aţi făcut oameni liberi şi fericiţi, şi
simţimentul a neliniştitoarei îngrijiri, care la vederea întămplărilor ce cu începutul
acestui an au isbucnit asupra Evropei trebuia să umple peptul fiecăruia austriac
credincios, l-aţi prefăcut într-un simţiment de îmbucurătoare încredere şi într-o
generală şi vie recunoştinţă.
Şi noi, bucovinenii, încă săntem părtaşi la acest simţiment şi noi ne simţim
îndatoriţi de a esprima Maiestăţii Voastre din fundul inimei noastre cea mai adâncă
mulţămire, pre care au mai rostit-o îndată după publicarea făgăduinţelor Patentii
Maiestăţii Voastre din 15 mart a. c. despre darea libertăţii tipariului, încuviinţarea
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unei garde naţionale şi închizăşluirea unei Constituţii, şi cu căt mult mai trebuie să
o esprimăm acum, cănd sfera drepturilor garantate no[ u ]ă s-au întins acum atăt de
mult prin actul Constituţiei.
Cele săvărşite păn-acum şi mărinimia cu care M. S. aţi primit cele mai multe
din dorinţile şi cererile aşternute înaintea tronului Maiestăţii Voastre de cătră
deosebitele naţii a[le] Austriei ne insuflă no[u]ă, celor întru tot respectul iscăliţilor,
acea încredere din lăuntru că M. V. nu veţi lăsa neîmplinite nici cererile ţerei
noastre produse prin propria ei posiţie şi prin deosebitele sale relaţii politice; o
ţeară, care, deşi mică, totuşi se înfăţoşază ca representantul unei deosebite naţiona
lităţi, adecă a naţionalităţii române; o ţeară a[i] căria locuitori, împărtăşindu-se de
binecuvăntările libertăţii întru milioanele de fraţi de acelaş[i] sânge, singuri sănt
fericiţi şi de ace[e]a să privesc de acestii cu o ochire răvnitoare şi găsăsc în aceasta
împărtăşire a fraţilor săi o puternică îndemnare de a le fi înainte-mergători pe calea
desvoltării.

Aceste priviri, precum şi cele de mai înainte relaţii politice şi propria posiţie
geografică a ţerei noastre, ne dau ocasie de a aduce înaintea preaînaltului tron a[l]
Maiestăţii Voastre următoarele deosebite dorinţe şi cereri, a cărora împlinire este
de cea mai mare importinţă pentru binele şi fericirea ei, şi a le în credinţa
părinteştei Voastre graţii, care cu ace[ e ]aşi iubire îmbrăţoşează toate părţile marei
noastre patrie.
I. Încă preafericitul străbun a[l] Maiestăţii Voastre, M. Sa răposatul împărat
Leopold II, cu mai mult de jumătate de un secol înainte, au învrednicit cu deosebita
sa atenţie poziţia particulară a Bucovinei şi, prin Patentul din 19 septembrie 1790,
au hotărăt „că Bucovina purure supt acest nume să fie privită şi tractată ca o
provinţie de sine stătătoare şi cu deosebite staturi (representaţie)". Bucovina
întreagă are deplina şi intima convicţie că ea numai atunci va pute[a] propăşi
repede pe calea desvoltării şi a ajunge la acel grad a[l] bunăstării şi a[l] fericirei,
care i le fac putincioase însămnatele isvoare de bogăţie ale ţerei, cănd acest cuvănt
împărătesc va deveni un deplin adevăr. Deci rugăm înainte de toate ca Majestatea
Voastră, amăsurat asigurarei cuprinse în pre înaltul Patent, să binevoească, căt va fi
cu putinţă mai curând, a convoca în Cernăuţi o deosebită dietă provinţială, cu
deopotrivă representaţie a tuturor stărilor, fără osebire de religie, şi anume a
clerului, a prop[r]ietarilor, a inteligenţiei, a cetăţenilor şi a ţăranilor, care dietă apoi
să se adune în tot anul.
Tot aşa rugăm:
2. Ca pentru păstrarea naţionalităţii să se întemeieze scoale populare şi o
catedră pentru limba şi literatura romănească; în deregătorii să se puie numai
individui ce cunosc deplin limba ţerei, cu mai de aproape privire în favorul
pămăntenilor; deregătoriile provinţiale să fie datoare de a primi cereri înscrise şi în
limba romănească şi într-aceeaşi limbă să le şi resolvească.
3. Să ni se dee o deosebită ocărmuire provinţială în privirea administrativă,
politică şi judecătorească.
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4. Frumoasei noastre patrie, pe lângă multele izvoare de bogăţie, îi este
împedecat orice zbor material şi orice întreprindere mai mare, fiindcă-i lipseşte
trebuinciosul capital, care lipsă vine numai din căderea capitalului public, pricinuit
prin reoa organisaţie de acum a tabulaţiei (cărţile publice) ţerei şi a nesiguranţii
stăpănirei, care i-au fost consecvenţa. Ne rugăm dară ca să se rădice creditul,
întemeindu-se în Bucovina un Institut de credit pentru prop[r]ietarii de pămănturi
dominicale, orăşăneşti şi ţărăneşti, şi ca o condiţie neapărată pentru aceasta spre
asigurarea prop[r]ietăţii, ca să se reguleze tabla ţării şi să se introducă condice
publice la ţară.
Celelalte cereri şi dorinţe a[le] noastre mai sănt:
5. Regularea relaţiilor ţăranilor cu luare-aminte la trebuinţele ţărei, care se
vor desbate de cătră dieta ţerei ce se va înfiinţa şi care va supune proiectul de lege
pre înaltei sancţiei. Statornicirea anului 1821 ca termin normal pentru deosebirea
pămănturilor rusticale şi dominicale pe temeiul catastrului redicat atunce şi
păstrarea tuturor hotărirelor date de la acest timp în proţesurile de împresurare.
6. Egalitatea tuturor confesiunilor de religie în relaţiile religioase şi politice,
cu desfiinţarea tuturor mărginirilor şi sarcinilor pricinuite prin deosebirea religiei.
7. Modificaţie potrivită timpului a legilor de poliţie pentru ciumă din 1836
spre uşurarea cordonului sanitar şi a carantinei, care apasă atăt de mult comerţul şi
relaţiile cu Moldova. Cei ce au trecut marginea în periodul l şi 2 să nu mai fie
trataţi şi pedepsiţi ca criminali; dominiile şi comunităţile graniţare să nu mai fie
datoare de a face şi a ţine cerdacurile şi să se libereze de orice alte asemine sarcine.
8. Să se steargă orice control de vamă şi acciză, atăt în cuprinsul liniei
graniţare, căt şi în lăuntru[!] ţerei şi să se schimbe apăsătoriul mod de privighierea
aşezată din pricina dărilor indir[ e ]cte.
9. Să se micşoreze preţul sării, care apasă pe cei săraci şi împedecă economia
de vite.
l O. Episcopul neunit să se aleagă de cătră un sinod naţional alcătuit din
representanţii clerului neunit a[!] nobleţei (propietarilor), a[i] orăşănilor şi a[i]
ţăranilor.

11. Administraţia eclesiei neunite să se reguleze amăsurat timpului.
12. F[o]ndul Religiei Neunite din Bucovina să se administreze şi să se
întrebuinţeze de cătră un comitet ales din toate stările de religie neunită, subt
controlul dietei provinciale.
Sperănd că aceste de obştie şi adânc simţite ale noastre dorinţe vor afla o
prea graţioasă încuviinţare, noi ne simţim siliţi a chema luarea-aminte a Maiestăţii
Voastre asupra deosebitelor şi multelor relaţii soţiale şi comerciale care sănt între
Bucovina şi între învecinatele şi de acelaş[i] sânge principate, Moldova şi Valahia,
şi care au o puternică influinţă asupra industriei şi negoţului întregei Monarhiei
Austriace.
Ai Maiestatei Voastre în cel mai adânc respect credincioşi".
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GIMNAZIILE MIXTE GERMANO-ROMÂNE
DIN BUCOVINA (II)
CONSTANTIN UNGUREANU

Die gemischten

deutsch-rumănischen

Gymnasien von Bukowina

(Zusammenfassung)'
Am Ende des 19. - Anfang des 20. Jahrhunderts haben in der Bukowina vier
gemischte deutsch-rumiinische Gymnasien funktioniert (in Czemowitz, Suczawa,
Radautz und Kimpolung), in welchen der Unterricht auch teilweise in rumiinischer
Sprache erteilt wurde. Im Schuljahr 1912/13 bestanden es in diesen vier deutschrumiinischen Gymnasien 24 deutsche Hauptklassen und 25 rumănische oder deutschrumiinische Parallelklassen. ln diesen Parallelklassen lemten damals I 209 Schiller,
einschliel3lich I 126 (93, I%) Rumiinen, 69 Deutschen und Juden, 5 Ruthenen, 3 Polen.
lhrer Konfessionen gemiiss waren es I 115 (92,2%) Orthodoxen, 47 lsraeliten,
36 Katholiken, 4 Protestanten. Derart, obwohl es damals in der Bukowina noch keine
Gymnasien mit rumiinischer Unterrichtssprache gab, war die ilberwiegende Mehrheit der
rumiinischen Schiller an jene vier Gymnasien schon in Parallelklassen verteilt. Fast alle
Schiller und Professoren von diesen Parallelklassen waren Rumiinen und die meisten
Schulfacher wurden in rumiinischer Sprache unterrichtet. Auf diese Weise ereignete sich
allmiihlich die Nationalisierung des Mittelschulwesens in der Bukowina, nachdem die
Mehrheit der Volksschulen mit mehreren Unterrichtssprachen nationalisiert wurde.
Schliisselwiirter und -ausdriicke: Bukowina, Czemowitz, Radautz, Suczawa,
Kimpolung, Religionsfond, Parallelklassen, Lehrkorper, Gymnasien, Orthodoxen, Rumiinen.

Gimnaziul german din

Cernăuţi

(1808-1918)

La începutul secolului al XIX-lea, odată cu creşterea numărului persoanelor
alfabetizate, dar mai ales a numărului de funcţionari, militari şi colonişti în
Bucovina, s-a pus tot mai stringent problema înfiinţării unei şcoli secundare în
acest teritoriu. În 1O ianuarie 1808, după aproape trei ani de discuţii, se decidea
înfiinţarea la Cernăuţi a unui gimnaziu cu cinci clase şi a unui curs de învăţământ
filosofie de doi ani. Gimnaziul din Cernăuţi s-a deschis oficial în 16 decembrie
1808. În anii următori au fost înfiinţate noi clase, astfel că, deja în anul şcolar
' Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.
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1812/13, Gimnaziul din Cernăuţi a devenit cu cinci clase. Începând cu anul 1819,
realizarea unor modificări la nivelul întregii Monarhii Habsburgice,
Gimnaziul din Cernăuţi a devenit o instituţie şcolară cu şase clase.
Planul de învăţământ la Gimnaziul din Cernăuţi se baza pe prevederile
legislaţiei imperiale, adoptate în anul 1805. O atenţie foarte mare se acorda limbii
şi literaturii latine, care în clasele superioare era limbă de instruire, precum şi
limbii germane. Începând cu clasa a III-a, la gimnaziu se studia şi limba greacă
(două ore săptămânal). Atunci se considera că limba greacă era necesar să fie
cunoscută mai ales de viitorii medici sau teologi.
Directorul gimnaziului, care era şi căpitan al ţinutului, era conducătorul
administrativ al instituţiei, iar prefectul era responsabil de activitatea pedagogicodidactică. În primul deceniu de existenţă a gimnaziului, lecţiile se realizau într-o
clădire închiriată. Spaţiul disponibil nu corespundea necesităţilor crescânde ale
instituţiei, de aceea s-a decis construcţia unui edificiu nou. Lucrările de construcţie
a noii clădiri au început în anul 1817 şi au fost finalizate în 1824.
În perioada 1814/15-1849/50, pe lângă gimnaziu a funcţionat şi Institutul
Filosofie de doi ani. La acest Institut s-a predat filosofia teoretică, logica,
metafizica, psihologia, matematica pură, istoria universală, filosofia greacă
(anul I); iar în anul II, fizica, matematica aplicată, filosofia practică, religia (ambele
rituri). În 1849, acest institut avea 123 de elevi 1•
În anii '30-'40 ai secolului al XIX-iea, a crescut continuu numărul elevilor
de la Gimnaziul din Cernăuţi. Astfel, în anul şcolar 1819/20 la gimnaziu au studiat
224 de elevi, iar în 1849/50 - 450 de elevi. Marea majoritate a elevilor de la acest
gimnaziu erau polonezi, români, germani şi ruteni. Astfel, în anul şcolar 1849/50,
gimnaziul a fost frecventat de 155 de români, 121 de polonezi, 118 ruteni şi 82 de
germani, care, după confesiuni, se împărţeau astfel: 162 romano-catolici, 90 grecocatolici, 15 armeni catolici, 167 ortodocşi, şapte protestanţi şi 19 mozaici 2 .
După calculele lui Vladimir Trebici, în perioada 1808/09-1818119, cât timp
Gimnaziul din Cernăuţi a funcţionat cu cinci clase, această instituţie a fost
frecventată în medie de 83 de elevi anual, dintre care în mediu 30 (36%) au fost
polonezi, 17 (20,4%) români şi 12 (14,5%) ruteni, restul fiind germani. În perioada
1819/20-1848/49, când gimnaziul a activat cu şase clase, media anuală a elevilor
s-a ridicat la 339 de persoane. În acest timp gimnaziul a fost frecventat anual în
mediu de 102 (30%) români, 102 (30%) polonezi, 65 (19,1%) ruteni şi trei (1%)
evrei, restul fiind germani 3 . Aceste date statistice ne demonstrează ponderea foarte
mare a elevilor polonezi la această instituţie în perioada respectivă. În acelaşi timp,
procentul elevilor români şi ucraineni a fost mult mai mic în comparaţie cu
proporţia acestor etnii în populaţia de atunci a Bucovinei.
după

Vladimir Trebici, Liceul .. Aron Pumnul" din Cernăuţi (1918-1940 şi 1941-1944), în „Almanahul
pentru Cultura Românească «Mihai Eminescu» din Cernăuţi", Bucureşti, 1993, p. 24.
2
Rudolf Wagner, Das multinationale ăsterreichische Schulwesen in der Bukowina, voi. II,
Mittels-, Berufs- und Hochschulwesen, Mtinchen, 1986, p. 76, 78, 80.
3
Vladimir Trebici, op. cit„ p. 25.
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În această perioadă şi majoritatea cadrelor didactice de la Gimnaziul din
au fost originare din Galiţia. Mulţi au activat doar câţiva ani la acest
Gimnaziu, dar au fost şi învăţători, care, decenii la rând, s-au dedicat activităţii
didactice la această instituţie. Religia ortodoxă a fost predată în această perioadă la
gimnaziu de Ignaţ Hacman ( 1808-1820) şi Nicolae Gribovschi ( 1820-1844)4.
Evenimentele revoluţionare din anul 1848 au avut o mare importanţă pentru
dezvoltarea şi modernizarea ulterioară a Bucovinei. Gimnaziul din Cernăuţi era
atunci singura instituţie de nivel mediu de învăţământ din Bucovina. Faptul că
instruirea la acest gimnaziu se realiza doar în limbile latină şi germană, îi
nemulţumea mai ales pe românii din Bucovina, care constituiau atunci circa 50%
din totalul populaţiei acestei provincii. De aceea, una din revendicările principale
ale elitelor bucovinene în timpul revoluţiei a fost conservarea naţionalităţii române
şi crearea de şcoli naţionale în Bucovina.
Reformele din învăţământul secundar, realizate în Monarhia Habsburgică la
mijlocul secolului al XIX-iea, au fost implementate şi la Gimnaziul din Cernăuţi.
Astfel, prefectul Anton Kral a devenit director al gimnaziului, iar la 16 august 1849
a fost emis un ordin, care prevedea unirea cursului filosofie de doi ani cu gimnaziul
cernăuţean începând cu anul şcolar 1849/50. În urma implementării acestei
hotărâri, instituţia din Cernăuţi era transformată în gimnaziu superior cu 8 clase. La
17 decembrie 1852, director al gimnaziului a devenit Anton Kahlert, care a condus
şcoala până în anul 1859.
În timpul revoluţiei din 1848, s-a realizat şi dorinţa românilor bucovineni de
a obţine o catedră de limba şi literatura română la Gimnaziul din Cernăuţi. Aron
Pumnul a fost numit, în 22 februarie 1849, profesor suplinitor, iar în 27 februarie
1850 devenea profesor titular la Catedra de limba şi literatura română a
Gimnaziului din Cernăuţi 5 . Orele de română erau predate relativ obligatoriu, adică
erau frecventate în primul rând de elevii români, dar şi de mulţi elevi de alte etnii
de la gimnaziu, dornici să cunoască mai bine limba şi cultura românească. În
parcursul activităţii la Cernăuţi, Aron Pumnul a elaborat manuale de literatură şi
gramatică a limbii române, a tradus manuale din limba germană şi a organizat o
bibliotecă şcolară. Lucrarea, care în mare măsură l-a făcut cunoscut, este
Lepturariu românesc cules den scriptori români, publicată în 4 volume, între anii
1862 şi 1865 la Viena. Cele 4 volume şi 6 părţi ale Lepturariilor lui Aron Pumnul
conţineau 2 020 de pagini, în care erau cuprinse biografii, comentarii şi fragmente
din operele a 106 scriitori şi poeţi români din toate timpurile şi din toate teritoriile
locuite de români 6 .
Cernăuţi

4

Rudolf Wagner, op. cit„ p. 38-40.
Ştefan Purici, Mişcarea naţională românească în Bucovina între anii 1775 şi 1861, Suceava
Editura Hunnuzachi, 1998, p. 180.
6
Mihai lacobescu, Din istoria Bucovinei. Voi. 1(/774-1862). De la administraţia militară la
autonomia provincială, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1993, p. 449; Constantin Loghin,
Lepturarele lui Aron Pumnul, p. 139.
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Manualele şi cărţile didactice, elaborate în anii '50-'60 ai secolului al XIX-iea
în Bucovina, au fost tipărite după o ortografie simplificată a limbii române, în
aşa-numitul scris civil. Dacă anterior în limba română se utiliza alfabetul chirilic,
cu 43 de litere, după 1848 au fost eliminate 16 litere, iar celelalte litere, fie au fost
simplificate, fie latinizate. Acest alfabet mixt al limbii române a fost utilizat în
învăţământul din Bucovina până în 1869. După trecerea învăţământului în
subordinea statului, a fost introdus şi în Bucovina alfabetul latin al limbii române 7•
Aron Pumnul s-a remarcat şi ca organizator al unei biblioteci, cu carte
românească, pentru elevii de la gimnaziu, care a fost deschisă în 1857. La început
biblioteca a fost găzduită chiar în casa lui Aron Pumnul, unde locuiau şi mulţi elevi
de la gimnaziu. În 1861, biblioteca gimnaziştilor a fost donată gimnaziului şi
mutată în clădirea acestuia. Pe parcursul existenţei sale, biblioteca gimnaziştilor din
Cernăuţi s-a aflat sub conducerea şi îndrumarea profesorilor Aron Pumnul (până la
15 noiembrie I 863), Ioan Sbiera (I 863-1871) şi Miron Călinescu (1871-1880) 8 .
La Cernăuţi a învăţat şi Mihai Eminescu, Aron Pumnul fiind primul dascăl de
română al poetului. El a sosit în septembrie I 858 la Cernăuţi şi s-a înscris la şcoala
naţională principală din oraş, iar în toamna anului 1860 a fost admis în clasa I a
Gimnaziului din Cernăuţi, unde a învăţat, cu anumite întreruperi, până în I 866. În
această perioadă, Aron Pumnul era deja bolnav, iar în clasele inferioare, unde
învăţa şi Mihai Eminescu, orele de română erau predate de Ion Sbiera. Mihai
Eminescu s-a implicat activ şi în administrarea bibliotecii gimnaziştilor români,
fiind bibliotecar în perioada I 865-1866. La moartea profesorului Aron Pumnul, în
ianuarie 1866, a fost tipărită o broşură, în care elevul Mihai Eminescu a publicat
prima sa poezie, întitulată La mormântul lui Aron Pumnul.
Gimnaziul din Cernăuţi a cunoscut o dezvoltare deosebită în perioada 1859-1887,
cât timp director al instituţiei a fost profesorul Stefan Wolf. Ca director, timp de
28 de ani de activitate, Stefan Wolf a reuşit să transforme Gimnaziul din Cernăuţi
într-o instituţie model, recunoscută şi apreciată departe de hotarele Bucovinei.
Următorii directori ai gimnaziului au fost Christoph Wilrfl ( 1887-1892), Karl
Tumlirz (1892-1894 ), Heinrich Klauser (1895- I 909) şi Karl W olf (I 909-1918)9.
În a doua jumătate a secolului al XIX-iea, a crescut semnificativ numărul
elevilor de la Gimnaziul din Cernăuţi, apropiindu-se de I OOO la începutul secolului
al XX-iea. Majoritatea elevilor, vorbitori de limbă germană, erau de confesiune
mozaică. Astfel, deşi gimnaziul era cu limba germană de instruire, elevii de etnie
7
Dimitrie Jsopescul, Rumiinisches Schulwesen, în „Bukowinaer Pădagogische Blătter'', anul I,
Czemowitz, 1873, p. 60-61.
8
Ilie Rad, Aron Pumnul (1818-1866), Prefaţă de V. Fanache, Cluj-Napoca, Editura Fundaţiei
Culturale Române - Centrul de Studii Transilvane, Colecţia „Oameni care au fost", 2002, p. 178;
D. Vatamaniuc, Intelectualii bucovineni, Eminescu şi biblioteca gimnaziştilor români din Cernăuţi, în
„Analele Bucovinei'', anul IV, nr. 2, Rădăuţi- Bucureşti, Editura Academiei Române, 1997, p. 332.
9
Erich Prokopowitsch, Die Entwicklung des Schulwesens in der Bukowina, în Buchenland.
I 50 Jahre Deutschtum in der Bukowina, p. 284.
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constituiau doar o minoritate. După unele calcule, în perioada 1849/501900/01, Gimnaziul din Cernăuţi a fost frecventat anual în medie de 619 elevi,
dintre care 192 (31%) evrei, 125 (20,2%) români, 124 (20%) ucraineni, 92 (14,9%)
polonezi şi doar 86 (13,9%) de etnie germană. În ultimele două decenii ale
secolului al XIX-iea ponderea elevilor evrei a fost şi mai mare. În perioada
1880/81-1900/01, media anuală a fost de 759 de elevi, inclusiv 342 (45%) evrei,
128 (16,8%) români, 102 (13,4%) ucraineni, 95 (12,5%) germani şi 92 (12,1%)
polonezi 10 •
La sfârşitul secolului al XIX-iea - începutul secolului al XX-iea, s-a diminuat
brusc numărul elevilor români şi ucraineni, fiindcă atunci au fost deschise două
gimnazii noi la Cernăuţi. În anul şcolar 1896/97, a fost înfiinţat Gimnaziul nr. II
germano-ucrainean din Cernăuţi, iar în perioada 190 l /02-1905/06 a existat o filială
germano-română în cadrul Gimnaziului nr. I, care din anul şcolar 1906/07 s-a
transformat în Gimnaziul nr. III germano-român din Cernăuţi. În anul şcolar
1912/13, la acest gimnaziu au învăţat 951 de elevi, dintre care 874 (91,9%) erau
germani, 64 (6, 7%) polonezi şi numai 11 ( 1, l %) români. După confesiuni, cei mai
mulţi erau mozaici (687 sau 72,2% ), urmaţi de romano-catolici ( 169-17 ,8% ),
11
protestanţi (62-6,5%) şi ortodocşi (26-2,7%) •
Gimnaziul nr. I din Cernăuţi a fost cea mai importantă şcoala secundară din
Bucovina în perioada austriacă. În perioada 1808-1908, la acest gimnaziu au
învăţat 11 191 de elevi, iar 3 824 (circa 34% din total) au absolvit gimnaziul
complet (inclusiv Institutul Filosofie în perioada 1815-1849). Totodată, în perioada
1849/50-1907/08, 2 536 de absolvenţi ai claselor de liceu au susţinut examenele de
bacalaureat. Dintre aceştia, 40% şi-au continuat studiile la facultăţi de drept şi
ştiinţe ale statului, 18% - la medicină, 15% - la teologie, 14% - la filozofie şi 4% la facultăţi tehnice 12 •
Până în anul 1914, la acest gimnaziu au activat în total 299 de cadre didactice,
inclusiv multe personalităţi bine cunoscute din domeniul culturii şi ştiinţei. Unii
profesori, precum Ion Sbiera, Dimitrie Onciul, Ion Nistor, Mihai Miron Călinescu,
Raimund Friedrich Kaindl, Alexander Supan, Josef Kolbe, Josef Nahlowsky ş.a.,
după plecarea de la gimnaziu, au activat la diferite universităţi sau alte instituţii
superioare de învăţământ. Adolf Ficker avea să devină preşedinte al Comisiei
Centrale de Statistică şi membru al Academiei de Ştiinţe din Viena, iar profesorii
Ion Sbiera, Dimitrie Onciul, Ion Nistor- membri ai Academiei Române 13 •
La Gimnaziul din Cernăuţi au activat şi mulţi profesori români, care au
predat în principal limba şi literatura română sau religia ortodoxă, dar şi alte
obiecte, precum istoria, geografia, limba latină. Perioade îndelungate au lucrat la
Vladimir Trebici, op. cit., p. 25.
Oesterreichische Statistik, herausgegeben von der k.k. Statistischen Central-Commission,
Druck der kaiserlich-koniglichen Hof- und Staatsdruckerei, Wien, voi. XIV, 1918, p. 72-74.
12
Vladimir Trebici, op. cit„ p. 26.
13
Erich Prokopowitsch, op. cit„ p. 285.
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Aron Pumnul (1849-1865), Veniamin Iliuţ (1847-1878), Ion Sbiera
Călinescu ( 1861-1875), Ilie Cărăuş (l 873-1881 ), Juvenal
Ştefanelli (1876--1900), Teodor Bujor (1879-1900), Ion Bumbac (1881-1901), Ştefan
de Repta (l 884-1895), Dimitrie Onciul ( 1887-1896) 14 •

(l 861-1871 ), Mihai Miron

Gimnaziul Ortodox din Suceava (1860-1918)
Înfiinţarea Catedrei de limbă şi literatură română la Gimnaziul din Cernăuţi a
satisfăcut doar parţial doleanţele românilor bucovineni de a dispune de învăţământ
în limba maternă şi la şcolile secundare. Deoarece românii locuiau compact în
partea centrală şi de sud a Bucovinei, mulţi părinţi nu îşi permiteau luxul de a-şi
trimite fiii la studii în Cernăuţi. După anul 1848, românii bucovineni au revendicat
deschiderea unui gimnaziu la Suceava, la care instruirea să se realizeze şi în limba
română.

În perioada 1857-1860, primăria oraşului Suceava a negociat cu guvernul
provincial condiţiile înfiinţării şi întreţinerii unui gimnaziu la Suceava. Episcopul
Bucovinei, Eugen Hacman, a fost de acord ca viitorul gimnaziu să aibă un caracter
confesional, să fie destinat în primul rând pentru populaţia ortodoxă, iar Fondul
Bisericesc să susţină financiar această instituţie. În 30 iunie 1860, Ministerul
Învăţământului de la Viena a emis decretul de înfiinţare a Gimnaziului grecooriental din Suceava.
În 7 august 1860, prin ordin ministerial, Josef Marek este numit director al
noii instituţii. La propunerea episcopului Eugen Hacman, Constantin Morariu
devenea învăţător de religie ortodoxă şi limba română. Inaugurarea festivă a
Gimnaziului din Suceava a avut loc la 4 septembrie 1860. Anul de învăţământ a
fost deschis în 17 septembrie cu primele două clase şi 79 de elevi, dintre care
34 erau români, 30 germani, şapte polonezi, cinci evrei şi trei armeni 15 • În anul
şcolar 1861/62 au fost deschise tot două clase noi, iar în anii următori s-au înfiinţat
succesiv câte o nouă clasă, astfel că deja în anul şcolar 1865/66 Gimnaziul ortodox
din Suceava a devenit complet, cu opt clase.
Odată cu înfiinţarea de noi clase, la gimnaziu au fost angajaţi noi profesori
catolici, sosiţi din alte provincii austriece. Pe parcursul anilor 1863 şi 1864 au
revenit la Suceava şi primii bursieri români, care au studiat la Viena cu sprijinul
Fondului Bisericesc. Atunci s-au angajat la acest gimnaziu Ştefan Nosievici,
Dimitrie Isopescu şi Ieronim Muntean, care au predat diferite obiecte 16 •
În decursul anilor 1869-1870, s-a modificat radical componenţa corpului
didactic de la Gimnaziul din Suceava. În a doua jumătate a anului 1869, au părăsit
14

Rudolf Wagner, op. cit., p. 41-71; VladimirTrebici, op. cit., p. 26.
Eusebie Popovici, Din istoricul Liceului .. Ştefan cel Mare" din Suceava, 1860-1935,
Suceava, Editura Societăţii „Şcoala Română'', 1935, p. 24, 125.
16
Constantin Morariu, Die Gymnasien der Bucovina, în „Romănische Revue", Wien, anul V,
1889, p. 473-474.
15
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gimnaziul directorul Josef Marek, profesorii Constantin Morariu şi Dimitrie
Isopescul, toţi fiind avansaţi în posturi. În 22 aprilie 1870, director al Gimnaziului
din Suceava era numit Johann Limberger, profesor la Gimnaziul din Cernăuţi. El a
condus această instituţie timp de 13 ani, până în 1883. În această perioadă s-a
produs românizarea treptată a corpului didactic şi s-a trecut la înfiinţarea primelor
clase paralele româneşti. În anul şcolar 1870/71, din 15 profesori de la gimnaziu,
numai doi erau români, iar în anul de învăţământ 1883/84 deja 14 profesori erau
români şi numai trei de alte etnii 17 • În decurs de mai bine de un deceniu au fost
angajaţi la Gimnaziul ortodox din Suceava mai mulţi profesori români, printre care
Ştefan de Repta, fraţii Samuil şi Dimitrie lsopescul, Ştefan Dracinschi, Vasile
Bumbac, Ştefan Ştefureac, Gherasim Buliga, Animpodist Daşchevici, Constantin
Cosovici, Constantin Procopovici, folcloristul Simion Florea Marian ş.a., care,
timp de câteva decenii, au constituit baza corpului didactic al acestei instituţii.
După ce majoritatea profesorilor catolici au fost înlocuiţi cu profesori români
ortodocşi, s-a revendicat cu insistenţă ca cel puţin în clasele inferioare să fie create
secţii paralele româneşti. În 25 august 1876, direcţia gimnaziului a întocmit un
raport, din care reieşea că la data respectivă activau şase profesori ortodocşi de
etnie română, care ar putea să lucreze în secţiile româneşti.
Consiliul Şcolar Provincial a decis, în 28 februarie 1877, să fie divizate doar
primele două clase, fiind create secţii separate germane şi române. În secţiile
româneşti trebuiau să activeze doar profesori, care posedau ambele limbi, dar
totodată trebuia să se mărească numărul orelor de limbă germană. În 18 februarie
1878, Consiliul Şcolar Provincial a comunicat Consistoriului Ortodox din Cernăuţi
că susţinea înfiinţarea secţiilor româneşti în primele două clase de la Gimnaziul din
Suceava, dar cerea ca Fondul Bisericesc să susţină financiar toate cheltuielile
necesare pentru întreţinerea acestor secţii.
Clasa I românească a fost inaugurată în 1 septembrie 1881, cu 4 7 de elevi.
Limba română s-a întrebuinţat la instruirea obiectelor de latină, religie, română,
matematică, geografie şi istoria naturală, pentru celelalte obiecte (limba germană şi
istoria) s-a menţinut instruirea în limba germană. Prin ordinul ministerial din
16 septembrie 1882, s-a mărit pentru clasele româneşti numărul orelor de limbă
germană de la patru la cinci pe săptămână. Din cauza lipsei manualelor şcolare
româneşti, ministerul a admis pentru clasele a III-a şi a IV-a instruirea în limba
română numai la obiectele de religie, limbă română, matematică şi ştiinţele
naturale. Pentru celelalte obiecte s-a decis menţinerea predării în limba germană. În
anul şcolar 1881 /82 s-au activat la Gimnaziul din Suceava şi cursurile facultative
de gimnastică, desen şi limbă franceză.
În 8 octombrie 1884, profesorul Ştefan Dracinschi era numit director, el fiind
primul conducător de etnie română al Gimnaziului din Suceava, până în august
1895. Toţi directorii ulteriori ai şcolii au fost de asemenea români: Ştefan Repta
17

Eusebie Popovici, op. cit., p. 35.
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( 1895-1906), Constantin Cosovici ( 1907-191 O) şi Constantin Procopovici
(1910-1918) 18 . În perioada 1884/85-1901/02, Gimnaziul din Suceava a funcţionat
cu secţii paralele româneşti doar în primele patru clase inferioare. În această
perioadă s-au angajat şi au activat perioade îndelungate la Gimnaziul din Suceava
mai mulţi profesori bine cunoscuţi în Bucovina, precum Teodor Bujor (în anii
1884-1890), Constantin Mandicevschi ( 1884-1893 ), Lazăr Vi col ( 1884-1898),
Severin Procopovici (1884-1925), Ioan Tiron (1884-1894), Emil Malachowski
(1884-1899), Arsenie Comoroşan (1886-1920), Viktor Nussbaum (1887-1903),
Eusebie Popovici ( 1890-1928), Moses Sigall ( 1891-1902), Josef W olf ( 1892-1925),
Ioan Teleagă (1897-1916), Ioan Cuparencu (1897-1903 şi 1912-1914), Gheorghe
Mihuţă ( 1898-1908) ş.a. Majoritatea acestor profesori erau de etnie română, mulţi
dintre care au activat şi la alte şcoli secundare din Bucovina 19 •
Odată cu mărirea numărului de secţii şi de obiecte predate la gimnaziu, au
crescut şi cheltuielile pentru întreţinerea instituţiei şcolare respective. Conform
statisticilor oficiale, cheltuielile Fondului Bisericesc pentru susţinerea Gimnaziului
din Suceava au crescut, de la 25 547 de florini, în 1891, la 43 900 de florini, în
189920 . Cea mai mare parte a cheltuielilor erau destinate pentru plata salariilor şi a
unor suplimente pentru corpul didactic. În 1897, de exemplu, Fondul Bisericesc a
cheltuit pentru acest Gimnaziu 33 700 de florini, inclusiv 22 350 de florini pentru
salariul corpului didactic, 4 025 de florini - pentru suplimentele de activitate a
profesorilor, 2 OOO de florini - pentru remunerări şi ajutoare, 1 958 de florini pentru costuri de regie, 1 800 de florini - pentru adaosuri de subzistenţă etc. 21 •
În ultimele două decenii ale secolului al XIX-iea, a crescut semnificativ
numărul elevilor de la Gimnaziul din Suceava (de la 324 în 1880, la 546 în anul
şcolar 1899/1900). În aceeaşi perioadă numărul elevilor români a crescut de la
numai 131, în 1880, la peste 300 în ultimii ani ai secolului al XIX-iea. În anul
şcolar 1902/03, de exemplu, la Gimnaziul din Suceava au învăţat 620 de elevi,
dintre care 323 de români, 260 vorbitori de limbă germană, 27 polonezi, patru
ucraineni. După confesiuni, 319 erau ortodocşi, 183 mozaici, 97 romano-catolici,
opt evanghelici, şapte greco-catolici, trei armeni catolici şi trei armeni ortodocşi.
Majoritatea elevilor aveau vârste cuprinse între 12 şi 19 ani, dar erau şi destui elevi
care, din cauza anilor repetaţi, erau mai în vârstă de 20 de ani 22 .
Anii '80-'90 ai secolului al XIX-iea, au fost decisivi pentru consolidarea
secţiilor paralele româneşti. Cele mai mari probleme erau legate de lipsa
manualelor şcolare în limba română şi de lipsa secţiilor româneşti în clasele
superioare ale gimnaziului, chiar dacă la acel moment aproape toţi profesorii erau
18

Ibidem, p. 45, 128.
Ibidem, p. 128-129.
20
Arhiva de Stat a Regiunii Cernăuţi (ASRC), Fond 211, inventar I, dosar 3 728, fila 3; dosar
6054, fila 56.
21
ASRC, Fond 211, inventar I, dosar 4892, fila 7.
22
ASRC, Fond 211, inventar I, dosar 6487, file 56-57.
19
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de etnie română. Slaba dezvoltare a învăţământului primar şi sărăcia populaţiei de
la ţară erau alte cauze, care determinau starea precară a secţiilor româneşti de la
Gimnaziul din Suceava.
Pentru a schimba în bine această situaţie, în 14 septembrie 1883, s-a
desfăşurat la Suceava prima adunare generală de constituire a Societăţii „Şcoala
Română". Până la izbucnirea Primului Război Mondial, Societatea i-a susţinut
financiar pe cei mai săraci elevi, oferindu-le burse, cărţi şi cazare; a acordat premii
celor mai activi învăţători şi profesori; a organizat cursuri pregătitoare pentru elevii
care doreau să fie admişi la Gimnaziul din Suceava; a sprijinit financiar elaborarea
şi tipărirea manualelor şcolare în limba română; a înfiinţat şi a susţinut un internat
pentru băieţi la Suceava; a înfiinţat o tipografie şi o librărie românească la Suceava.
Până în anul 191 O, „Şcoala Română" a subvenţionat cu burse 234 de elevi şi eleve
de la Şcoala Normală din Cernăuţi, care, întorcându-se în şcoli, au ridicat nivelul şi
prestigiul învăţământului primar în limba română. Numai în perioada 1884-1895,
Societatea „Şcoala Română" din Suceava a cheltuit în acest scop peste 1O OOO de
coroane23 •
Începând cu anul 1896, s-au organizat cursuri pregătitoare în timpul vacanţei
de vară pentru elevii care doreau să susţină examene pentru a se înscrie la
Gimnaziul din Suceava. În perioada 1896-1908, aceste cursuri pregătitoare au fost
frecventate în total de 490 de elevi din diferite zone ale Bucovinei, aproape toţi
reuşind să susţină cu succes examenele de admitere la Gimnaziul din Suceava24 .
„Şcoala Română" a acordat şi diferite ajutoare pentru elevii săraci de la acest
gimnaziu. În perioada 1883-1905, numai pentru îmbrăcămintea, alimentarea şi
cazarea unor elevi săraci, s-au cheltuit aproape 25 OOO de coroane. Societatea a mai
plătit circa 8 500 de coroane pentru înfiinţarea şi întreţinerea unei biblioteci
şcolare, circa 8 OOO de coroane pentru plata diferitor taxe şcolare. În 1906 a fost
deschis Internatul pentru Băieţi Români Ortodocşi „Vasile Cocârlă", unde erau
cazaţi în fiecare an câte 50 de elevi de la gimnaziu, pentru întreţinerea căruia se
cheltuia anual circa 1O OOO de coroane 25 .
În ultimele două decenii ale secolului al XIX-iea, profesorii români de la
Gimnaziul din Suceava s-au implicat activ şi în procesul de elaborare sau traducere
a manualelor şcolare, atât de necesare pentru elevii români de la gimnaziu. S-au
remarcat în mod deosebit profesorii Samuil Isopescul, Ştefan Ştefureac, Constantin
Cosovici, Lazăr Vicol, Animpodist Daşchievici, Constantin Procopovici, Gherasim
Buliga, Dimitrie Isopescul, Eusebie Popovici, Severin Procopovici ş. a. În acest
scop, Societatea „Şcoala Română" a cheltuit circa 17 OOO de coroane. Contribuţii
Iorgu G. Toma, „Şcoala Română", societate culturală în Suceava, monografie ilustrată,
din incidentul jubileului de 25 de ani al Societăţii, Suceava, Editura şi tipografia Societăţii
„Şcoala Română", 1908, p. 49.
24
Ibidem, p. 51-52.
25
George Tofan, Viaţa românească în Bucovina. 25 de ani de activitate culturală: Jubileul
Şcoalei Române 1883-1908, în „Viaţa românească'', anul IV, nr. 12, 1909, p. 116, 118.
23
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importante la realizarea manualelor şcolare au avut, de asemenea, Fondul
Bisericesc şi Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina26 •
Publicarea manualelor şcolare în limba română şi îmbunătăţirea semnificativă a
învăţământului primar au contribuit la consolidarea secţiilor româneşti de la
Gimnaziul din Suceava. Dacă în anul şcolar 1889/90, cele patru clase paralele
româneşti au fost frecventate doar de 90 de elevi, în perioada 1894/95-1901 /02 în
aceste secţii au învăţat anual aproape câte 200 de elevi 27 .
Construcţia unei clădiri noi pentru gimnaziu, de asemenea, a lacut să crească
numărul elevilor de la această instituţie. Noul edificiu al liceului sucevean a fost
terminat în vara anului 1895 şi a fost inaugurat oficial în 19 noiembrie acelaşi an.
Cheltui~lile iniţiale pentru construcţia acestei clădiri au fost estimate la l 08 OOO de
florini. In realitate, costurile au fost mai mari. Pentru construcţia acestei clădiri,
Fondul Bisericesc a contribuit doar în anul 1893 cu suma de 50 OOO de florini 28 •
Deşi încă în anul şcolar 1884/85 fusese deschisă a IV-a clasă paralelă
românească, abia în 12 decembrie 1902 a fost adoptată o rezoluţie ministerială, prin
care se aproba deschiderea unei secţii paralele româno-germane pentru clasa a V-a
la Gimnaziul din Suceava. Totuşi, deşi practic toţi elevii din această secţie erau
români, în română s-a studiat numai religia ortodoxă, limba română şi limba latină,
pe când celelalte obiecte (limba germană, istoria, matematica, limba greacă, istoria
naturală) continuau să fie predate în limba germană. În următorii ani s-au deschis
secţii paralele şi pentru celelalte clase superioare de la acest gimnaziu. Astfel, dacă
în secţiile paralele române, din clasele I-IV, aproape toate obiectele (cu excepţia
limbilor germană şi greacă) erau predate în limba română, atunci în secţiile paralele
româno-germane din clasele superioare, numai trei obiecte (religia ortodoxă,
limbile română şi latină) se predau în română, restul în germană. Acest sistem de
învăţământ, când o parte din obiecte se predau în română, iar altele în germană, se
numea atunci utracvism.
Deschiderea unor secţii paralele româneşti a constituit un pas important în
direcţia naţionalizării învăţământului la şcolile secundare. Numărul elevilor din
secţiile române ale Gimnaziului din Suceava a crescut foarte rapid la începutul
secolului al XX-iea, fiind aproape la fel de mare ca în clasele germane. Astfel, în
anul şcolar 1912/13, în clasele germane ale Gimnaziului din Suceava au fost
înscrişi 462 de elevi, dintre care 404 vorbitori de limbă germană, 32 de polonezi,
cinci ucraineni şi numai 16 români, iar clasele paralele române erau frecventate de
456 de elevi, inclusiv 448 de români 29 •
În ultimele decenii de stăpânire austriacă, Gimnaziul din Suceava a dispus de
un corp didactic remarcabil, constituit din multe personalităţi bine cunoscute atunci
I. V. Goraş, Învăţământul românesc în ţinutul Sucevei. 1775-1918, Bucureşti, Editura
1975, p. 150.
27
George Tofan, op. cit„ p. 116.
28
ASRC, Fond 211, inventar I, dosar 3 728, fila 3.
29
Oesterreichische Statistik, herausgegeben von der k.k. Statistischen Central-Commission,
Druck der kaiserlich-koniglichen Hof- und Staatsdruckerei, 14. Bd„ Wien, 1918, p. 72- 74.
26
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în Bucovina. În 1906, de exemplu, la această şcoală activau l O profesori titulari şi
15 profesori suplinitori, toţi de etnie română. Era un corp didactic select, din care
mai târziu au ieşit trei profesori universitari (Ion Nistor, Victor Morariu şi
Alexandru Ieşan) şi 1O directori de şcoli (Constantin Procopovici, George Tofan,
Arsenie Comoroşan, Vasile Burduhos, Emanuil Antonovici, Gheorghe Palamarciuc,
Emanuil Iliuţ, Laurenţie Tomoiagă, Liviu Marian şi Emanuil Isopescul). Din corpul
didactic mai făceau atunci parte directorul Constantin Cosovici, marele folclorist
Simion Florea Marian, autorii de manuale Eusebie Popovici, Severin Procopovici,
Animpodist Daşchievici, alţi profesori, precum Vasile Bumbac, Gheorghe Mihuţă,
Arcadie Dugan, Simion Şutu, Constantin Georgian, Orest Tarangul ş.a. În 1911,
corpul didactic al Gimnaziului din Suceava era constituit din 2 I de profesori titulari
(inclusiv 17 români) şi 17 profesori suplinitori, dintre care nouă români şi opt de
alte etnii 30 .
În timpul războiului, Gimnaziul din Suceava a activat cu anumite întreruperi,
în primii doi ani de război. Pe parcursul celei de a doua ocupaţii ruseşti a oraşului
(21 iunie 1916 - 2 februarie 1918), s-au organizat cursuri particulare numai în
limba română în clădirea Liceului de Fete. Din cauza războiului, numărul elevilor
de la Gimnaziul din Suceava s-a redus semnificativ (de la 913 în 1914 la numai
489 în anul şcolar 1917 /18). În acel an gimnaziul a fost frecventat de 184 de evrei,
177 de români, 112 germani, 12 polonezi, doi ucraineni şi doi armeni 31 • În timpul
războiului mai mulţi profesori şi elevi de la Gimnaziu s-au refugiat în România,
unde au pledat pentru unirea Bucovinei cu România. Evenimentele istorice din
toamna anului 1918 au schimbat radical şi soarta Gimnaziului ortodox din Suceava,
care, în 2 ianuarie 1919, devenea oficial Liceul „Ştefan cel Mare" din Suceava.

Gimnaziul de Stat din

Rădăuţi

(1872-1918)

La momentul adoptării noii legi a învăţământul din Austria, în 1869, în
Bucovina fiinţau doar două gimnazii pentru băieţi, câte unul la Cernăuţi şi Suceava.
Lipsa unei şcoli secundare se resimţea mai ales în zona Rădăuţilor, situată la
distanţă mare de Cernăuţi şi Suceava, unde existau sate mari româneşti, dar şi mulţi
locuitori de etnie germană, maghiară, evreiască. De aceea, reprezentanţii oraşului şi
districtului Rădăuţi au revendicat înfiinţarea unui gimnaziu la Rădăuţi,
remarcându-se în mod deosebit prefecţii districtului, Mihai Pitei şi Orest Renei de
Herşeni.

În 15 august 1871, a fost emis un ordin imperial, prin care se aproba
unui gimnaziu real de stat inferior în oraşul Rădăuţi. Primăria oraşului
trebuia să pună la dispoziţie o clădire corespunzătoare pentru gimnaziu şi să
asigure sursele necesare pentru întreţinerea edificiului. În 21 aprilie 1872, s-a

înfiinţarea

30
31

Eusebie Popovici, op. cit., p. 114-115, 128-129.
Ibidem, p. 119-121, 126.
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încheiat contractul cu Ministerul Agriculturii privind închirierea edificiului fostului
spital al hergheliei din oraş. În 13 septembrie a urmat numirea oficială a
profesorului Ernst Rudolf Neubauer în funcţia de director al noii şcoli secundare.
Până atunci el a activat ca profesor de istorie la Gimnaziul din Cernăuţi, în
perioada 1860-1863 fiind şi dascălul lui Mihai Eminescu 32 •
Inaugurarea oficială a Gimnaziului Inferior din Rădăuţi s-a produs la
1 octombrie 1872. În anii următori s-a deschis câte o clasă nouă, astfel că deja în
anul şcolar 1875176, Gimnaziul din Rădăuţi şi-a completat toate cele patru clase
inferioare. În primii ani de fiinţare, Gimnaziul din Rădăuţi a activat ca o şcoală
secundară reală, cu predarea obligatorie a desenului în toate clasele şi a limbii
franceze, începând cu clasa a III-a. Din anul şcolar 1878179, Gimnaziul din Rădăuţi
a devenit unul clasic, toţi elevii fiind obligaţi să înveţe limba greacă, iar franceza
s-a predat doar ca obiect facultativ.
În 18 octombrie 1880, a fost emis un ordin împărătesc de completare a
Gimnaziului Inferior din Rădăuţi cu clase superioare. Ministerul a aprobat o decizie
în acest sens la 6 iulie 1881 33 . În 1 septembrie 1881, după nouă ani de existenţă, la
Gimnaziul din Rădăuţi se înfiinţa a V-a clasă gimnazială, cu 39 de elevi. În
următorii ani s-au deschis alte clase superioare, astfel că, începând cu anul şcolar
1884/85, Gimnaziul din Rădăuţi a funcţionat cu opt clase complete.
După ce acest gimnaziu a devenit clasic, limba franceză s-a predat doar
facultativ, pentru elevii din clasele a Ill-VIII. Anual aceste cursuri erau frecventate
în medie de circa 40-50 de elevi. Începând cu anul 1883, elevii au avut ca obiect
facultativ muzica şi gimnastica. Chiar din primul an şcolar, limba română a fost
predată ca obiect opţional şi pentru elevii care nu erau de naţionalitate română.
Totuşi, acest curs de limbă română a fost frecventat în medie doar de circa 20-30
de elevi de alte naţionalităţi. În anul şcolar 1894/95, de exemplu, 305 elevi au
frecventat orele de gimnastică, 114 au învăţat muzica, 45 - franceza, 30 - româna,
22 - stenografia şi 16 - desenui3 4 .
În decursul anilor 1872-1914, Gimnaziul din Rădăuţi a avut trei directori, toţi
de naţionalitate germană. Ernst Rudolf Neubauer a fost director, din 1872 până în
aprilie 1883. Heinrich Klauser a preluat conducerea şcolii în 31 august 1883 şi s-a
aflat în fruntea acestei instituţii de învăţământ aproape 12 ani, până în 1895.
Gabriel von Mor, originar din Tirol, a condus Gimnaziul din Rădăuţi din martie
1895 până la declanşarea Primului Război Mondial.
În primii 25 de ani de la fiinţare, la Gimnaziul din Rădăuţi au activat trei
directori, 29 de profesori şi învăţători titulari, 16 învăţători suplinitori şi nouă
32

Petru Bejinariu, Compendiu istoriografic al Liceului Teoretic „Eudoxiu Hurmuzachi" din
Editura „Bucovina", 1997, p. 20.
33
Gabriel von Mor, Geschichte der Griindung und Erweiterung des k. k. Gymnasiums in
Radautz, în „XVII Jahresbericht des k. k. Staats-Ober-Gymnasiums in Radautz iiber das 25. Schuljahr
189~1897'', Radautz, 1897, p. 19.
34
Ibidem, p. 77.
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învăţători asociaţi, în total 57 de cadre didactice 35 . Marea majoritate a profesorilor
şi învăţătorilor

de la gimnaziu au fost germani, evrei, polonezi. Români erau doar
profesorii, care predau limba română şi religia ortodoxă, şi, foarte rar, care să
predea şi alte obiecte. Dintre cei 45 de profesori şi învăţători titulari şi suplinitori,
care au activat în perioada 1872-1897, numai 14 erau originari din Bucovina, restul
erau din alte provincii ale Monarhiei Habsburgice, inclusiv 11 din Boemia şi
Moravia, opt din Galiţia, cinci din oraşul Viena. În această perioadă, la Gimnaziul
din Rădăuţi au predat doar câţiva profesori şi învăţători de naţionalitate română,
printre care Ioan Chelariu (1880-1897), Ilie Cărăuş ( 1881-1897), Ioan Procopovici
(1872-1880), Eugen Maximovici (1883-1894), Constantin Procopovici (1880-1883),
Severin Procopovici (doar un semestru în 1896)36 •
Situaţia nu s-a schimbat radical nici în următoarea etapă. În 1914, director al
Gimnaziului continua să fie profesorul Gabriel von Mor. Atunci activau la instituţia
principală a gimnaziului 26 de cadre didactice (inclusiv 12 profesori titulari şi şapte
învăţători suplinitori), dintre care numai patru (Ioan Chelariu, Calistrat Şotropa,
Ioan Tiron şi George Urmă) erau de naţionalitate română.
La Gimnaziul din Rădăuţi, numărul elevilor a crescut constant în primii ani
după înfiinţare, dar apoi s-a produs o stagnare, până în anul şcolar 1881/82. După
înfiinţarea claselor superioare, numărul elevilor a depăşit cifra de 200. În perioada
1895-1900, la Gimnaziul din Rădăuţi au învăţat anual mai mult de 400 de elevi.
Marea majoritate a elevilor erau vorbitori de limbă germană, în principal de
confesiune mozaică, iar numărul elevilor români a fost destul de redus. Anual îşi
tăceau studiile la acest gimnaziu circa 50-60 de elevi de naţionalitate română.
Numai în perioada 1895-1901, s-au înscris în fiecare an circa 75-80 de elevi români.
Potrivit unor calcule, în perioada 1872-1896, au fost înscrişi anual în total
4 748 de elevi, dintre care, după limba maternă, 2 771 (58,4%) erau germani,
l 171 (24,7%) români, 475 (10%) polonezi, 281 (5,9%) ruteni şi 50 de alte
naţionalităţi. În aceeaşi perioadă numărul elevilor după confesiuni s-a repartizat
astfel: 1 538 (32,4%) romano-catolici, 1 362 (28,7%) mozaici, I 345 (28,3%)
ortodocşi, 253 (5,3%) evanghelici, 197 (4, 1%) greco-catolici, 28 armeni ortodocşi
şi 25 de armeni catolici. Aşadar, în primii 25 de ani de fiinţare, la Gimnaziul din
Rădăuţi aproape 60% din elevi au fost germani şi evrei, circa 1/4 români, 10%
polonezi şi 6% ucraineni. Din totalul elevilor, 27, 7% erau fii de funcţionari, 20, 1%
proveneau din familii de comercianţi, 17,3% - din familii de proprietari, 15,8% de meseriaşi, 12% erau fii de preoţi, 3,9% - din familii de militari, iar restul de
3,2% - din alte pături sociale 37 •
Începând cu anul 1885, la Gimnaziul din Rădăuţi s-au susţinut examene de
maturitate. Din 1885 până în 1896, la aceste examene s-au înscris 3 76 de candidaţi,
iar 332 au absolvit gimnaziul. În primii ani, printre absolvenţii gimnaziului erau şi
35

ibidem, p. 55.
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mulţi elevi români. Astfel, numai în anii 1885, 1887 şi 1888, examenele de
maturitate au fost susţinute de 46 de elevi, dintre care 20 de români 38 . În total, în
decursul anilor 1885-1900, Gimnaziul rădăuţean a fost absolvit de 73 de elevi de
naţionalitate română, cei mai mulţi în anii 1888 (zece absolvenţi), 1898 (opt), 1887
(şapte), 1886, 1893 şi 1895 (câte şase) 39 •
După 1886, elevii din toate clasele au achitat o taxă de şcolarizare de 30 de
florini pe an sau 15 florini pe semestru. Totuşi, mulţi elevi săraci erau scutiţi de
această taxă. Potrivit statisticilor şcolare, din totalul de 4 748 de elevi, care s-au
înscris la gimnaziu în perioada 1872-1896, în semestrul I au plătit taxa de
şcolarizare 3 311 elevi (63,8% din total), iar în semestrul al II-iea - 2 582 elevi sau
54,4%. În acelaş timp, au fost scutiţi de această taxă 1 849 (35,7%) de elevi în
semestrul I şi 2 129 (44,8%) în semestrul al II-iea. Elevii cei mai buni de la
gimnaziu primeau şi burse diferite. În anul şcolar 1895/96, de exemplu, elevii
gimnaziului au obţinut 26 de burse în valoare totală de I 633 de florini 40 .
La începutul secolului al XX-iea, la Gimnaziul din Rădăuţi a crescut şi mai
mult ponderea elevilor vorbitori de limbă germană, în special a celor de confesiune
mozaică. În anul şcolar 1913/14, în clasele germane de la gimnaziul rădăuţean
învăţau 410 elevi, dintre care 228 (55,6%) erau evrei, 152 (37,1%) etnici germani,
numai 24 români, trei ucraineni, doi polonezi şi unul de altă naţionalitate, iar după
confesiuni, 228 erau mozaici, 109 romano-catolici, 40 protestanţi, 28 ortodocşi şi
cinci greco-catolici 41 .
În total, în perioada 1872-1914, la Gimnaziul din Rădăuţi s-au înscris 12 676
de elevi, adică în medie câte aproximativ 300 de elevi pe an. Din totalul acestor
elevi, 5 445 (43%) au fost evrei, 3 783 (29,8%) etnici germani, 2 234 (17,6%)
români, 704 (5,5%) polonezi, 438 (3,5%) ruteni şi 72 de alte etnii, iar după
confesiuni, 5 445 (43%) au fost mozaici, 3 477 (27,4%) romano-catolici, 2 564
(20,2%) ortodocşi, 780 (6, 1%) protestanţi, 300 (2,4%) greco-catolici, 76 armeni
catolici, 42 armeni ortodocşi 42 .
Pe parcurs, s-a îmbunătăţit semnificativ baza materială a Gimnaziului din
Rădăuţi. Pe lângă biblioteca şcolară, la gimnaziu au fost înfiinţate mai multe
cabinete şcolare care au fost completate cu diferite hărţi, tabele, planşe, aparate şi
alte materiale didactice. O parte din aceste materiale erau procurate de către
direcţia şcolii, altele erau obţinute în urma unor donaţii publice sau particulare. În
1894, de exemplu, biblioteca învăţătorilor avea în posesie 3 277 de cărţi şi broşuri,
38
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61 hărţi de perete, 97 tăbliţe, 64 planşe istorice şi 3 289 de programe, iar în
biblioteca elevilor erau 652 de cărţi 43 •
În 1899, a fost alcătuit un registru alfabetic al cărţilor din bibliotecă. Atunci
existau în biblioteca şcolii 1 623 de volume, grupate pe 19 secţiuni. Marea
majoritate a cărţilor erau în limba germană, dar erau şi volume în limba română ale
autorilor Dimitrie Cantemir, Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu,
Nicolae Bălcescu, George Coşbuc, Bogdan Petriceicu-Haşdeu ş.a. În bibliotecă mai
exista literatură didactică, manuale şcolare, dicţionare, enciclopedii, ziare şi
reviste 44 •
Până în 191 O, elevii români de la Gimnaziul din Rădăuţi au fost obligaţi să
studieze toate obiectele în limba germană, cu excepţia lecţiilor de română şi religie
ortodoxă. Din această cauză, doar puţini copii de români se înscriau la această
şcoală. Pe măsură ce se dezvolta învăţământul primar, şi românii din zona
Rădăuţilor au revendicat învăţământ secundar în limba maternă. Primul pas în
această direcţie s-a realizat în 1900, când s-a constituit Societatea Internatul de
Băieţi Români Ortodocşi din Rădăuţi. În iulie 1902, societatea respectivă a
procurat un teren la preţul de 7 300 de coroane, iar în 1904 Fondul Bisericesc a mai
donat un teren din apropiere. Pe acest teren a fost construit un internat pentru băieţi
români, care a fost inaugurat în 1 septembrie 1905, cu peste 30 de elevi45 •
După deschiderea acestui internat, reprezentanţii românilor au revendicat
înfiinţarea la Gimnaziul din Rădăuţi a unor clase paralele cu limba română de
instruire. Ministerul de resort a decis, în 4 iulie 191 O, deschiderea claselor paralele
române, începând cu 1 septembrie 191 O. Primii doi profesori ai Secţiei române au
fost Vasile Cârdei şi Calistrat Şotropa, iar în octombrie au mai venit Leonida
Bodnărescu, care a devenit diriginte, şi Emanoil Isopescu. La începutul anului
şcolar, în clasa pregătitoare şi în clasa I s-au înscris în total 153 de elevi, iar la
sfârşitul anului şcolar au rămas 115, toţi români de confesiune ortodoxă46 .
Deşi toţi elevii din secţia paralelă a Gimnaziului erau români, doar o parte din
obiecte (limba română, religia ortodoxă, matematica şi limba latină) au fost predate
în română. În anul şcolar 1910/11, elevii din clasa pregătitoare au avut câte 30 de
ore pe săptămână ( 1O de germană, opt de română, patru de matematică, câte două
de religie, caligrafie şi gimnastică, câte o oră de geografie şi istorie naturală), iar în
clasa I - 29 de ore (opt de latină, cinci de germană, patru de română, trei de
matematică, câte două ore de religie, geografie, istorie naturală şi gimnastică,
precum şi o oră de caligrafie). Diriginte al Secţiei româno-germane de la
43
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Gimnaziul din Rădăuţi a fost Leonida Bodnărescu. Atunci activau la această secţie
patru profesori titulari şi suplinitori (Emanoil Isopescu, Calistrat Şotropa, Vasile
Cârdei şi Mihai Vicol), precum şi profesorii auxiliari Ioan Chelariu, Ioan Tiron şi
Theodor Maader47 •
În următorii ani s-a înfiinţat câte o clasă nouă, astfel că la sfârşitul anului
şcolar 1913/14 existau deja câte două secţii paralele pentru clasele I-III şi o singură
secţie în clasa IV-a. Numărul elevilor a crescut constant, ajungând la 21 O, în 1914.
În 1O aprilie 1914, Ministerul Cultelor şi Învăţământului a emis ordinul de
transformare a acestor clase paralele în Secţia româno-germană a Gimnaziului de
Stat din Rădăuţi şi despărţirea, în privinţă administrativă, de instituţia principală.
Tot atunci s-a dispus înfiinţarea treptată a claselor superioare, începând cu anul
48
şcolar 1914/15 .
Deschiderea claselor paralele române la Gimnaziul din Rădăuţi a avut un rol
foarte important pentru populaţia românească din această parte a Bucovinei.
Majoritatea elevilor erau din oraşul şi districtul Rădăuţi, dar veneau la studii şi
copii din districtele vecine. Astfel, în 1913, la secţia românească a gimnaziului
învăţau 33 de copii din oraşul Rădăuţi, 31 din Horodnicul de Sus, 17 din
Horodnicul de Jos, 11 din Frătăuţii Vechi, 1O din Bilca, câte opt - de la Suceviţa şi
Volcineţ, câte şapte - de la Gălăneşti şi Volovăţ, câte şase - de la Costişa şi Vicovu
de Sus49 .
Până la izbucnirea războiului, secţia românească a Gimnaziului rădăuţean a
stabilit legături cu românii din afara Bucovinei, fiind vizitată, în 1912 şi 1914, de
profesori şi elevi ai Şcolii Normale „Vasile Lupu" din Iaşi şi de la Gimnaziul din
Huşi. De asemenea, secţia românească a fost vizitată de personalităţi importante,
precum mitropolitul Bucovinei Vladimir de Repta, profesorii universitari Ion
Nistor şi Sextil Puşcariu, profesorii ardeleni Onisifor Ghibu şi Iuliu Maior50 •
La sfârşitul anului şcolar 1913/14, la Secţia româno-germană a Gimnaziului
din Rădăuţi învăţau 215 elevi, inclusiv l O fete. În clasa pregătitoare erau 25 de
elevi. La această secţie activau profesorii Leonida Bodnărescu (diriginte), Emanuil
Isopescu, Nicolae Bucaciuc, Dimitrie Repta şi Teodor Zub, învăţătorii suplinitori
Teodor Huţan, Alexandru Candrea, George Lupu şi Sergie Şutu. Învăţător la clasa
51
pregătitoare era Mihai Vicol, iar George Urmă preda lecţiile de gimnastică .
În timpul războiului, Gimnaziul din Rădăuţi a funcţionat cu întreruperi, în
anii 1914--1916. Directorul gimnaziului, Gabriel von Mor, în 30 noiembrie 1914
s-a pensionat. La 4 decembrie 1914, profesorul Ioan Chelariu a fost numit în
47
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funcţia de director al gimnaziului. În 1915, la instituţia principală au învăţat 417,
iar în anul următor, 363 de elevi. Clasele româneşti au fost frecventate de 137 de
elevi, în 1915, şi 152, în 1916 52 • În această perioadă au fost mobilizaţi pe front
profesorii Ioan Covaşă, Teodor Huţan, Emanai! Isopescul, George Lupu, Dimitrie
Repta, George Urmă, Nicolae Bucaciuc, Sergie Şutu, Teodor Zub, Aurelian Morariu,
Alexie Procopovici 53 .
A doua ocupaţie rusească a oraşului Rădăuţi a urmat de la 20 iunie 1916 până în
5 august 1917. În această perioadă, edificiul internatului şi al secţiei române a suferit
mai puţin decât clădirea instituţiei principale. Cursurile la secţia română au fost reluate
abia în 8 mai 1918, sub conducerea profesorului Dimitrie Vasilovici. În toamna anului
1918 s-au organizat şi primele examene de absolvire de la Secţia română, preşedinte al
comisiei de examinare fiind inspectorul şcolar Constantin Mandicevschi.
Anul şcolar 1918/19 a început în 15 octombrie 1918, în ambele secţii ale
Gimnaziului. După unire, a fost reorganizat şi Gimnaziul din Rădăuţi. În 16 iunie
1919, Secţia română este declarată independentă, devenind oficial Liceul „Eudoxiu
Hurmuzachi" din Rădăuţi, în frunte cu directorul Emanoil Isopescu 54 . În anul şcolar
1919/20, clasele române au devenit clase principale, iar cele germane au fost
transformate în paralele, trecându-se la lichidarea treptată a acestora. Deja în anul
1922, la liceul din Rădăuţi existau 12 clase româneşti, frecventate de 304 elevi,
dintre care 269 români, 14 evrei, 13 germani, cinci polonezi, doi maghiari şi un
ucrainean, şi numai şase clase germane, unde învăţau 185 de elevi, inclusiv
115 evrei, 63 germani, trei ucraineni, doi români şi doi polonezi 55 .

Gimnaziul de Stat Nr. III germano-român din
Către

Cernăuţi

secolului al XIX-iea, Gimnaziul din Cernăuţi era deja
supraaglomerat, iar numărul elevilor a trecut de 1 OOO, în 1900. Separarea claselor
germano-rutene, în anul şcolar 1896/97, a rezolvat doar temporar problema
asigurării elevilor cu spaţiu suficient pentru instruire. Pentru a soluţiona această
problemă, începând cu anul şcolar 1898/99, la Gimnaziul Nr. I din Cernăuţi s-a
înfiinţat prima clasă paralelă românească, în care aproape toţi elevii erau români,
dar majoritatea obiectelor erau predate în limba germană. În următorii doi ani s-au
mai creat secţii paralele româneşti în clasele inferioare, astfel că în anul şcolar
1900/01 deja existau trei grupe paralele româneşti la acest gimnaziu. Odată cu
înfiinţarea acestor secţii paralele, a crescut rapid şi numărul elevilor români de la
această instituţie de învăţământ. Dacă în 1897/98 erau 137 de elevi români, atunci
în anul şcolar 1900/01 studiau deja 237 de elevi români 56 , adică doar în decurs de
52
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patru ani numărul acestora a crescut cu I 00. Numărul mare de elevi români crea
posibilitatea de înfiinţare a unei şcoli secundare separate în capitala Bucovinei
pentru elevii de naţionalitate română.
La începutul secolului al XX-iea, reprezentanţii românilor din Dieta
Bucovinei şi din Parlamentul austriac, profesori şi învăţători români, diferite
societăţi culturale au solicitat deschiderea unei şcoli secundare cu limba română de
instruire în capitala Bucovinei. Această propunere a fost susţinută de autorităţile
centrale, iar în I aprilie 1901 a fost emis un ordin ministerial de înfiinţare a unei
filiale germano-române, începând cu anul şcolar 1901/02. La această filială urmau
să fie transferate 4 clase inferioare germane şi 4 clase paralele române. La 30 mai
1901, profesorul Ion Bumbac a fost numit conducător al filialei şcolare în probleme
pedagogice şi didactice. Deschiderea oficială a filialei germano-române a
Gimnaziului nr. I din Cernăuţi a avut loc în 4 septembrie 1901.
Fiind o filială a Gimnaziului Nr. I, mulţi profesori erau nevoiţi să aibă ore
atât la instituţia principală, cât şi la filiala şcolară. De asemenea, elevii de la filială
trebuiau să înveţe anumite obiecte la instituţia centrală a gimnaziului. În primul an
de existenţă a filialei germano-române, corpul didactic a fost constituit din
profesorii Ion Bumbac, Teodor Bujor şi Gherasim Buliga, învăţătorii titulari
Alexandru Buga, Radu Sbiera şi Aurel Polonic, învăţătorii suplinitori Adolf
Bucher, Ernst Rabener, Adolf Czerny şi Dimitrie Cărbune 57 . Ei au predat ore atât în
clasele germane, cât şi în cele paralele germano-române. Programul de învăţământ
era asemănător cu cel de la Gimnaziul Ortodox din Suceava. Elevii învăţau în
limba română obiectele de religie ortodoxă, limbile română şi latină, matematica,
precum şi geografia doar în clasa I, restul obiectelor erau studiate în germană.
Această filială şcolară a fiinţat timp de cinci ani şcolari, din 1901/02 până în
1905/06. În această perioadă numărul elevilor nu s-a modificat semnificativ, dar a
crescut ponderea elevilor germani. Pe parcursul existenţei filialei germano-române,
ponderea elevilor români s-a redus de la 58,3% la 41, 7%, iar a celor evrei a crescut
de la 30, 1% la 40,9%. În acelaşi timp, numărul elevilor români de la instituţia
principală a Gimnaziului Nr. I a crescut de la 65, în anul şcolar 1901102, la 96, în
anul şcolar 1905/06 58 • Scădera numărului elevilor români s-a produs din cauza
existenţei doar a claselor primare la această sucursală şcolară. Elevii care absolveau
clasa a IV-a reveneau la sediul principal al gimnaziului pentru a-şi continua studiile
în clasele superioare. În septembrie 1903, la filiala germano-română a fost
înfiinţată şi o clasă pregătitoare, unde elevii aveau cele mai multe ore de limbă
germană şi română.
57
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Încă din momentul înfiinţării filialei germano-române, reprezentanţii
românilor au cerut separarea definitivă a acestei sucursale şcolare şi crearea unei
şcoli secundare aparte pentru românii din Cernăuţi. Dezideratul românilor s-a
realizat abia în 1906. În august 1905, diriguitorul filialei germano-române, Teodor
Bujor, a preluat şi conducerea administrativă a acestei sucursale şcolare. În
29 aprilie 1906 a fost emisă o ordonanţă împărătească, prin care se decidea
transformarea filialei germano-române în Gimnaziul de Stat Nr. III germano-român
din Cernăuţi, începând cu 1 septembrie 1906. Profesorul Teodor Bujor a fost
numit, în 1O august 1906, în funcţia de director al acestui gimnaziu 59 .
Începând cu anul şcolar 1909/10, acest gimnaziu din Cernăuţi a devenit
complet, cu opt clase germane şi opt clase germano-române. Elevii români studiau
limba română ca obiect obligatoriu, dar erau şi elevi de alte naţionalităţi care
învăţau româna ca obiect facultativ. În anul şcolar 1906/07, de exemplu, 204 elevi
au frecventat lecţiile obligatorii de română, iar alţi 35 de elevi au învăţat opţional
acest obiect. De asemenea, 37 de elevi au frecventat orele facultative de franceză,
18 au învăţat limba poloneză, iar 38 au avut lecţii de muzică bisericească ortodoxă 60 .
În anul şcolar 1909/ 1O, când s-au susţinut şi primele examene de maturitate,
director al Gimnaziului Nr. III germano-român era în continuare profesorul Teodor
Bujor. La acest gimnaziu activau atunci nouă profesori şi opt învăţători titulari,
12 învăţători suplinitori şi cinci învăţători alăturaţi, iar Mihai Vicol preda toate
lecţiile, în afară de religie, în clasa pregătitoare 61 • În total, la Gimnaziul Nr. III
aveau ore atunci 42 de cadre didactice, dintre care 22 erau români (şapte profesori,
trei învăţători titulari şi nouă suplinitori, un învăţător alăturat, unul pentru
gimnastică şi unul pentru clasa pregătitoare).
Fiind un gimnaziu mixt, cu clase germane şi germano-române, planul de
învăţământ era puţin diferit pentru elevii români şi de alte naţionalităţi. Elevii din
clasele inferioare germano-române aveau săptămânal mai multe ore de română şi
germană decât colegii lor din clasele germane. În schimb, în clasele superioare, toţi
elevii aveau săptămânal câte trei ore de germană şi trei ore de română. Din cauza
acestor diferenţe din programul de învăţământ, elevii români aveau în clasele
inferioare cu două sau trei lecţii mai mult pe săptămână decât colegii lor de alte etnii.
Elevii români din clasele inferioare învăţau limba şi literatura română din
manuale ale unor autori bucovineni, precum Eusebie Popovici, Ştefan Ştefureac,
Gherasim Buliga şi Dionisie Simionovici. În clasele superioare, elevii români
studiau literatura veche şi modernă românească din manuale, elaborate de autorii
Adamescu, Dragomirescu, Rădulescu şi Pogoneanu, din România. Elevii de alte
naţionalităţi care învăţau româna ca obiect opţional se foloseau de un manual în
59
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limba germană a lui Victor Olinschi şi de o carte de citire, elaborată de Ştefan
62
Ş tefureac •
La sfârşitul anului şcolar 1913/14, director al Gimnaziului de Stat Nr. III
germano-român era în continuare Teodor Bujor. La acest gimnaziu activau atunci
20 de profesori şi învăţători titulari, dintre care l O erau de naţionalitate română.
Din totalul acestor profesori, 16 erau născuţi în Bucovina, inclusiv şase în oraşul
Cernăuţi, doi erau din Galiţia şi doi din România. La această şcoală mai lucrau
19 învăţători suplinitori, inclusiv opt români. Obiectele facultative erau predate de
cinci învăţători secundari 63 .
În primul an şcolar 1906/07, din totalul de 514 de elevi, 259 erau vorbitori de
germană, 218 români, 36 polonezi, iar după confesiuni, 234 erau ortodocşi,
204 mozaici, 62 catolici, 8 evanghelici şi 6 armeni catolici 64 • În următorii ani a
crescut constant atât numărul total al elevilor, cât şi numărul elevilor de
naţionalitate română. În perioada 1906-1913, numărul elevilor din clasele
germano-române a crescut de la 136 la 329, aproape toţi fiind de naţionalitate
română. Totuşi, şi în clasele germane îşi făceau anual studiile circa 50--60 de elevi
români, dar numărul acestora se diminua treptat.
Înfiinţarea Gimnaziului de Stat Nr. III germano-român din Cernăuţi a fost
benefic nu numai pentru românii din capitala Bucovinei. La acest gimnaziu veneau
la studii tineri români din satele apropiate, dar şi din localităţi mai îndepărtate ale
Bucovinei. Astfel, în 1913 învăţau la Gimnaziul Nr. III 406 elevi români (inclusiv
cei din clasa pregătitoare) şi 25 la Gimnaziul Nr. I. Din totalul acestor elevi, mai
mult de jumătate (221) erau din oraşul şi districtul Cernăuţi, 90 erau originari din
localităţile districtului Storoj ineţ, 44 - din Siret, 17 - din Rădăuţi, 15 - din
Suceava, 15 veneau din districtele Gura Humorului şi Câmpulung, iar alţi 29 de
elevi erau originari din diferite sate ucrainizate din nord-vestul Bucovinei, unde nu
existau şcoli primare în limba română 65 .
În oraşul Cernăuţi au fost înfiinţate mai multe internate, unde erau cazaţi
elevii din afara oraşului, care studiau la diferite şcoli secundare. În capitala
Bucovinei a existat şi Internatul Francisco-Iosefin pentru Băieţi Români, care era
susţinut de Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina. Anual în
acest internat erau cazaţi până la 200 de băieţi de naţionalitate română.
Cea mai mare problemă cu care se confrunta Gimnaziul Nr. III germanoromân din Cernăuţi, era lipsa unui spaţiu adecvat pentru procesul de instruire. Din
această cauză, clasele gimnaziului erau adăpostite în trei clădiri diferite. Edificiile
şcolare respective se aflau la distanţe de 20-25 minute de mers pe jos, ceea ce crea
anumite incomodităţi pentru elevi şi profesori. Reprezentanţii românilor bucovineni
au solicitat de mai multe ori să se construiască un edificiu şcolar, care sa asigure cu
62
63
64

65

Ibidem, p. 33, 34.
Rudolf Wagner, op. cit., p. 97-98.
ASRC, Fond 211, inv. l, dosar 8 531, f. 12.
George Tofan, ibidem, p. 181.
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spaţiu necesar toate clasele Gimnaziului Nr. III din Cernăuţi. Mai mulţi deputaţi
români din Dieta Bucovinei au înaintat interpelări în acest sens către preşedintele
Bucovinei şi autorităţile şcolare provinciale.
Ministerul Cultelor şi Învăţământului a adoptat o hotărâre, încă din 23 iunie
1911, privind construcţia edificiului pentru Gimnaziul Nr. III din Cernăuţi pe un
teren de 4 800 m2 din Strada Transilvaniei, în apropiere de fosta Şcoală Medie de
Agricultură. Totuşi, reprezentanţii Comitetului pentru Finanţe din Dieta Bucovinei
aveau rezerve în privinţa demarării lucrărilor de construcţie în 1913 şi terminarea
clădirii înainte de anul şcolar 1914115. Declanşarea războiului a împiedicat
finalizarea acestor lucrări, astfel că elevii de la Gimnaziul Nr. III au continuat să
studieze în câteva edificii, separate unul de altul, care nu erau suficient de potrivite
pentru procesul de instruire.
Izbucnirea războiului a întrerupt procesul de învăţământ, capitala Bucovinei
fiind de trei ori ocupată de armatele ţariste. Deoarece directorul gimnaziului şi mai
mulţi profesori au fost mobilizaţi pe front, profesorul Petru Popescu a fost
împuternicit să conducă temporar şcoala. Procesul de învăţământ s-a desfăşurat mai
organizat doar în anul şcolar 1915/ 16. Conducător al secţiei româneşti a fost în
această perioadă profesorul Radu Sbiera.
După unirea Bucovinei cu România, învăţământul secundar din oraşul
Cernăuţi a fost reorganizat, fiind create licee pe criterii etnice, pentru români,
germani, evrei, ucraineni şi polonezi. Deja în decembrie 1918, Gimnaziul de Stat
Nr. III germano-român din Cernăuţi a fost transformat în Liceul „Aron Pumnul".
La acest liceu au rămas doar elevii şi profesorii de naţionalitate română, ceilalţi
elevi şi profesori fiind transferaţi la alte şcoli. În 1919, Liceul „Aron Pumnul" a
fost mutat în localul fostului Gimnaziu Nr. I, devenind cel mai important liceu din
capitala Bucovinei. În anul şcolar 1919/20, la Liceul „Aron Pumnul" din Cernăuţi
au învăţat 344 de elevi, toţi români ortodocşi şi au activat 30 de cadre didactice,
toţi fiind de naţionalitate română 66 .

Gimnaziul de Stat germano-român din Câmpulung (1907-1918)
La începutul secolului al XX-iea, fiinţau în Bucovina cinci gimnazii pentru
dintre care două la Cernăuţi şi câte unul la Rădăuţi, Siret şi Suceava. Toate
oraşele respective erau situate în partea de est a provinciei, unde şi populaţia era
mai densă. În situaţia cea mai dezavantajoasă erau locuitorii din zona muntoasă, a
sud-vestului Bucovinei, în special cei din districtul Câmpulung Moldovenesc, care
locuiau la distanţă foarte mare de oraşele Suceava, Cernăuţi sau Rădăuţi. Din
această cauză, puţini părinţi din această parte a Bucovinei îşi permiteau să-şi
trimită copiii la studii într-o şcoală secundară.

băieţi,

66
G. Theodoru, Statistica învăţământului public şi particular din România în anii şcolari
1919-1920 şi 1920-192 I. partea Vil, VIII, Bucovina, Bucureşti, Tipografia Curţii Regale „F. Gobl şi
fii", 1924, p. 378, 380, 416, 418.
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În 1899, locuitorii din zona Câmpulung şi Vatra Domei s-au adresat către
provinciale cu rugămintea de a fi deschis un gimnaziu în oraşul
Câmpulung. De asemenea, reprezentanţii românilor bucovineni în Dieta Bucovinei
şi în Parlamentul austriac au solicitat să fie înfiinţat un gimnaziu cu limba română
de instruire la Câmpulung. Discuţiile şi negocierile privind înfiinţarea unui
gimnaziu la Câmpulung au continuat câţiva ani, până în 1907. Iniţial, atât românii
din această parte a Bucovinei, cât şi deputaţii din Dieta provincială, au revendicat
să fie deschis la Câmpulung un gimnaziu doar cu limba română de predare.
Autorităţile şcolare austriece, însă, au aprobat înfiinţarea unui gimnaziu utracvist la
Câmpulung, adică cu predarea obiectelor parţial în română, parţial în germană.
Decretul împărătesc de înfiinţare a unui gimnaziu de stat bilingv la
Câmpulung a fost emis în 27 septembrie 1907, precizându-se că şcoala urma să fie
deschisă deja în anul şcolar 1907/08, cel târziu în luna octombrie. Gimnaziul de
stat din Câmpulung urma să fie organizat conform planului de învăţământ al
claselor germano-române de la Gimnaziul Nr. III din Cemăuţi 67 •
Prin Ordinul Ministerial din 2 octombrie 1907, profesorului Daniel Verenca i
s-a încredinţat conducerea provizorie a gimnaziului. În primul an şcolar, 1907/08,
la Gimnaziul din Câmpulung au activat profesorii Modest Sorocean şi Dimitrie
Logigan. Religia ortodoxă a fost predată de parohul local Nicolae Ţurcan,
învăţătorul Spiridon Mercheş a predat orele de muzică, iar profesorul Ioan
Ştefureac de la Şcoala Specială a avut lecţii de desen 68 .
În 1907, s-au înscris 97 de elevi la Gimnaziul din Câmpulung, dintre care
92 au promovat în clasa următoare. Din totalul elevilor, 72 erau români ortodocşi şi
20 vorbitori de limbă germană ( 11 mozaici, opt romano-catolici şi un elev
evanghelic) 69 . În anii următori s-au deschis succesiv câte o nouă clasă, astfel că în
anul şcolar 1912/ 13 existau deja şase clase germano-române, frecventate de 245 de
elevi. Circa 70% din elevi erau români ortodocşi şi aproximativ 30% de germani şi
evrei.
Marea majoritate a elevilor români erau originari din districtele Câmpulung
sau Gura Humorului. În 1913, de exemplu, din 183 de elevi români înscrişi la acest
gimnaziu, 134 erau din districtul Câmpulung, 42 din districtul vecin Gura
Humorului şi doar şapte din alte sate mai îndepărtate. Cei mai mulţi elevi erau din
oraşul Câmpulung (56), din satele apropiate Fundul Moldovei şi Sadova (câte 15),
din oraşul Vatra Domei ( 1O), din satele Doma Candrenilor (şapte), Arbore (şase) 70 .
autorităţile

67
Ioan Bileţchi-Albescu, Scurtă privire istorică de la deschiderea liceului până astăzi, în
„Liceul de Stat «Dragoş Vodă» din Câmpulungul Bucovinei. Anuarul I pe anul şcolar 1920-21",
Câmpulungul Bucovinei, 1921, p. 3.
68
Ibidem, p. 3-4.
69
Statistisches Jahrbuch des Herzogtums Bukowina.fur das Jahr 1907, în „Mittheilungen des
Statistischen Landesamtes des Herzogthums Bukowina'', veroffentlicht vom Statistischen Landesamte
des Herzogthums Bukowina, XV Jg., Czemowitz, Druck von H. Pardini,1908, p. 57-58.
70
George Tofan, ibidem, p. 176--177.
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Odată cu înfiinţarea unor clase noi, s-a completat şi corpul didactic al
gimnaziului cu noi profesori şi învăţători. Pe parcursul fiinţării Gimnaziului de Stat
din Câmpulung, aproape toţi profesorii şi învăţătorii de la această şcoală au fost de
naţionalitate română. Doar învăţătorii, care predau religia pentru elevii catolici sau
mozaici, erau evident germani sau evrei. Totuşi, ca şi la alte gimnazii germanoromâne din Bucovina, elevii au studiat în limba română doar orele de română,
limba latină, matematică şi religie ortodoxă, restul obiectelor fiind predate în limba
germană, dar tot de profesori români. La sfârşitul anului şcolar 1913/14, director al
Gimnaziului din Câmpulung era în continuare Daniel Verenca, iar corpul didactic
era format din nouă profesori titulari şi cinci învăţători suplinitori.
În timpul războiului, Gimnaziul din Câmpulung a funcţionat cu mai multe
întreruperi. Mai mulţi profesori şi elevi din clasele superioare au fost mobilizaţi pe
front, iar o parte din profesori s-au refugiat în România. Încă din octombrie 1914,
profesorii Vasile Greciuc şi Dimitrie Logigan au trecut graniţa în Vechiul Regat,
iar în primăvara anului 1915 s-au mai refugiat în România Ioan Forgaci, Alexandru
71
Bocăneţu, Mihai Ieşan şi Dimitrie Marmeliuc •
În anul şcolar 1914/15, a fost deschisă clasa a VIII-a şi au fost susţinute
primele examene de maturitate de la acest gimnaziu. Atunci şcoala secundară din
Câmpulung a fost absolvită de 23 de elevi 72 • În 16 februarie 1916 s-a concediat
directorul gimnaziului, Daniel Verenca. Timp de mai bine de doi ani, Gimnaziul
din Câmpulung a fost condus de profesorii Ioan Bileţchi (din 17 martie 1916 până
în noiembrie 1917), Leonida Bodnărescu (7 noiembrie 191 7 - 20 septembrie 1918)
şi, din nou, de Ioan Bileţchi. Anul şcolar 1918/ 19 a debutat la începutul lunii
octombrie. Însă, deja la 28 octombrie, cursurile şcolare au fost întrerupte din cauza
epidemiei de gripă spaniolă.
După unirea Bucovinei cu România, la Gimnaziul din Câmpulung s-au întors
mai mulţi profesori, care în timpul războiului au fost mobilizaţi ori s-au refugiat în
România. In anul şcolar 1917I18, la Gimnaziul din Câmpulung au învăţat numai
138 de elevi, inclusiv 64 români, 41 germani şi 33 evrei, iar în anul următor - 135,
dintre care 79 români, 31 evrei, 24 germani şi un polonez73 • Tot atunci au avut loc
şi ultimele examene de absolvire de la gimnaziul austriac din Câmpulung. Până în
1919, această instituţie şcolară a fost absolvită de 79 de elevi 74 .
Secretariatul pentru instrucţiunea publică a Bucovinei a emis, în 17 decembrie
1918, o ordonanţă, prin care la Gimnaziul din Câmpulung se introducea predarea
tuturor obiectelor în limba română, iar limba germană devenea doar unul din
obiectele studiate. Din 5 martie 1919, Gimnaziul de Stat din Câmpulung devenea

Ioan Bileţchi, op. cit., p. 6; Arhiva Naţională Bucureşti, Fond Microfilme Austria, inv. 903,
rola I O, pachet XXXIV, p. 615--<:i 16.
7
Valerian Lazăr, Istoricul Liceului „Dragoş-Vodă" Câmpulung Moldovenesc, în Liceul
„Dragoş Vodă" Câmpulung Moldovenesc. Sărbătoarea semicentenarului 1907-1957, Câmpulung,
1957, p. 21-22.
73
Ibidem, p. I I.
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oficial Liceul „Dragoş Vodă". La această şcoală, însă, au continuat să înveţe şi elevi
de alte naţionalităţi. Astfel, în anul şcolar 1919/20, Liceul din Câmpulung a fost
frecventat de 200 de elevi, inclusiv 130 români, 45 evrei şi 25 de germani, iar corpul
didactic a fost constituit din 20 de persoane, dintre care 18 români, un german şi un
evreu75 • Astfel, după 11 ani de fiinţare a Gimnaziului de Stat germano-român, pentru
românii din zona Câmpulungului începea o nouă etapă, de existenţă a Liceului
„Dragoş Vodă" cu limba română de instruire.
Concluzii
În ajunul declanşării Primului Război Mondial, în Bucovina fiinţau 13 gimnazii
pentru băieţi, dintre care patru germane (la Cernăuţi, Siret, Gura Humorului şi
Storojineţ), patru germano-române (la Cernăuţi, Câmpulung, Rădăuţi şi Suceava),
două germano-ucrainene (la Cernăuţi şi Coţmani), două ucrainene (Vaşcăuţi şi
Vijniţa) şi un gimnaziu privat polon, la Cernăuţi. Potrivit statisticilor austriece, în
anul şcolar 1913/ 14, aceste gimnazii erau frecventate de 6 I 08 elevi. După limba
maternă, 3 136 (51,3%) de elevi erau vorbitori de germană, 1 393 (22,8%) ruteni,
I 268 (20,8%) români, 292 (4,8%) polonezi şi 19 de alte naţionalităţi. Contingentul
elevilor era foarte divers şi după confesiuni. Cei mai mulţi elevi erau mozaici
(2 422 - 39,6%) şi ortodocşi (2 107 - 34,5%), urmaţi de romano-catolici (815 13,3%), greco-catolici (510 - 8,3%) şi protestanţi (218 - 3,6%) 76 •
La sfărşitul stăpânirii austriece, în Bucovina existau patru gimnazii, în care
instruirea se realiza parţial şi în limba română, deşi aproape toţi elevii din clasele
paralele erau de naţionalitate română. La Gimnaziul ortodox din Suceava, Gimnaziul
de stat din Rădăuţi şi la Gimnaziul Nr. III din Cernăuţi fiinţau clase germane şi clase
paralele române, iar la Gimnaziul din Câmpulung toate clasele erau formate în
majoritate din elevi de naţionalitate română. În clasele române din aceste gimnazii,
deşi aproape toţi profesorii erau români, o parte din obiecte se preda în română, iar
alta în germană, acest sistem de învăţământ fiind numit atunci utracvism.
La începutul secolului al XX-iea, a crescut rapid numărul elevilor români de
la aceste gimnazii mixte. La gimnaziile din Suceava şi Cernăuţi deja existau câte
opt clase paralele româneşti, la Câmpulung se înfiinţase în 1913 clasa a VII-a, iar la
Rădăuţi fusese completate doar clasele inferioare. Potrivit statisticilor oficiale
austriece, în anul şcolar 191211913, în aceste patru gimnazii germano-române din
Bucovina existau 24 de clase principale germane şi 25 de clase paralele române sau
germano-române. Clasele germane erau frecventate de I 416 elevi, dintre care
1 126 (87,3%) vorbitori de limbă germană, 88 (6,2%) români, 75 (5,3%) polonezi, opt
ruteni. După confesiune, cei mai mulţi elevi erau mozaici (917 - 64,8%), urmaţi de
75

G. Theodoru, op. cit., p. 378, 380, 416, 418.
Oesterreichische Statistik, herausgegeben von der k.k. Statistischen Central-Commission, Druck
der kaiserlich-koniglichen Hof- und Staatsdruckerei, Bd. 17, Wien, 1919, p. 50--53; Constantin Ungureanu,
Bucovina în perioada stăpânirii austriece 1774-1918, Chişinău, Editura Civitas, 2003, p. 265.
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catolici (285 - 20, I%), ortodocşi (117 - 8,3%) şi evanghelici (78 - 5,5%). În
acelaşi an şcolar, în clasele paralele române sau germano-române învăţau 1 209 elevi,
inclusiv 1 126 (93,1%) români, 69 germani şi evrei, cinci ruteni, trei polonezi, iar
după confesiuni, 1 115 (92,2%) erau ortodocşi, 47 mozaici, 36 catolici, patru
evanghelici (vezi tabelele nr. 1-4 din Anexă).
Aşadar, deşi în Bucovina încă nu existau gimnazii cu limba română de instruire,
majoritatea absolută a elevilor români de la cele patru gimnazii mixte deja erau divizaţi
în clase paralele, în care aproape toţi elevii şi corpul didactic erau de naţionalitate
română, iar cele mai multe obiecte se predau în limba română. Pe această cale se
producea naţionalizarea treptată a învăţământului secundar, după ce a fost naţionalizată
majoritatea şcolilor primare cu mai multe limbi de instruire. În gimnaziile germanoromâne au fost instruiţi mulţi tineri români din Bucovina, care ulterior şi-au continuat
studiile la diferite universităţi ori s-au încadrat la serviciu în şcoli, au prestat diferite
meserii, au activat la diferite ziare, societăţi culturale sau în cadrul unor partide politice,
contribuind la deşteptarea naţională a românilor bucovineni.

ANEXA
Elevii de la Gimnaziile germano-române din Bucovina, În perioada 1900-1913
Tabelul nr. 1
Elevii de la Gimnaziul ortodox din Suceava
Anul
şcolar

1899/00
1900/01
1901/02
1902/03
1903/04
1904/05
1905/06
1906/07
1907/08
1908/09
1909/10
1910/11
1911/12
1912/13

Filiala

Nr.
clase

Total
elevi

g/nn
g/nn
g/nn
g/nn
g/nn
genn.
român
genn.
român
germ.
român
genn.
român
genn.
român
genn.
român
genn.
român
genn.
român
genn.
român

8/4
8/4
8/4
8/4
8/4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

546
588
594
620
632
415
217
401
214
468
231
412
363
422
428
434
433
458
481
480
470
462
456

După limba maternă
germani români ruteni poloni catolici

206
227
238
260
253
257
-

241
-

281
-

332
4
356
5
364
2
388
I

408
4
404
1

298
321
322
323
337
124
215
129
211
152
229
51
357
37
420
33
425
33
476
28
458
16
448

8
4
4
4
3
5

22
26
21
26
32
24

-

I

5

20
2
25
2
24
2
23

-

5
-

4
-

4
-

I

8

26

87
98
98
107
114
96
4
102
4
105
3
105
5
112
8
109

-

I

I

6

28

125
3
135
6
124
8

-

-

9

32

I

-

5
2

32
-

După

confesiuni
evang. mozaici

ortodocşi
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297
316
321
319
329
123
211
130
210
147
228
57
357
42
414
39
424
40
468
38
452
24
439

7
li

10
8
8
6
-

10

149
158
161
183
179
190
2
159

-

-

15

198

-

-

17

233

-

I

28

240

-

I

26

257

I

-

29

261

-

-

35

268

I

I

37

272

I

I
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Tabelul nr. 2
Elevii de la Gimnaziul din
Anul
şcolar

1899/00
1900/01
1901/02
1902/03
1903/04
1904/05
1905/06
1906/07
1907/08
1908/09
1909/10
1910/11
1911/12
1912/13

Nr.
Filiala
clase
11:erm.
germ.
germ.
germ.
germ.
germ.
germ.
germ.
germ.
germ.
11:erm.
germ.
g/rom
germ.
g/rom
germ.
g/rom

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Total
elevi

428
410
384
375
378
371
342
342
359
389
402
430
92
415
144
408
179

I

8
2
8
3

Rădăuţi

limba maternă
germani români ruteni poloni catolici

După

După

316
301
299
300
298
296
282
285
296
322
338
367
-

366
-

365
-

75
76
61
49
53
57
50
50
53
54
50
51
92
44
144
34
179

16
14
9
8

I

19
17
14
17
15
11
6
4
9

2
2
1

IO
li
IO

-

-

-

2

2

102

-

-

-

2

5

97

-

-

-

IO

6
4
3

confesiuni
evang. mozaici

ortodocşi

127
114
109
97
92
84
76
75
90
100
99
107

88
91
69
58
59
61
58
55
58
58
62
57
92
50
144
42
179

17
21
20

23
19
21
25
21
21
25
25
30

194
184
185
197
206
203
183
190
190
206
215
233

-

-

37

222

-

-

38

227

-

-

Tabelul nr. 3
Elevii de la Gimnaziul Nr. lil germano-român din
Anul

Filiala

Nr.
clase

Total
elevi

1901/02
1902/03
1903/04
1904/05
1905/06

g/rom
g/rom
g/rom
g/rom
g/rom

4
4
4
4
4

345
357
340
324
357

1906/07

germ.
g/rom
germ.
g/rom
germ.
g/rom
germ.
g/rom
germ.
g/rom
germ.
g/rom
germ.
g/rom

8
4
6
6
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8

378
136
406
160
449
191
526
217
552
252
576
312
546
329

şcolar

Cernăuţi

După conresiuni
După limba maternii
germani români ruteni poloni catolici !ortodocşi evang. mozaici
Filială a Gimnaziului nr. 1 din Cernăuţi
129
201
14
31
205
3
104

148

196

-

12

37

199

1

120

137
183

166
149

-

20
25

38
52

178
156

-

3

108
146

36

68

234

8

204

32
1
47
1
56
1
51
2
46
2
38
2

71
1
77
3
89
5
84
5
70
6
64
4

68
159
70
188
90
212
82
246
68
306
51
325

6

261

-

Gimnaziu separat

1907/08
1908/09
1909/1 o
1910/11
1911/12
1912113

259

218

314

57
159
55
188
64
214
56
248
51
308
38
327

-

345
2
403
2
441
2
477
2
468
-

I
-

I
-

2
-

1
-
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-

-

6

288

-

-

9

327

-

-

10

362
1
419

-

6
-

-

3

418

-

-

Gimnaziile mixte germano-române din Bucovina (II)

27

107

Tabelul nr. 4
Elevii de la Gimnaziul germano-român din Câmpulung
Anul
şcolar

1907/08
1908/09
1909/10
1910/11
1911112
1912113

Nr.
clase

Total
elevi

1
2
3
4
5
6

91
155
222
246
244
245

După limba maternă
germani români
ruteni
poloni

20
43
66
72
67
68

71
109
152
169
171
172

-

-

3
4
4
4
3

-

I
I
1

După

catolici

confesiuni
evang.

ortodocşi

8
20
29
30
30
24

72
110
152
169
171
172

1
2
I
-

2
3

mozaici
10
23
40
47
41
46

Surse: 1899/1900-1912/1913, date selectate din diferite volume ale revistei „Oesterreichische
Statistik": voi. 68.3, p. 40--41; voi. 70.3, p. 40--41; voi. 73.1, p. 40--41; voi. 76.1, p. 38-39; voi. 77.2,
p. 38-39; voi. 79.3, p. 38-39; voi. 86.2, p. 40--41; voi. 91.2, p. 44-45; voi. 93.1, p. 50-52; idem,
ediţie nouă, voi. 7.3, p. 64-66; voi. 8.2, p. 64-66; voi. 11.3, p. 64-66; voi. 14.3, p. 74-75.
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ROLUL ŞCOLILOR REALE ÎN FORMAREA TINERILOR
~*
DIN BUCOVINA HABSBURGICA (II)
LIGIA-MARIA FODOR

Die Rolle der Realschulen in der Ausbildung der Jugend
in der habsburgischen Bukowina (li)
(Zusammenfassung) ''
Die Studie prăsentiert die Umstănden, unter denen die Realschulen in der
Bukowina gegriindet und spăter refonniert wurden und inwiefern diese Anstalten zur
Entwicklung des Realunterrichtes und zur Ausbildung der Jugend in der Bukowina
beigetragen haben. Es wird ilber die Realschulen aus Czernowitz und Sereth berichtet,
und zwar: das Ziel, die Merkmale und den Lehrplan der Realschulen; die Bedingungen,
unter denen die didaktische Tătigkeit ausgeilbt wurde; lnfonnationen ilber Schiller und
Lehrer, andere (sportliche, unterhaltende, kulturelle) Beschăftigungen der Schiller, die
Priifungsergebnisse, Schwierigkeiten und Hindernisse in der Ausilbung der didaktischen
Tătigkeit usw. Die Darstellung des obengenannten Themas wird bis zur Zeit des II.
Weltkriegs weitergeftihrt.

Schlilsselworter und -ausdriicke: Realunterricht, Anfiinge und Refonn der
Realschulen in der Bukowina, griechisch-orientalische Oberrealschule in Czernowitz,
Unterrealschule in Sereth, Gewerbliche Fortbildungsschule in Sereth, Staats-Realschule
in Czernowitz, Bukowiner Jugend.

Anexarea de către Imperiul Habsburgic, în anul 1775, a teritoriului din
nord-vestul Moldovei, care cuprindea ţinuturile reunite ale Cernăuţilor şi Sucevei, a
reprezentat constituirea unei noi provincii denumite Bucovina 1, care a fost parte
integrantă a monarhiei austriece până în anul 1918.
Studiul analizează cadrul legal privind organizarea şi funcţionarea
învăţământului şcolar real şi evoluţia reţelei de şcoli reale publice şi confesionale
' Comunicare susţinută în cadrul Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Bucovina şi bucovinenii
în secolul al XIX-iea. 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, 10-11 noiembrie 2011.
" Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.
1
Mihai Iacobescu, Din istoria Bucovinei. De la administraţia militară la autonomia provincială
(1774-1864), voi. I, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1993, p. 110-112.

Analele Bucovinei, XXI, I (42), p. 109-118,

Bucureşti,

2014
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care au funcţionat în Bucovina habsburgică. Sunt expuse scopul, caracteristicile şi
programele şcolare aferente şcolii reale, fiind prezentate totodată condiţiile de
admitere în învăţământul şcolar real şi beneficiile obţinerii diplomei de maturitate.
De asemenea, sunt prezentate demersurile de înfiinţare a şcolilor reale în Bucovina,
condiţiile de desfăşurare a activităţii didactice, programele şcolare, actele de
numire în funcţie a directorilor şi anumite aspecte referitoare la activitatea acestora,
informaţii privind personalul didactic şi elevii, acţiunile întreprinse de către
autorităţile şcolare, persoane juridice şi fizice pentru ajutorarea elevilor în vederea
promovării învăţământului, frecvenţa şcolară din punct de vedere etnic şi
confesional, activităţile sportiv-recreative şi culturale practicate de către elevi, cota
de promovabilitate la examenul de maturitate şi modul de desfăşurare a activităţii
didactice în timpul Primului Război Mondial.
Şcoala Reală Inferioară
Existenţa

din Siret

primare în Siret, cu un număr mare de elevi (întrucât
de 6 486 locuitori) şi situaţia financiară grea a populaţiei,
care a făcut imposibilă continuarea studiilor la Şcoala Reală Greco-Orientală din
Cernăuţi, au constituit argumente pentru iniţierea, în anul 1870, a acţiunii de
înfiinţare a unei şcoli reale la Siret. Această iniţiativă a fost promovată de către
primarul localităţii, căpitanul dr. Josef Eduard cavaler de Gutter2 • Comunitatea se
angaja să suporte toate cheltuielile necesare pentru înfiinţarea şcolii şi să asigure
spaţiul necesar localului şcolar, solicitând ca statul să aloce fonduri pentru
salarizarea personalului didactic 3 •
În baza Ordinului Ministerial nr. 7 089, din 30 iulie 1872, a fost aprobată,
prin Rezoluţia Imperială din 6 august 1872, înfiinţarea la Siret a unei Şcoli reale
inferioare comunale, cu limba de predare germană, începând cu anul şcolar
1873/1874, fiind prevăzută şi acordarea unei subvenţii de 3 OOO guldeni din Fondul
de Studii al Bucovinei, Guvernul Bucovinei trebuind să aloce anual o sumă pentru
asigurarea bunei funcţionări a şcolii 4 .
În 17 septembrie 1873, a fost deschisă prima clasă a şcolii în cadru festiv, în
prezenţa autorităţilor locale, a căpitanului districtual, Anton Negrusz şi a primarului,
oraşul

avea un

a

două şcoli

număr

S.A.N.I.C., Fond Guvernământul Cezaro-Crăiesc al Bucovinei. Ministerul Cultelor şi
mapa LXVI, dosar nr. 1, f. 7; Victor Prelicz, Geschichte der Stadt Sereth und ihre
Alterthiimer, în „Zweiter Jahresbericht der k. k. Staats-Unterrealschule und Gewerblichen
Fortbildungsschule in Sereth", veroffentlicht am Schlusse des Schuljahres 1885/1886, Czemowitz,
1886, p. 18.
3
Idem, Fond Guvernământul Cezaro-Crăiesc al Bucovinei. Ministerul Cultelor şi lnstrncţiunii,
mapa LXVI, dosar nr. 1, f. 1-4.
4
Idem, Fond Guvernământul Cezaro-Crăiesc al Bucovinei. Ministernl Cultelor şi Instrucţiunii,
mapa LXVI, dosar nr. I, f. 4; Dr. Titus von Alth, Zur Geschichte der Anstalt, în „Erster Jahresbericht
der k. k. Staats-Unterrealschule und Gewerblichen Fortbildungsschule in Sereth", veroffentlicht am
Schlusse des Schuljahres 1884/1885, Czemowitz, 1885, p. 3.
2

Instrucţiunii,
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maior Enenkl de Enkelstern, cu un număr de 25 de elevi 5 . În 14 octombrie 1873,
guvernatorul Bucovinei, baronul Pino de Friedenthal, şi inspectorul general şcolar,
dr. Josef Marek, au efectuat o vizită la acest institut, prilej cu care au constatat
dotarea corespunzătoare a acestuia.
În anul 1875, Consiliul Şcolar al Ţării a propus ministerului trecerea şcolii în
administrarea statului, din cauza situaţiei financiare precare a comunităţii, aceasta
fiind reiterată în anii 1877, 1878, 18806 .
Comisia Ţării a aprobat, în 26 iunie 1880, în baza hotărârii Dietei Bucovinei
din 8 octombrie 1878, să aloce anual suma de 3 OOO de florini din Fondul de Studii
pe durata existenţei şcolii ca institut de stat 7 • Consiliul local din Siret şi-a luat
angajamentul, printr-o declaraţie întocmită în 1O aprilie 1880, să treacă casele
nr. 44 şi nr. 45 în mod gratuit în administrarea statului, în vederea asigurării
localului şcolar, a locuinţei directorului şi a omului de serviciu, să întreţină şi să
menţină în stare de funcţionare spaţiul locativ şi mobilierul existent, să
achiziţioneze mobilierul necesar pentru desfăşurarea, în condiţii normale, a
activităţii didactice (table, catedre, bănci), să asigure lemnul necesar pentru
încălzirea localului şcolar, să plătească salariul omului de serviciu şi al unui ajutor
al acestuia, care avea să fie angajat în lunile de iarnă, să suporte cheltuielile
aferente iluminatului localului şcolar şi să construiască, până la sfârşitul lunii
septembrie a anului 1880, o fântână în curtea şcolii 8 .
Pericolul desfiinţării şcolii din cauza situaţiei financiare dificile, existenţa în
Bucovina a doar două şcoli secundare de stat (Gimnaziul Superior din Cernăuţi şi
Gimnaziul Inferior din Rădăuţi) şi obligaţiile asumate de către comunitate au
constituit argumente pentru trecerea şcolii în administrarea statului 9 • În baza
raportului ministrului Sigmund baron Conrad de Eybesfeld, din 3 I mai 1880, s-a
aprobat, prin Rezoluţia Imperială din 7 iunie 1880, ca Şcoala Reală Inferioară
Comunală din Siret să fie preluată, începând cu anul şcolar 1880/1881, de către
10
administraţia de stat •
În primii ani, activitatea şcolară s-a desfăşurat într-o casă închiriată 11 , iar
începând cu anul 1876, la etajele unu şi doi ale unei clădiri noi construite, spaţiul
de la parterul acesteia fiind destinat şcolii primare şi Consiliului local 12 • În
7 septembrie 1884 a fost inaugurat propriul local şcolar. După oficierea slujbelor
greco-orientale şi romano-catolice, primarul Enkelstern a ţinut un discurs în faţa
autorităţilor, a părinţilor şi elevilor prezenţi la acest eveniment referitor la
5

Dr. Titus von Alth, op. cit., p. 4.

6

S.A.N.I.C„ Fond Guvernământul Cezaro-Crăiesc al Bucovinei. Ministend Cultelor şi lmtrucţiunii,

mapa LXVI, dosar nr. I, f. 22, 28-52, 63-68.
7
Ibidem, f. 80.
8
Ibidem, f. 81-93.
9
Ibidem, f. 67-68.
10
Ibidem, f. 64-69.
11
Ibidem, f. I 0--11.
12
Dr. Titus von Alth, op. cit., p. 5.
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importanţa acestei şcoli pentru formarea tinerilor 13 • În clădirea şcolii a funcţionat,
14
până în anul 1905, Muzeul de Istorie al oraşului •
Programa şcolară a fost întocmită în mod similar cu cea aferentă claselor
inferioare ale Şcolii Reale Superioare Greco-Orientale din Cemăuţi 15 • La solicitarea
conducerii şcolii, din 16 iunie 1882, de înfiinţare a unor cursuri facultative de limba
română şi limba ruteană, a fost introdusă limba română, ca disciplină facultativă, prin
Ordinul Ministerial nr. 2 218, din 9 februarie 1883, fiind prevăzute două ore pe
săptămână, în conformitate cu prevederile Legii nr. 3 603, din 19 aprilie 1870. Cursul
de limba ruteană nu a fost organizat, din cauza numărului mic de elevi ruteni 16 •
Primul director al şcolii a fost profesorul dr. Titus von Alth, numit prin
Ordinul Ministerial nr. 7 089, din 30 iulie 1873, în baza propunerii Consiliului
Şcolar al Ţării, din 31 mai 1873 17 • Calificarea corespunzătoare, experienţa
didactică de la Şcoala Reală Superioară Greco-Orientală din Cernăuţi, faptul că era
autohton şi un bun cunoscător al relaţiilor interetnice şi al limbilor germană,
18
română şi ruteană, l-au recomandat pentru această funcţie • Acestuia i-a succedat
în funcţie profesorul de la Gimnaziul de Stat din Cernăuţi, dr. Rudolf Iunowicz. În
baza raportului ministrului Cultelor şi Instrucţiunii, Sigmund baron Conrad de
Eybesfeld, din 22 august 1881, a fost aprobată, prin Rezoluţia Imperială din
27 august 1881, numirea profesorului dr. Rudolf Iunowicz în funcţia de director 19 •
Născut în 21 decembrie 1845, la Bolechow (Galiţia), de confesiune greco-catolică,
acesta era calificat pentru învăţământul secundar la disciplinele ştiinţele naturii
pentru cursul superior şi la fizică pentru cursul inferior, precum şi pentru
stenografie20 . Experienţa profesională de 11 ani, calificarea corespunzătoare,
formarea ştiinţifică, rezultatele şcolare foarte bune, îndeplinirea cu punctualitate a
13

Ibidem, p. 4.
Franz Pieszczoch, Din istoria Liceului „Laţcu Vodă" Siret, Siret, 2005, p. 12.
15
Dr. Rudolf Junowicz, Schulnachrichten, în „Erster Jahresbericht der k. k. Staats-Unterrealschule
und Gewerblichen Fortbildungsschule in Sereth", veroffentlicht am Schlusse des Schuljahres
I 884/1885, Czemowitz, I 885, p. 41-48 (în continuare se va cita „Erster Jahresbericht der k. k. StaatsUnterrealschule und Gewerblichen Fortbildungsschule in Sereth, I 88411885"); idem, Schulnachrichten,
în „Zweiter Jahresbericht der k. k. Staats-Unterrealschule und Gewerblichen Fortbildungsschule în
Sereth", veroffentlicht am Schlusse des Schuljahres 1885/1886, Czemowitz, 1886, p. 34-41; idem,
Schulnachrichten, în „Dritter Jahresbericht der k. k. Staats-Unterrealschule und Gewerblichen
Fortbildungsschule în Sereth", veroffentlicht am Schlusse des Schuljahres 1886/1887, Czemowitz,
1887, p. 16--23 (în continuare se va cita „Dritter Jahresbericht der k. k. Staats-Unterrealschule und
Gewerblichen Fortbildungsschule în Sereth, 1886/1887").
16
S.A.N.I.C„ Fond Guvernământul Cezaro-Crăiesc al Bucovinei. Ministerul Cultelor şi
Instrucţiunii, mapa LXVI, dosar nr. 5, f. 1-2.
17
Ibidem, dosar nr. I, f. 14--16; Dr. Titus von Alth, op. cit„ p. 7.
18
S.A.N.l.C„ Fond Guvernământul Cezaro-Crăiesc al Bucovinei. Ministerul Cultelor şi
Instrucţiunii, mapa LXVI, dosar nr. I, f. 14--16.
19
Ibidem, dosar nr. 3, f. 3-5.
20
Ibidem, f. 13; R. Wurzer, Festschrift zur hundertjăhrigen Gedenkfeier der Griindung des
Gymnasiums 1808-1908. Geschichte desk. k. 1. Staatsgymnasiums in Czernowitz, Czemowitz, Druck
und Verlag der Eckhardt'schen Universitătsbuchdruckerei (J. Mucha), 1909, p. 240.
14
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atribuţiilor, tratamentul uman şi plin de tact faţă de elevi, caracterul ireproşabil şi
atitudinea moral-politică corespunzătoare, au constituit argumentele care au stat la
baza numirii acestuia în funcţia de director21 • Iunowicz a elaborat un manual şcolar
pentru stenografie şi mai multe materiale în domeniul ştiinţelor naturii 22 •
Personalul didactic al şcolii a fost preocupat de pregătirea profesională,
publicând diverse studii în anuarele şcolii 23 . Profesorul Victor Prelicz a scris o istorie
a oraşului, intitulată Geschichte der Stadt Sereth und ihre Alterthumer [Istoria
oraşului Siret şi antichităţile sale], care a fost publicată în anul 1886. Această lucrare
a fost folosită drept manual şcolar pentru disciplina facultativă Istoria oraşului Siret.
Totodată, acesta a scris şi o lucrare privind geografia oraşului 24 .
Pentru încurajarea frecventării acestei şcoli, elevii care aveau o situaţie
materială precară şi care obţinuseră rezultate şcolare bune, au beneficiat de scutire
de la plata taxei de şcolarizare. Situaţia financiară grea a populaţiei, lipsa unui
internat şi numărul mic de burse acordate elevilor, au determinat scăderea
frecvenţei şcolare 25 • Dacă în primul an şcolar, 187311874, au fost înscrişi în clasa I
34 de elevi, după doi ani de studiu, aproximativ jumătate dintre elevii înscrişi s-au
retras, ajungându-se ca în ultimul an şcolar, 1886/1887, să fie înscrişi în cele patru
clase 46 de elevi. La Şcoala Reală din Siret au studiat elevi de etnie germană
(aproximativ 72%), română (aproximativ 17%), polonă (aproximativ 8%) şi ruteană
(aproximativ 3%), de confesiune mozaică (aproximativ 45%), romano-catolică
(aproximativ 32%), greco-orientală (aproximativ 15%), evanghelică (aproximativ
5%) şi greco-catolică (aproximativ 3%) 26 •
Această şcoală a beneficiat de subvenţii în valoare de 4 OOO florini în
perioada 1872-1876, acordate din bugetul provinciei şi din Fondul Şcolar al
Bucovinei, întrucât comunitatea nu mai putea să asigure suma pentru întreţinerea
acestei şcoli şi era necesară menţinerea acestui institut pentru că în afara celui de la
27
Cernăuţi, nu mai exista altul în toată provincia • În perioada 1875-1880, şcoala a

S.A.N.I.C., Fond Guvernământul Cezaro-Crăiesc al Bucovinei. Ministerul Cultelor şi
mapa LXVI, dosar nr. 3, f. 3.
22
Ibidem, f. 4.
23
Ibidem, dosar nr. 4, f. 1-160; Clemens Herasimowicz, Anton Kohlmann, Theorie der Richtungsgrossen in ihrer Anwendung a11f die Ebene, în „Erster Jahresbericht der k. k. Staats-Unterrealschule
und Gewerblichen Fortbildungsschule in Sereth'', veroffentlicht am Schlusse des Schuljahres
1884/ 1885, Czemowitz, 1885, p. 12-39; Alfred Lewandowski, Napoleon I. und die Polen, în „Dritter
Jahresbericht der k. k. Staats-Unterrealschule und Gewerblichen Fortbildungsschule in Sereth",
veroffentlicht am Schlusse des Schuljahres 1886/ 1887, Czemowitz, 1887, p. 3-14.
24
Franz Pieszczoch, op. cit., p. 14.
25
Dr. Titus von Alth, op. cit., p. 11.
26
S.A.N.l.C., Fond Guvernământul Bucovinei. Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii, mapa LX, dosar
nr. 5, f. 11, 16, 35; Dr. Titus von Alth, op. cit., p. 11; „Dritter Jahresbericht der k. k. Staats-Unterrealschule
und Gewerblichen Fortbildungsschule in Sereth", 1886/1887, p. 28-29.
27
Stenographische Protokolle des Bukowinaer Landtags far die zweite Session der vierten
Wahlperiode 1873, Czemowitz, Druck von RudolfEckhardt, 1873, p. 18, 56-58.
21
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beneficiat anual de subvenţii acordate din bugetul provinciei şi de stat, în valoare
28
totală de 21 OOO guldeni •
În baza Ordinului Ministerial nr. 21 903, din 21 noiembrie 1883, privind
desfiinţarea unor şcoli secundare de stat cu o frecvenţă redusă, Consiliul Şcolar al
Ţării a decis, în şedinţa din 28 decembrie 1883, continuarea activităţii Şcolii Reale
din Siret, deşi numărul elevilor înscrişi nu depăşea 70--80, fiind invocate următoarele
argumente: scăderea numărului elevilor în întreg imperiul; era singura şcoală reală
existentă în Bucovina finanţată de către stat; au fost alocate sume mari pentru
funcţionarea şcolii 29 • Însă această situaţie s-a agravat, ajungându-se în situaţia ca, în
anul 1889/ 1890, clasa a IV-a să aibă în componenţă maxim şase elevi, ceea ce i-a
determinat pe membrii Consiliului Şcolar al Ţării să solicite ministerului, în 19 aprilie
1889, desfiinţarea şcolii la stărşitul anului şcolar 1888/1889. Această propunere a
fost aprobată prin Ordinul Ministerial nr. 8 002, din 9 mai 188930 . Ca urmare, a fost
constituit un comitet format din inspectorul şcolar general şi directori ai Şcolii
Profesionale din Cernăuţi, Şcolii Reale Superioare Greco-Orientale din Cernăuţi,
Gimnaziului Superior de Stat din Cernăuţi şi ai Institutului Pedagogic din Cernăuţi,
care au stabilit, în şedinţa din 14 decembrie 1888, modul de distribuire a materialelor
didactice ale Şcolii Reale din Siret3 1•
În cadrul Şcolii Reale Inferioare din Siret a funcţionat şi Şcoala
Complementară Profesională. Prin Ordinul Ministerial nr. 6 253, din 23 mai 1882,
a fost aprobată înfiinţarea unei şcoli complementare profesionale afiliată Şcolii
Reale Inferioare şi programa şcolară. Aceasta era administrată de către o comisie
formată din preşedinte, care era primarul oraşului, şi un număr de patru membri din
rândul meseriaşilor, care erau desemnaţi de către stat, provincie, comunitatea locală
şi Camera de Comerţ 32 . Cursurile acestei şcoli au început în 15 octombrie 1882 33 .
Statutul şi planul de învăţământ al şcolii complementare au fost întocmite în
conformitate cu prevederile Dispoziţiei Ministeriale nr. 3 674, din 24 februarie
1883 34 • Şcoala era formată dintr-o clasă pregătitoare şi două clase, iar cursurile
aveau loc în fiecare duminică, orele 10.00--12.00 şi, de luni până vineri, orele
17.00--19.00. Această şcoală a beneficiat de subvenţii din partea statului, a Camerei
de Comerţ şi a Consiliului local din Siret3 5 •
S.A.N.I.C., Fond Guvernământul Cezaro-Crăiesc al Bucovinei. Ministerul Cultelor şi
mapa LXVI, dosar nr. 1, f. 19, 21-30, I 05-11 O; Dr. Titus von Alth, op. cit„ p. 5-6.
Ibidem, f. I02-104.
30
Ibidem, f. 136-142.
31
Ibidem, dosar nr. 2, f. 8-9.
32
„Erster Jahresbericht der k. k. Staats-Unterrealschule und Gewerblichen Fortbildungsschule
in Sereth, 1884/1885", p. 56-57.
33
S.A.N.I.C„ Fond Guvernământul Cezaro-Crăiesc al Bucovinei. Ministerul Cultelor şi
Instrucţiunii, mapa LXVI, dosar nr. I, f. 103; Dr. Titus von Alth, op. cit., p. 6.
34
„Erster Jahresbericht der k. k. Staats-Unterrealschule und Gewerblichen Fortbildungsschule
in Sereth, 1884/1885", p. 56.
35
Ibidem.
28
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În perioada existenţei şcolii a fost asigurată o cotă medie de participare de
circa 100 persoane anual, cursanţii provenind din rândul zidarilor, bijutierilor,
librarilor şi cuţitarilor. Din punct de vedere etnic, elevii care au frecventat această
şcoală au fost aproximativ 85% germani, aproximativ 10% polonezi, aproximativ
3% români şi aproximativ 2% ruteni şi, din punct de vedere confesional,
aproximativ 75% romano-catolici, aproximativ 15% mozaici, aproximativ 5%
greco-orientali şi aproximativ 5% evanghelici 36 .
Şcoala Reală

de Stat din

Cernăuţi

Înfiinţarea Şcolii Reale de Stat din Cernăuţi a fost pusă în discuţie în şedinţa

Consiliului Şcolar al Ţării din 20 iunie 1902, de către directorul Şcolii Reale
Superioare Greco-Orientale, Constantin Mandyczewski, care a propus constituirea
acesteia din clasele paralele existente la institutul pe care îl conducea, întrucât
37
numărul elevilor era mare şi localul şcolar devenise neîncăpător . Consiliul Şcolar
al Ţării a propus ministerului, în raportul din 8 martie 1904, înfiinţarea unei şcoli
reale inferioare începând cu anul 1904/1905 şi închirierea unei clădiri 38 . Ministerul
a respins, la 4 iunie 1904, această propunere, întrucât prioritare erau transformarea
Gimnaziului din Siret în gimnaziu superior, înfiinţarea unui gimnaziu la Coţmani şi
transformarea Filialei Gimnaziului de Stat I în Gimnaziul de Stat III 39 • În şedinţa
Consiliului Şcolar al Ţării din 21 octombrie I 904, deputatul dr. Straucher a reiterat
propunerea de înfiinţare a şcolii reale 40 . Demersurile au fost reluate anual în
perioada următoare, deputaţii dr. Straucher, dr. Skedl, von Landwehr şi Langenhan,
propunând chiar şi înfiinţarea unei şcoli reale la Suceava. În anii 1904 şi I 905,
Dieta Bucovinei a hotărât înfiinţarea unei şcoli reale inferioare la Cernăuţi, formată
41
din clasele paralele separate de la Şcoala Reală Greco-Orientală •
În acest context, ministrul Karl conte de Stilrgkh a transmis Consiliului
Şcolar al Ţării din Cernăuţi că se avea în vedere, în principiu, înfiinţarea unei şcoli
reale de stat în anul şcolar I 9 I O/I 9 I I, cu condiţia ca factorii interesaţi, adică
primăria Cernăuţi şi Fondul Religionar, să contribuie la întreţinerea acesteia.
36
Ibidem, p. 57-58; „Dritter Jahresbericht der k. k. Staats-Unterrealschule und Gewerblichen
Fortbildungsschule în Sereth, 1886/1887", p. 34; Hermann Rump, Schulnachrichten, în „VII.
Jahresbericht des k. k. Franz Josef-Staatsgymnasiums in Sereth", veroffentlicht von Dr. Hermann
Rump, k. k. Direktor, Czemowitz, 1913, p. 65; idem, Schulnachrichten, în „VIII. Jahresbericht des k.
k. Franz Josef-Staatsgymnasiums in Sereth", veroffentlicht von Dr. Hermann Rump, k. k. Direktor,
1914, p. 103; idem, Schulnachrichten, în „VI. Jahresbericht desk. k. Franz Josef-Staatsgymnasiums
în Sereth", verofîentlicht von Dr. Hermann Rump, k. k. Direktor, Czemowitz, 1912, p. 79.
37
S.A.N.J.C., Fond Guvernământul Cezaro-Crăiesc al Bucovinei. Ministerul Cultelor şi
Instrucţiunii, mapa LXIX, dosar nr. 1, f. 4.
38
Ibidem, f. 4-7.
39
Ibidem, f. 1-3.
40
Ibidem, f. 23-24.
41
Ibidem, f. 23-130.
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În acest sens, au avut loc discuţii între reprezentanţii pnmane1 şi ai Fondului
Religionar referitoare la contribuţia acestora pentru construirea unui local şcolar,
însă nu s-a ajuns la nicio înţelegere. Consiliul local era dispus să contribuie cu
suma de 25 OOO coroane, lucrarea putând fi finalizată în anul 1912. În baza
raportului ministrului din 6 august 191 O a fost aprobată, prin Rezoluţia Imperială
din 25 august 191 O, înfiinţarea unei Şcoli Reale de Stat la Cernăuţi, începând cu
anul şcolar 191O/l911, cu limba de predare germană, prin separarea claselor
paralele de la Şcoala Reală Greco-Orientală, cu condiţia încheierii unei înţelegeri
între Consiliul local şi Fondul Religionar privind construirea unui local şcolar42 •
De asemenea, Fondul Religionar Greco-Oriental trebuia să accepte propunerea de a
pune la dispoziţie noii Şcoli Reale de Stat sala de desen a Şcolii Reale
Greco-Orientale43 •
Pentru susţinerea acestei iniţiative, ministrul a prezentat următoarele
argumente: existenţa în Bucovina, în anul 191 O, a unui număr de zece gimnazii şi
numai a unei şcoli reale la Cernăuţi, care era finanţată de către Fondul Religionar,
din bugetul de stat urmând să fie alocate fonduri numai pentru salarizarea
profesorilor de la clasele paralele; la începutul anului şcolar 1909/ 191 O existau la
Şcoala Reală Greco-Orientală şapte clase de bază şi 11 clase paralele, cu 746 elevi;
înrăutăţirea rezultatelor şcolare din cauza numărului mare de clase paralele şi a
spaţiului insuficient. În cazul în care Consiliul local şi Fondul Religionar ar fi ajuns
la un acord privind cota de contribuţie pentru construirea localului şcolar, ministrul
a propus ca în anul şcolar 1910/1911 să fie deschise cursurile clasei I, celelalte
clase urmând să fie activate succesiv câte una anual. Pentru acoperirea cheltuielilor
necesare noului institut, a fost alocat de către stat, pentru anul 191 O, un buget
ordinar de 6 500 coroane şi unul extraordinar de 6 200 coroane pentru achiziţio
narea de materiale didactice şi mobilier. În urma discuţiilor cu Ministerul de
Finanţe, acesta a declarat că trebuie să se ducă tratative cu Primăria Cernăuţi în
44
legătură cu o contribuţie mai mare • Consiliul local din Cernăuţi şi-a asumat
angajamentul, în şedinţa din 11 octombrie 191 O, de a creşte suma alocată pentru
începerea construcţiei Şcolii Reale de Stat din Cernăuţi de la 25 OOO coroane la
40 OOO coroane, propunând să achite jumătate din sumă la începerea construcţiei şi
cealaltă jumătate la finalizarea lucrărilor.
În 17 octombrie 191 O, guvernatorul Bucovinei a înaintat ministerului concluziile
discuţiilor avute cu Primăria Cernăuţi şi Fondul Religionar Greco-Oriental,
exprimându-şi opinia că se putea renunţa la contribuţia Fondului Religionar, aşa
cum a fost şi în alte cazuri asemănătoare, de exemplu la construcţia Gimnaziului de
Stat din Coţmani şi, în special, la proiectul construcţiei clădirii Şcolii Reale
Superioare Greco-Orientale. Totodată, a solicitat aprobare pentru efectuarea unor
lucrări de modificare a casei Theodorei Schulz, pe care intenţiona să o închirieze
42
43

44

Ibidem, f. 140--143.
Ibidem, f. 141.
Ibidem, f. 141.
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începând cu l noiembrie 191 045 . Consistoriul Greco-Oriental a declarat, în adresa
nr. 3 833, din 13/26 mai 1911, că refuză să contribuie la construirea localului
şcolar, aprobând însă coutilizarea sălii de desen a Şcolii Reale Greco-Orientale din
Cernăuţi, care trebuia să fie eliberată în decurs de un an 46 . Negocierile au mai
continuat şi s-a ajuns la o înţelegere prin care Consiliul local se angaja să
contribuie cu suma de 40 OOO coroane pentru construcţia localului şi Fondul
Religionar cu o sumă cuprinsă între I O OOO şi 20 OOO coroane; sala de desen a
Şcolii Reale Greco-Orientale putea fi folosită provizoriu de către Şcoala Reală de
Stat din Cernăuţi. În baza acordului dintre Primăria Cernăuţi şi Fondul Religionar
Greco-Oriental şi a raportului ministrului, Karl conte de Stiirgkh, din 14 iulie 1911,
a fost aprobată, prin Rezoluţia Imperială din 31 iulie 1911, înfiinţarea Şcolii Reale
de Stat din Cernăuţi, cu limba de predare germană, începând cu l septembrie 1911,
prin separarea claselor paralele existente la Şcoala Reală Greco-Orientală, cu
contribuţia, Primăriei din Cernăuţi, fiind alocate fonduri în valoare de 12 500
47
coroane . In anul şcolar 191111912 a fost deschisă clasa I, în anii următori fiind
activate succesiv celelalte clase.
Consiliul Şcolar al Ţării a solicitat ministerului, la 23 aprilie 1914, afilierea,
începând cu anul şcolar 191511916, a unui Gimnaziu real-reformat, prin
transformarea claselor paralele superioare, pentru că ar fi fost reduse cheltuielile; în
planul acestui gimnaziu, valabil pentru clasele V-VIII, ar fi fost incluse limba
latină şi filosofia, ca discipline obligatorii 48 . Această solicitare nu a fost aprobată,
ministerul dispunând, în 24 martie 1914, că era necesară analizarea cheltuielilor,
49
însă izbucnirea războiului nu a mai permis realizarea acestui gimnaziu .
Activitatea didactică s-a desfăşurat în clădirea situată în Siebenbiirgerstrasse,
nr. 27, închiriată de la Theodora Schulz pentru o perioadă de şase ani 50 , iar
începând cu anul şcolar 1915/1916 a fost închiriată casa lui Arthur Polesiuk, situată
în Petrinogasse nr. l, pentru o perioadă de doi ani şi jumătate ( l mai 1914 31 octombrie 1916)51 • În ciuda lucrărilor de reamenajare a spaţiului destinat
desfăşurării cursurilor, nu a îndeplinit normele igienico-sanitare, această situaţie
fiind analizată şi la conferinţa profesorilor din 30 octombrie 1913 52 .
Programa şcolară a fost identică cu cea specifică Şcolii Reale GrecoOrientale, valabilă în conformitate cu Ordinul Ministerial nr. 27 317, din
3 august 1909. Ca disciplină facultativă a fost studiată muzica 53 .
Conducerea şcolii a fost asigurată în primii ani de funcţionare de către
Anton Romanowsky, profesor la Şcoala Reală Greco-Orientală din Cernăuţi, care,
45

Ibidem,
Ibidem,
47
Ibidem,
48
Ibidem,
49
Ibidem,
50
Ibidem,
51
Ibidem,
52
Ibidem,
53
Ibidem,
46

f. 167.
f. 166.
f. 175-178.
dosar nr. 2, f. 23, 30.
f. 31-32.
dosar nr. 5, f. 39-41.
f. 188-189.
f. 112-113.
dosar nr. 2, f. 29.
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în baza raportului Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii nr. 4 I 984, din 26 octombrie
I 9 I I, a fost numit în funcţia de director al Şcolii Reale de Stat din Cernăuţi, prin
54
Rezoluţia Imperială din 12 noiembrie I 91I . Născut în anul I 856, calificat pentru
învăţământul secundar la disciplinele limbile franceză şi engleză, Romanowsky şi-a
desfăşurat activitatea didactică la Şcoala Reală Greco-Orientală din Cernăuţi.
Calităţile profesionale, responsabilitatea şi modul de îndeplinire exemplară a
atribuţiilor de serviciu, rezultatele excepţionale obţinute în activitatea didactică,
atitudinea plină de tact şi energică l-au recomandat pentru această funcţie 55 .
În timpul Primului Război Mondial, directorul Romanowsky s-a refugiat la
Viena şi, în conformitate cu Ordinul Consiliului Şcolar al Ţării nr. 8792/D, din
30 septembrie I 9 I 5, Baruch Schwarz a fost însărcinat cu preluarea atribuţiilor de
conducere a Şcolii Reale de Stat din Cernăuţi până la întoarcerea directorului, în
iunie 191656 . În anul şcolar 1915/1916, Baruch a coordonat activitatea şcolii,
îndeplinind totodată şi atribuţiile de predare la Şcoala Reală Superioară
57
Greco-Orientală din Cernăuţi • Personalul didactic a fost format, în mare parte, din
personal necalificat58 .
În perioada scurtă de funcţionare, şcoala a fost frecventată de către elevi de etnie
germană (aproximativ 90%), polonă (aproximativ 8%), română (aproximativ I%),
ruteană, cehă şi maghiară (aproximativ l %), de confesiune mozaică (aproximativ
45%), romano-catolică (aproximativ 35%), greco-catolică (aproximativ I 5%) şi
59
evanghelică (aproximativ 5%) .
Concluzionând, se poate afirma că în Bucovina s-a constatat un interes relativ
restrâns al populaţiei pentru frecventarea şcolilor reale, fiind înfiinţate numai trei
institute, unul confesional şi două publice: Şcoala Reală Superioară Greco-Orientală
din Cernăuţi, Şcoala Reală Inferioară din Siret şi Şcoala Reală de Stat din Cernăuţi.
Această situaţie a fost determinată de mai mulţi facori, şi anume: criza economică din
a doua jumătate a secolului al XIX-iea, lipsa unui institut tehnic superior în
Bucovina, existenţa Universităţii din Cernăuţi, care avea în componenţă facultăţi cu
profil umanist, neînţelegerile dintre reprezentanţii Fondului Religionar GrecoOriental şi ai comunităţilor locale în privinţa contribuţiei acestora pentru întreţinerea
şcolilor reale, întrucât acestea erau gândite ca institute publice şi confesionale, care
nu beneficiau de fonduri de la bugetul de stat. Cu toate acestea, Şcoala Reală
Inferioară din Siret şi Şcoala Reală de Stat din Cernăuţi au avut statutul de institut de
stat, ca urmare a politicii imperiului de dezvoltare a provinciei. Situaţia financiară
grea a populaţiei, lipsa unui internat pentru elevi şi frecvenţa redusă au determinat
desfiinţarea în anul 1889 a Şcolii Reale Inferioare din Siret.
54

Ibidem,
Ibidem,
56
Ibidem,
57
Ibidem,
58
Ibidem,
59
Ibidem,

55

dosar nr. 3, f. 2-5.
f. 3-4.
f. 25.
f. 23.
dosar nr. 2, f. 14-15, dosar nr. 4, f. 1-170.
dosar nr. 2, f. 19, 28; dosar nr. 9, f. 8-30.
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BUCOVINENI ÎN VIAT A CUL TURAL-ŞTIINTIFICĂ
A ROMÂNIEI POSTBELICE (V) 1 ,
V AS I LE I. SCHI POR

Bukowiner im kulturell-wissenschaftlichen
Leben Rumăniens in der Nachkriegszeit (V)
(Zusammenfassung)'
Die Flucht und das Schicksal der Bukowiner Fliichtlinge in Juni 1940, bzw.
1944 waren sogenannte „Tabu-Themen" in Rumănien vor den 1989er
Ereignissen. Indem es die Forschungen in dieser Hinsicht weiterfiihrt, gehort das
dokumentarische Material Bukowiner im kulturell-wissenschafilichen Leben Rumăniens
in der Nachkriegszeit (V) zu den wenigen alleinstehenden Werken, die diesen
ergebnisreichen Forschungszweig gewăhlt haben.
lnnerhalb der Beschăftigungen mit der Kulturgeschichte im allgemeinen, aber
auch mit der Literatur- und Sozialgeschichte insbesondere, ergănzt die unterliegende
Studie die bisherigen Kenntnisse 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
ganzen Gebiet Rumăniens, die Auswanderung mancher von ihnen in den Okzident, die
Unzuverlăssigkeit einiger Quellen und der Mangel an Mitteln fiir Feld-, Archiv- und
Bibliothekforschung, die Ablehnung oder sogar die Angst vieler Oberlebenden, ihre
Memoiren zu schreiben, das schwache lnteresse 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 Beweis fiir die deutliche Prăsenz der
Bukowina in der kulturell-wissenschaftlichen Entwicklung des Landes durch eine
hervorragende schopferische, heute wenig bekannte und bewertete Tătigkeit.
Mărz-April

Schlilsselworter und -ausdrilcke: Flucht, Vertreibung, Deportation, RibbentropMolotov Pakt, europăisches Drama fiir mehrere Generationen, Kriegsopfer, 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,

Pentru întreaga problematică a temei, vezi un tablou mai amplu în Bucovineni în viaţa
a României postbelice (I), în „Analele Bucovinei", Rădăuţi - Bucureşti, anul XVII,
nr. 2 (35), iulie - decembrie 2010, p. 367-374.
' Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.
1

cultural-ştiinţifică

Analele Bucovinei, XXI, 1 (42), p. 119-133,

Bucureşti,

2014
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Bedauem und Nostalgie der Vergangenheit, Bewahrung des tragischen Gedăchtnisses
der Bukowiner, Genesung der moralischen Reflektion in der Offentlichkeit, wenig
bekannte und bewertete schopferische Tătigkeit.

Refugiul şi destinul refugiaţilor bucovineni, din iunie 1940 şi martie-aprilie
1944, au reprezentat un teritoriu tabu în România înainte de evenimentele din 1989.
După evenimentele din 1989, aceste teme încep să fie frecventate de către istorici
în cadrul unor proiecte de sine stătătoare.
Pentru bucovineni - ca şi pentru basarabeni -, înţelegerile secrete dintre
Hitler şi Stalin, parafate în 1939, au avut urmări catastrofale, 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 1940 şi 1944 au produs o
schimbare brutală a destinului lor. Ei îşi părăsesc casa şi locurile natale, fugind din
calea sovieticilor şi devenind „vinovaţi politic" pentru că au fugit de pe teritoriul
U.R.S.S. Statutul lor de refugiaţi este o vreme incert. Vina lor politică este deseori
mascată prin indicarea locului de origine: „originari din Bucovina, stabiliţi pe
teritoriul R.P.R. după 1 iunie 1940"; „transfugi sau fugiţi de pe teritoriul Uniunii
Sovietice" 2• Locurile lor de rezidenţă sunt Banatul, Vâlcea, Câmpulung Muscel,
Piteşti, Braşov, Bucureşti, Deva, Sibiu, Cluj, Oradea, Iaşi, Piatra Neamţ, Gura
Humorului, Rădăuţi, Suceava, precum şi unele localităţi rurale din preajma
acestora (Caţa, judeţul Braşov; Iţcani, Costâna - Suceava; 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:
„hărnicie, obişnuinţă de a face faţă greului, simţ al echilibrului, putere de adaptare,
bună organizare a gospodăriei după modelul «neamţului», solidaritate familială şi
de grup" 3 .
Ca şi în cazul Aniţei Nandriş 4 , credinţa în Dumnezeu, cultul familiei, grija
aparte pentru copii, mergând adeseori până la sacrificiul de sine, şi dragostea de
ţară îi caracterizează pe refugiaţii bucovineni, ajutându-i să supravieţuiască în
deceniile de după război şi să se afirme chiar în viaţa socială, economică,
ştiinţifică, literară şi culturală din România.
Pentru convingerile lor politice, unii dintre refugiaţii bucovineni sunt arestaţi,
condamnaţi şi închişi. Puţini reuşesc să plece în Occident, urmându-şi destinul pe
drumurile anevoioase ale exilului.
Conf. Ruxandra Cesereanu, Comunism şi represiune în România. Istoria tematică a unui
fratricid naţional, laşi, Editura Polirom, Colecţia „Plural M", Seria „Idei contemporane", 2006,
p. 142-146.
3
Ibidem, p. 150
4
Vezi Aniţa Nandriş-Cudla, 20 de ani în Siberia. Destin bucovinean, Bucureşti, Editura
Humanitas, 1991, 184 p. Cartea, „o capodoperă spontană şi naivă a deportării", este premiată de
Academia Română în 1992 şi tradusă în mai multe limbi de circulaţie europeană.
2

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

3

Bucovineni în

viaţa cultural-ştiinţifică

a României postbelice (V)

121

Continuând preocupările menţionate mai sus (dar şi altele din literatura
a problemei), lucrarea noastră aspiră să aducă un spor de cunoaştere
în istoria temei, prin explorarea unui teritoriu al istoriei contemporane ocolit vreme
îndelungată de către cercetători şi înţeles de noi ca parte integrantă a patrimoniului
cultural naţional şi european. Totodată, facem precizarea că lucrarea noastră se află
în intimitatea unor obiective cu semnificaţie aparte în Bucovina de astăzi: stimularea, formarea şi consolidarea unei conştiinţe noi, moderne privitoare la
valoarea patrimoniului propriu, ca parte integrantă a patrimoniului european; apropierea de orizonturi noi de înţelegere şi interpretare a faptelor ce aparţin
acestui teritoriu al istoriei noastre postbelice; - stimularea interesului pentru
cunoaşterea despovărată de clişee şi stereotipuri a istoriei noastre recente; menţinerea vie a memoriei tragediei bucovinenilor din veacul trecut şi
„însănătoşirea reflecţiei morale" în spaţiul public din România de astăzi şi din
vecinăţile sale.
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
urmaşilor 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 valorizată 5 .
istoriografică

..

Antonescu (Antonovici), George. Născut în 11 iunie 1908, în localitatea
Horecea Mănăstirii, suburbie a oraşului Cernăuţi. Fiul lui Neculai Antonovici şi al
Zamfirei, născută Vereha, ţărani. Face şcoala primară în satul natal (1916-1917) şi la
Cernăuţi ( 19 I 8-1922). Studii secundare la Liceul ,,Aron Pumnul" din Cernăuţi
( 1922-1929), apoi universitare la Facultatea de Teologie (1929-1933). La Cernăuţi
audiază şi cursurile Facultăţii de Litere şi Filosofie, frecventând totodată şi Seminarul
Pedagogic Universitar ( 1933-1936). Corector şi încasator la ziarul „Glasul
Bucovinei". Activează în cadrul Societăţii academice studenţeşti „Junimea" şi în
Societatea Muzicală ,,Armonia". Preot cooperator la Mămăieştii Noi, judeţul
Cernăuţi (septembrie 1935 - ianuarie 1936). Din 1937, funcţionează în cancelaria
Mitropoliei Bucovinei. Printre altele, aici răspunde de partea redacţională a
periodicului „Credinţa" ( 1937-1949) şi a „Calendarului creştin-ortodox".
5
Traian Cantemir, Dimensiuni cultural-ştiinţifice bucovinene, Cuvânt-înainte la volumul
[I. Pînzaru, Petru Froicu], Ştiinţa în Bucovina. Ghid biobibliografic, voi. I, Suceava, Biblioteca
Judeţeană, 1982, p. 3-7.
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Debut publicistic în ,,Junimea literară" ( 1931 ). Cofondator, împreună cu Mircea
Streinul, Ion Roşca, George Drumur şi Neculai Pavel, al grupării „Iconar", care îşi
propune să afirme în literatură noi forme de artă. Colaborări, cu versuri, proză, articole
literare şi culturale la diverse periodice: „Glasul Bucovinei", „Ţara Şipeniţului'', „Plai"
(Plaiul Cosminului, 1934), „Iconar" (Cernăuţi, 1935), „Răboj" (Bucureşti, 1932-1936),
„Rod nou" (Silistra, 1934-1935), ,,Frize" (Braşov, 1934-1935), „Orion" (Rădăuţi, 1935),
„Bucovina", „Bucovina literară'', „Revista Bucovinei" (Cernăuţi), „Buna-Vestire",
„Convorbiri literare", „Universul literar" (Bucureşti).
Căsătorit în 1933, cu Silvia Teodorovici, născută în 30 mai 1911 la Cernăuţi,
autoarea unor povestiri cu caracter memorialistic publicate în revista „Junimea
literară'', sub pseudonimul Laura Miron, şi ulterior în volum (1992).
În 1939, revine la numele vechi de familie al bunicului, Antonescu. Pseudonim:
George Zamfira Antonescu.
Refugiat, în 1940, în Oltenia.
Refugiat, în 1944, la Boşoteni, judeţul Romanaţi.
După război, la Suceava, colaborează la câteva periodice teologice: „Foaia
oficială" a Mitropoliei (1947), „Cuvântul adevărului" (1948). Tot aici, împreună cu
Mihail Cazacu, Dimitrie Loghin şi D. Florea-Rarişte, fondează gruparea literară
„Voievodul" şi publică Floare de gând. Culegeri din scrisul bucovinean (1947).
Despre rostul acestui „început de carte" editorii scriu aici în articolul redacţional:
,,În strădania de refacere şi reînălţare spirituală a poporului nostru, credem a nu fi
inutilă participarea sufletului bucovinean cu specificul său, a cărui contribuţie a
îmbogăţit - în tot trecutul nostru istoric - patrimoniul cultural al neamului.
Mănunchiul acesta de literatură ar vrea să aducă ceva din prospeţimea aerului
mirezmat al pădurilor şi înălţimilor carpatine, în care sufletul bucovinean şi-a avut
întotdeauna mediul propriu de ţrăire şi creare.
Reunim aici gânduri şi simţiri ale acelora cari încearcă să sădească suflet din
sufletul lor, flori din florile gândului lor, în grădina culturii acestui colţ de ţară.
Şi am dori ca acest prim rod, în zori de pace, al gândurilor cari ne-au
însufleţit să fie o punte azurată de legătură cu înaintaşii noştri şi un mijloc de
comuniune spirituală cu toţi confraţii cari, oriunde s-ar afla, poartă cu ei icoana
plaiurilor pline de Dragomirne şi Suceviţe de vis" 6 •
Această „solie arboroseană", trimisă, ca expresie „a peregrinărilor noastre
către ideal", tuturor confraţilor risipiţi, difuzează versuri (Mircea Streinul, Eusebiu
Camilar, George Drumur, N. Tcaciuc-Albu, Ghedeon Coca, Neculai Roşca, Iulian
Vesper, Teofil Lianu, E. Ar. Zaharia, George Voevidca, Petru Rezuş, Dimitrie
Loghin, D. Florea-Rarişte, Eugen Frunză, Sevastia Florea, Constantin Olariu),
proză (George Antonescu, Suflete În primăvară, p. 13-21 ), articole diverse
(Eusebiu Fochi, Copilul În literatura scriitorilor Lucian Blaga şi Ionel Teodoreanu,
p. 30-33; George Drumur, Oameni şi destin În scrisul lui Mircea Streinul, p. 45-46;
6

Început de carte, articol nesemnat, în George Antonescu, Dimitrie Loghin, Floare de gând.
Culegeri din scrisul bucovinean, I, Suceava, 1947, p. 3.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

5

Bucovineni în

viaţa cultural-ştiinţifică

a României postbelice (V)

123

Gr. Macovei, Un compozitor bucovinean uitat: Victor Vasilescu, p. 47-48;
G. Antonescu, Mircea Streinul printre noi, p. 49-53).
Din sumarul acestei delicate „flori de gând", deja aplecată „supt vremi" 7 ,
reţinem şi o pledoarie pentru valori: „Opera de culturalizare a întregii societăţi,
indiferent de clasă şi profesiune, este o datorie [ ... ] primordială pentru orice
conducere de stat. [ ... ] Valorile joacă un rol hotărâtor în această direcţie. Ele [îi]
adună pe oameni sub acelaşi acoperiş, îi apropie unul de altul şi le fac plăcută,
necesară chiar, societatea lor. Valorile, contrar bunurilor materiale, devin mai
gustate, mai pure, când reuşesc să înflăcăreze un număr mai mare de oameni. [ ... ]
Valorile spirituale cheamă deci pe oameni unul către altul, îi scot din carapacea
îngustă a eului lor; îi adună, îi fac să se înţeleagă, să se entuziasmeze pentru
aceleaşi ţeluri şi astfel se plămădeşte acea pastă maleabilă, totuş[i] puternică, bine
8
închegată, care se impune ca o unitate: comunitatea" .
Stabilit la Câmpulung Moldovenesc, în 1950, unde este paroh la Biserica
„Sfântul Nicolae" şi, o vreme, protopop de Câmpulung. Împreună cu soţia sa,
Silvia Antonescu, frecventează cenaclurile literare „Pro libris" şi „Ţara de Sus"
( 1970-1990).
După război, George Antonescu este colaborator la „Zori noi" (Suceava),
„Tribuna" (Cluj-Napoca), „Cronica" (Iaşi). După 1989, colaborează la „Buciumul"
şi „Candela" (Câmpulung Moldovenesc, 1990).
Târziu, în 1992, George Antonescu îşi publică opera în două volume,
modeste însă ca realizare editorială: Neuitatele plaiuri natale, voi. I, Poezii, cu un
cuvânt-înainte, George Antonescu - scriitor bucovinean, de Constantin Blănaru,
Suceava, Editura „Cuvântul nostru", 1992, 64 p.; Neuitatele plaiuri natale, voi. II,
Proză, Suceava, Editura „Cuvântul nostru", 1992, 176 p. (în colaborare cu Silvia
Antonescu).
George Antonescu trece la Domnul în Câmpulung Moldovenesc, în I iunie
1993.
Poezia lui George Antonescu „se înscrie printre metamorfozele modeme ale
tradiţiei". „Descriptivismul uşor spiritualizat'', „plaiul bucovinean cu ape, izvoare,
7
Din creaţia lui Mircea Streinul, autorii retipăresc, printre altele, poemul Cuvânt către fratele
soare, preluat din ciclul Zece cuvinte ale Fericitului Francisc din Assisi (1936), inclus ulterior în
volumul Opera lirică (1939). Făcând precizarea că semnul electoral al „regimului democrat-popular", la
alegerile din noiembrie 1946, a fost Soarele, reproducem textul integral: „Binecuvântează, frate soare, I
fruntea care ţi se-nchină; I tă-mă, Doamne, larg şi depărtare I şi mă bate cu lumină; li fă-mă, Doamne,
brumă şi răcoare, I fă-mă apă, fă-mă rouă - I să mă soarbă cerbii în isvoare, I mestecat cu ceru-n două; li
binecuvântează, frate soare, I mâna slabă, care scrie; I fă-mă, Doamne, luminiş de zare, I sărutat dealbastra glie; li tă-mă, Doamne, vânt de floare, I să ia-n aripi albina, I fă-mă, Doamne, nor de-nserare, I
să-i port soarelui lumina. li Frate, eu te-aud în lut cum spui I rugăciunea grâului I pentru pânea viitoare, I
frământată în sudoare; li frate, eu te văd cum luminezi I rădăcinile-n livezi - toată iarba, cât de mică, I
mănăstire se ridică; li frate, eu te simt în fiecare spic, I bob de sânge, soare mic, I veşnicie foarte mare, I
strânsă în nimic. li Te-nalţi dominator şi pur I din mânăstirea codrilor de-azur; I mai fumegă tăcuţi pe
mări I luceferii albastrei depărtări. li Şi lanurile se-nfioară I de parc-am fi ţărână-ntâia oară" (p. 6-7).
8
Mihail Cazacu, Funcţiunea socială a culturii, p. 40-4 I, passim.
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surprins într-o lumină egală, fără timp, reprezintă materia în care se
simbolurile unor trăiri potolite": „Cerul, arcuit ocrotitor - observă
Gheorghe Hrimiuc-Toporaş -, şi apele răsfrâng imaginea frustă a unui eden rustic,
apropiat şi prielnic omului, unde gesturile cele mai simple capătă o solemnitate
ceremonioasă. Bucolică, fără a fi convenţională, lirica evoluează firesc de la
expresionismul formal, vizibil în stilizarea peisajului şi extatica mişcării, la
ortodoxismul imnic, celebrând «ploile şi bobul»" 9 . Prozator cu „înclinaţii calofile",
George Antonescu „insistă în direcţia realismului psihologic'', fără a avea însă
„propriu-zis instinct epic".
Pe lângă cele câteva poezii mai cunoscute şi menţionate de critică, Culegător
de spice, „admirabilul madrigal" Toast de seară, Pastel în roşu, Eglogă, Psalmodie
pluvială, din creaţia sa poetică, pentru tema în discuţie, noi reţinem alte câteva
poeme: ,,În zarea codrilor cu cerul stins, I din nou îngenunchiat-am şi am plâns ... I
domneşte umbra Iancului pe aproape I căci noaptea-nstrăinării dă-n pleoape... // Pe-aicea
n-avem jalea cui ne-o plânge; I surâsul ni-i suspin şi lacrimile sânge ... I În sate şi
livezi, ca-n ţintirim, I cuvânt de mângâiere nu mai ştim. // De mult oprit-am
cântecului mersul I prin amintirea văilor cu grâne ... I Doar codrul ne mai spune
versul I tăcut al bucuriilor de mâine. //Abia putem vedea de după munţi I lumina
mâinilor ori albe frunţi I ca flamurile păcii licărind ... I Dar credem că ne-om mântui
curând? ... //Purta-vom crucea patimilor grele I cât crinii dorului n-or creşte-n ele ... I
Arhangheli răzbuna-vor ca-n trecut I robiile ce-amarnic ne-au durut" (Dor de peste
munţi, I, 1992, p. 9); „Departe, drum de dor şi dealuri sure, I rumânul îi sărac ... , n-are
mălai, nici cruce!. .. I Nu-i Vodă Ştefan, bunul, să se-ndure I de viaţa asta grea de şerb
ce-o duce ... li Copiii nu zâmbesc, nici nu se joacă, I nu sburdă mieii cu mioarele ... I
N-auzi, a rugă, clopote, nici toacă I şi parcă nu luceşte soarele ... //Trenuri de nădejde
s-au dus peste hotar, - I Ci-n străinime doina încă n-a murit! I Din trupurile
străbune grâne cui răsar? ... /Cireşii-n primăvară cui au înflorit?!. .. " (Înstrăinare.
Bucovina, 1940-1941, I, 1992, p. 10).
Nostalgie este expresia „dorului ţării" de demult şi al „casei părinteşti pitită-n
amintire", rătăcind pe „drum de nord", când „plânge departe Prutu-n nai de ape":
„O mantie de osândit tristeţea-mi port - I Prieteni nu-mi surâd în uliţi de cătun ... I
Sunt zile când lumina verii n-o suport, I Nici jocul ploilor, nici vântul nu mi-i bun.//
Îmi fuge rânduneaua gândului-n neştire I la streaşina cu muşchi şi lujer alb de fum I
al casei părinteşti pitită-n amintire, I spre care nu mai duce, Doamne, nici un drum. li
N-am pus de mult icoanei vechi un fir I de busuioc şi-n stinsa candelă de atâtea
dolii, I o văd abia prin lacrimi, ca un trandafir. .. I Pe prispa cu lăicer sărac mâncat
de molii // Cu moşul Damian, cu tata, Nicolae, I de dorul ţării aş doini, ca-n
vremuri bune!. .. I Credinţa să mă-nvăluie ca o văpaie, I cu maică-mea Zamfira-n
zvon de rugăciune" (I, 1992, p. 14).
codri

şi ţărani,

încrustează

Emil Satco, Ioan Pînzar, Dicţionar de literatură Bucovina, Suceava, Biblioteca Bucovinei
„I. G. Sbiera", 1993, p. 11-12; Adrian-Dinu Rachieru, Poeţi din Bucovina, Selecţie, studiu şi profiluri
critice, Timişoara Editura Helicon, 1996, p. 31-35; Eugen Simion (coordonator general), Dicţionarul
general al literaturii române, voi. I (A-B), Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2004, p. 195.
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Câteva dintre creaţiile pe teme religioase (crescute „pe un fond confesiv
cultivat, evlavios şi mesianic") sunt, de asemenea, de reţinut: Pribeag printre stele
(„O, suflete-al meu pribeag, hulub mezin, I doritu-mi semn al păcii unde-i, în ce
măslin? I La cine gândul să-mi ridic din tină? I La ce mi-i bună-a ochilor lumină, I
de n-ai via în chipu-mi şters I tu neamul meu cu al său viers I De doină-arzând ca
rug în soare? li Şi cui să-i spun că inima mă doare I Când văd strivită-o floare, un
fir de iarbă I Arzând când stau stihiile să fiarbă? I Spre tine cată florile şi ţie I Ţi
se-nchină-n lanuri grânele, I Căci tu doar pretutindenea viezi: I În aer, pe ogoare şi-n
livezi. li De tine-ascultă vremea care pune I În fiecare răsărit câte-o minune, I În
tine neamul meu, ca-n soare, o plantă, I Mai bună-mi creşte inima şi mai înaltă"
(I, 1992, p. 17), Ieşire din Cetate, Stihuri de seară, Doxologie, Psalm („Te lăudăm,
o, Doamne, pentru harul I plinirii bobului de grâu înaurit I şi pentru bucuria ce ne-ai
dăruit I cu ploaie binecuvântând hotarul. li Rămâne-vom aici unde ne-ai pus I să
vremuim cu vremea an de an, I cu plugul să-nflorim, din lan în lan, I trudite bucurii
din mila Ta de sus. li Te lăudăm, prea bunule Stăpâne, I şi pentru codrii plini de
sănătate, I în cari ai sihăstrit Rarăul, frate I livezilor cu soare bun şi pâne. li Fii
lăudat Tu ce faci să-nvie I o ţară-n rugă, muncă şi tăcere I şi-un neam întreg pe
creste de-nviere I să-şi ducă viaţa ca o liturghie" (I, 1992, p. 63).
Din proza părintelui refugiat George Antonescu, pentru tema noastră prezintă
interes, mai ales, câteva schiţe: Disperaţii (II, 1992, p. 51-59); Fugarii (II, 1992,
p. 60-65, republicare din „Bucovina", 11 mai 1942); Dincolo (II, 1992, p. 66-73);
Urmăritul (li, 1992, p. 73-80, republicare din „Bucovina literară", 14 martie
1943); Zi mare (II, 1992, 80-85, republicare din „Bucovina", nr. 228, 13 aprilie
1942). Evocând momente dramatice din viaţa comunităţilor bucovinene ocupate de
sovietici, în iunie 1940 („invazia păgânilor", „batjocura hoardelor roşii"), George
Antonescu surprinde trăiri şi manifestări ale oamenilor: „Muşcă din oameni
desnădejdea! De câteva zile n-a mai fost la troiţă ... Şi-a spus rugăciunile la icoana
din cămară, ori la cornul casei, spre biserică. Totuşi îi lipsea ceva, îl apăsa parcă o
presimţire ciudată. Îl durea durerea obştească pe care o simţea plutind în văzduh,
pe care o auzea oftând în sbuciumul frunzei, în suspinul înăbuşit al pământului, pe
care îl cunoştea bine inima lui.
Copleşit de atâta amar, gândul de a merge sau de a nu merge în câmp i se
învolbură acum mai tare, oţărându-se. Hotărârea creştea ca o poruncă. Va merge la
troiţă, ca să adune acolo pe toţi obijduiţii, să se roage împreună cu ei ... Îi arde
sufletul de jalea celor mulţi!" (I, 1992, p. 52); „Se apropia toamna şi speranţa unei
prefaceri în bine se ofilea ca şi câmpurile sătenilor. Viaţa le era din zi în zi tot mai
stânjenită, mai plină de teamă. Agenţi ai noii stăpâniri controlau fiecare mişcare a
omului. După un timp, intrară prin gospodării şi însemnară în hârtiile lor câte
capete de vite aveau, cât pământ, câţi copii de şcoală. [... ] Se svonea că bolşevicii
aveau de gând să adune de prin sate toţi băieţii până la 18 ani şi să-i transporte în
inima Rusiei. În unele părţi cică ridicaseră până şi pruncii de la patru ani şi-i duseră
undeva departe, într-un lagăr de copii, unde aveau să-i crească după legile lor. [... ]
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

126

Vasile I. Schipor

8

Nu se putea trăi aici, cu sufletul înăbuşit de înstrăinare. Nici tu cântec românesc,
nici biserică, nici şcoală ca până atunci" (II, 1992, p. 60, 63, 64).
Şi alte câteva scrieri în proză din opera sa prezintă interes, sub diverse
aspecte ce privesc Bucovina patriarhală, istoria locală, satul, casa tradiţională şi
ethosul românesc: Iatacul cu semne ( 1932); Poveste cu flori de omăt (1932);
Vacanţa de odinioară (1932); O escapadă (1932); Păienjeniş sentimental (1933);
Casa cu icoane (I 942); Suflete În primăvară ( 1947).

Hâj, Simion. Născut în 31 august 1895, în localitatea Volovăţ din districtul
Rădăuţi. Învaţă la Şcoala poporală din sat, sub supravegherea învăţătorului
Dionisie Tofănel, dovedind „o dispoziţie nativă" pentru învăţarea limbilor străine.
Îşi continuă studiile la Gimnaziul Greco-Ortodox din Suceava, unde îşi susţine
bacalaureatul „cu distincţie".
În 7 decembrie 1914, trece în România şi se înscrie la Facultatea de Drept a
Universităţii din Iaşi. La 15 martie 1915, este primit la Şcoala de Ofiţeri de
Artilerie din Bucureşti. După absolvirea şcolii militare, este stagiar la Regimentul
11 Artilerie Focşani. La 14 august 1916, este transferat la Regimentul 23 Obuziere
Buzău şi participă, ca ofiţer de legătură, la operaţiunile militare de pe Valea
Oltului. Avansat la gradul de sublocotenent (15 mai 1917), apoi locotenent
(1 octombrie 1917). În 1917, ofiţerul bucovinean de artilerie Simion Hâj participă,
în prima linie, la luptele de la Nămoloasa şi Mărăşeşti, fiind decorat cu Ordinul
„Coroana României" cu spade şi panglică de Virtute Militară, „pentru bravura şi
destoinicia cu care şi-a condus unitatea". Alte ordine şi distincţii militare
evidenţiază meritele ofiţerului Simion Hâj în Războiul pentru Întregirea Neamului.
Prin Înaltul Decret Regal nr. I 744, din 7 iulie 1918, i se acordă Medalia „Crucea
comemorativă a războiului 1916-1918" cu baretele ,,Ardeal, Carpaţi, Bucureşti,
Mărăşeşti". Prin Înaltul Decret Regal nr. 3 877, din 27 noiembrie 1931, i se acordă
Ordinul „Steaua României". Medalia „Ferdinand I" cu spade pe panglică, acordată
prin Înaltul Decret Regal nr. 3 945, din 4 decembrie 1931, menţionează faptul că
Simion Hâj „a făcut parte din Corpul voluntarilor ardeleni, bucovineni şi [din]
legiuni în Războiul pentru Întregirea Neamului, 1916-1918". În perioada
manevrelor militare din 1935 şi 1935, este concentrat la Regimentul 17 Obuziere
din Cernăuţi, fiind avansat la gradul de căpitan în rezervă.
După demobilizare, Simion Hâj îşi continuă studiile la laşi, unde obţine
licenţa în drept ( 1918). După absolvirea studiilor universitare, Simion Hâj se
întoarce în Bucovina, ocupând diverse funcţii în administraţia locală. În 1922, ca
bursier, audiază cursuri de drept la Universitatea din Viena. În temeiul Deciziei
nr. 94/1919, emisă de Consiliul Baroului Iaşi, în 7 iulie 1931, Uniunea Avocaţilor
din România îi eliberează, Diploma de avocat cu nr. 3 568, spre a putea profesa
avocatura. În 19 mai 1934, Simion Hâj îşi susţine examenul de doctorat, cu teza
Efectele falimentului asupra raporturilor juridice preexistente, cu privire
asupra contractelor în curs de executare.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Căsătorit

cu Maria Hlaciuc, născută în IO iunie 1898, în Storoneţ-Putila, se
în Văşcăuţi pe Ceremuş. Aici funcţionează ca avocat pledant şi
desfăşoară o bogată activitate culturală. Viaţa micului târg de provincie de pe
Valea Ceremuşului este animată în aceşti ani de intelectualii din jurul unor instituţii
şi societăţi: Şcoala Normală de Băieţi, Societatea Filarmonică „Barbu Lăutaru'',
Societatea „Românilor Ceremuşeni", cea din urmă, înfiinţată în 1927 şi având drept
scop culturalizarea românilor deznaţion'!lizaţi. Senator PNL în Parlamentul
României şi prefect al judeţului Storojineţ. In colaborare cu Witold Krzsytofowicz,
mare proprietar, şi cu sprijinul Fondului Bisericesc al Bucovinei, construieşte
câteva pichete de găniceri, la Bărbeşti şi Slobozia Banilei pe Ceremuş. Cu sprijinul
ministrului Comunicaţiilor, generalul Traian Moşoiu, modernizează şoseaua
judeţeană Stăneştii de Jos - Stăneştii de Sus - Costeşti - Căbeşti, făcând astfel
legătura zonei cu şoseaua Cernăuţi - Vatra Dornei. Tot el construieşte două şcoli
primare în Ceartoria şi Slobozia Banilei pe Ceremuş, fondează cooperative de
consum şi „obşti de cumpărare" la Văşcăuţi pe Ceremuş.
În 1936, Simion Hâj este numit avocat al statului la Storoj ineţ, unde susţine
energic interesele Statului în procesele locale, bucurându-se de aprecierea forurilor
ierarhice. Pentru faptele sale, se bucură de recunoaştere în viaţa publică din
Bucovina, devenind preşedinte al Societăţii Culturale Naţionale „Dionisie Bejan",
membru de onoare al Societăţii Mazililor şi Răzeşilor Moldoveni, Filiala Banila pe
Ceremuş (9 august 1936). Decorat cu Medalia „Centenarul Regelui Carol I",
acordată prin Decretul Regal nr. 1 915, din 5 mai 1939. După 1 septembrie 1939,
primeşte în casa sa de la Vaşcăuţi pe Ceremuş refugiaţi polonezi, înlesnindu-le
refugierea în zonele stabilite din România.
În timpul celui de al Doilea Război Mondial este mobilizat pe loc şi se
remarcă prin „spiritul de omenie şi de dreptate înnăscut", adăpostind în casă familii
de evrei şi ajutându-i pe cei închişi în ghetoul din Cernăuţi.
În primăvara anului 1944 se refugiază la Abrud şi Arad. În iulie 1945 se
stabileşte la Bistriţa, unde este ales decan al Baroului de Avocaţi, apoi la Suceava. În
l mai 1949, când se desfiinţează funcţia de avocat al statului, devine avocat pledant,
profesie pe care o exercită până la pensionare, în 1958. După această dată îşi continuă
activitatea, ca jurisconsult, la diverse întreprinderi din Suceava şi Rădăuţi. Se retrage
definitiv la pensie în 1972, după o activitate de 53 de ani în serviciul public.
În sesiunea din 30 ianuarie 1972, Comisia pentru acordarea titlurilor onorifice
de la Institutul Yad Vashem (Israel) îi acordă lui Simion Hâj şi soţiei sale, Metzia
Hâj, Medalia Onorifică „Righteous among the Nations" în semn de apreciere
pentru faptul că „şi-au riscat viaţa pentru salvarea evreilor persecutaţi", trecându-le
numele pe Aleea celor Drepţi între Popoare.
Simion Hâj se stinge din viaţă în Rădăuţi, în 22 mai 1988 10 •
stabileşte

Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, voi. I, laşi - Suceava, Editura Princeps - Biblioteca
Bucovinei „I. G. Sbiera", 2004, p. 479-480. Mai multe date şi informaţii biografice la Dumitru Valenciuc,
Drept al popoarelor, uitat de ai săi, în „7 zile bucovinene", săptămânal judeţean de informaţii şi publicitate,
Rădăuţi, anul V, nr. 168, 5-11 februarie 2004, p. 5 şi anul V, nr. 169, 12-18 februarie 2004, p. 5.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Medalia „Drept între Popoare" le este transmisă urmaşilor săi, post-mortem,
în 2004, în cadrul unei ceremonii publice.
În Bucovina de astăzi, Simion Hâj este încă un necunoscut. La Volovăţ, se
bucură însă de cinstire. În cadrul memorialului realizat cu purtarea de grijă a
preotului paroh Dumitru Valenciuc, un „hăruit păstor de suflete pentru cinstirea
înaintaşilor'', numele său este trecut pe o placă de marmoră, la loc de cinste, lângă
ctitoria binecredinciosului şi slăvitului voievod Ştefan cel Mare, din 1502, într-o
galerie cuprinzând 23 de „figuri ilustre" din istoria aşezării 11 •
la

Rădăuţi,

Jliuţ, Emanai/ (Manole). Născut în 15 iulie 1882, în comuna Crasna Ilschi
din districtul Storojineţ. Fiul lui Vasile şi al Anisiei Iliuţ, ţărani mijlocaşi, neştiutori
de carte. Împreună cu fratele său Ion şi o soră, rămâne orfan de tată la vârsta de şapte
ani. Învaţă la şcoala din Crasna sub îndrumarea învăţătorului Mihai Reuţ ( 1888-1891 ),
apoi, la îndemnul preotului Samoil Piotrovschi-Petrescu, îşi continuă şcoala
primară la Suceava (1891-1892). În perioada 1892-1900, urmează cursurile
Gimnaziului Greco-Oriental din Suceava, ca elev bursier al Fondului Bisericesc din
Bucovina, unde se bucură de instrucţia şi educaţia unor „profesori buni şi dragi":
Eusebie Popovici, Ieronim Muntean, Ştefan Repta. Îşi continuă studiile la
Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii Francisco-Josefine din Cernăuţi
(1900-1904 ), beneficiind de o bursă şi de venituri obţinute ca meditator particular.
Membru activ (1900-1904), emeritat (din 1905) şi sprijinitor (din 1926) al
Societăţii studenţeşti „Junimea".
În 1904, intră în învăţământul mediu, ca profesor suplinitor, la Suceava. În
23 mai 191 O trece examenul de capacitate în filologia clasică, iar în 1 septembrie
din acelaşi an, este numit profesor provizoriu la Gimnaziul din Câmpulng
Moldovenesc. În 1 septembrie 1913, este numit profesor titular definitiv la
Gimnaziul Greco-Oriental din Suceava. În toţi aceşti ani Emanoil Iliuţ desfăşoară o
bogată activitate profesională şi publică, fiind bibliotecar al şcolii, membru activ în
cadrul unor societăţi profesionale şi culturale ale vremii: Societatea „Şcoala
română'', Reuniunea de cântare, Societatea Doamnelor Române, Clubul Român,
Societatea „Muzeul oraşului Suceava'', Librăria şi Tipografia „Şcoala Română",
Internatul de Băieţi Români.
Refugiat în România în timpul Primului Război Mondial. Profesor la Liceul
„Mihai Viteazul" din Bucureşti, apoi la Caracal, la Bârlad şi la Chişinău.
După Primul Război Mondial, Eman oii Iliuţ este numit, la 1 august 1919,
director al Liceului „Aron Pumnul" din Cernăuţi, în fruntea căruia se află până în
anul 1940. În perioada aprilie 1923 - 31 august 1932, funcţionează, cu intermitenţe, ca inspector-şef al învăţământului din regiunea şcolară cu sediul central în
Cernăuţi, în componenţa căreia intrau zonele Cernăuţi, Hotin, Dorohoi, Câmpulung
Moldovenesc, Rădăuţi, Storojineţ, Suceava şi, o vreme, Fălticeni. În perioada

Vezi Nicolae Cârlan, Pantheonul de la Volovăţ, în „Crai nou", serie nouă, Suceava,
anul XVIII, nr. 4 613, 12 decembrie 2007, p. 5.
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interbelică, este activ în Asociaţia de Cruce Roşie, Cercul Profesorilor Secundari
din Bucovina, Societatea Meseriaşilor Români şi în comitetul de conducere al
Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina. În comitetul şcolar al
Liceului „Aron Pumnul" se remarcă prin activitatea socială, în cadrul căreia se
înscrie, în primul rând, înfiinţarea Căminului şcolar de la 2 Mai - Mangalia, având
120 de locuri pentru cazarea elevilor bucovineni, pe timpul verii, grădină cu pomi
fructiferi, plajă proprie, cantină şi sală de mese, dar şi sprijinirea elevilor nevoiaşi.
Prin donaţiile făcute, Emanoil Iliuţ devine ctitor al Palatului Cultural din Cernăuţi.
În anul şcolar 1940-194 l este numit director al Liceului „Ştefan cel Mare"
din Suceava. Pensionat în I septembrie 1941. Preşedinte al Căminului Cultural
„Alexandru cel Bun" al oraşului Suceava, preşedinte al comitetului de conducere al
Muzeului oraşului Suceava (din toamna anului 1943).
Evacuat, în martie 1944, la Bâcleş, judeţul Severin, şi la Cioara, judeţul Alba.
Revine la Suceava în primăvara anului 1945, reluându-şi activitatea la conducerea
Muzeului, acum „ruinat şi despoiat de valori care au rămas pierdute", cum
precizează într-un document. În octombrie I 948, este numit director onorific al
Muzeului Regional Suceava, fiind retribuit lunar de la I septembrie 1949. De la
I iulie 1950, încadrat ca secretar al Muzeului Raional Suceava. În această perioadă
este membru al Sindicatului Învăţământului şi al A.R.L.U.S.
Emanoil Iliuţ este autorul unor lucrări de interes pentru cultura din Bucovina.
Pe lângă cele câteva conferinţe susţinute în cadrul Societăţii studenţeşti „Junimea"
(Conştiinţa naţională; Preistoria artei dramatice la români), trebuie menţionate:
Învăţământul primar şi normal-primar în Bucovina după Unire, lucrare tipărită în
volumul Ion I. Nistor, Zece ani de la Unirea Bucovinei, Cernăuţi, Editura „Glasul
Bucovinei", 1928, p. 289-313; Din însemnările lui Leon Goian, traducere din
limba germană, în „Revista Bucovinei", Cernăuţi, anul II, nr. 12, decembrie 1943,
p. 581-585.
Profesorul bucovinean Emanoil Iliuţ se stinge din viaţă în 17 martie 1966, în
Suceava 12 •
În memorialistica bucovineană, figura luminoasă a profesorului Emanoil Iliuţ
se distinge nu doar prin pitorescul evocării, viaţa şi faptele sale reînviind - ca în
atâtea alte cazuri - o întreagă lume întemeiată pe valori şi buna rânduială a lucrurilor,
înfruntând greutăţile unui trai aspru şi urgiile vremii: „Specialitatea profesorului
Emanoil Iliuţ erau limbile latină şi elină. La nevoie, preda şi germana. Foarte pedant,
bun gospodar, cu un remarcabil simţ şi tact pedagogic conducea liceul. Era exigent
nu numai cu elevii, ci şi cu profesorii. Nu tolera abateri de la regulament şi program.
Controla sistematic portul uniformei liceului şi al numărului de ordine [ ... ], veghea

Confer. Emanoil lliuţ, Autobiogrqfie, în „«Septentrion». Foaia Societăţii pentru Cultura şi
Literatura Română în Bucovina", Rădăuţi, anul XVIII, nr. 27, 2007, p. 20. Prin circulaţia şi publicarea
sa trunchiată, acest document ilustrează destinul vitreg al patrimoniului cultural bucovinean. Vezi şi
Mircea Irimescu, Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina (1862-2012) la 150 de
ani, voi. I, Voluntariat bucovinean, Rădăuţi, Editura Septentrion, 2013, p. 292.
12
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ca elevii să nu frecventeze cinematografele rău famate [ ... ] sau filmele interzise (de
dragoste!). Mic de statură, chel, avea ochii foarte expresivi şi mobili. Avea darul
ubicuităţii: puteai să-l întâlneşti pretutindeni, la parter, la etaj - liceul avea parter şi
un singur etaj -, în curte - locuia în clădirea liceului -, în oraş, în locurile în care se
presupunea că ar fi putut avea loc abateri de la regulamentul şcolii. Sub acest aspect
ne amintea de Ştefan cel Mare în caracterizarea lui Ion Neculce.
După pensionare, s-a retras la Suceava, unde a şi murit în vârstă de 84 de ani. În
cimitirul orăşenesc este un mormânt modest în care o pisanie aminteşte că aici
odihneşte Emanuel lliuţ, fiu de agricultor din Crasna, fost profesor de liceu. Mai mult,
în anul 1966, nici nu s-ar fi putut scrie. Elevii i-au păstrat recunoştinţă şi admiraţie" 13 •

Popescu, Radu. Născut în 3 august 1909, în comuna Cireş-Opaiţeni, din
districtul Storojineţ, în familia agricultorilor Gheorghe şi Aspazia, născută Dugan,
fiind al patrulea lor copil.
Şcoala primară, cu durata de patru clase, o face în satul natal între anii 1915
şi 1919. În toamna anului 1919, Radu Popescu este înscris de părinţi la Liceul
„Aron Pumnul" din Cernăuţi. Printre profesorii săi de la Cernăuţi, abia reîntorşi de
pe front, se află Dimitrie Marmeliuc şi Haralambie Geagea, ulterior, amândoi
ajunşi profesori universitari.
Din 1920, Radu Popescu este transferat la Liceul „Regele Ferdinand I" din
Storojineţ. Îşi trece bacalaureatul în 1928. În toamna anului 1928, Radu Popescu se
înscrie la Facultatea de Ştiinţe, Secţia ştiinţe naturale, a Universităţii din Cernăuţi,
pe care o abandonează după numai un an. În perioada 1929-1934, Radu Popescu
studiază la Facultatea de Drept a Universităţii din Cernăuţi. Devine membru al
Societăţii academice „Junimea" şi locuieşte, pe durata studiilor, în căminul acestei
societăţi de pe Str. Reşedinţei Mitropolitane nr. 7. În 1934, Radu Popescu îşi ia
licenţa în Drept, după care urmează, la Bucureşti, Şcoala Superioară de Notari a
Titraţilor Universitari (1 septembrie - 31 decembrie 1934).
Cu data de 1 ianuarie 1935, Radu Popescu este încadrat ca notar în comuna
Vijnicioara, din judeţul Storojineţ, o frumoasă comună de munte şi staţiune
climaterică totodată, situată la frontiera cu Polonia, pe râul Ceremuş. Aici trăieşte
cei mai frumoşi ani ai vieţii şi carierei sale, până în iunie 1940, când, la evacuare,
este repartizat ca notar în judeţul Prahova pentru trei comune: Bărcăneşti, Tătărani
şi Brazi. După cutremurul din decembrie 1940, este transferat, tot ca notar, în
comuna Straja, din judeţul Rădăuţi, apoi în comuna Vicovu de Sus, unde îl găseşte
intrarea României în cel de-al Doilea Război Mondial (iulie 1941 ). Din ordin
administrativ, Radu Popescu revine la Vijnicioara, de unde, peste doar o lună, este
numit pretor cu delegaţie la Pretura Storojineţ. După susţinerea examenului pentru
această funcţie, în 1941, devine pretor titular la Pretura Storojineţ.

lJ

istorie

Vladimir Trebici, Însemnări din memorie (I), în „Glasul Bucovinei", revistă trimestrială de
- Bucureşti, anul XVII, nr. 2 (66), aprilie - iunie 20 I O, p. 121.

şi cultură, Cernăuţi
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În anul 1944, în cel de-al doilea refugiu al bucovinenilor, Radu Popescu
de conducerea unei coloane civile de refugiaţi, care pleacă din Storojineţ la
data de 25 martie, cu 535 de persoane, până la Baia de Aramă, în judeţul
14
Mehedinţi • De aici este repartizat la Pretura Lugoj, unde funcţionează până în anul
1945, când este chemat la Suceava. În Bucovina, lui Radu Popescu i se încredinţează
organizarea Plăşii Dărmăneşti, nou înfiinţate. După un an, este transferat la Pretura
Solca, unde funcţionează ca prim-pretor. În august 1947, Radu Popescu este numit
subprefect la Prefectura Suceava, post pe care îl deţine până la desfiinţarea
prefecturilor şi preturilor, acestea fiind înlocuite cu comitetele provizorii ( 1948).
Urmare a reformei administrative din 1948, Radu Popescu este repartizat ca
şef al Secţiei Financiare a oraşului Solca, pentru câteva luni, după care este trecut
la Administraţia Financiară Suceava, fiind încadrat ca inspector financiar la Secţia
Financiară a oraşului, Serviciul Veniturilor de Stat. Perioada de un deceniu, cât
funcţionează în sistemul financiar al noului regim, „democrat-popular'', potrivit
mărturisirilor din amintirile sale, este cea mai neplăcută şi mai dureroasă din
întreaga sa carieră şi din întreaga viaţă.
În 16 octombrie 1958, Radu Popescu părăseşte Finanţele Publice, devenind
jurisconsult la Fabrica de Încălţăminte „Străduinţa" din Iţcani-Suceava, până la
pensionare (31 mai 1974). Se stinge din viaţă în 5 decembrie 2000, fiind
înmormântat în Cimitirul „Pacea" din Suceava.
După pensionare, Radu Popescu trăieşte, la Suceava, într-o modestie distinsă,
continuând istoricul familiei Dugan-Popescu, început de unchiul său Ilie DuganOpaiţ ( 1886-1962). Scrierile sale, rămase în manuscris timp de trei decenii şi
necercetate până acum, oferă celor interesaţi de cunoaşterea istoriei contemporane
o bogăţie de informaţii referitoare la Bucovina (cadrul geografic, social şi
economic, demografie, relaţii interetnice, etologie umană, genealogie etc.) 15 •
Studiul nostru Radu Popescu, un memorialist bucovinean necunoscut, la centenarul naşterii sale (2009, 201 O), însoţit de o anexă excerptată din memorialistica
acestui autor bucovinean necunoscut publicului larg contemporan, valorifică
documente inedite de arhivă şi aduce în prim-plan o familie de ţărani din
Bucovina, Gheorghe şi Aspasia Popescu din comuna Cireş-Opaiţeni, trăind sub
diferite tipuri de administraţie şi crescându-şi copiii în spiritul unei etici înalte,
ilustrate prin fapte memorabile şi un îndemn testamentar pilduitor: „- Fă bine
tuturor. Cât mai mult bine şi fereşte-te de a face rău cuiva. Dumnezeu răsplăteşte
răspunde

14
La Direcţia Judeţeană Suceava a Arhivelor Naţionale, în Colecţia Documente, voi. VII,
Pachetul XXXVII, sub numerele 65-86, se află douăzeci şi două de documente, referitoare la
eveniment, necercetate până acum. Câteva dintre acestea aduc informaţii noi referitoare atât la
refugierea civililor bucovineni cât şi la evacuarea documentelor de arhivă din mai multe localităţi ale

judeţului Storojineţ.
15

Noi publicăm memorialistica sa în volumul Ilie Dugan-Opaiţ, Familia Dugan din Cireş
studiu introductiv, note şi comentarii, glosar, anexe, postfaţă şi album de Vasile
I. Schipor, Indice de nume de Rodica laţencu, Rădăuţi, Editura Septentrion, 2009, p. 234-251, 252-284.

Opaiţeni, ediţie îngrijită,
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binele cu bine. Cât
ori poţi!" 16

trăieşti, fă

numai bine ... !"[ ... ] „-

14

Fă

bine, mult bine, ori de câte

Simionovici, Nicolae. Născut în 24 august 1883, în oraşul Siret, în familia lui
Ioan şi a Mariei Simionovici. Învaţă la Scoala poporală germană de băieţi din oraşul
natal ( 1890--1895) şi la Gimnaziul Greco-Oriental din Suceava (l 895-1899).
Absolvent al Pedagogiului (Şcolii germane de învăţători) din Cernăuţi (l 903). Din
1903, învăţător pentru şcolile poporale germane şi româneşti la mai multe şcoli din
Bucovina: Mănăstioara (1903-1904), Siret (1904-1906), Câmpulung Moldovenesc
(1906--1913), Lehăcenii Tăutului (1913-1914). Combatant în armata imperialilor în
timpul Primului Război Mondial ( 1914--1917), voluntar înrolat în Legiunea română
( 1917-1918). Învăţător în Cernăuţi ( 1925-1938), referent şi revizor şcolar al judeţului
Cernăuţi ( 1919-1927), inspector de circumscripţie al Ţinutului Suceava ( 193 7-1938),
inspector general pentru învăţământul primar al Ţinutului Suceava ( 1938-1939).
Secretar şi vicepreşedinte al Asociaţiei Învăţătorilor din Bucovina ( 1911-1914),
vicepreşedinte al acesteia (1928-1938), preşedinte al Ligii Culturale - Filiala Bucovina
( 1929-1939), membru al comitetului de conducere al Societăţii pentru Cultură ( 193 7).
Colaborator la periodice de pedagogie ale vremii cu articole de specialitate
(vezi Utracvismul în şcoala populară, în „Şcoala", Cernăuţi, anul I, nr. 2, februarie
1911 şi anul I, nr. 4--5, aprilie 1911; Naţionalizarea învăţământului popular,
ibidem, anul I, nr. l O, octombrie 1911 17), redactor responsabil al revistei „Şcoala"
( 1921-1923), director al periodicului lunar „Voinţa şcoalei" (de la 18 noiembrie
1923). Distins cu Meritul cultural", în 1936, pentru contribuţia sa la dezvoltarea
învăţământul românesc din Bucovina. Autor al unor lucrări rămase în manuscris,
aflate astăzi la Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera" din Suceava şi la Institutul de
Ştiinţe Pedagogice din Bucureşti: Cronica organizaţiilor învăţătoreşti din regiunea
Suceava (1905-1944); Memoria învăţământului în ţinuturile româeşti ale Bucovinei.
Medalioane de muncitori didactici 1775-1918. Monografie (I-II); Memoria şcolii
româneşti de pe plaiurile Sucevei (1774-1944); Presa românească pedagogică şi
învăţătorească din regiunea Suceava (1878-1944), 78 p. Autor şi coautor al unor
manuale şcolare ale vremii: Geografia judeţului Cernăuţi (1926), Abecedar. Partea
a II-a, Craiova, Editura „Scrisul românesc", 1936, 72 p. (în colaborare cu Aurelia I.
G. Dumitraşcu); Geografia judeţului Storojineţ (1937) etc. Colaborator al lui
I. C. Petrescu la realizarea unor manuale şcolare pentru clasele I-IV ( 1931, 1936).
Refugiat în 1944, cu domiciul temporar în Slatina, judeţul Olt.
16
Studiul se publică în „Analele Bucovinei", Rădăuti - Bucureşti, anul XVI, nr. 2 (33), iulie august 2009, p. 383-411. Vezi şi volumul colectiv Relacje polsko-rnmunskie w historii i kulturze.
Relaţii polono-române în istorie şi cultură, Suceava, Zwiitzek Polak6w w Rumunii. Uniunea
Polonezilor din România, 20 I O, p. 82-92.
17
Articolele de mai sus, citate şi de I. V. Goraş, în lucrarea sa invăţământul românesc în
ţinutul Sucevei 1775-1918, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1975, p. 116, 117 şi 118, nu
sunt menţionate de Erich Beck în Bibliografie zur Landeskunde der Bukowina. Literatur bis zum
Jahre 1965, Mtinchen, Verlag des Siidostdeutchen Kulturwerkes, 1966.

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

15

viaţa cultural-ştiintifică

Bucovineni în

a României postbelice (V)

133

Învăţătorul bucovinean Nicolae Simionovici se stinge din viaţă la Râmnicu
Sărat, în decembrie 1982'

8

.

Viaţa şi

activitatea acestui învăţător de seamă din Bucovina de altădată fac
astăzi obiectul unor evocări ocazionale, dar, din păcate, nu şi al unor cercetări
sistematice, care să-şi propună valorificarea moştenirii culturale din Bucovina şi
contribuţia acesteia la dezvoltarea gândirii pedagogice modeme şi contemporane.

Solcan, Aurel(ian). Născut în 25 aprilie 1930, în comuna Cireş, judeţul
Unicul fiu al lui Valerian şi al Anghelinei. Studii la Liceul „Regele
Ferdinand I" din Storojineţ ( 1942-1943). În 1944, refugiat, împreună cu familia, la
Căvăran, judeţul Caraş-Severin. Îşi continuă studiile la Liceul „Coriolan Brediceanu"
din Lugoj. În 1945, familia sa revine în Bucovina, stabilindu-se la Domeşti. Studii
continuate la Liceul „Eudoxiu Hurmuzachi" din Rădăuţi (1945-1950), împreună cu
Ursulean Crăciun, şi el originar din comuna Cireş, stabilit cu părinţii săi tot în
Domeşti. Studii universitare la Institutul de Mine din Bucureşti ( 1950-1955). Stagiar
în diferite exploatări miniere din Valea Jiului (1955-1961), şef de serviciu la
organizarea muncii în Întreprinderea Minieră Dobrogea din Constanţa (1961-1977),
inginer-şef la Exploatarea Minieră din Altân-Tepe ( 1977-1978). În 1978 trece, prin
transfer, la Ministerul Minelor şi lucrează la IFLGS Bucureşti, ocupându-se cu
problemele de organizare a muncii. Pensionat, în 1985, pe motive de boală.
Căsătorit, în 1955, cu profesoara Victoria Hâncu. Fiica lor, Nanda, născută în
1958, profesoară de limba engleză, este căsătorită cu Patrick Naboulet, profesor de
educaţie fizică şi sport, fost campion naţional de lupte greco-romane. Prin fiicele
lor, Karine şi Sandra, neamul său se continuă pe linie maternă în Franţa.
Aurelian Solcan se stinge din viaţă în 18 aprilie 2009, în sâmbăta Paştelui, cu
trei ore înainte de Înviere. Colegii săi de studii şi de muncă îl apreciază pentru
calităţile sale, păstrându-i vie memoria: „Era un om minunat, cu un aer distins şi cu
o alură înaltă şi senină, ca un adevărat boier al acelor timpuri. Pe plan profesional
era un coleg excelent, sincer şi apropiat, bun organizator în activitatea lui, fiind
stimat şi apreciat de toţi colegii pentru aceste calităţi. A fost o persoană discretă şi
modestă, de o inteligenţă excepţională, inventiv şi priceput în toate, cu un interes
permanent pentru tot ce există şi se inventează, un spirit deschis şi tolerant" 19 •
La fel ca mulţi dintre contemporanii săi, inginerul bucovinean Aurelian
Solcan, lasă posterităţii, prin viaţa şi faptele sale, un model care ar trebui cunoscut
şi valorizat astăzi, într-o nouă vreme de restrişte, de bogată promovare a servituţii
şi imposturii, când mai cu seamă noile generaţii sunt lipsite, metodic, de modele
autentice, sănătoase, risipindu-se fără un rost şi fără nicio perspectivă de afirmare.
Storojineţ.

Vezi Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, voi. II, Iaşi - Suceava, Editura Princeps - Biblioteca
Bucovinei „I. G. Sbiera", 2004, p. 395-396; Petru Bejinariu, Nicolae Simionovici - omul şcolii
româneşti din Bucovina, în „«Septentrion». Foaia Societătii pentru Cultura şi Literatura Română în
Bucovina", Rădăuţi, anul XIX, nr. 30, 2008-2009, p. 13; Mircea Irimescu, op. cit., p. 534-535.
19
Conf. „Info SO", Rădăuţi, nr. 28, trimestrul III, 2009.
18
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NOTĂ PRELIMINARĂ ASUPRA UNEI HĂRŢI
NECUNOSCUTE A LUI HORA VON OTZELLOWITZ:
TOPOGRAPHISCHE BUKOWINER KREIS-KARTE [... ] - 1790

(Harta topografică a Cercului Bucovina [... ] - 1790)
IOAN IOSEP,

IONUŢ

CRISTEA

Preliminary note on an unknown map
of Hora von Otzellowitz:
Topographische Bukowiner Kreis-Karte (... ] -1790
(Abstract)
Despite the few records available for study, the authors present a preliminary
report on the existence and significance of a relatively unknown and detailed map of
Bukovina. This is the third available map signed by Hora von Otzellowitz and named as
"Topographical Map of Bukovina District". lts original was made in 1790 and now it
can be consulted at the Austrian State Archives.
Keywords: Austrian map, Bucovina, Otzellowitz

Stadiul cunoaşterii

hărţilor

Moldovei şi Bucovinei

Se poate spune că, în prezent, datorită studiilor efectuate şi publicate de nwneroşi
români de-a lungul a peste 100 de ani, cele mai multe dintre reprezentările
cartografice ale Moldovei, inclusiv ale părţii ei de nord-vest, anexată de Imperiul
Habsburgic în 1774-1775 şi numită ulterior Bucovina, sunt relativ bine cunoscute'.
cercetători

Dionisie Olinescu, Chărţile Bucovinei, în „Buletinul Societăţii Geografice Române", anul XV,
trim. III-IV/1894, Bucureşti, 1896; N. Docan, Memoriu despre lucrările cartografice privitoare la
răsboiul din 1787-1791, în „Analele Academiei Române", seria II, tom. XXXIV/1911-1912,
„Memoriile Secţiunii Istorice", Bucureşti, Editura Academiei Române, 1912; G. Vâlsan, Harta
Moldovei de Dimitrie Cantemir, în „Analele Academiei Române - Memoriile Secţiunii Istorice",
seria III, tom. VI, 9 a şi b, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1926; V. Andrei, Harta austriacă
Otzellovitz (sic - n. n.) din 1790, „Revista Geografică Română", VI, fasc. 1-2, Bucureşti, Imprimeria
Naţională, 1943; idem, Pădurea dintre Carpaţi şi Siret în harta austriacă Otzellovitz (sic - n. n.) din
1790, în „Lucrările Seminarului de Geografie «Dimitrie Cantemir»'', nr. 6/1985, Iaşi, Editura
1

Analele Bucovinei, XXI, 1 (42), p. 135-151,

Bucureşti,

2014

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

Ioan losep,

136

Ionuţ

Cristea

2

În acest context, unii dintre autorii citaţi fac referiri directe sau doar tangenţiale şi
la aportul căpitanului austriac Hora von Otzellowitz 2•
Hărţile

Otzellowitz cunoscute până acum

Coroborând toate informaţiile disponibile până în prezent, se poate constata
sub direcţia lui Otzellowitz au fost realizate două hărţi, fără să se facă nicio
referire la o eventuală a treia hartă a sa:
a) Militaerischer Aufnahme - Brouillon von der Chotymer Raja bestehend in
29 Sectionen [Schiţa ridicării militare a Raialei Hotin compusă din 29 secţiuni trad. n.], color, I schelet, sc. 1: 28 800, Wien, 1788;
b) Brouillon ader Original Aufnahme der fonf Moldauischen Districten,
că

nemlich des Sutschawaer, Roman, Niamtz, Bakeu und Puttnaer Bezirkes, welche im
Jahr I 788 von der Kayserlich Koniglichen Armee occupirt, undim Jahr I 790 unter
Universităţii

„Al. I. Cuza", 1986; M. Popescu-Spineni, Harta Bucovinei din anul 1774, în „Revista
voi. XI-XII (1941-1942), Bucureşti, Imprimeria Naţională, 1943; idem, România
în izvoare geografice şi cartografice, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978; V. Cucu,
E. I. Emandi, Geografia istorică a nordului Moldovei în lumina izvoarelor cartografice (secolul
al XVJll-/ea), în „Revista Muzeelor şi Monumentelor Istorice şi de Artă" - Muzee, I O, Bucureşti,
Editura Tehnică, 1981; E. I. Emandi, C. Şerban, Contribuţii de geografie istorică la cunoaşterea
fenomenului demografic din nord-vestul Moldovei la sfirşitu/ secolului al XVIII-iea, în „«Suceava».
Anuarul Muzeului Judeţean", Suceava, Intreprinderea Poligrafică Bacău, 1983; I. losep, Maria
Lucaci, Analiza geografică a unei hărţi vechi a Bucovinei (1774), în „Lucrările Seminarului de
Geografie «Dimitrie Cantemirn", nr. 311982, laşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza", 1983;
V. Băican, Geografia Moldovei reflectată în documentele cartografice din secolul al XVIII-iea,
Bucureşti, Editura Academiei Române, 1996; Al. Ungureanu, Imaginea istorico-geografică a
teritoriului României în documente cartografice din arhivele şi bibliotecile vieneze, în „Studii şi
cercetări de geografie", tom XLVIl-XLVlll/2000-2001, a şi b, Bucureşti, Editura Academiei
Române, 2004; I. losep, O „ radiografie" cartografică a peisajului Bucovinei de la începutul epocii
moderne (1778), partea a l-a (informaţii generale; descrierea hărţii; anul realizării hărţii; întinderea
teritoriului cartografiat; baza matematică a hărţii; bibliografia preliminară), în „Analele
Universităţii «Ştefan cel Mare»", Secţiunea Geografie, nr. XVIl/2008, Suceava, Editura Universităţii
„Ştefan cel Mare" Suceava, 2008; idem, O „radiografie" cartografică a peisajului Bucovinei de la
începutu/ epocii moderne (1778), partea a li-a (stadiul cunoaşterii şi valorificării hărţii), „Analele
Universităţii «Ştefan cel Mare»", Secţiunea Geografie, nr. XIX, fasc. 2/2010, Suceava, 2010; idem,
O „radiografie" cartografică a peisajului Bucovinei de la începutu/ epocii moderne (1778), partea
a III-a (elementele de conţinut ale Planului Districtului Bucovina; importanţa hărţii; concluzii;
bibliografie generală), în „Anuarul Muzeului Bucovinei", Suceava, 2012; I. losep, C. E. Ursu,
Simona Palagheanu, Restituiri: Plans des Bukowiner Districts bestehend in 72 Sectionen welche in
denen Jahren 1773, 774 und 775 von einem Departement des Kajis: Konigliche General Staabs
geometrisch aufgenommen worden I Planul Districtului Bucovina compus din 72 secţiuni, întocmit
după ridicările geometrice din anii 1773, 1774 şi 1775 de Departamentu/ Cezaro-Crăiesc al Statului
Major General, Editura Karl A. Romstorfer, Suceava, 2011 ş. a.
2
N. Docan, op. cit., p. 1265; V. Andrei, op. cit., M. Popescu-Spineni, op. cit., p. 187;
V. Băican, Documente cartografice din secolul al XVJll-/ea asupra Moldovei, în „Analele Ştiinţifice
ale Universităţii „Al. I. Cuza'', secţiunea li c, tom XVII, laşi, 1971, p. 102-104; idem, op. cit., p. 23.
Istorică Română",
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der Direction des Teiltsch Bannatischen Griintz Regiments Hauptmanns Hora von
Otzellowitz durch Civil Ingenieurs aufgenommen worden [Schiţa sau ridicarea
originală a celor cinci districte/ţinuturi/judeţe moldoveneşti şi anume Suceava,
Roman, Neamţ, Bacău şi Putna, care în anul I 788 au fost ocupate de armata
imperială-regală şi în anul 1790 au fost ridicate sub direcţia căpitanului Hora von
Otzellowitz de la Regimentul german de graniţă din Banat prin Corpul inginerilor
civili; trad. n.], 107 foi color, 1 schelet, scara 1: 28 800, Viena, 1790 (fig. 1).
După cum se observă chiar din titlurile lor, niciuna dintre aceste două hărţi,
a căror realizare a fost coordonată de H. von Otzellowitz, nu înfăţişează teritoriul
Bucovinei, ci alte areale: raiaua Hotinului şi respectiv partea de vest, montană, a
Moldovei (fig. 2), ambele prezentând, ca de altfel şi Bucovina, un mare interes
strategica-militar şi geopolitic pentru Imperiul Habsburgic, în plină expansiune în
secolele XVII-XVIII.
Şi totuşi există

Harta

topografică

o a treia hartă Otzellowitz:
a Cercului Bucovina{. „] - 1790

În ciuda celor arătate mai sus, relativ recent, pe parcursul mai multor ani,
rând pe rând şi oarecum întâmplător, am intrat în posesia unor informaţii care
sugerau că Otzellowitz trebuie creditat ca autor pentru încă o hartă, foarte
importantă: Harta topografică a Cercului Bucovina, datată, ca şi harta de la poziţia
b) din lista de mai sus, tot 1790. Fiindcă aceste informaţii nu erau doar disparate
(apăruseră în lucrări diferite, care nu se raportau unele la altele, sub semnături
diferite, la intervale mari de timp), ci şi incomplete şi deci imprecise, chiar
confuze, ele - fiecare în parte - nu au reţinut până acum atenţia cercetătorilor cu
preocupări în domeniul istoriei cartografiei şi, prin urmare, nu au intrat în circuitul
ştiinţific şi de aceea o considerăm necunoscută: niciuna dintre sursele identificate
de noi nu menţiona integral toate informaţiile necesare, pentru ca un cititor
interesat să conştientizeze că este vorba de o hartă despre care practic nu s-a scris
nimic până acum: titlul complet (în limba germană şi în traducere românească),
autorul, anul realizării, numărul secţiunilor componente, prezenţa unui schelet,
caracterul color, scara de proporţie şi - nu mai puţin important -, localitatea
şi fondul documentar unde se găseşte originalul sau copia consultată, la care se
face referire. Cu atât mai mult, despre un studiu analitic special n-a putut fi vorba
până acum. În condiţiile de mai sus, având în vedere că binecunoscuta Hartă a
celor cinci districte moldoveneşti, intrată în fondul Bibliotecii Academiei încă din
19123 , este citată aproape invariabil sub forma Harta lui Otzellowitz din 1790 (a se
vedea, de exemplu, însuşi titlul lucrării lui V. Andrei, 1943), informaţiile la care
facem referire nu induceau doar confuzie, ci păreau şi necredibile: nu cunoaştem
alt caz în care un acelaşi autor cartograf să fie creditat cu două hărţi de anvergură,
realizate în acelaşi an, reprezentând două regiuni diferite.
3

V. Andrei, 1986, p. 219.
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Fig. I. Schiţa sau ridicarea originală a celor cinci districte/ţinuturi/judeţe moldoveneşti
(Suceava, Roman, Neamţ, Bacău şi Putna), care, în anul 1788, au fost ocupate de armata imperială-regală
au fost ridicate sub direcţia căpitanului Hora von Otzellowitz de la
Regimentul german de graniţă din Banat, prin Corpul inginerilor civili.
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Fig. 2. Extinderea teritoriului reprezentat pe harta lui Hora von Otzellowitz ( 1790), intitulată
sau ridicarea originală a celor cinci districte moldoveneşti şi anume Suceava, Roman,
Neamţ, Bacău şi Putna [ ... ] (prelucrare după V. Băican, 1996, fig. 11 ).
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După părerea noastră, principalele explicaţii pentru caracterul confuz şi
lacunar al informaţiilor privitoare la această a treia hartă Otzellowitz şi pentru
absenţa unui studiu analitic special dedicat ei, în România sau în străinătate, sunt
următoarele:

- inexistenţa unui exemplar original sau măcar a unei copii în fondurile
arhivistice sau bibliotecile mari din România (de altfel, copia existentă în prezent la
Muzeul de Istorie din Suceava a fost achiziţionată relativ recent);
- absenţa oricărui semnal despre eventuala existenţă a ei (şi în general a unor
hărţi vechi ale Bucovinei) în arhivele din Cernăuţi, fosta capitală a provinciei;
- în mod paradoxal, a treia posibilă explicaţie se datorează situaţiei inverse:
numărul uriaş de lucrări cartografice aflate în Departamentul Hărţi al Arhivelor
Militare Austriece. Totalul se ridică la peste 52 OOO de exemplare4 , din care numai
primei etape de cartografiere a Imperiului, numită îndeobşte etapa ridicărilor
iosefine ( 1763-1785), în care se încadrează şi harta de faţă, îi aparţin peste 3 0005 .
Folosim această ocazie pentru a preciza că noi, pentru a respecta realitatea
istorică şi a indica explicit şi perioada domniei Mariei Tereza ( 1740-1780),
preferăm să o numim etapa tereziano-iosefină şi, în acelaşi timp, să o extindem
până în 1790, anul morţii împăratului Iosif al Ii-lea.
Nu înţelegem, de exemplu, cum se face că până şi autori austrieci (inclusiv
unii din instituţia arhivelor, după cum vom arăta mai departe), publicând liste mai
mult sau mai puţin aleatorii, nu au reţinut Harta topografică a Cercului Bucovina
şi de ce ea lipseşte din lista celui dintâi cercetător preocupat de identificarea şi
descrierea hărţilor Bucovinei, Dionisie Olinescu ( 1896), deşi acesta şi-a desfăşurat
activitatea la Cernăuţi.
Apoi, ne-am fi aşteptat s-o menţioneze maiorul Josef Paldus, în calitatea sa
de „erudit custode al colecţiilor cartografice ale Arhivei Războiului din Viena" şi
de autor a două lucrări: „o scurtă, dar prea interesantă notiţă publicată în numerele
1356 şi 1357 ale revistei «Die Vedette»" 6 , pe care n-am reuşit s-o găsim, şi
Die Kartenabteilung des k.u.k. Kriegsarchives (1914), pe care am accesat-o, dar în
ambele cazuri rezultatul a fost negativ. Menţionăm că aceasta din urmă, precum şi
lucrările celuilalt cercetător austriac, E. von Nischer-Falkenhof, despre care va fi
vorba mai jos, ne-au fost semnalate de dr. Viorel Floriştean, din Iaşi, căruia îi
mulţumim pentru bunăvoinţă.
Urmând firul istoriografic cronologic, constatăm că nu o menţionează nici
N. Docan (1914), chiar dacă, citind printre rânduri, înţelegem că a vizitat (poate în
grabă) arhivele vieneze: cert este că, între doar cele trei hărţi ale Bucovinei pe care
4
E. von Nischer-Falkenhof, The Survey by the Austrian General Staff under the Empress
Maria Theresa and the Emperor Joseph li, and the Subsequent lnitial Surveys of Neighbouring
Territories during the Years 1749-1854, în „Imago Mundi", voi. II, 1937, p. 88, http://wwwJstor.org!stable.
5
J. Paldus, Die Kartenabteilung des k.u.k. Kriegsarchiv, în „Mitteilungen der Kais. Konigl.
Geographischen Gessellschaft", http://archive.org/details/n09mitteilungen57stuoft, Wien, 1914, p. 412.
N. Docan, op. cit„ p. 1265, în nota 1, din care cităm cele de mai sus, nu dă şi titlul, locul şi
anul publicării „notiţei" - care are totuşi două părţi! - n. n.
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nu se regăseşte şi cea care ne interesează în acest moment. Faptul
nu reproduce titlul complet al hărţilor respective şi, mai ales, ezitările şi greşelile
făcute la trimiterile explicative (a se vedea aceeaşi pagină 1265 şi notele de subsol)
ne fac să ne îndoim că le-a văzut personal: mai degrabă putem să presupunem că,
în aceste cazuri, cel puţin, s-a mulţumit să reproducă, pur şi simplu, informaţiile
din „notiţa" lui Josef Paldus.
La fel stau lucrurile şi cu E. von Nischer-Falkenhof ( 1937). Judecând după
bibliografia pe care o menţionează - şi avem în vedere, mai întâi, catalogul de hărţi
prezentat de Arhivele Militare din Viena la expoziţia ocazionată de cel de-al
VII-iea Congres Internaţional de Istorie de la Varşovia (1933), apoi lucrările
conaţionalului său, Josef Paldus şi, în sfârşit, propria sa lucrare, publicată cu câţiva
ani mai înainte ( 1925) -, presupunem că el trebuie să fi cunoscut mai multe hărţi
ale Bucovinei (ca, de exemplu, Harta Mieg, în 72 de secţiuni, citată de Josef
Paldus, poate şi pe cea a lui Otzellowitz), dar se mulţumeşte să selecteze doar
Harta Buschel, în 71 de secţiuni.
Nu mai puţin relevant, în contextul comentariilor generale de mai sus, ni se
pare faptul că Harta topografică a Cercului Bucovina nu numai că nu este descrisă,
dar nici măcar menţionată în două valoroase lucrări, cu subiecte din evoluţia
cartografierii teritoriului ţării noastre: România în izvoare geografice şi cartografice
(M. Popescu-Spineni, 1978, în care autorul extinde semnificativ perioada de
referinţă a propriei sale teze de doctorat) şi Geografia Moldovei reflectată în
documentele cartografice din secolul al XVIII-iea (teză de doctorat, V. Băican,
1996). Ştim sigur că M. Popescu-Spineni a cercetat arhivele din Berlin, unde, în
mod oarecum neaşteptat, a descoperit cea mai veche hartă a Bucovinei, dar este
aproape la fel de sigur că niciunul dintre cei doi autori nu a avut posibilitatea să se
documenteze în arhivele vieneze.
le

nominalizează,

că

Identificarea

şi

analiza surselor

informaţionale

Cea dintâi sursă identificată de noi care face referire la o hartă a Bucovinei
de Otzellowitz în 1790 este Evoluţia habitatului uman în bazinul
hidrografic Soloneţ din paleolitic până la sfârşitul secolului al XVIII-iea (teză de
doctorat, Mugur Andronic, 1997).
Pe moment, informaţia ni s-a părut puţin credibilă, pentru că: nu se citează
titlul propriu-zis al hărţii (acesta este înlocuit cu ceea ce pare a fi, mai degrabă, o
explicaţie făcută în nume propriu de Mugur Andronic, referitoare la denumirea
teritoriului reprezentat, Bucovina), nu ni se spune pe ce bază i se atribuie lui
Otzellowitz şi s-a stabilit anul, lipsesc alte date certificante importante, uzuale în
astfel de situaţii (natura reprezentării cartografice utilizate - originală sau copie,
locul şi fondul unde se află, scara de proporţie, numărul de secţiuni, cromatică,
foaie de titlu, schelet, legendă etc.).
Autorul (muzeograf la Muzeul de Istorie din Suceava) nu sesizează că, pentru
a atrage atenţia cititorilor interesaţi, ar fi trebuit să precizeze că harta în discuţie nu
realizată
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a lui Otzellowitz, Harta celor cinci districte
tot în anul 1790 (fig. 1), lăsând impresia că nu o cunoştea.
Nu mai puţin utilă ar fi fost şi o altă precizare, şi anume că primul dintre cele cinci
districte moldoveneşti, Suceava, nu cuprindea şi oraşul omonim şi că nu făcea parte
din Bucovina.
Formula obişnuită folosită de Mugur Andronic pentru a o cita este „harta
Otzellowitz" (cu sau - cel mai adesea-, fără indicarea anului: p. 16, 79, 133, 135,
138, 148, 151 ), şi doar în două locuri (p. 39 şi în nota de subsol nr. 16, bine
„ascunsă", de la p. 16) autorul menţionează că ea ar reprezenta „Bucovina propriu-zisă"
(?!). Nici în reproducerile de la paginile 185 şi 186 (transpuse şi pe coperţi)
lucrurile nu stau mai bine, în sensul că titlurile sunt foarte vagi şi aproximative:
Harta VI: Hartă Hora von Otzellowitz şi, respectiv, Harta VII: Hartă Hora von
Otzellowitz, în loc să se menţioneze numărul de ordine al secţiunilor în cauză şi că
ambele au ca sursă aceeaşi hartă Otzellowitz a Bucovinei, şi nu două hărţi diferite.
După părerea noastră, toate cele de mai sus conduc la ideea evidentă că,
procurând şi aflându-se într-adevăr în posesia unei copii xerox alb-negru a hărţii
Otzellowitz a Bucovinei (inventariată în colecţiile muzeului sucevean), cum aveam
să constatăm ulterior, şi valorificând una sau mai multe dintre secţiunile ei,
Mugur Andronic (ca de altfel, după cum vom arăta în continuare, şi E. I. Emandi şi
C. Şerban, în 1983) nu a avut la dispoziţie şi pagina de titlu, pentru a extrage de pe
ea toate indicaţiile lămuritoare necesare. Procurându-şi doar foaia sau foile care îl
interesau, s-a rezumat la analiza exclusivă a acestora.
Pe de altă parte, fără îndoială, cu toate carenţele semnalate, acest prim izvor a
avut meritul de a ne stârni curiozitatea şi a ne ţine trează atenţia asupra
eventualităţii identificării ulterioare a noi informaţii privind o asemenea hartă.
Şi astfel de informaţii nu au încetat să ne parvină şi să se sedimenteze peste
celelalte. Ne referim, mai întâi, la „lista de hărţi Cojoc", în care se indică - selectiv,
desigur -, trei dintre hărţile aflate în Arhiva de Război din Viena, databilă, pe baza
chitanţelor anexate, 1983 (fig. 3). Prin urmare, deşi cronologic este cea dintâi sursă
explicită cu privire la o a treia hartă Otzellowitz, şi anume Harta topografică a
Cercului Bucovina, noi am identificat-o ulterior lucrării publicate de Mugur Andronic.
Lista în discuţie provine din fondul documentar personal al istoricului şi
geografului E. I. Emandi, pe atunci director adjunct al Muzeului Judeţean Suceava:
după toate probabilităţile, la iniţiativa acestuia, în condiţii de oportunitate pe care
nu le cunoaştem, Nicolai Cojoc (o persoană pasionată de istorie şi numismatică,
care frecventa cercul muzeografilor suceveni), a obţinut lista în discuţie (sau a
întocmit-o personal: dovadă ar fi greşelile de transcriere) şi a procurat totodată
copii xerox, copii foto şi diapozitive de pe unele dintre hărţile pe care le-a consultat
la Arhivele din Viena. Că toate acestea au ajuns la cel care le-a solicitat (fără să fi
fost vreodată înregistrate oficial la muzeu), o dovedeşte nu doar prezenţa listei şi
chitanţelor aferente între actele personale din biblioteca lui E. I. Emandi, ci şi
faptul că în acelaşi an, în mare grabă, publică (cu greşeli regretabile) una dintre

trebuie

cu

moldoveneşti, realizată
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foile pe care le primise, desigur, de puţin timp 7, „lipind-o" pur şi simplu la sfârşitul
lucrării şi fără să facă niciun comentariu sau vreo precizare în text cu privire la ea.

I
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hărţi

după

aflate în Arhivele de Război ale Austriei („lista Cojoc") şi factură
originalele provenite din fondul documentar personal E. I. Emandi).

După părerea noastră, „lista Cojoc", despre care am aflat cu totul întâmplător
pe care am avut ocazia să o consultăm la mulţi ani de la dispariţia prematură şi
tragică a lui E. I. Emandi ( 1996), merită o analiză atentă, datorită informaţiilor
concrete şi aproape complete pe care le deţine.
Dacă informaţia cu privire la harta de la poziţia nr. 1 este puţin importantă
(deoarece se referă la binecunoscuta hartă a lui Otzellowitz, Schiţa sau ridicarea
originală a celor cinci districte moldoveneşti [. ..]), lista este foarte preţioasă
datorită detaliilor referitoare la harta de la poziţia 2. Astfel, în ea se precizează
fondul de arhivare şi adresa lui, cota de inventariere (B IX a 432), titlul şi numărul
de secţiuni (Harta topografică a Cercului Bucovina întocmită în 55 secţiuni trad. n.), scara de proporţie (1 : 28 800) - în stânjeni austrieci, existenţa separată a
unei foi de titlu şi a unei foi-schelet şi faptul că 14 secţiuni au „clape" (extensii
pliate), după cum menţiunea despre existenţa unei legende (explicaţii a culorilor)
şi

7

E. I. Emandi, C. Şerban, op. cit., fig. 14.
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sugerează în mod indubitabil policromia originalului (la fel cum erau şi alte hărţi
austriece la scară mare ale Bucovinei, realizate anterior anului 1790). De altfel,
policromia este demonstrabilă şi cu ajutorul unui diapozitiv din acelaşi fond
E. I. Emandi, în care se reproduce una din secţiunile hărţii.
Din păcate, după cum se vede, lista nu conţine numele autorului şi nici anul
realizării la nici una dintre hărţile pe care le conţine.
Nu mai puţin demnă de reţinut este informaţia legată de harta de la poziţia 3,
Harta Cercului Bucovina (cota B IX a 433): asemănarea titlurilor (lipseşte doar
termenul „topografică") şi succesiunea cotelor conduc la presupunerea foarte
plauzibilă că este vorba de o reducţie (la scara 1 : 72 OOO) a hărţii de la numărul 2,
reducţie care i-ar putea fi atribuită, eventual, tot lui Otzellowitz.
În sfârşit, „lista Cojoc" ne mai oferă o oportunitate: în absenţa ei, n-am fi
avut niciun motiv să ne îndoim de corectitudinea informaţiilor pe care le fumizează
E. I. Emandi şi C. Şerban (1983) ca explicaţii la figura 14, citată mai sus şi având
titlul Harta Bucovinei de la sfârşitul secolului al XVIII-iea (in 55 secţiuni), fond
Arhivele de război din Viena, B III, a/I80. Dincolo de faptul că ceea ce s-a
reprodus nu este harta, în totalitatea sa, ci doar un fragment, cei doi autori, citind şi
reproducând neatent lista, inversează în mod supărător datele hărţilor de la poziţiile
1 şi 2: în realitate, după cum lesne se poate observa, cota indicată ca fiind a „Hărţii
Bucovinei" (B III, a/180) este, de fapt, cota hărţii intitulate Brouillon ader Original
Aufnahme der fiinf Moldauischen Districten [Schiţa sau ridicarea originală a celor
cinci districte moldoveneşti]. Confuzia între hărţile Otzellowitz este evidentă.
A treia sursă, foarte recentă, este Proiectul Der Franziszeische Kataster al
Universităţilor din Klagenfurt şi lnnsbruck (2008-2011 ), sursă accesată de noi în
anul 2011, pe când am început să lucrăm la nota de faţă.
Fără să-şi propLmă, pentru faza de start, observaţii analitice, proiectul celor
două universităţi austriece, realizat prin consultarea directă a arhivelor vieneze,
ne-a fost deosebit de util, prin faptul că (într-o listă bibliografică, disponibilă
on-line) oferă cele mai complete informaţii tehnico-cartografice privitoare la hartă
şi, respectiv, că este singura care indică, în mod credibil, autorul şi anul 8 :
TOPOGRAPHISCHE BUKOWINER KREIS-CARTE welche aus denen unter
der Direction des deutsch-banatischen Griinz-Regiments-Hauptmann Hora von
Otzellowitz oeconomisch aufgenommenen Original-Grundrissen reducirt und
zusammengesetzt worden, bestehend in 55 Sectionen worinnen alle Dominien
Abteilungen und Grundgattungen ersichtlich, 55 gez. Bliitter mit 1 Skelett,
1:28 800 (o. O. 1790 [HARTA TOPOGRAFICĂ A CERCULUI BUCOVINA,
realizată economic prin reducerea şi asamblarea schiţelor originale, sub conducerea
căpitanului Hora von Otzellowitz de la regimentul german de graniţă din Banat,
constând din 55 secţiuni, în care sunt evidenţiate toate părţile componente ale

Traducerea a fost efectuată de colega noastră, doamna lector univ. dr. Joana Rostoş, de la
Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine, Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, căreia îi
mulţumim şi pe această cale.
8
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toate categoriile fondului funciar; 55 foi desenate, cu un
schelet, 1:28 800 (fără indicarea locului; anul 1790)].
Precizia şi gradul detaliat al informaţiilor (titlul, autorul, numărul secţiunilor
componente, existenţa scheletului, scara de proporţie, anul etc.) ne fac să credem că
toate acestea sunt reproduse direct după o eventuală inscripţionare prezentă pe
hartă. Această inscripţionare ar putea să apară distinct, separat, pe ceea ce „lista
Cojoc" menţionează ca „foaie de titlu", dar întrucât Der Franziszeische Kataster nu
atestă o asemenea foaie, presupunem mai degrabă că Otzellowitz a procedat la fel
ca în cazul celeilalte hărţi ale sale din 1790 (fig. 1): a înscris titlul chiar pe prima
secţiune din setul de 55, care reprezintă teritoriul Bucovinei, într-un colţ liber al ei.
După părerea noastră, prima parte a parantezei aparţine totuşi celor care au
postat titlul pe Internet, dorind să indice, prin prescurtarea „o. O." („ohne Ort'',
adică „fără loc"), că nu se poate preciza localitatea în care a fost finalizată harta.
În sfârşit, ultimele informaţii cu privire la Harta topografică a Cercului
Bucovina le-am identificat şi extras chiar în faza de definitivare pentru tipar a notei
de faţă. Ele provin din două atlase istorice - cel al oraşului Suceava (2005) şi cel al
oraşului Siret (201 O).
În esenţă, aceste informaţii le confirmă pe cele din celelalte surse. Astfel, lista
de provenienţă a hărţilor, titlul şi notaţiile de la fig. 1 din Atlasul oraşului Suceava
confirmă titlul, cota (B IX a 432) şi locul de arhivare indicate în „lista Cojoc", după
cum lista de provenienţă, cota (B IX a 433) şi scara de proporţie (1 : 72 OOO),
indicate pentru fig. 9 din Atlasul oraşului Siret ne demonstrează şi ele că „lista
Cojoc" este corectă şi, mai mult decât atât, că Harta topografică a Cercului
Bucovina, realizată în 1790 la scara 1 : 28 OOO, a avut şi o variantă la o scară de
2,5 ori mai mică, 1 : 72 OOO, rezultată printr-o operaţiune de reducţie, efectuată în
acelaşi an.
În cele două atlase s-au strecurat, totuşi, şi câteva omisiuni şi greşeli oarecum
surprinzătoare, dacă avem în vedere că autorii care s-au ocupat de ilustraţiile
cartografice au avut posibilitatea să se documenteze la Arhivele din Viena sau în
orice caz au obţinut copiile şi informaţiile aferente direct din această sursă.
Aşa, de exemplu, nu toate titlurile sunt redate în formă completă (absolut
necesară pentru identificare, atribuire şi evitarea confuziilor, în anumite cazuri: de
exemplu, în Atlasul oraşului Siret, la fig. 1, şi în Atlasul oraşului Suceava, la fig. 9,
se indică vag: Harta Bucovinei (hărţile Bucovinei sunt multe! - n. n.), în loc de
Harta topografică a Cercului Bucovina şi nu se indică numerele de ordine ale
secţiunilor utilizate. Apoi, deşi în titlul Planşei II din Atlasul oraşului Siret se
menţionează scara corectă ( 1 : 28 800), în lista de provenienţă se indică 1: 70 OOO
(o altă eroare, intenţia fiind să se scrie 1 : 72 OOO, care aparţine însă hărţii din
fig. 9), confuzie din care rezultă aproape automat încă o greşeală: că hărţile de
origine pentru figura 9 şi planşa II ar avea aceeaşi cotă (B IX a 433), ceea ce nu
este adevărat.
Adăugăm, tot din Atlasul oraşului Siret, că, pentru figura 8, nu se apelează la
originalul existent în ţară la Arhivele Naţionale din Bucureşti, ci la cel din arhivele
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vieneze, şi mai ales faptul că titlul hărţii din aceeaşi figură este redat sub forma
Theil des Bukowiner Districts (expresie obişnuită prin care se indică, la fiecare
secţiune, cărei unităţi politico-administrative îi aparţine, integral sau parţial,
teritoriul reprezentat pe ea: Bucovinei sau ţărilor şi provinciilor vecine - Moldova,
Galiţia, Pocuţia, Maramureş sau Transilvania; în cazul de mai sus s-a indicat „Parte
a Districtului Bucovina"), în timp ce titlul corect ar fi trebuit să fie Plans des
Bukowiner Districts bestehend in 72 Sections [ ... ].

Câteva scurte comentarii pe marginea surselor informaţionale
Dacă

fiecare dintre cele patru surse identificate, luate separat, poate fi
mai mult sau mai puţin, neconcludentă, împreună se
constituie într-un corpus pe deplin convingător, care lămureşte, prin coroborare,
toate întrebările ridicate de această hartă, practic necunoscută, până acum.
considerată deficitară şi,

Două observaţii

asupra titlului

1. În ciuda termenului utilizat în prima parte a titlului ei, harta în discuţie nu
este o hartă „topografică" propriu-zisă (în sensul larg acceptat astăzi), pentru
simplul motiv că nu îşi propune să redea o caracteristică de bază a reliefului, şi
anume altimetria, specifică planurilor topografice şi hărţilor topografice de mai
târziu (nu are nici curbe de nivel, nici cote). Faptul nu trebuie să ne contrarieze,
totuşi, dacă avem în vedere că, în secolele XVIII-XIX, în cercurile inginerilor
cartografi şi ale istoricilor, termenul „topografie" nu era centrat atât de pronunţat
pe relieful suprafeţei terestre, ci circula cu o accepţie mult mai largă, în
concordanţă, la urma urmei, şi cu etimologia lui: „descrierea locurilor" sau, prin
extensiune, „descrierea suprafeţei Pământului", cu toate componentele naturale şi
umane ce se află pe ea. În acest sens, titlurile şi caracterul complex al conţinuturilor
a două lucrări din epocă sunt cât se poate de edificatoare: Topographie der
Bukowina [ ... ] [Topografia Bucovinei]9 şi Topographische Beschreibung und
militiirische Anmerkungen iiber die Buccoviner District" [Descrierea topografică şi
observaţii militare asupra Districtului Bucovina] 10 •
La acestea se poate adăuga şi descrierea, în două volume, care însoţeşte harta
lui Otzellowitz Brouillon oder Original Aufnahme der fonf Moldauischen Districten
[ ... ] ( 1790), descriere intitulată, de asemenea, Topographische Beschreibung [ ... ].
2. A doua precizare are în vedere pe cititorii fără o pregătire istorică aprofundată
şi se referă la semnificaţia unui alt termen din titlu, şi anume cel de „Cerc".
Daniel Werenka, Topographie der Bukowina [... ][Topografia Bucovinei], Cernăuţi, 1895.
von Mieg, Topographische Beschreibung und militărische Anmerkungen iiber die
Buccoviner District" [Descrierea topografică şi observaţii militare asupra Districtului Bucovina],
1776; publicat de Johann Polek în „Jahrbuch des Landesmuseums", V, 1897.
9

°Fr.

1
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Deşi, conform dicţionarelor, în limba germană, termenul „Kreis" este
sinonim cu „Bezirk" sau „District" şi se poate traduce prin „ţinut", „district",
,judeţ'', „cerc", noi credem că în acest caz special trebuie preferată ultima variantă.
Opţiunea poate fi susţinută prin argumentul că Bucovina, ocupată de Imperiul
Habsburgic la 1774 şi beneficiară, timp de 11 ani ( 177 5-1786), a unui statut de
district de sine-stătător (cu administraţie militară), în anul 1786 a fost integrată şi a
căpătat statutul politico-administrativ de cerc (s. n.) administrativ în cadrul
provinciei imperiale Galiţia. Acesta este termenul românesc corespondent pentru
cel german „Kreis", utilizat ca oficial în marea majoritate a lucrărilor noastre de
istorie, mai vechi sau mai noi 11 •
Un argument, indirect, dar cât se poate de convingător, este faptul că în
varianta franceză a unei hărţi austriece din epocă, Harta Regatului Galiţiei şi
Lodomeriei, cu Bucovina (1786), în titlul planşei care reprezintă Bucovina,
termenul Kreis este tradus tot prin „Cercle" (Carte du Cercle de Bukovine) 12 •

O Întrebare

şi

un

răspuns

O întrebare vine firesc: de ce, la doar câţiva ani de la finalizarea precedentei
a Bucovinei, la scară foarte mare ( 1 : 28 800), extrem de bogată în elemente
de conţinut, policromă, de mare lizibilitate şi estetică, şi anume Plans der
Bukowiner Districts bestehend in 72 Sectionen [Planul Districtului Bucovina
compus din 72 secţiuni] 13 , administraţia austriacă a considerat necesară o nouă
ridicare a Bucovinei, la aceeaşi scară? Ce realităţi ale terenului s-ar fi putut
modifica atât de mult într-o perioadă atât de scurtă sau, mai degrabă, ce obiective
noi şi stringente se impuneau acum?
După părerea noastră, răspunsul este următorul: dacă Planul Districtului
Bucovina Întocmit În 72 secţiuni ( 1778) era în esenţă o hartă generală, care acorda
totuşi o atenţie prioritară elementelor politice şi strategico-militare (dovadă
conţinutul legendei), Harta topografică a Cercului Bucovina ( l 790) introduce,
pentru prima oară, la scara întregii provincii, o nouă categorie de elemente de
conţinut, de natură economică, administrativă şi fiscală, dar nici ea nu le
evidenţiază pe acestea, la legendă: limitele vetrelor de aşezări şi hotarele moşiilor
sau proprietăţilor din Bucovina, aşa cum se schiţau ele la momentul 1790 (fig. 4).
Într-adevăr, încă de la începutul anului 1781 - un an de referinţă pentru
sistemul funciar, la iniţiativa guvernatorului militar al Bucovinei, generalul Carol
hărţi

11

Ion Nistor, Istoria Bucovinei, editie de Stelian Neagoe, Bucureşti, Editura Humanitas, 1991,

p.l,Sl 1!·va.
. v·1ctona
· parase h.1va Batanuc,
·
Şb
·
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1·s·
ă •
ez1
er an oragomirescu,
I asu oraşu u1 trei, ap rut m
Seria A - Moldova - a Atlaselor istorice a oraşelor din România, editat sub egida Academiei Române
de către Comisia de Istorie a Oraşelor din România; lucrare bilingvă (română-germană), Bucureşti,
Editura Enciclopedică, 2010, p. XIl/12, şi lista de provenientă a hărţilor, respectiv titlul şi alte
precizări pentru harta din fig. 16.
13
I. losep, op. cit., partea I , li, III; I. losep, C. E. Ursu, Simona Palagheanu, op. cit.
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von Enzenberg, se înfiinţează Comisia Imperială Aulică, însărcinată cu cercetarea
şi clarificarea complicatelor relaţii juridice şi cu inventarierea şi delimitarea tuturor
14
proprietăţilor din provincie • Scopul acestor măsuri era unul cât se poate de
pragmatic: reglementarea modernă, de tip capitalist, a fiscalităţii funciare, prin care
administraţia austriacă dorea să obţină noi şi importante venituri şi care a început
15
să funcţioneze în scurtă vreme, mai exact din 1786 • Un prim obiectiv al comisiei
a fost lămurirea regimului proprietăţilor celor 23 de aşezăminte ecleziastice
(1 O mănăstiri şi 13 schituri), care ocupau peste jumătate din suprafaţa totală a
Bucovinei. Pentru rezolvarea lui, în 11 decembrie 1781, Enzenberg înaintează un
nou memoriu, aprobat de împăratul Iosif al Ii-lea cu mare rapiditate (25 decembrie
1781 ), prin care s-a decretat secularizarea vastelor domenii agrosilvice ecleziastice,
trecerea lor sub controlul şi administrarea statului şi începerea „încamerării" lor
(cartografierea şi înregistrarea cadastrală - n. n.). Aceste măsuri au fost finalizate
prin crearea, în 19 iunie 1783, a Fondului Religionar Greco-Oriental al Bucovinei,
în calitate de proprietar al latifundiilor secularizate.
În acelaşi spirit a fost decis şi rezolvat statutul funciar al teritoriilor
aparţinând oraşelor şi celor două ocoale, Câmpulung Moldovenesc şi Câmpulung
Rusesc (din bazinul Ceremuş-Putila), care au devenit domenii ale statului
(„domenii camerale").
Foarte migăloase şi dificile s-au dovedit astfel de operaţiuni în cazul
proprietăţilor boiereşti, al celor aflate în proprietatea devălmaşă a locuitorilor
(proprietăţi comunale, săteşti) şi mai ales al celor mai mici, ţărăneşti. Dificultatea
venea nu doar de la numărul lor mare, ci şi de la complicatele situaţii juridice: de
regulă, proprietarii nu posedau şi nu puteau prezenta acte de dobândire şi
hotărnicire, atestarea făcându-se conform „obiceiului pământului", prin declaraţii
ale bătrânilor satelor şi ale martorilor megieşi.
Concret, modul de lucru era următorul: după ce Comisia Aulică rezolva
aspectele juridice şi litigioase şi delimita proprietăţile pe teren, specialiştii
topografi, desemnaţi special în 1786, le reprezentau pe hărţi, separat pentru fiecare
comună.

După cum se vede, dacă iniţial cele două categorii de lucrări erau decalate
(Comisia Aulică a început să lucreze din 1781, în timp ce cartografierea s-a
demarat abia în 1786), în faza finală ( 1786--1788) ele s-au suprapus. Important de
reţinut este faptul că, tot în această fază finală, Ordonanţa imperială din 22 martie
1787 a adus modificări semnificative în regimul proprietăţii rurale, care au trebuit
să fie imediat concretizate în mod oficial, atât scriptic, cât şi cartografic: toate
terenurile, care se găseau la data respectivă în folosinţa clăcaşilor, aveau să fie
scoase de sub puterea de dispunere a marilor proprietari (boieri, mănăstiri), să fie
delimitate şi să devină „pământuri ţărăneşti" sau „rusticale", aflate în stăpânirea şi
14

Jon Nistor, op. cit., p. 26, 36--37, 60--61; Mihai lacobescu, Din istoria Bucovinei, voi. I
( 1774-1862), Bucureşti, Editura Academiei Române, 1993, p. 122, 182, 187-196)
15
Ion Nistor, op. cit., p. 63.
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administrarea comunelor rurale (abia în 1835 o parte din ele au trecut efectiv în
proprietatea individuală a sătenilor), iar moşiile boiereşti să fie declarate
16
„pământuri domini cale" •
În acest fel, treptat, satele devin unităţi administrative cu personalitate
juridică, cu atât mai mult cu cât încă din 1783 aveau peceţi proprii.
Misiunea conducerii lucrărilor de cartografiere i-a revenit inginerului
topograf Johann Budinsky, chemat anume în acest scop din Ungaria, şi a fost
îndeplinită în numai doi ani, 1786-1788 17 •
Din păcate, hărţile Budinsky nu sunt cunoscute şi nu au făcut obiectul unor
studii analitice de detaliu, nici la noi şi, din câte cunoaştem, nici din străinătate.
Singura sursă care le menţionează, oferind şi câteva date generale, este cea citată
mai sus: foarte puţinii cercetători de mai târziu 18 nu fac decât să reia aceste
infonnaţii şi să le repună în circulaţie, fapt care îşi are, totuşi, importanţa lui. De
aceea, pentru descrierea lor, noi înşine suntem nevoiţi să ne rezumăm la aceeaşi
sursă.

În ceea ce priveşte necunoaşterea lor de către doi reputaţi cercetători, M.
Popescu-Spineni (1978) şi V. Băican ( 1996), explicaţia este uşor de găsit: din
listele bibliografice anexate lucrărilor lor de bază lipseşte D. Olinescu, respectiv
lucrarea Chărţile Bucovinei ( 1896). Pentru cel dintâi, afirmaţia trebuie totuşi
amendată, în sensul că într-un articol publicat cu 35 de ani mai înainte ( 1943),
citează şi valorifică lucrarea lui D. Olinescu, dar în mod inexplicabil nu reţine
infonnaţiile cu privire la hărţile Budinsky şi nu le preia în lucrarea din 1978.
Până în prezent, hărţile Budinsky nu au fost semnalate în niciun fond
documentar sau arhivă din România. Ştim doar, graţie lui D. Olinescu (care,
descriindu-le, înseamnă că le-a şi văzut) că exemplarele originale se aflau la
Arhivele Ministerului de Război din Viena, iar dubletele lor - la Arhivele din
Cernăuţi.

Autorul citat nu le menţionează scara de proporţie, ci doar că sunt „cele mai
detaliate" hărţi ale Bucovinei, de unde deducem că trebuie să fi avut scară mare
(posibil 1 : 2 800, dacă ţinem cont de corespondenţa scărilor austriece şi de scările
hărţilor cadastrale de mai târziu).
Aprecierile că erau „diforme" şi că se deosebeau mult de hărţile militare
austriece „de astăzi" (sfârşitul secolului XIX - n. n.) trebuie înţelese corect: desigur
că, precedând cu aproximativ 100 de ani primele hărţi topografice propriu-zise, ele
prezentau anumite deformări, iar în ceea ce priveşte conţinutul (impus de scopul
cadastral şi fiscal), nu ne putem aştepta să aibă reprezentat relieful (cote, haşuri,
curbe de nivel), ca hărţile topografice.
În aceeaşi ordine de idei, trebuie corectată şi afirmaţia că „pentru fiecare
comună s-a făcut câte o hartă sau mai multe" - s. n.: fiecare comună avea o singură
16

17

18

Ion Nistor, op. cit., p. 60; Mihai Jacobescu, op. cit., p. 122.
D. Olinescu, op. cit., p. 7.
Mihai Jacobescu, op. cit., p. 188.
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comunelor cu suprafaţă mare se puteau compune din mai
racordabile (foi), ceea ce este cu totul altceva.
În sfârşit, putem subscrie întrutotul la opinia lui Dionisie Olinescu conform
căreia, prin detalierea, minuţiozitatea cu care au fost lucrate şi caracterul color,
hărţile Budinsky reprezintă icoane fidele ale comunelor, de un nepreţuit interes
istoric şi geografic, căci pe baza lor se poate deduce starea socio-economică a
comunităţilor din Bucovina în a doua jumătate a secolului al XVIII-iea. De aici
rezultă că eforturile de a le accesa şi analiza ar fi pe deplin justificate.

topografică

a Cercului Bucovina [„.] (H. von Otzellowitz, 1790)- reproducere
a unui fragment din secţiunea care cuprinde oraşul Cernăuţi şi împrejurimile
(după copia xerox alb-negru aflată la Muzeul Naţional al Bucovinei, Suceava;
a se observa limitele vetrelor şi hotarele moşiilor).

Fig. 4. Harta

demonstrativă
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A vând în vedere subiectul notei noastre, faptul că am insistat atât de mult pe
aspectele de mai sus poate părea exagerat. În realitate, numai în acest fel se poate
înţelege cum s-a născut Harta topografică a Bucovinei şi care au fost cele două
premise de la care a plecat şi pe care ea le-a integrat: activitatea Comisiei Aulice şi
cea a echipei Budinsky.
Importanţa hărţii

topografice a Cercului Bucovina

Cronologic, Harta topografică a Cercului Bucovina ( 1790) se încadrează în
partea finală a aşa-zisei etape a ridicărilor cartografice austriece tereziano-iosefine
(1763-1790).
După Planul Districtului Bucovina compus din 72 secţiuni [„ .], ridicat între
anii 1773-1775 şi definitivat în 1778 (I. Iosep, C. E. Ursu, Simona Palagheanu,
2011 ), ea este o nouă „radiografie" a peisajului Bucovinei, de mare minuţiozitate.
Folosită comparativ cu hărţile austriece anterioare, face posibilă descifrarea
dinamicii realităţilor din teren în intervalul 1773-1 790, iar prin reprezentarea
limitelor vetrelor de aşezări şi de proprietăţi, poate fi considerată prima hartă
cadastrală de ansamblu a Bucovinei (scara 1 : 28 800) - s. n.
A vând la origine, foarte probabil, hărţile Budinsky, dar şi „schiţele originale
realizate sub conducerea căpitanului Hora von Otzellowitz", schiţe care, aşa cum se
spune în subtitlu (a se revedea traducerea) au fost „reduse şi asamblate'', Harta
topografică a Cercului Bucovina trebuie să fi stat, la rândul ei, la baza lucrărilor
cadastrale de detaliu ulterioare (secolul al XIX-iea), finalizate prin întocmirea
planurilor cadastrale propriu-zise ale unităţilor administrative de nivel inferior,
numite comune rurale şi comune urbane, la scară foarte mare (I : 2 800).
Locul unde poate fi

consultată

Harta

topografică

a Cercului Bucovina

Originalul (color) se găseşte la Arhivele de Război din Viena/Austria (număr
de înregistrare B IX a 432), iar o copie xerox alb-negru, fără pagina de titlu şi
schelet, la Muzeul Naţional al Bucovinei, Suceava (Fondul Hărţi). De pe aceasta
s-a realizat, din câte ştim, şi o versiune electronică.
După verificările noastre, se pare că în nicio altă instituţie sau fond arhivisticdocumentar din România, inclusiv în cele care posedă alte hărţi ale Bucovinei, nu
există Harta topografică a Cercului Bucovina, nici sub formă de original şi nici
măcar sub formă de copie.
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RECENSĂMINTELE POPULAŢIEI BUCOVINEI

DIN ANII 1880-1910

ŞI

1930

CONSTANTIN UNGUREANU

Die Volkszahlungen in der Bukowina
in den Jahren 1880-1910 und 1930
(Zusammenfassung) •
Die osterreichischen Volkszăhlungen in der Periode 1880--1910 bilden eine
sehr wertvolle dokumentarische Quelle fiir die Kenntniss und Forschung der ethnischdemographischen Vorgănge aus verschiedenen Ortschaften der damaligen Bukowina.
Diese Volkszăhlungen enthalten wichtige lnforrnationen iiber Verwaltungs-, Schul- oder
Kulturinstitutionen aus allen Orten, iiber die Namen kleinerer Dorfer, der Hăusergruppen,
Weiler und Domănen, iiber die Struktur der Grundstiicke und die Anzahl der Haustiere
usw. Die Analyse dieser statistischen Dokumenten erlaubt uns, den ethnischdemographischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Zustand der Bukowina in den
letzten Jahrzehnten osterreichischer Herrschaft genauer zu bewerten. Der Vergleich
zwischen den osterreichischen Volkszăhlungen in den Jahren 1880-1910 und der
rumănischen von 1930 errnoglicht auch eine Analyse der ethnisch-linguistischen und
konfesionellen Entwicklung in der Bukowina nach der Vereinigung mit Rumanien.
Schliisselwiirter und -ausdriicke: Bukowina, Volkszăhlungen, okonomische,
soziale, kulturelle, konfessionelle, ethnisch-demographische und linguistische Entwicklungen.

Populaţia

Bucovinei la mijlocul secolului al XIX-iea

Pe parcursul a 144 de ani de stăpânire austriacă, în Bucovina s-a produs o
a populaţiei, dar şi o modificare substanţială a structurii etnice şi
confesionale, în detrimentul elementului autohton românesc. Dacă la începutul
stăpânirii austriece circa 60-65% din populaţia Bucovinei era românească', atunci,
la mijlocul secolului al XIX-iea, românii reprezentau deja mai puţin de jumătate
din populaţia acestei provincii.
Până la mijlocul secolului al XIX-iea, autorităţile austriece nu au realizat
recensăminte ale populaţiei, care să aprecieze şi structura etnică a locuitorilor

creştere rapidă

• Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.
1
Constantin Ungureanu, Bucovina în perioada stăpânirii austriece 1774-1918, Chişinău,
Editura 2003, p. 38, 239-240.

Analele Bucovinei, XXI, 1 (42), p. 153-180,

Bucureşti,

2014

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

Constantin Ungureanu

154

2

Bucovinei. Istoricul Ion Nistor afirma că, în I 848, în Bucovina locuiau 209 293 de
români şi I 08 907 de ruteni, susţinând că în I 83 de localităţi cu populaţie majoritar
românească locuiau 190 077 de români, iar în 87 de sate rutene locuiau 90 692 de
ruteni. În 35 de sate cu populaţie mixtă locuiau I 9 2 I 6 români şi 18 2 I 5 ruteni 2•
Primele date oficiale despre etniile din provinciile Monarhiei Habsburgice au
fost publicate la mijlocul secolului al XIX-iea. Potrivit datelor statistice prezentate
de Karl Czoernig (editor al Direcţiei statistice administrative din Viena), în 1850 în
Bucovina locuiau 380 826 de persoane, dintre care I 84 718 (48,5%) erau români,
142 682 (37,5%)- ruteni, 25 592 (6,7%)- germani, 11 856 (3,1%)- evrei, 5 586
(I ,5%) - maghiari, 4 008 - polonezi, 2 300 - lipoveni, 2 240 - armeni şi I 844 cehi şi slovaci 3 • Karl Czoernig, însă, nu oferă şi informaţii mai detaliate despre
populaţia Bucovinei pe districte sau localităţi, dar prezintă hotarul lingvistic
româno-rutean şi enclavele rutene din Bucovina4 •
Istoricul Mihai-Ştefan Ceauşu prezintă date privind ponderea românilor,
rutenilor şi germanilor din districtele Bucovinei, valabile pentru anul I 846,
constatând următoarele: „În cele 12 districte judecătoreşti, în care era împărţită
Bucovina, naţionalităţile ocupau următoarea pondere în ansamblul populaţiei: în
districtele Cernăuţi şi Storojineţ, 4/ 5 români şi 1/ 5 germani şi ruteni; în Sadagura,
1
1
/ 2 români şi / 2 ruteni; districtele Zastavna, Coţmani, Vijniţa şi Vaşcăuţi erau
locuite aproape în majoritate de ruteni; în districtele Suceava şi Câmpulung
românii reprezentau mai mult de 3/ 5 , iar germanii şi rutenii ceva mai puţin de 2/ 5 din
totalul populaţiei; în districtele Gura Humorului, 4/ 5 erau români şi 1/ 5 ruteni, în
Rădăuţi, 3/ 5 români, 1/ 5 germani şi 1/ 5 ruteni şi, în fine, în districtul Siret, 2/ 5 erau
români, 2/ 5 ucraineni şi 1/ 5 germani" 5 • Astfel, potrivit acestui document, la mijlocul
secolului al XIX-iea, românii mai constituiau încă circa 80% din populaţia
districtelor Cernăuţi şi Storojineţ, iar în districtul Sadagura, din stânga Prutului,
ponderea românilor şi rutenilor era aproximativ egală. În acelaşi timp, rutenii erau
reprezentaţi în număr mare şi în celelalte districte din sudul Bucovinei.
Pentru perioada următoare, cele mai detaliate sunt datele statistice privind
structura socială, confesională şi naţională a populaţiei din anii I 857 şi I 869,
publicate de Camera de Comerţ şi Industrie din Cernăuţi. În 1857, în Bucovina
locuiau 456 920 de persoane, inclusiv 202 655 (44,3%) români, I 70 983 (37,4%)
ruteni, 35 934 (7,9%) germani, 29 187 (6,4%) evrei, 7 282 (1,6%) maghiari, 3 055
lipoveni, 2 315 armeni, I 120 cehi şi slovaci, precum şi 4 389 persoane de alte
etnii, în principal polonezi 6 . Peste I 2 ani, în 1869, Bucovina avea deja 511 964 de
Ion Nistor, Românii şi rutenii în Bucovina. Studiu istoric şi statistic, Bucureşti, 1915, p. 147.
Karl Czoemig, Ethnographie der ăsterreichischen Monarchie, Wien, I 857, voi. I, p. 74-80.
4
Ibidem, p. 52, 54.
5
Mihai-Ştefan Ceauşu, Evoluţii etno-demografice în Bucovina la sfârşitul sec. al XVIII-iea începutul sec. al XIX-iea, în „Codrul Cosminului'', Suceava, s. n„ nr. 3-4, 1997-1998, p. 103.
6
Hauptbericht und Statistik der Handels- und Gewerbekammer des Herzogthums Bukowina
nebst topographisch-statistischer Darstellung des Kammerbezirkes mit Schlusse des Jahres 1861,
Czemowitz, 1862, p. 104-105.
2

3
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locuitori, dintre care 209 116 (40,8%) erau români, 191 195 (37,3%) - ruteni,
47 754 (9,5%) - evrei, 41 065 (8%) - germani, 8 586 (1,7%) - maghiari, 6 719
(1,3%) - polonezi, 3 043 - lipoveni, 2 650 - cehi şi slovaci, 1 710 - armeni şi 126 alte naţionalităţi 7 •
În 1857, în partea de nord a Bucovinei, românii constituiau circa 71-72% în
districtele Cernăuţi (rural) şi Storojineţ, 39,5% - în districtul Sadagura, situat în
partea de nord a râului Prut, 34,8% - în oraşul Cernăuţi, 22,8% - în districtul
Stăneşti. Ucrainenii (rutenii şi huţanii) locuiau compact în nord-vestul Bucovinei şi
constituiau 98,8% în districtul Putila, aproape 90% în districtele Zastavna şi
Coţmani, 67 ,8% în Stăneşti, 65,5% în Vijniţa, 41,3% în Sadagura, 22,4% în
Cernăuţi (rural), 17,3% în districtul Storojineţ şi 15,6% în oraşul Cernăuţi 8 •
Comparativ cu anul 1857, în 1869 ponderea populaţiei româneşti s-a redus
cel mai mult în capitala Bucovinei şi în districtele Cernăuţi (rural), Storojineţ şi
Siret. În 1869, locuiau la Cernăuţi 33 884 persoane, dintre care 5 999 (17,7%)
români şi 5 831 (17 ,2%) ruteni. În districtul politic Cernăuţi rural (împreună cu
Sadagura) erau atunci 74 367 locuitori, inclusiv 28 315 (38,1%) români şi 35Ol1
(47,1%) ruteni. Districtul Storojineţ avea 54 344 locuitori, dintre care 27 127
(49,9%) români şi 15 842 (29, 1%) ruteni. În districtul Siret locuiau 46 929
persoane, românii constituind 14 339 (30,6%), iar rutenii - 14 881 (31,7%) din
total. Totodată, în districtul Coţmani (cu Zastavna) locuiau doar 1 021 (1,3%)
români, iar în districtul Vijniţa (cu Putila)- 1 281 (2,6%) români 9 •
Aşadar, în anii '60-'70 ai secolului al XIX-lea, ponderea românilor din
Bucovina s-a diminuat de la 48,5%, în 1850, la 40,8%, în 1869, în timp ce
ponderea rutenilor s-a menţinut la un nivel constant, de circa 37,4%. Diminuarea
populaţiei româneşti a fost cea mai însemnată în oraşul Cernăuţi şi în districtele cu
populaţie mixtă Cernăuţi (rural), Siret şi Storojineţ din centrul Bucovinei, iar în
districtele Coţmani şi Vijniţa minoritatea românească fusese aproape în întregime
asimilată. Cauza principală a diminuării ponderii populaţiei româneşti s-a datorat
proceselor migraţioniste din perioada respectivă, dar şi asimilării etnice a
minorităţii româneşti din nordul Bucovinei.
Recensământul populaţiei

din 1880

Începând cu anul 1880, recensămintele austriece au înregistrat etnia locuitorilor
după criteriul limbii de comunicare. În Bucovina, marea majoritate a evreilor,
indiferent dacă erau

cetăţeni

limbă germană; toţi

austrieci sau străini, erau consideraţi drept vorbitori de
lipovenii, deşi vorbeau ruseşte, erau trecuţi la limba de

7

Hauptbericht und Statistik uber das Herzogthum Bukowina for die Periode 1862-1871
(în continuare se va cita Hauptbericht und Statistik der Handels- und Gewerbekammer des
Herzogthums Bukowina), Lemberg, 1872, p. 65---67.
8
Ibidem, p. 104--105.
9
Constantin Ungureanu, op. cit., p. 251.
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conversaţie ruteană; armenii catolici, în marea lor maJontate, se considerau
vorbitori de limbă polonă, iar armenii orientali, care locuiau cu preponderenţă în
sudul Bucovinei, se înscriau la limba de conversaţie română. În ceea ce-i priveşte
pe ţigani, ei acceptau limba de conversaţie a etniei majoritare din localitatea
respectivă, dar erau şi cazuri când ţiganii din unele sate din zona populată compact
de ucraineni se considerau vorbitori de limbă română.
Recensămintele austriece, organizate o dată la zece ani, înregistrau atât
populaţia prezentă (anwesende), cât şi cea pământeană (einheimische). Structura
populaţiei după sex şi după confesiuni era calculată pentru populaţia prezentă, iar
populaţia după limba de comunicare se referea la populaţia indigenă. Din această
cauză, numărul populaţiei după confesiuni nu corespunde cu cel după limba de
comunicare. Cele mai mari diferenţe se consemnau în localităţile urbane sau în
satele unde erau staţionaţi militari.
Comisia Centrală de Statistică a publicat rezultatele desfăşurate ale
recensământului din 1880 pentru Bucovina în 1885, la Viena. Pentru fiecare
comună urbană sau rurală era indicat numărul caselor şi al populaţiei prezente, de
gen masculin sau feminin. Informaţiile după confesiuni şi limba de comunicare
erau incomplete şi se refereau doar la catolici (inclusiv romano-catolici, grecocatolici şi armeni catolici), ortodocşi şi mozaici, respectiv la locuitorii după limba
de comunicare germană, română sau ruteană. La rubrica „alte confesiuni" erau
incluşi protestanţii luterani şi calvini, lipovenii şi armenii gregorieni, iar la rubrica
„alte limbi" erau cuprinşi polonezii, maghiarii, slovacii. Locuitorii de pe domeniile
marilor proprietari (Gutsgebiete) erau prezentaţi separat de cei din sate sau oraşe.
Marea majoritate a domeniilor aparţineau unei singure comune, dar erau şi unele
domenii, precum Hardeggthal sau Vicov din districtul Rădăuţi, care cuprindeau
suprafeţe din mai multe comune. Domenii erau considerate şi unele colonii
germane din zona montană, precum Alexanderdorf şi Katharinendorf (din comuna
Berhomet pe Siret), sau Cârlibaba, Eisenau, Freudenthal, Iacobeni, Luisenthal şi
Pojorâta (din sud-vestul Bucovinei) 10 •
Recensământul din 1880 conţine informaţii detaliate despre numărul caselor
şi populaţiei prezente nu numai din localităţile urbane, comunele rurale şi marile
domenii, dar şi din diferite cătune sau grupuri de case din anumite sate, mai ales
din zona montană. De exemplu, comuna Mihalcea era formată din şase sate
(Mihalcea, Dubova, Perleva, Spasca, Temanca şi Voloca); Vatra Domei cuprindea
târgul cu acelaşi nume şi cătunele (Weiler) Buliceni, Doma-Şara, Gheorghiceni,
Haş, Cabineşti, Moroşeni, Pietros, Popeni şi Rusca; comuna Breaza era constituită
din satele Benia, Breaza, Cocoşul şi Porcescul; Banila Moldovenească era formată
din 12 cătune (Augustendorf, Dunaveţ, Hilcea, Hoiniceni, Coşciuia, Laurenca,
Pantin, Plai, Poliani, Rivna, Soloneţ şi Struhingiu). Seletinul, una dintre cele mai
10

Lănder

Special Orts-Repertorien der im oesterreichischen Reichsrathe vertretenen Konigreiche und
(în continuare se va cita Special Orts-Repertorien, 1885), Bd. XIII, Bukowina, Wien, 1885,

p. 1-26.
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mari comune după suprafaţă din Bucovina, era formată din 19cătune 11 • Prezentarea
denumirilor diferitor sate mici, cătune sau grupuri de case reprezintă o sursă
documentară foarte valoroasă pentru cercetarea toponimiei localităţilor Bucovinei.
Tabelele recensământului respectiv conţin şi informaţii valoroase despre
parohii, şcoli sau alte instituţii de menire socială sau culturală. În oraşul Cernăuţi,
de exemplu, atunci existau două parohii şi un capelanat ortodox, câte o parohie
romano-catolică, greco-catolică, armeana-catolică şi luterană, o universitate, un
gimnaziu, o şcoală reală, alta de meserii, o şcoală normală pentru învăţători şi
învăţătoare, 12 şcoli primare, poştă, telegraf, cale ferată şi erau staţionaţi 998 de
militari activi. Tot atunci, în oraşul Suceava fiinţau două parohii ortodoxe, câte o
parohie romano-catolică, greco-catolică şi armeana-catolică, un gimnaziu, două
12
şcoli primare, poştă, telegraf, cale ferată •
Potrivit recensământului respectiv, în Bucovina existau atunci şapte oraşe
(Cernăuţi, Câmpulung, Rădăuţi, Siret, Suceava, Vaşcăuţi pe Ceremuş şi Vijniţa),
patru suburbii urbane a capitalei Bucovinei (Caliceanca, Clocucica, Horecea şi
Roşa-Mănăsterişte) şi patru suburbii ale oraşului Suceava (Cut, lţcanii Vechi,
Şeptelici şi Zamca), precum şi zece târguri (Boian, Coţmani, Gura Humorului,
Sadagura, Solca, Stăneştii de Jos pe Ceremuş, Storojineţ, Usti Putila, Vatra Domei
şi Zastavna). Cu excepţia oraşului Cernăuţi, cele mai mari oraşe erau Rădăuţi
(11 162 de locuitori), Suceava (10 104), Siret (7 240) şi Câmpulung (5 534), iar
cele mai populate târguri erau Boian (5 476), Storojineţ (5 139) şi Sadagura
(5 O19). În toată Bucovina au fost înregistrate atunci 113 784 de case, locuite de
571 671 de persoane (286 342 de gen masculin şi 285 329 de gen feminin) 13 •
Conform recensământului din 1880, din totalul de 571 671 de locuitori
prezenţi, 404 450 erau ortodocşi, 82 036 catolici (63 691 romano-catolici, 17 589
greco-catolici şi 756 armeni catolici), 67 418 mozaici, 14 199 protestanţi (13 265
luterani şi 934 calvini), 2 801 lipoveni, 686 armeni gregorieni şi 81 de alte
confesiuni 14 • În Bucovina nu exista o distincţie clară între diferite confesiuni şi
etnii. Astfel, ucrainenii, germanii, maghiarii, armenii aparţineau diferitor
confesiuni, iar principalele confesiuni, ca ortodoxă, romano-catolică şi protestantă,
cuprindeau pe reprezentanţii mai multor etnii. Deoarece datele publicate sunt
incomplete, pentru fiecare localitate se poate stabili exact doar numărul locuitorilor
de confesiune catolică, ortodoxă şi mozaică.
În oraşul Cernăuţi, împreună cu suburbiile Caliceanca, Clocucica, Horecea şi
Roşa-Mănăsterişte, au fost înregistraţi 45 600 de locuitori prezenţi, dar numai
44 600 de locuitori indigeni. Din totalul populaţiei prezente, 19 261 (42,2%) erau
11

Ibidem, p. 2, 5, 6, 13, 18.
Ibidem, p. 1, 22.
13
Ibidem, p. 26.
14
Anton Zachar, Die Ergebnisse der Vo/ks- und Viehzăhlung vom 31 Dezember 1900 im
Verg/eich mit denen der Vo/ks- und Viehzăh/ung vom 31 Dezember 1880 und 1890 im Herzogtume
Bukowina, în Mittei/ungen des statistischen Landesamtes des Herzogtume Bukowina, Bd. XI,
Czemowitz, 1907, p. LXVI.
12
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catolici, 14 449 (31, 7%) mozaici, numai 9 650 (21,2%) ortodocşi şi 2 240 (4,9%)
de alte confesiuni, în principal luterani 15 • În alte districte din Bucovina, structura
populaţiei după confesiuni era următoarea:
Populaţia Bucovinei, în 1880, după confesiuni 16
Districtul
Cernăuţi oraş
Cernăuţi rural
Câmpulung
Coţmani
Rădăuţi

Siret
Storojineţ

Suceava
Vijnita
Total

Total
45 600
80 997
38 702
81 087
81 410
49 804
61 344
76 210
56 517
571 671

Catolici
19 261
6 786
5 425
5 045
14 571
11 891
5 443
10 354
3 263
82 039
14,3%

Ortodocşi

9 650
64 258
27 730
69 758
57 554
29 897
48 397
55 082
42 124
404 450
70,7%

Mozaici
14449
9 747
2 694
6 222
5 222
4 592
7 238
6 837
10 417
67 418
11,8%

Alţii

2 240
206
2 853
62
4 063
3 424
266
3 937
713
17 764
3,1°/o

Structura populaţiei după confesiuni era cea mai diversă în localităţile urbane
ale Bucovinei, pe când în zona rurală, marea majoritate a populaţiei era ortodoxă,
cu excepţia satelor locuite de germani, maghiari, polonezi sau lipoveni. După
calculele noastre, în şapte oraşe din Bucovina au fost înregistraţi 88 391 de
locuitori prezenţi sau 15,5% din populaţia totală, dintre care 31 025 (35,1%)
catolici, 30 259 (34,2%) mozaici, 23 707 (26,8%) ortodocşi şi 3 400 (3,8%) de alte
confesiuni. Tot atunci, în zece târguri locuiau 36 258 de persoane, inclusiv 18 280
(50,4%) ortodocşi, 9 659 (26,6%) mozaici, 7 850 (21,6%) catolici şi 469 (1,3%) de
alte confesiuni. Cei mai mulţi catolici (inclusiv greco-catolici şi armeni catolici)
locuiau atunci în oraşele Cernăuţi (19 261 ), Rădăuţi (4 282), Suceava (3 038) şi
Siret (2 224), iar cele mai importante comunităţi mozaice existau la Cernăuţi
(14 449), Sadagura (3 964), Vijniţa (3 847), Suceava (3 750), Rădăuţi (3 452) şi
Siret (3 122). La Vijniţa şi Sadagura, populaţia evreiască constituia 89%, respectiv
79% din totalul populaţiei 17 •
Comparativ cu recensământul din 1869, cele mai mari modificări s-au
consemnat în structura etnică a populaţiei Bucovinei. În 1880, din totalul de
568 453 de locuitori, consideraţi indigeni, 239 690 (42,1 %) s-au declarat vorbitori
de limbă ruteană, 190 005 (33,4%) de română, 108 820 (19,1%) de germană,
18 251 (3,2%) de polonă, 9 887 (1,7%) de maghiară, 1 738 de cehă cu slovacă şi
62 de alte limbi 18 • Recensământul din 1880 a constatat o modificare bruscă, mai ales
la românii şi rutenii din Bucovina. Sate întregi, mai ales din apropierea oraşelor
15

Special Orts-Repertorien, 1885, p. I.
Ibidem, p. 26.
17
Ibidem, p. I, 3-4, 12, 15, 21, 25-26.
18
Leopold Waber, Die zahlenmăj3ige Entwicklung der Vălker Osterreichs, în Statistische
Monatschrift, 41 Jg., Wien, p. 706-707.
16
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Cernăuţi, Storojineţ şi Siret, care încă în 1869 erau considerate ca fiind populate în
majoritate de români, în 1880 au fost apreciate drept sate ucrainene. Structura
populaţiei pe districte era următoarea:

Populaţia Bucovinei, în 1880, după limba de comunicare
Districtul
Cemăuti oraş
Cemăuti rural
Câmpulung
Cotmani
Rădăuţi

Siret
Storojineţ

Suceava
Vi iniţa
Total

Total
44 600
80 688
38 108
81 002
81 272
49 573
61 251
75 487
56 472
568 453

Germană

Română

Ruteană

22 720
10 564
9 875
6 064
17 336
8 296
7 682
15 485
10 798
108 820
19,1%

6 431
16 101
21 944
525
52 288
14 804
29 388
48 356
168
190 005
33,4%

8 232
51 839
6 070
72 626
7 003
18 827
22 919
8 101
44 073
239 690
42,1°/o

După

19

Altele
7 217
2 184
219
1 787
4 645
7 646
1 262
3 545
1 433
29 938
5,3%

cum se poate constata şi din acest tabel, populaţia românească era
în districtele Câmpulung, Rădăuţi şi Suceava din sudul Bucovinei, iar
ucrainenii erau majoritari în Coţmani, Vijniţa şi în partea de nord a districtului
Cernăuţi rural, din nord-vestul provinciei. În două districte din partea centrală a
Bucovinei, nicio naţionalitate nu avea o majoritate covârşitoare. Astfel, în
Storojineţ, 48% din locuitori erau români, faţă de 37,4% ruteni, iar în districtul
Siret, rutenii constituiau 38% şi românii - 29,9% din totalul populaţiei.
Totuşi, în sudul Bucovinei existau mai multe sate cu populaţie majoritar
ucraineană, dar şi în mai multe sate din nord-vestul Bucovinei încă mai locuiau
minorităţi importante româneşti. Potrivit recensământului respectiv, rutenii erau
majoritari în satele Argel, Breaza, Cârlibaba, Ciumârna, Frasin, Gemene, Ostra,
Ruşii Moldoviţei şi Rus pe Boul, toate situate în zona muntoasă din districtul
Câmpulung, dar şi în câteva sate din districtul Suceava (Găureni, Hatna, Călineşti
lenache, Călineşti Cuparencu, Măreţei). Un număr mare de locuitori, vorbitori de
limba ruteană, a mai fost consemnat în satele Cacica, Clit, Danila, Ipoteşti,
Milişeuţii de Sus, Mitocul Dragomirnei, Pătrăuţi, dar şi în oraşele Rădăuţi şi
Suceava20 • Totodată, în nord-vestul Bucovinei au mai fost înregistrate comunităţi
importante de români la Cernauca (188 de persoane), Hliniţa ( 172), Verbăuţi ( 134),
Piedecăuţi (120), Berhomet pe Siret ( 108), Nepolocăuţi (80), Stăneştii de Jos pe
21
Ceremuş ( 51) etc. • În toate satele menţionate, însă, românii erau minoritari, iar în
următoarele decenii şi această minoritate va fi asimilată.

dominantă

19

20
21

Special Orts-Repertorien, 1885, p. 26.
Ibidem, p. 5-7, 12, 14, 21-22.
Ibidem, p. 3-4, 8, 10, 17, 24.
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De remarcat că, în mai multe sate, situate la nord-vest de Storojineţ, un
mare de locuitori s-au declarat români. Astfel, românii erau încă majoritari
la Banila Moldovenească (1 839 români, faţă de 667 ruteni)~ Davideni (1 024, faţă
de 272) şi chiar la Comareşti (542 români şi 446 ruteni). In alte câteva sate din
această zonă, românii constituiau încă o minoritate importantă: la Jadova erau
707 români, faţă de 1 534 ruteni; la Panca - 440 români şi l 212 ruteni; la Căbeşti 228 români şi 496 ruteni; la Costeşti - 218 români şi I 700 ruteni. În următoarele
decenii, în toate satele respective s-a produs o diminuare importantă a ponderii
populaţiei româneşti. Tot atunci, târgul Storojineţ era locuit de 5 115 de locuitori,
inclusiv 2 O14 români, l 993 germani şi evrei, 790 ruteni şi 318 persoane de alte
etnii. Totodată, la Huta Veche au fost înregistraţi 893 de locuitori, dintre care
879 români şi numai 14 germani, ceea ce nu corespunde realităţii, fiindcă acest sat
era locuit în majoritate de germani 22 . În acelaşi timp, în câteva sate mari de lângă
Cernăuţi, precum Ceahor, Corovia, Cuciurul Mare sau Mihalcea, au fost înregistraţi
mai mulţi ruteni decât români 23 .
Structura etnică a populaţiei era diferită în localităţile urbane, unde domina
populaţia vorbitoare de limbă germană. Astfel, în şapte oraşe din Bucovina locuiau
86 715 locuitori, consideraţi indigeni, dintre care 46 781 (53,9%) se considerau
vorbitori de limbă germană, 16 381 (18,9%) erau români, 14 094 (16,2%) - ruteni
şi 9 459 (10,9%) - alte naţionalităţi, în majoritate polonezi. La Cernăuţi, împreună
cu suburbiile urbane, din totalul de 44 600 de locuitori, 22 720 erau germani
(inclusiv evrei), 8 232 - ruteni, 6 431 - români şi 7 217 - alte etnii. În zece târguri
din Bucovina locuiau atunci 35 754 de persoane, inclusiv 12 932 (36,2%) vorbitori
de germană, 10 852 (30,3%) ruteni, 9 861 (27,6%) români şi 2 109 (27,6%) de alte
naţionalităţi. Germanii şi evreii constituiau mai mult de jumătate din populaţie în
toate oraşele mari, dar şi în târgul Gura Humorului. Peste 50% dintre locuitori erau
români doar în oraşul Câmpulung şi în târgurile Boian, Solca şi Vatra Domei.
Localităţile urbane din nord-vestul Bucovinei (Coţmani, Stăneştii de Jos, Vaşcăuţi,
Zastavna) erau populate în majoritate de ucraineni.
număr

Populaţia

Bucovinei în 1890

La sfârşitul anului 1890, a fost organizat un nou recensământ al populaţiei în
toate provinciile Monarhiei Austro-Ungare. Rezultatele detaliate ale acestui
recensământ au fost publicate în 1894, la Viena. Tabelele statistice conţin
aproximativ aceleaşi informaţii ca şi pentru recensământul precedent. Pentru
fiecare localitate se indica numărul caselor, al populaţiei prezente, după sex şi
confesiuni, şi al populaţiei indigene, după limba de comunicare. Ca şi pentru
recensământul precedent, pentru fiecare localitate era prezentat numărul
locuitorilor de confesiune catolică, ortodoxă şi mozaică, respectiv al persoanelor
22
23

Ibidem, p. 17-19.
Ibidem, p. 1-2.
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care recunoşteau germana, româna sau ruteana drept limbă de comunicare. La
rubrica „alte confesiuni" erau incluşi protestanţii luterani şi calvini, lipovenii şi
armenii gregorieni, iar la rubrica „alte limbi" erau cuprinşi şi locuitorii de
24
naţionalitate poloneză sau maghiară .
Tabelele statistice ale recensământului din 1890 conţin şi unele precizări
foarte valoroase. În subsolul tabelelor sunt prezentate informaţii suplimentare,
pentru diferite localităţi, despre numărul locuitorilor de confesiune greco-catolică,
armeana-catolică, protestantă sau lipoveană, respectiv al persoanelor după limba de
comunicare poloneză sau maghiară. Deşi aceste precizări erau incomplete şi nu
cuprindeau familiile sau persoanele izolate din anumite localităţi, de confesiunile
sau naţionalităţile respective, totuşi aceste detalii permit reconstituirea mai exactă a
structurii confesionale şi lingvistice pentru majoritatea oraşelor şi satelor Bucovinei.
Statisticile din 1890 conţin, de asemenea, informaţii despre numărul caselor
şi al persoanelor prezente din diferite sate mai mici sau părţi de sate (Dorftheile),
cătune (Riede, Rotte sau Weiler), colonii şi de pe domeniile marilor proprietari.
Aceste informaţii sunt chiar mai complete şi mai detaliate decât în 1880, iar
numărul cătunelor este foarte mare, mai ales în zona muntoasă a Bucovinei.
Recensământul respectiv conţine informaţii despre numărul parohiilor, şcolilor sau
a altor instituţii de menire socială sau culturală, din diferite localităţi.
Comparativ cu 1880, recensământul din 1890 conţine o precizare valoroasă
despre suprafaţa tuturor comunelor urbane şi rurale, precum şi a domeniilor
funciare, în km 2• Potrivit informaţiilor respective, comunele cu cele mai mari
suprafeţe din Bucovina erau Şipot pe Suceava (263,29 km\ Fundul Moldovei
(246,1 km 2), Ruşii Moldoviţei (227,18 km\ Doma Candrenilor (217,69 km\
Vatra Domei (169,89 km\ Vama (143,66 km 2 ), Câmpulung (139,07 km\ Putna
(116,06 km\ Seletin (111, 7 km\ Mănăstirea Humorului ( 110,34 km 2), Cuci urui
Mare (I 06, 17 km2), iar cele mai mari domenii funciare erau Isvor (225,32 km 2),
Berhomet pe Siret (200,45 km\ Solca (136,47 km\ Marginea (95,04 km\
Hardeggthal (87,12 km 2 ), Putila (80,8 km 2 ) etc. 25 . Concomitent, satele cu cele mai
mici suprafeţe erau situate în zona de şes din nordul şi estul Bucovinei. Mai multe
sate, precum Bănceşti, Botuşeniţa, Buneşti, Chilişeni, Găureni, Gropana, lţcani
Gară, Lisaura, Malatineţ, Muşeniţa, Securiceni, Vitleuca, Zeleneu ş.a., aveau
maximal o suprafaţă de 2-3 km 2 , dar în multe cazuri domeniile din satele
respective erau mult mai mari. Târgul Sadagura avea o suprafaţă de doar 1,98 km 2 ,
dar era locuit de 5 016 locuitori 26 •
În 1890, oraşul Cernăuţi, împreună cu suburbiile Caliceanca, Clocucica,
Horecea, Mănăsterişte şi Roşa, avea o suprafaţă de 57,65 km 2 • În capitala
24

Lănder,

Special Ortsrepertorien der im dsterreichische Reihsrathe vertretenen Kdnigreiche und
Bd. XIII, Bukowina (în continuare se va cita Special Ortsrepertorien, 1894), Wien 1894,

p. 1--42.
25
26

Ibidem, p. 2, 6, 8-1 O, 17-21, 30, 38, 41.
Ibidem, p. 4--5.
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Bucovinei existau atunci 5 006 clădiri şi case, inclusiv 2 352 în partea centrală a
oraşului şi 2 654 în cele cinci suburbii, care erau locuite de 54 171 de persoane,
dintre care 27 268 de gen masculin şi 26 903 de gen feminin. La Cernăuţi se aflau
atunci 2 174 de militari activi, inclusiv 1 956 în partea centrală a oraşului şi 218 în
suburbia Roşa27 .
Potrivit recensământului din 1890, în Bucovina erau atunci numai cinci oraşe
(Cernăuţi, Câmpulung, Rădăuţi, Siret şi Suceava), nouă suburbii (cinci în Cernăuţi
şi patru în Suceava) şi 17 târguri. Comparativ cu 1880, fostele oraşe Vaşcăuţi şi
Vijniţa acum erau târguri, iar fostul târg Usti-Putila acum era considerat sat, în
schimb şase foste sate (Berhomet pe Siret, Cacica, Ciudei, Hliboca, Jadova şi
Vama) acum erau considerate târguri.
În 1890, în Bucovina au fost înregistrate 646 591 de persoane prezente,
dintre care 450 773 ortodocşi, 92 946 catolici (inclusiv 72 389 romano-catolici,
19 810 greco-catolici şi 747 armeni catolici), 82 717 mozaici, 16 344 protestanţi
(l 5 868 luterani şi 476 calvini), 3 213 lipoveni, 546 armeni gregorieni şi 52 de alte
confesiuni 28 . Structura confesională a populaţiei în diferite districte era următoarea:
Populaţia Bucovinei, în 1890, după confesiuni
Districtul
Cernăuţi oraş
Cernăuţi

rural
Câmpulung
Cotmani
Rădăuţi

Siret
Storoiinet
Suceava
Vijniţa

Total

izolaţi

Total
54 171
91 237
45 832
90 042
92 554
54 124
70 641
83 250
64 740

646591

Catolici
21 614
8 554
6 536
5 456
16 415
11 775
7 222
11 321
4 053
92 946
14,4%

* Inclusiv 546 de armeni
în diferite sate.

Ortodocşi

12 431
71 711
31 204
76 529
64 906
33 364
53 656
59 938
47 034
450 773
69,7%

ortodocşi,

dar

şi

Mozaici
17 359
10 822
4 630
7 974
7 285
4 996
9 089
7 782
12 780
82 717
12,8%
396 de

Protestanţi

2 713
50
3 406
64
3 759
1 719
610
3 130
497
15 948
2,5%

protestanţi

29

Lipoveni

Alţii

-

54
100
56
19
189
75
64
557
82
1196*
0,2%

-

2 195
-

522
294
3 011
0,5%

cu 202 lipoveni, care locuiau

În perioada 1880-1890, s-a diminuat ponderea populaţiei ortodoxe (de la
70,7% la 69,7%), dar a crescut cea a mozaicilor (de la 11,8% la 12,8%), pe când
ponderea locuitorilor catolici, protestanţi şi lipoveni s-a păstrat la aproximativ
acelaşi nivel. În acest interval s-a micşorat numărul armenilor catolici (de la 756 la
747), al armenilor ortodocşi (de la 686 la 546), dar mai ales al protestanţilor calvini
(de la 934 la 476) 30 .
27

Ibidem, p. 1.
Constantin Ungureanu, op. cit., p. 252.
29
Special Ortsrepertorien, 1894, p. 42.
3
Constantin Ungureanu, op. cit., p. 252.
28

°
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Aproape toţi armenii catolici din Bucovina erau veniţi din Galiţia şi erau
vorbitori de limbă polonă. Marea lor majoritate locuiau în partea de nord a
Bucovinei, în principal în oraşul Cernăuţi. Treptat ei s-au asimilat etnic şi
lingvistic, identificându-se cu naţiunea polonă şi religia catolică. Armenii ortodocşi
locuiau mai mult în sudul Bucovinei, în principal în oraşul Suceava. Ei se
identificau tot mai mult cu naţiunea română şi religia ortodoxă. Cât priveşte
protestanţii calvini, aproape toţi erau de naţionalitate maghiară şi locuiau în
principal la Andreasfalva. Emigrarea unui număr mare de maghiari, în 1883,
inclusiv şi de confesiune protestantă, a fost cauza principală a reducerii la jumătate
a credincioşilor calvinişti, în perioada 1880-1890.
Toţi protestanţii luterani erau de naţionalitate germană şi locuiau fie în
coloniile de ţărani din sudul Bucovinei, înfiinţate încă de la sfârşitul secolului
al XVIII-lea (Arbore, Bădeuţi, Frătăuţii Vechi, Ilişeşti, lţcanii Noi, Milişeuţi, Satul
Mare, Tereblecea), fie în coloniile de mineri din sud-vestul provinciei
(Freudenthal, Eisenau, lacobeni, Louisenthal, Pojorâta). Un număr mai mic de
luterani locuiau în comunităţile mai noi, înfiinţate în a doua jumătate a secolului
al XIX-lea, în partea de nord a Bucovinei (în coloniile Alexanderdorf şi
Katharinendorf de lângă Berhomet pe Siret sau în târgurile Hliboca, Jadova,
Stăneştii de Jos şi Storojineţ). Comunităţi importante de germani luterani existau,
de asemenea, în oraşele Cernăuţi (în special în suburbia Roşa), Rădăuţi şi
Suceava31 . Lipovenii locuiau aproape exclusiv în patru sate - la Climăuţi, Fântâna
Albă, Lipoveni (lângă Suceava) şi Lipoveni (pe teritoriul comunei Lucavăţ pe
Siret, din nordul Bucovinei) 32 .
Principalele oraşe din Bucovina erau locuite de catolici, mozaici şi ortodocşi.
Potrivit calculelor noastre, în cinci oraşe au fost înregistraţi 90 848 de locuitori
prezenţi, dintre care 33 11 O (36,4%) catolici, 29 524 (32,5%) mozaici, 24 390
(26,8%) ortodocşi, 3 294 (3,6%) protestanţi, 53 lipoveni şi 477 de alte confesiuni.
În 1890, oraşul Cernăuţi era locuit de 54 171 de persoane, inclusiv 38 179 în partea
centrală a oraşului şi 15 992 în suburbii, dintre care 21 614 (39,9%) catolici, 17 359
(32%) mozaici, 12 431 (22,9%) ortodocşi, 2. 713 ( 5%) protestanţi şi 54 de alte
confesiuni 33 .
Potrivit recensământului din 1890, în Bucovina locuiau 642 495 de persoane
indigene, adică cu peste patru mii mai puţine decât locuitori prezenţi, dintre care,
după limba de comunicare, 268 367 (41,8%) erau ruteni, 208 301 (32,4%) români,
133 501 (20,8%) germani, 23 604 (3,7%) polonezi, 8 139 (1,3%) maghiari, 536
cehi cu slovaci şi 47 de alte naţionalităţi 34 . Structura lingvistică a populaţiei în
diferite districte era următoarea:
31

Special Ortsrepertorien, 1894, p. I, 7, 10-11, 16-17, 21-23, 26-27, 29-30, 32-33, 41.
Ibidem, p. 22-23, 32, 39.
33
Ibidem, p. I.
34
Leopold Waber, op. cit., p. 706-707.

32
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Districtul
Cemăuti oraş
Cernăuţi rural
Câmpulung
Coţmani

Rădăuti

Siret
Storojinet
Suceava
Vijnita
Total

Total
53 008
90 845
44 895
89 929
91 901
53 972
70 573
82 719
64 653
642495

Bucovinei, în 1890,
Germană

Română

27 192
12 984
12 764
8 224
20 687
9 101
11 291
17 695
13 563
133 501
20,8%

7 624
19 918
25 753
93
58 080
14 608
30 670
51 387
168
208 301
32,4%

* Inclusiv 536 de cehi
diferite sate.

şi

slovaci, dar

şi

după

12

limba de comunicare

Ruteană

10 384
55 162
5 888
79 638
8 837
22 849
26 584
10 137
48 888
268 367
41,8%

Polonă

7 610
2 687
388
1 807
2 265
I 746
I 791
2 657
I 938
22 889
3,6%

Maghiară

27
7
-

1 838
5 541
-

708
-

8121
1,3%

715 polonezi cu 18 maghiari, care locuiau

Altele
171
87
102
167
194
127
237
135
96
I 316*
0,2%
izolaţi

în

În intervalul 1880-1890, a crescut semnificativ ponderea locuitorilor care se
considerau vorbitori de limbă germană (de la 19, 1% la 20,8%) şi poloneză (de la
3,2% la 3,7%), dar s-a diminuat proporţia locuitorilor români (de la 33,4% la
32,4%), ruteni (de la 42,2% la 41,8%) şi maghiari (de la 1,7% la 1,3%). În acelaşi
timp, numărul locuitorilor, care se considerau vorbitori de limbă cehă ori slovacă,
s-a redus de la 1 738 la numai 536 de persoane. Această diminuare se explică prin
polonizarea treptată a coloniştilor slovaci, în special din satele Pleş, Poiana
Micului, Soloneţul Nou, dar şi din alte localităţi.
În 1890, locuiau în Bucovina doar 8 139 de maghiari, faţă de 9 887 în 1880,
adică timp de un deceniu numărul locuitorilor de naţionalitate maghiară s-a redus
cu 1 748 de persoane. Această scădere se explică prin emigrarea în Ungaria, în
1883, a 1 058 de familii sau 3 460 de locuitori maghiari, din toate cele cinci sate
din Bucovina, locuite compact de reprezentanţii acestei naţionalităţi. Deşi, ulterior,
circa 400 de familii de maghiari s-au reîntors în Bucovina, totuşi o perioadă
35
îndelungată nu s-a atins nivelul numeric din 1880 . Cauza principală a emigrărilor
era lipsa acută de pământ.
În deceniul dintre cele două recensăminte a continuat asimilarea etnică şi
lingvistică a minorităţii româneşti din nord-vestul Bucovinei, dar şi din districtele
cu populaţie mixtă Siret şi Storojineţ. Astfel, în 1890, în districtul Coţmani s-au
mai declarat doar 93 de români, faţă de 525, în 1880. În districtul Siret locuiau
atunci cu 200 de români mai puţini decât cu zece ani în urmă, pe când numărul
ucrainenilor din acest district crescuse cu circa 4 OOO de persoane. Şi în districtul
Storoj ineţ, proporţia populaţiei româneşti s-a diminuat timp de un deceniu, de la
48%, la 43,5%. În această perioadă, românii practic au dispărut din satele cu
35

Constantin Ungureanu, op. cit., p. 160, 262.
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Moldovenească

numărul ucrainenilor a crescut, de la 667, la I 441. În schimb, la Costeşti au fost
36
înregistraţi 1 193 de români şi numai 925 de ruteni • Totodată, în două sate mari

de lângă Cernăuţi, la Ceahor şi Corovia, a fost înregistrat aproape acelaşi număr de
români şi ruteni. Statisticile pentru satul românesc Ţureni sunt probabil greşite,
acolo fiind consemnaţi 857 de locuitori, dintre care 617 ruteni şi numai 75 de
români3 7 .
În schimb, în districtele din sudul Bucovinei, satele locuite de ruteni se
asimilau mult mai lent, ba dimpotrivă, unele sate mixte continuau să se ucrainizeze.
Astfel, în perioada 1880-1890, numărul ucrainenilor a crescut în mai multe sate cu
populaţie mixtă din districtul Suceava, precum Danila, Găureni, Hatna, Măreţei,
Mitocul Dragomirnei. Chiar şi în oraşul Suceava, în intervalul respectiv, numărul
ucrainenilor a crescut cu circa 200 de persoane, iar cel al românilor s-a micşorat cu
peste 200 de persoane. În câteva sate din sud-estul Bucovinei chiar s-a produs o
inversare a structurii etnice a populaţiei. Astfel, în I 880, la Ipoteşti au fost
înregistraţi 1 151 români şi numai 208 ruteni, iar peste un deceniu - numai zece
români şi I 491 ruteni; la Şerbăuţi, numărul românilor s-a redus de la I 205, la
numai 49 de persoane, iar numărul rutenilor a crescut, de la 236, la 1 433; satul
Milişeuţii de Sus avea, în I 880, I 466 români şi 723 ruteni, iar peste un deceniu numai 571 români şi 1 712 ruteni; la Slobozia Milişeuţi, numărul românilor s-a
diminuat de la 290 la 44, iar cel al rutenilor a crescut de la 98 la 39038 . De remarcat
că, în majoritatea satelor respective au fost înfiinţate iniţial şcoli primare cu limba
ucraineană de instruire, deşi românii au revendicat deschiderea măcar a unor clase
paralele româneşti.
În principalele localităţi urbane, peste jumătate dintre locuitori erau germani
şi evrei. Cele cinci oraşe bucovinene erau populate atunci de 89 093 de persoane,
considerate indigene, dintre care 48 197 (54, I%) se considerau vorbitoare de limbă
germană, 17 933 (20,1%) erau români, 13 251 (14,9%) ruteni, 9 424 (10,6%)
polonezi, 58 maghiari şi 230 de alte naţionalităţi.
Populaţia

Bucovinei in 1900

Peste exact zece ani, la 31 decembrie 1900, a fost organizat un nou
al populaţiei în toate provinciile Monarhiei Austro-Ungare. Rezultatele detaliate ale acestui recensământ, pentru Bucovina, au fost publicate în 1907,
la Viena. Comparativ cu recensămintele anterioare, statisticile pentru anul I 900
sunt mult mai desfăşurate şi conţin informaţii noi despre fiecare localitate din
recensământ

36

Special Ortsrepertorien, 1894, p. 25, 27-28.
Ibidem, p. 1-3.
38
Special Ortsrepertorien, 1880, p. 12, 15, 21-22; Special Ortsrepertorien, 1890, p. 17, 23, 31-33.
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Bucovina. Pentru a se câştiga spaţiu în tabele şi text, au fost utilizate diferite
simboluri pentru oraşe, târguri, suburbii, comune, localităţi cadastrare, sate, colonii,
părţi din sate, grupuri de case sau case izolate, cătune, domenii şi chiar pentru
întreprinderi industriale, hoteluri, mori sau case de vânătoare. De asemenea,
parohiile, mănăstirile ori bisericile diferitor comunităţi religioase, instituţiile
şcolare, administrative, financiare sau de menire socială erau evidenţiate cu
anumite simboluri 39 . Aceste informaţii valoroase permit identificarea exactă, pentru
fiecare localitate, a tuturor instituţiilor de menire administrativă, economică,
socială sau culturală.
Recensământul din 1900 conţine şi alte informaţii valoroase, precum
structura terenurilor sau numărul animalelor domestice din fiecare localitate
cadastrară. Suprafaţa totală a fiecărei localităţi şi a diferitor terenuri este prezentată
în hectare. Potrivit sursei respective, în 1900 în Bucovina existau 18 districte de
impozitare (Steuerbezirken) şi 331 de localităţi cadastrare. Suprafaţa totală a
Bucovinei era de 1 044 204 hectare, dintre care 1 008 472 hectare impozitabile,
inclusiv 451 230 (44,7%) păduri, 288 184 (28,6%) terenuri arabile, 131 758
(13,1%) pajişti, 129 179 (12,8%) păşuni şi munţi, 8 078 (0,8%) grădini şi
43 hectare de viţă de vie. În Bucovina fiinţau atunci 300 de mari proprietăţi
funciare, cele mai multe în districtele din nordul şi estul provinciei, şi funcţionau
53 de fabrici agricole, inclusiv 18 în districtul Storojineţ şi zece în Rădăuţi.
Populaţia Bucovinei dispunea atunci de 241 422 de vite mari cornute, 183 344 de
porci, 147 739 de oi şi 60 791 de cai 40 .
În 1900, erau în Bucovina nouă oraşe. Între timp, localităţile Coţmani,
Gura Humorului, Storojineţ şi Vijniţa, care în 1890 erau considerate târguri, acum
deveniseră oraşe. În acelaşi timp, fostele târguri Berhomet pe Siret, Cacica, Ciudei,
Hliboca, Jadova, Stăneştii de Jos pe Ceremuş şi Vama, în 1900, erau considerate
sate. În ultimul deceniu al secolului al XIX-iea, s-a modificat şi împărţirea
administrativă a Bucovinei. Districtele judecătoreşti Solca şi Gura Humorului au
fost separate de la districtele Rădăuţi, respectiv Suceava, şi au constituit noul
district Gura Humorului.
În 1900, în Bucovina au fost înregistrate 142 933 de case, locuite de 730 195
de persoane, inclusiv 366 657 de gen masculin şi 363 538 de gen feminin. După
structura confesională, 500 262 (68,5%) erau ortodocşi, 110 483 (15,1%) catolici,
inclusiv 86 656 romano-catolici, 23 388 greco-catolici şi 439 de armeni catolici,
96 150 (13,2%) mozaici, 19 272 (2,6%) protestanţi, dintre care 18 383 luterani şi
889 calvini, 3 544 (0,5%) lipoveni, 381 de armeni ortodocşi şi 103 de alte
confesiuni. În diferite districte, populaţia după confesiuni era repartizată astfel:
39
Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Kănigreiche und Lănder. Bearbeitel au/ Grund
der Ergebnisse der Volkszăhlung vom 31Dezember1900 (în continuare se va cita Gemeindelexikon), Bd.
XIII, Bukowina, Wien, 1907, p. X.
40
Ibidem, p. 101.
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Populaţia Bucovinei, în 1900, după confesiuni
Districtul
Cernăuţi oraş
Cernăuţi

rural
Gura Humorului
Câmpulung
Coţmani
Rădăuţi

Siret
Storojine\
Suceava
Vijniţa

Total

Total
67 622
99 438
55 741
55 688
94 633
82 152
60 743
80 100
62 447
71 631

Catolici
26 780
9 467
11 395
9 835
5 867
13 680
13 069
9 368
6 360
4 662
110 483
730 195
15,1%

Ortodocşi

15 621
78 184
38 433
35 337
79 980
56 066
38 196
59 459
47 157
51 829
500 262
68,5%

Mozaici
21 587
11 319
3 151
6 441
8 674
8 594
5 192
10 403
6 787
14 002
96150
13,2%

41

Protestanţi

3 546
451
2 682
4 031
105
3 721
I 879
839
I 290
728
19 272
2,6%

167

Lipoveni
27
6
12
23
-

58
2 353
27
630
408
3 544
0,5%

Alţii

61
li
68
21
7
33
54
4
223
2
484

În ultimul deceniu al secolului al XIX-iea, a continuat tendinţa de diminuare
a ponderii populaţiei ortodoxe (de la 69, 7%, în 1880, la 68,5%, în 1900) şi de
creştere a proporţiei locuitorilor de confesiune catolică (de la 14,4% la 15,1%) şi
mozaică (de la 12,8% la 13,2%). A continuat, de asemenea, să se micşoreze
numărul armenilor catolici şi gregorieni. Din totalul de 439 armeni catolici, 240
locuiau la Cernăuţi şi 73 la Suceava, iar din 381 de armeni ortodocşi, 180 trăiau la
Suceava, 35 în capitala Bucovinei, 28 la Gura Humorului 42 • În schimb, numărul
protestanţilor calvinişti a crescut semnificativ în intervalul respectiv, de la 476, în
1890, la 889 de persoane, în 1900. Totuşi, în singura comunitate calvinistă de la
Andreasfalva locuiau atunci doar 323 de persoane de această credinţă. În 1900,
aproape jumătate dintre credincioşii calvinişti erau militari, staţionaţi temporar în
Bucovina. Cei mai mulţi militari calvini au fost înregistraţi la Jucica Nouă ( 167), în
oraşul Cernăuţi (128) şi în suburbia Roşa (85) 43 .
Potrivit calculelor noastre, nouă oraşe din Bucovina erau populate de
129 542 de persoane, dintre care 44 182 (34, 1%) erau mozaici, 43 860 (33,9%)
catolici, 36 485 (28,2%) ortodocşi, 4 524 (3,5%) protestanţi, 166 lipoveni şi 325 de
alte confesiuni. Capitala Bucovinei, împreună cu suburbiile, era locuită de 67 622
de persoane, inclusiv 26 780 (39,6%) catolici (18 656 romano-catolici, 7 884
greco-catolici şi 240 de armeni catolici), 21 587 (31,9%) mozaici, 15 621 (23,1%)
ortodocşi, 3 546 protestanţi (3 307 luterani şi 239 calvini), 27 lipoveni şi 61 de alte
confesiuni. În oraşul Cernăuţi erau staţionaţi atunci 2 965 de militari activi (2 765
în partea centrală a oraşului şi 200 în suburbia Roşa), dintre care 1 21 O ortodocşi,
810 romano-catolici, 379 greco-catolici, 238 mozaici, 213 calvini, 107 luterani şi
opt de alte confesiuni44 •
41

Ibidem,
Ibidem,
43
Ibidem,
44
Ibidem,
42

p. 100.
p. 2, 16, 80.
p. 2, 14, 42.
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În 1900, în Bucovina au fost înregistrate 723 504 de persoane indigene, cu
6 691 mai puţine decât locuitorii prezenţi. Din totalul acestor locuitori, 297 798
(41,2%) se considerau vorbitori de limbă ruteană, 229 O18 (31,6%) de română, 159
486 (22%) de germană, 26 857 (3,7%) erau polonezi, 9 516 (1,3%) maghiari, 596
cehi şi slovaci, 119 italieni, I 08 sloveni şi şase sârbo-croaţi 45 . Componenţa
lingvistică a populaţiei din diferite districte era următoarea:
Populaţia Bucovinei, în 1900, după limba de comunicare
Districtul
Cernăuţi oraş
Cernăuţi

rural

Gura Humorului
Câmpulung
Coţmani
Rădăuţi

Siret
Storojine\
Suceava
Vijni\a

Total

Total
65 767
98 282
55 492
53 853
94 524
81 602
60 499
79 992
61 940
71 553

Germană

34 441
13 395
12 194
16 843
9 167
21 493
10 012
15 219
11 549
15 173
159 486
723 504
22%

Română

9 400
23 184
38 427
28 205
129
47 919
16 171
28 030
37 252
301
229 018
31,6%

Ruteană

13 030
58 378
1472
7 342
83 419
8 864
26 155
34 308
11 269
53 561
297 798
41,2%

Polonă

8 601
3301
2 665
I 159
1 757
1 006
I 754
2 403
1 702
2 508
26 856
3,7%

46

Maghiară

37
2
702
8
-

2 226
6 396
-

145
9 516
1,3%

Altele
258
22
32
296
52
94
11
32
23
10
830
0,2%

În ultimul deceniu al secolului al XIX-iea, a continuat tendinţa, consemnată şi
în deceniul anterior, de diminuare a ponderii populaţiei româneşti (de la 32,4%, în
1890, la 31,6%, în 1900) şi rutene (de la 41,8% la 41,2% ), şi de creştere a
proporţiei locuitorilor, care se considerau vorbitori de limbă germană (de la 20,8%
la 22%). Oraşele bucovinene erau locuite în majoritate de germani şi evrei. Din cei
126 718 locuitori indigeni, câţi au fost înregistraţi în nouă oraşe, 69 281 (54, 7%) se
considerau vorbitori de limbă germană, 24 556 (19,4%) erau români, 21 236
(16,8%) - ucraineni, 11 231 (8,9%) - polonezi, restul de alte naţionalităţi. Indigeni
se considerau acei locuitori care trăiau permanent într-o localitate, chiar dacă erau
născuţi în afara hotarelor Bucovinei. Astfel, în 1900, din 65 767 de locuitori cu trai
permanent în oraşul Cernăuţi, 50 926 erau născuţi în Bucovina, 12 008 erau
originari din Galiţia (inclusiv 6 051 vorbitori de limbă germană, 3 407 polonezi,
2 504 ruteni, 42 români), 1 589 din alte provincii austriece şi I 244 de peste
hotare47 •
45

Leopold Waber, op. cit., p. 706-707.
Gemeindelexikon, p. I 00.
47
Constantin Ungureanu, op. cit., p. 257.
46
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Recensămintele din 1880, 1890 şi 1900 au făcut o separare între oraşe, târguri
sate, pe de o parte, şi aşa numitele „Gutsgebiete", adică domenii sau moşii. După
calculele lui Radu Grigorovici, în 1900, domeniile ocupau 33% din teritoriul
Bucovinei, dar cuprindeau numai 3,8% din totalul populaţiei. Excepţie constituiau
numai domeniile cu caracter industrial şi de minerit din zona Vatra Dornei şi
Câmpulung, care aveau o suprafaţă mică şi un număr mare de populaţie. În 1900,
75,95% din totalul populaţiei locuia la sate, 20,25% în oraşe şi târguri, şi 3,8% pe
domenii. La sate predominau ucrainenii, cu 48,33% şi românii, cu 35,42%, în
schimb ei erau mult mai puţini în localităţile urbane şi pe domenii. Dimpotrivă,
ponderea germanilor, evreilor şi polonezilor era mai mare în oraşe şi pe domenii
decât în sate. Germanii constituiau aproape 1/ 3 din populaţia domeniilor (datorită şi
faptului că multe colonii erau considerate drept domenii), în schimb evreii
48
constituiau peste 1/ 3 din populaţia urbană a Bucovinei .
Potrivit unei statistici realizate de Norbert Zimmer, în 1900, locuiau în
Bucovina 69 916 etnici germani, dintre care numai 5 131 (7 ,3% din total) în
districtele judecătoreşti din nord-vestul Bucovinei (Coţmani, Sadagura, Stăneştii de
Jos, Putila, Vaşcăuţi, Vijniţa şi Zastavna), populate compact de ucraineni.
Germanii constituiau atunci, în 12 colonii, peste 90%, iar în alte zece colonii peste 50% din populaţie. În localităţile urbane din sudul Bucovinei, ponderea
populaţiei germane (nu a vorbitorilor de limbă germană) varia între 16,1% la
Câmpulung şi 44,2% la Gura Humorului. În oraşul Cernăuţi etnicii germani
constituiau 20,4% din totalul populaţiei, fiind mai numeroşi în suburbiile Roşa
(42,5%), Mănăsterişte (38,9%) şi Caliceanca (27,5%) 49 . Totodată, din totalul de 96
150 de evrei, câţi erau în 1900 în Bucovina, 91 907 (95,6%) erau vorbitori de limbă
germană, 491 (0,5%) de ruteană, 263 (0,3%) de română, 171 (0,2%) de poloneză,
165 (0,2%) de maghiară, 18 de alte limbi, iar 3 135 erau străini 50 .
În perioada 1890-1900, în multe localităţi cu populaţie mixtă românoucraineană a continuat procesul lent de asimilare a locuitorilor români. În
districtele Siret şi Suceava, din sud-estul Bucovinei, timp de un deceniu s-a produs
o uşoară diminuare a ponderii populaţiei româneşti, în favoarea celei ucrainene. În
schimb, în districtul judecătoresc Cernăuţi rural (în satele situate la sud de
Cernăuţi), proporţia populaţiei româneşti a crescut de la 29, I%, în 1890, la 30,9%,
în 1900, iar cea a rutenilor s-a redus, de la 61,2% la 59,5%. Această evoluţie s-a
datorat creşterii ponderii românilor din satele Ceahor, Corovia, Liudi Horecea,
Mihalcea şi corectării greşelii din 1890, pentru satul Ţureni 51 •
şi

48

Radu Grigorovici, Trei lumi paralele, în „Analele Bucovinei", anul 111, nr. I, 1996,

p. 92-94.
49

Norbert Zimmer, Die deutschen Siedlungen im Buchenland (Bukowina), Plauen im
Vagtland, 1930, p. 29-32.
5
Constantin Ungureanu, op. cit., p. 264.
51
Gemeindelexikon, p. 4, 6.
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În ultimul deceniu al secolului al XIX-iea, cea mai semnificativă asimilare a
românilor s-a produs într-un şir de sate din districtul Storojineţ. În 1890, în acest
district locuiau 70 573 de locuitori, dintre care 30 670 (43,4%) români şi 26 584
(37,7%) ruteni, iar peste un deceniu populaţia districtului respectiv a ajuns la
79 992 locuitori, dintre care 28 030 (35%) erau români şi 34 308 (42,3%) erau
ruteni. Timp de zece ani, numărul locuitorilor din acest district, care se considerau
vorbitori de limbă română, s-a micşorat cu 2 640 de persoane, pe când numărul
ucrainenilor a crescut cu 7 724 persoane. În acest interval a crescut semnificativ
numărul rutenilor în satele Broscăuţii Noi, Broscăuţii Vechi, Davideni, Huta Nouă,
Huta Veche, iar în alte trei sate (la Corceşti, Costeşti şi Banila Moldovenească)
românii au devenit minoritari 52 .
Recensământul populaţiei

Bucovinei din 1910

În 191 O, a fost realizat ultimul recensământ austriac din Bucovina. Rezultatele
acestui recensământ, publicate în 1913 la Cernăuţi, conţin doar informaţii detaliate,
pentru fiecare comună urbană sau rurală, despre structura confesională şi
lingvistică a populaţiei. Comparativ cu recensămintele anterioare, nu au fost
publicate informaţii despre numărul locuitorilor din sate mai mici, cătune sau
domenii şi nu au fost prezentate informaţii suplimentare despre suprafaţa
localităţilor, structura terenurilor agricole sau despre instituţiile administrative,
şcolare, rel igioase 53 .
În primul deceniu al secolului al XX-iea, s-a modificat împărţirea
administrativă a Bucovinei, fiind înfiinţate două districte politice noi. În această
perioadă, districtul judecătoresc Zastavna a fost separat de la districtul Coţmani, iar
fostele districte judecătoreşti Vaşcăuţi (din Vijniţa) şi Stăneştii de Jos (din
Storojineţ) au format noul district Vaşcăuţi. Au fost înfiinţate şi noi districte
judecătoreşti, precum Boian şi Stulpicani. În 191 O, în Bucovina existau 12 districte
politice, inclusiv oraşul Cernăuţi, şi 19 districte judecătoreşti.
La acest recensământ au fost înregistrate 800 098 de persoane prezente,
inclusiv 3 994 de militari activi şi 794 929 de locuitori indigeni (einheimische),
dintre care 3 974 militari. Din totalul locuitorilor prezenţi, 547 603 (68,4%) erau
ortodocşi, 125 404 (15,7%) catolici (98 565 romano-catolici, 26 182 greco-catolici
şi 657 armeni catolici), 102 919 (12,9%) mozaici, 20 513 (2,6%) protestanţi
(20 029 luterani şi 484 calvini), 3 232 lipoveni, 341 armeni gregorieni şi 86 de alte
confesiuni. Structura confesională a populaţiei în diferite districte era următoarea:
52

Special Ortsrepertorien, p. 25-29; Gemeinde/exikon, p. 64-74.
Die Ergebnisse der Vo/kszăhlung vom 31 Dezember 1910 im Herzogtume Bukowina, în
Mittei/ungen des statistischen Landesamtes des Herzogthums Bukowina, XVII Heft, Czemowitz,
1913, p. 54-95.
53
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Populaţia Bucovinei, în 191 O, după confesiuni 54
Districtul
Cernăuţi oraş
Cernăuţi rural
Gura
Humorului
Câmpulung
Coţmani
Rădăuţi

Siret
Storojineţ

Suceava
Yaşcăuţi

Vii nita
Zastavna
Total

Total
87 128
104 016
61 395
60 593
45 135
91 018
65 604
69 288
66 827
42290
55 541
51 263
800 098

Rom.-cat. Gr.-cat. Ortodocsi Mozaici Luterani Lipoveni Altele
23 474
9 588
20 615
28 613
4 294
84
460
6 884
3 817
82 088
10 914
273
8
32
11 030
I 158
42 670
3 725
2 743
17
52
8 958
I 964
14 100
12 376
9 058
5 278
I 886
I 873
I 684
98 565
12,3%

* Inclusiv 657 armeni catolici, 341

754
716
I 165
I 782
I 948
I 026
484
I 601
2 143
26 182
3,3%
de armeni

40 482
6 079
38 505
3 839
62 349
9 442
42 377
5 112
48 999
8 558
51 470
6 614
34 302
5 350
40 582
10 484
43 164
4 189
547 603 102 919
68,4%
12,9%
ortodocşi,

4 256
45
3 498
1 851
676
I 602
157
590
44
20 029
2,5°/o

484 de calvini

şi

33
-

52
2 087
38
560
-

353
-

3 232
0,4%

31
66
412
19
11
277
111
58
39
1 568*
0,2°/o

86 de alte confesiuni.

În primul deceniu al secolului al XX-iea, a continuat să crească ponderea
populaţiei catolice (de la 15,1% la 15,7%), în schimb, pentru prima dată, s-a
consemnat o reducere a proporţiei locuitorilor de confesiune mozaică (de la 13,2%
la 12,9%). Totodată, s-a încetinit ritmul de diminuare a ponderii locuitorilor
ortodocşi. Dacă în perioada 1880-1900, reducerea a fost cu 2,2% (de la 70, 7% la
68,5%), atunci în primul deceniu al secolului al XX-iea, diminuarea a fost de doar
O, 1%. În acest deceniu, pentru prima dată după 50 de ani, s-a produs o nouă
creştere a numărului armenilor catolici, dar a continuat să scadă numărul armenilor
ortodocşi. Cei mai mulţi armeni catolici locuiau la Cernăuţi (288), Banila Rusească
(80), Suceava (31), Vaşcăuţi (22), iar armenii ortodocşi erau concentraţi în oraşele
Suceava (201), Cernăuţi (26), Gura Humorului (23), Rădăuţi (14) 55 •
La începutul secolului al XX-iea, s-a micşorat şi numărul lipovenilor din
Bucovina. Din cauza lipsei de pământ, circa 200 de lipoveni din Fântâna Albă au
emigrat, în 1908, în Rusia. Ulterior, în 191 O şi 1913, o parte dintre ei s-a întors
înapoi, dar populaţia satului a continuat să scadă. Procese similare s-au consemnat
şi în celelalte sate locuite de lipoveni. În 1900, din totalul de 3 232 de lipoveni,
circa 91 % erau concentraţi în satele Climăuţi, Fântâna Albă, Lipoveni şi Lucavăţ
pe Siret (în colonia Lipoveni). În perioada respectivă s-a redus semnificativ şi
numărul protestanţilor calvini, dar aceasta s-a datorat în principal plecării din
Bucovina a militarilor de confesiune respectivă. Din 484 de calvinişti, 347 locuiau
la Andreasfalva, iar 70 în oraşul Cernăuţi 56 .
54

Ibidem, p. 54-55.
Ibidem, p. 56, 62, 72, 84, 86.
56
Ibidem, p. 56, 72, 77, 83, 89.
55
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Cea mai puternică comunitate greco-catolică din Bucovina se afla la
unde locuiau 9 588 persoane de această confesiune (circa 36,6% din
total). Numărul greco-catolicilor era însemnat şi în alte localităţi urbane din
Bucovina. În zece oraşe şi şase târguri locuiau 14 713 credincioşi greco-catolici,
adică 56,2% din totalul de 26 182 persoane. În sate, numărul greco-catolicilor era
mai însemnat la Rarancea (882), Pohorlăuţi (595), Hliboca (575), Cacica (504),
Jucica Nouă (427), Seletin (360), Clit (313), Davideni (265), Lucavăţ (250), Şipot
(200), Broscăuţi ( 186) etc. Marea majoritate a greco-catolicilor din Bucovina erau
de etnie ucraineană, o parte fiind de origine din Galiţia. În 191 O, 21 508 grecocatolici (82, I% din total) erau ucraineni, 954 erau vorbitori de limbă germană, iar
majoritatea celorlalţi (circa 3 OOO de persoane) erau de naţionalitate română. Cele
mai importante comunităţi de greco-catolici români existau la Boian şi Broscăuţii
Vechi 57 .
Cea mai importantă comunitate luterană era, de asemenea, la Cernăuţi, unde
locuiau 4 294 de persoane de această confesiune (inclusiv 1 937 în centrul oraşului,
1 307 la Roşa, 439 la Mănăsterişte, 277 la Caliceanca, 241 la Clocucica). Restul
protestanţilor locuiau preponderent în zona rurală din centrul şi sudul Bucovinei.
Cele mai însemnate comunităţi cu credincioşi protestanţi luterani fiinţau la Ilişeşti
(1 743 de persoane), Iacobeni (I 658), Frătăuţii Vechi german (I 060), Tereblecea
germană (997), Vama (940), Satul Mare german (657), Rădăuţi (497), Hliboca
(429), Mitocul Dragomirnei (419), Iţcanii Noi (412), Berhomet pe Siret (374),
Badeuţi german (364), Jadova (361), Pojorâta (357), Fundul Moldovei (339) etc.
Marea majoritate a protestanţilor luterani (19 475 de persoane) erau de naţionalitate
germană. În 191 O, era şi un număr mic de protestanţi de alte etnii ( 176 români, 112
ucraineni şi 98 poloni) 58 .
La începutul secolului al XX-iea, a fost modificată legea electorală privind
alegerile pentru Dietă şi pentru Parlamentul de la Viena. S-a introdus votul direct şi
secret şi au fost înfiinţate curii electorale pe criterii etnice. Aceasta a făcut să
crească importanţa politică a structurii etnice a provinciei, fiindcă de rezultatele
recensămintelor depindea dacă o anumită localitate va fi atribuită unei curii
electorale româneşti sau ucrainene.
În preajma recensământului din 191 O, elitele politice şi culturale româneşti au
efectuat o amplă campanie de iluminare în zona rurală, pentru a-i convinge pe
ţăranii români din satele cu populaţie mixtă să se înscrie drept vorbitori de limbă
română, deşi mulţi dintre ei cunoşteau bine şi limba ucraineană şi se foloseau
frecvent de această limbă în conversaţie cu ucrainenii. Ca o consecinţă a acestei
acţiuni, în multe sate din nordul Bucovinei, unde se părea că procesul de asimilare
etnică devenise ireversibil, s-a produs o adevărată redeşteptare naţională. În mai
Cernăuţi,

57
58

Constantin Ungureanu, Bucovina în perioada stăpânirii austriece ... , p. 192.
Ibidem, p. 197.
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multe astfel de sate au fost deschise şcoli particulare româneşti, iar mulţi români
s-au înscris la recensământ ca vorbitori de limbă română.
Astfel, la recensământul din 1910, au fost înregistraţi 273 254 (34,4%)
vorbitori de limbă română, faţă de 305 101 (38,4%) vorbitori de limbă ruteană,
168 851 (21,2%) de germană, 36 210 (4,5%) de poloneză, 10 391 (l,3%) de
59
maghiară, l 005 cehi şi slovaci, 80 sloveni, 36 italieni şi un sârbo-croat .
Repartizarea lingvistică a populaţiei în diferite districte era următoarea:
Populaţia

Districtul
Cernăuţi oraş
Cernăuţi

rural
Gura Humorului
Câmpulung
Coţmani

Rădăuti

Siret
Storojineţ

Suceava
Vaşcăuţi

Vijnita
Zastavna
Total

Total
85 458
103 306
61 242
59 364
45 107
90 635
65 347
69 147
66 408
42 252
55 462
51 201
794 929

Bucovinei, în 191 O,

după

Germană

Ruteană

41 360
12 924
13 706
17 967
4 049
23 822
9 956
13 819
11 723
5 625
11 359
2 541
168 851
21,2%

Română

13
29
42
33

440
563
684
091
120
54 762
19 199
33 469
46 529
242
90
65
273 254
34,4%

limba de comunicare

15 254
57 136
I 287
7 553
39 432
8 533
26 819
17 845
6 327
34 670
42 779
47 466
305 101
38,4%

Polonă

14 893
3 565
2 935
689
1 373
845
2 274
3 997
I 636
I 700
I 185
I 118
36 210
4,5%

Maghiară

57
-

607
6
-

2 502
7 050
-

169
-

10 391
1,3%

Altele
454
118
23
58
133
171
49
17
24
15
49
11
1122
0,1%

În primul deceniu al secolului al XX-iea, ponderea populaţiei româneşti a
crescut de la 31,6% la 34,4%, iar al polonezilor - de la 3, 7% la 4,5%. Concomitent,
proporţia locuitorilor ruteni s-a redus de la 41,2% la 38,4%, dar şi a vorbitorilor de
limbă germană - de la 22% la 21,2%. Comparativ cu recensământul anterior,
sporul absolut al populaţiei româneşti a fost de 44 236 de persoane, faţă de numai
7 303 al populaţiei ucrainene. În rezultatul recensământului din 191 O, cea
mai însemnată modificare a raportului dintre români şi ucraineni s-a produs în
districtele politice Cernăuţi (rural), Siret, Storojineţ şi Suceava. Cele mai
senzaţionale modificări, comparativ cu anul 1900, s-au produs în satele Cuciurul
Mare, Mihalcea, Ceahor, Corovia, Molodia, Chicera (districtul Cernăuţi rural);
Banila Moldovenească, Broscăuţii Noi, Broscăuţii Vechi, Corceşti, Davideni,
Panca (districtul Storojineţ); Tărăşeni, Stârcea, Hliboca, Chindeşti (districtul Siret);
Călineşti Cuparencu, Călineşti Ienachi, Danila, Hatna, Iacobeşti, Ipoteşti, Măreţei,
Mitocul Dragomirnei, Pătrăuţi (districtul Suceava); Milişeuţii de Sus (districtul
Rădăuţi) etc. 60 .
59

Leopold Waber, op. cit„ p. 706-707.

°Constantin Ungureanu, op. cit., p. 171, 254.
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Totuşi, potrivit recensământului din 191 O, populaţia românească din multe
sate din nordul Bucovinei era mai mică faţă de anul 1880. Astfel, în timp de trei
decenii ponderea populaţiei româneşti s-a diminuat la Banila Moldovenească,
Căbeşti, Comareşti, Corceşti, Davideni, Huta Nouă, Jadova, Panca, în oraşul
Storojineţ, la Tărăşeni, Volcineţ etc. 61 • În toate aceste localităţi a crescut rapid
ponderea populaţiei ucrainene. Majoritatea acestor sate se aflau în vecinătatea
oraşului Storojineţ care, prin creşterea sa rapidă de la sfărşitul stăpânirii austriece, a
atras mulţi imigranţi şi în satele apropiate.
În 191 O, cele zece oraşe şi şase târguri ale Bucovinei aveau peste 190 OOO de
locuitori, care constituiau circa 24% din totalul populaţiei. Din cei 190 234 de
locuitori ai localităţilor urbane, 90 681 (47,7%) erau vorbitori de limbă germană,
43 63 7 (22,9%) se considerau români, 34 159 ( 17 ,9%) ucraineni şi 21 050 ( 11, I%)
polonezi 62 . Cele mai urbanizate naţiuni erau evreii, polonii şi etnicii germani:
60,5% dintre evrei, 58, I% dintre poloni şi 41,9% dintre etnicii germani locuiau în
oraşe şi târguri. La români şi ucraineni această pondere era de 16% şi, respectiv,
11,2%, iar 99, I% dintre maghiari şi 92,5% dintre lipoveni locuiau la sate 63 .
În perioada 1880-191 O, cel mai rapid a crescut numărul evreilor din
Bucovina (de la 67 418 la 102 919 persoane). În 1910, proporţia evreilor oscila
între 18,8% în districtul Vijniţa şi 6, 1% în districtul Gura Humorului. În districtele
Câmpulung, Rădăuţi şi Suceava, din sudul Bucovinei, circa I 0% din populaţie erau
evrei, în timp ce la Zastavna şi Coţmani aceştia constituiau numai 8,2% şi,
respectiv, 8,5%. În primul deceniu al secolului al XX-iea, s-a constatat şi o tendinţă
de diminuare a ponderii evreilor din Bucovina, care considerau germana drept
limbă de conversaţie. Proporţia evreilor vorbitori de limbă germană s-a redus de la
95,6% în 1900, la 93% în 191 O, în schimb s-a mărit simţitor numărul evreilor, care
considerau ucraineana, româna sau poloneza drept limbă de comunicare64 • Era o
tendinţă firească de acceptare de către evrei a limbii populaţiei majoritare din
localitatea unde erau domiciliaţi.
La sfârşitul stăpânirii austriece s-a dublat numărul polonezilor sau al
vorbitorilor de polonă din Bucovina (de la 18 251, în 1880, la 36 21 O, în 191 O).
Majoritatea polonilor locuiau dispersat, în diferite localităţi ale Bucovinei. Numai
în fostele colonii slovace Pleş, Soloneţul Nou şi Poiana Micului ei constituiau peste
43% din populaţie. Ponderea polonezilor era mai mare în zona Sadagurei, cu satele
Jucica Nouă, Jucica Veche, Rohozna, Rarancea, Cemauca, Şerăuţi, şi în zona
oraşului Storojineţ, cu satele Banila Moldovenească, Huta Veche, Cireş, Panca,
Davideni, Jadova, Pătrăuţi. La Cernăuţi locuiau, în 191 O, 14 893 sau 41 % din
61

Ibidem,
Ibidem,
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Ibidem,
64
Ibidem,
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p. 171, 263.
p. 255.
p. 263.
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totalul polonilor din Bucovina, ei având o pondere mai însemnată în suburbiile
Caliceanca (32%) şi Clocucica (21,5%) 65 •
Alături de lipoveni, maghiarii s-au caracterizat ca una dintre cele mai izolate
comunităţi etnice din Bucovina, ei locuind aproape exclusiv în cele cinci colonii
din sud-estul provinciei. În 191 O, din totalul de I O 391 de maghiari din Bucovina,
I O 065 (96,9% din total) locuiau în cinci sate. Ei constituiau peste 90% din
populaţie în satele Istensegits (Ţibeni), Andreasfalva (Măneuţi) şi Hadikfalva
(Domeşti), 53,6% la Joseffalva (Vomiceni) şi numai 21,8% la Fogodisten
66
(Iacobeşti) . Maghiarii din Bucovina erau aproape exclusiv de confesiune romanocatolică şi numai la Andreasfalva erau, în 191 O, şi 34 7 de maghiari protestanţi
calvinişti.

Populaţia

Bucovinei În 1930

În timpul Primului Război Mondial, în teritoriul Bucovinei s-au produs unele
etno-demografice semnificative: sute de mii de bărbaţi au fost recrutaţi
pe front, dintre care zeci de mii nu s-au mai întors la baştină; populaţia civilă a avut
de suferit din cauza ocupaţiilor militare ruseşti şi austriece; zeci de mii de oameni
s-au refugiat în alte teritorii. După unirea Bucovinei cu România, mulţi funcţionari,
intelectuali, militari de alte etnii au plecat din acest teritoriu. În 1919, adică înainte
de stabilirea definitivă a frontierelor României, autorităţile române au realizat un
recensământ al populaţiei în Transilvania, Banat şi Bucovina, pentru a stabili mai
exact structura etnică a populaţiei acestor provincii. Potrivit acestor estimări,
locuiau atunci în Bucovina 811 721 de persoane, dintre care 3 78 859 (46, 7%)
români, 227 361 (28%) ucraineni, 88 666 (10,9%) evrei, 68 075 (8,4%) germani,
34 119 (4,2%) polonezi şi 14 641 (1,8%) de alte naţionalităţi 67 .
Faţă de recensământul oficial austriac din 191 O, populaţia Bucovinei se
mărise cu numai 11 623 de persoane, constatându-se totodată o evoluţie numerică
foarte diferită a românilor şi ucrainenilor - o creştere a numărului românilor cu
105 605 persoane şi o diminuare a populaţiei ucrainene cu 77 740 de persoane.
Cele mai mari deosebiri între numărul românilor şi ucrainenilor s-au consemnat în
judeţele cu populaţie mixtă Cernăuţi, Siret, Storojineţ şi Vaşcăuţi. Discrepanţele
atât de mari între 19 IO şi 1919 se explică prin modalitatea diferită de apreciere a
etniei locuitorilor. În 1919, a fost estimată naţionalitatea locuitorilor, adică au fost
consideraţi mulţi bucovineni români, chiar dacă unii cunoşteau doar superficial
limba română, dar erau conştienţi de trecutul lor românesc. Potrivit estimărilor
respective, în 1919, românii constituiau 67,7% în judeţul Storojineţ, 65,9% - în
Siret, 51,8% - în Cernăuţi, 22,9% - în Vaşcăuţi. Ponderea ucrainenilor era covârşischimbări

65
66
67

Ibidem, p. 261.
Ibidem, p. 261.
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toare în judeţele Zastavna (90,2%), Coţmani (89,2%), Vijniţa (81,1%) şi Vaşcăuţi
(61,4%), dar erau în minoritate în judeţele Cernăuţi (39%), Storojineţ (9,5%), Siret
(6,3%). Tot atunci, oraşul Cernăuţi avea 91 852 de locuitori, dintre care 43 555
(47,4%) evrei, 14 598 (15,9%) germani, 12 639 (13,8%) români, 10 848 (11,8%)
poloni şi 9 566 (10,4%) ucraineni 68 .
În perioada interbelică, în România a fost realizat un singur recensământ - în
29 decembrie 1930, adică la exact două decenii de la ultimul recensământ austriac.
Acesta a fost efectuat după criterii ştiinţifice şi prelucrat cu metode modeme, fiind
înregistrată naţionalitatea (neamul), limba maternă şi confesiunea locuitorilor, ceea
ce a permis o evaluare mai corectă a repartiţiei persoanelor recenzate pe
naţionalităţi. Potrivit acestui recensământ, populaţia Bucovinei era de 853 009
persoane, dintre care 379 691 (44,5%) români, 248 567 (29,1%) ucraineni (inclusiv
12 437 huţuli), 92 492 (10,8%) evrei, 75 533 (8,9%) germani, 30 580 (3,6%)
polonezi, 11 881 (1,4%) maghiari, 7 948 de ruşi, 2 164 ţigani şi 4 153 de alte etnii.
În localităţile urbane trăiau 228 056 persoane (26, 7% din totalul populaţiei),
inclusiv 33% români, 30% evrei, 14,7% germani, 13,9% ucraineni şi 6,3%
polonezi. Marea majoritate a populaţiei rurale erau români (48,7%) şi ucraineni
(34,7%), urmaţi de germani (6,7%), evrei (3,9%) şi polonezi (2,6%) 69 •
În partea de nord a Bucovinei, majoritatea populaţiei era ucraineană, iar
românii erau concentraţi în sudul judeţului Cernăuţi (68,6% în Plasa Cosminului,
29% în Plasa Prutului şi 27% în municipiul Cernăuţi) şi în sudul judeţului
Storojineţ (63,2% în Plasa Flondoreni, 18,7% în Plasa Ceremuşului şi 39% în
oraşul Storojineţ). Celelalte plase din nordul şi vestul Bucovinei erau locuite
compact de ucraineni. Oraşele Cernăuţi şi Storojineţ erau populate, în principal, de
români, evrei, germani, ucraineni şi poloni, dar nicio naţionalitate nu avea o
majoritate absolută.
În 1930, în componenţa judeţelor bucovinene au fost incluse mai multe
localităţi, care până la 1918 nu s-au aflat în componenţa Bucovinei istorice. Astfel,
la judeţul Cernăuţi era inclus satul Revcăuţi din Basarabia; la judeţul Rădăuţi suburbana Verpolea, de lângă oraşul Siret; la judeţul Suceava - Burdujeni şi
Mitocel, de lângă oraşul Suceava. Cele mai multe sate noi au fost încorporate la
judeţul Câmpulung (Cârlibaba Nouă, Coşna, ambele de la Transilvania, Doma,
Dârmoxa, Glodul, Neagra Şarului, Panaci, Păltiniş, Sărişor şi Şar). După calculele
noastre, în aceste 15 sate din afara Bucovinei istorice locuiau 14 021 de persoane,
dintre care 11 664 români, 1 407 evrei, 509 germani, 335 ucraineni 70 . În acelaşi
timp, satul bucovinean Buneşti era inclus la judeţul Baia. Pentru a face o
68

Ibidem, p. 185.

69

Recensământul general al populaţiei României din 29 decembrie 1930, voi. II, partea I,

Bucureşti, 1938; jud. Cernăuţi, p. 120-123; jud. Dorohoi, p. 180-183; jud. Hotin, p. 216--223;
jud. Rădăuţi, p. 356--357; jud. Storojineţ, p. 430-433; Vladimir Trebici, Bucovina. Populaţia şi
procesele demografice (1775-1993), Cluj-Napoca, 1994, p. 25.
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comparaţie exactă

cu recensămintele austriece este necesar de exclus din calcule
acestor localităţi. Astfel, în 1930, în teritoriul istoric al Bucovinei locuiau
839 519 persoane, inclusiv 368 539 (43,9%) români, 248 232 (29,6%) ucraineni,
91 089 (10,8%) evrei, 75 039 (8,9%) germani, 30 569 (3,6%) polonezi, 11 867
(1,4%) maghiari, 7 911 (0,9%) ruşi, 2 133 ţigani şi 4 140 de alte naţionalităţi.
Structura etnică a celor cinci judeţe bucovinene era următoarea:

populaţia

Populaţia Bucovinei istorice, în 1930, după neam
Judetul
Cemăuti

Câmpulung
Rădăuţi

Storoiinet
Suceava
Sat Buneşti
Total

Total
305 301
87 038
160 264
169 894
116 491
531

839 519

Români
78 051
51 023
88 494
57 595
92 864
512
368 539
43,9%

*Inclusiv 12 437
** Inclusiv 7 911

Rezultatele

Ucraineni Germani
136 057
19 586
6 546
18 632
26 160
17 857
77 385
8 990
2 084
9 959
15
248 232*
75 039
29,6%
8,9%

Evrei
51 245
7 583
11 502
15 322
5 433
4
91 089
10,8%

Poloni
15 243
I 727
2 311
7 985
3 303

71

Mae:hiari
610
93
10 291
62
811

Altii
4 509
I 434
3 649
2 555
2 037

-

-

-

30 569
3,6%

11 867
1,4%

14 184**
1,7%

huţuli.

ruşi şi

2 133

ţigani.

recensământului

sunt întrucâtva diferite, când

repartiţia

se face

după criteriul „limba maternă". În judeţele Bucovinei, conform împărţirii

administrative din 1930, 350 901 (41,1%) persoane au recunoscut româna drept
limbă maternă, 280 651 (32,9%) ucraineana, 93 812 (11%) germana, 74 288
(8,7%) idiş, 28 411 (3,3%) poloneza, 11 860 (1,4%) maghiara, 11 236 rusa,
232 ţigăneasca şi 1 618 alte limbi. Astfel, români „după limba maternă" erau cu
28 794 mai puţini decât „după neam", iar ucraineni - cu 32 084 mai mulţi. Cei
92 492 de evrei, declaraţi după neam, aveau ca limbă maternă idiş, în număr de
74 288, diferenţa constituind-o cei cu limba germană, eventual ucraineană, ca
limbă maternă. Diferenţe notabile se constatau la germani, între „neam" (75 533) şi
„limba maternă" (93 812)7 2• Deci un număr mare de români, mai ales din
localităţile cu populaţie mixtă, s-au declarat vorbitori de limbă ucraineană, iar
aproape 20 OOO de evrei, marea majoritate din oraşul Cernăuţi, continuau să
considere germana drept limbă maternă.
Structura lingvistică este puţin diferită, dacă aceste calcule se fac doar pentru
localităţile din Bucovina istorică. În acest teritoriu, 340 106 (40,5%) persoane
considerau româna drept limbă maternă, 279 821 (33,3%) - ucraineana, 93 367
(11,1%)-germana, 72942(8,7%)-idiş,28404(3,4%)-polona, 11851 (1,4%)maghiara, 11 203 - rusa, 217 - ţigăneasca şi I 608 alte limbi. Repartiţia populaţiei
după limba maternă pe judeţe era următoarea:
71

72

Ibidem.
Vladimir Trebici, op. cit., p. 26.
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Populaţia Bucovinei istorice, în 1930, după limba maternă 73
Judeţul

Cemăuti

Câmpulung
Rădăuti

Storojinet
Suceava
Sat Buneşti
Total

Total
305 301
87 038
160 264
169 894
116 491
531
839 519

* Inclusiv

Româna Ucraineana Germana
66 651
148 889
30 693
51 322
7 290
20 442
31 315
83 398
20 125
48 979
85 715
10 759
89 245
11 332
6 612
511
16
340 106
279 821
93 367
40,5%
33,3%
11,1%

11 203

rusă şi

217

Idiş

40 100
5 717
9 415
13 694
4 012
4
72 942
8,7%

Polona
13 959
I 647
2 207
7 507
3 084

Maghiara
634
82
10 283
48
804

Altele
4 375
538
3 521
3 192
I 402

-

-

-

28 404
3,4%

11 851
1,4%

13 028*
1,5%

ţigănească.

În multe localităţi din Bucovina, un număr important de locuitori se declarau
români, dar considerau ucraineana drept limbă maternă. Cele mai mari discrepanţe
privind numărul românilor şi ucrainenilor, după neam şi limba maternă, au fost
înregistrate în satele Camena, Cuciurul Mare, Mihalcea - din judeţul Cernăuţi;
Adâncata (Hliboca), Banila pe Siret, Bobeşti, Broscăuţii Noi, Căbeşti, Comareşti,
Costeşti, Davideni, Dumbrava Roşie, Panca, Petriceni (Camenca) - din judeţul
Storojineţ; Bălcăuţi, Cerepcăuţi, Milişăuţi, Negostina, Rogojeşti, Cândeşti,
Gârbăuţi, Volcineţ - din judeţul Rădăuţi; Călineşti Ienachi, Danila, Dărmăneşti
(Hatna), Ipoteşti, Mărăţei, Şerbăuţi - de lângă oraşul Suceava.
Cele mai multe dintre satele menţionate erau amplasate în zone compacte,
situate la nord-vest de oraşul Storojineţ, la sud de Cernăuţi, la nord de oraşul
Suceava sau în apropierea oraşului Siret. În multe dintre satele respective şi
recensămintele austriece din anii 1880-191 O au consemnat diferenţe mari privind
numărul vorbitorilor de limbă română sau ruteană.
Repartiţia populaţiei Bucovinei după confesiuni se prezenta, în 1930, în felul
următor: 613 258 (71,9%) ortodocşi, 98 347 (11,5%) romano-catolici, 93 101
(10,9%) mozaici, 20 655 (2,4%) evanghelici luterani, 19 266 (2,3%) greco-catolici,
3 218 lipoveni, 534 calvini, 234 armeni catolici şi 139 armeni gregorieni. Comparativ
cu recensămintele austriece, pentru prima dată apar în statistici credincioşi neoprotestanţi, precum baptişti (1 145 de persoane) sau adventişti (918), iar 2 094 erau de
alte confesiuni.
În localităţile Bucovinei istorice, structura confesională a populaţiei
nu se deosebea semnificativ, fiind 601 943 (71, 7%) ortodocşi, 97 793 (11,6%)
romano-catolici, 91 698 (10,9%) mozaici, 20 631 (2,5%) luterani, 19 216 (2,3%)
greco-catolici, 3 218 lipoveni, 234 armeni catolici şi 139 armeni ortodocşi,
533 calvini, 1 141 baptişti, 911 adventişti şi 2 062 de alte confesiuni. Structura
confesională a populaţiei din diferite judeţe bucovinene era următoarea:
73

Calculat după datele recensământului din 1930.
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Populaţia Bucovinei istorice, în 1930, după confesiuni
Judeţul
Cernăuţi

Câmpulung
Rădăuti
Storojineţ

Suceava
Sat Buneşti
Total

Total
305 301
87 038
160 264
169 894
116 491
531
839 519

Ortodocşi

204
57
113
132
93

393
687
002
736
615
510
601 943
71,7%

Rom-cat. Gr.-cat.
11 466
30 687
15 502
735
26 037
2 098
15 389
3 271
10 171
I 646
7
97 793
19 216
11,6%
2,3%

Mozaici
51 679
7 593
11 572
15 397
5 453
4
91 698
10,9%

Luterani
5 219
5 161
4 249
1 976
4 016
10
20 631
2,5%

179

74

Lipoveni
37
25
2 055
498
603

Alţii

I 820
335
I 251
627
987

-

-

3 218
0,4%

5 020
0,6%

Comparativ cu ultimul recensământ austriac din 191 O, numărul populaţiei
ortodoxe a crescut cu peste 54 OOO de persoane. Timp de două decenii a crescut şi
numărul credincioşilor luterani şi calvini, în schimb s-a diminuat numărul
locuitorilor de confesiune romano-catolică, greco-catolică şi mozaică, precum şi al
armenilor catolici şi ortodocşi. În perioada respectivă a crescut ponderea populaţiei
ortodoxe (de la 68,4% la 71,7%), dar s-a diminuat proporţia locuitorilor romanocatolici (de la 12,3% la 11,6%), greco-catolici (de la 3,3% la 2,3%) şi, mai ales,
mozaici (de la 12,9% la 10,9%). Era un proces firesc de reducere treptată a
procentului locuitorilor de alte confesiuni şi de creştere mai rapidă a numărului
locuitorilor de credinţă ortodoxă.
Localităţile urbane continuau să aibă cea mai diversă structură confesională a
populaţiei, pe când marea majoritate a populaţiei din zona rurală era ortodoxă. În
1930, în localităţile urbane din Bucovina locuiau circa 228 OOO de persoane, dintre
care 42, 7% ortodocşi, 30, 1% mozaici, 18,2% romano-catolci, 4,8% greco-catolici,
3,4% luterani. În localităţile urbane trăiau atunci circa 75% din numărul total al
evreilor, 57,1% din greco-catolici, 42,5% din romano-catolici, 37,2% din luterani,
dar numai 16,2% din totalul credincioşilor ortodocşi din Bucovina. Municipiul
Cernăuţi era locuit, în 1930, de 112 427 de persoane, dintre care 42 932 (38,2%)
mozaici, 35 387 (31,5%) ortodocşi, 21 232 (18,9%) romano-catolici, 7 168 (6,4%)
greco-catolici, 4 854 (4,3%) luterani, restul fiind de alte confesiuni 75 •
Hărţi

etnice

şi

lingvistice ale Bucovinei

Recent, tânărul profesor din Oradea, Călin Pantea, a realizat un şir de hărţi
ale Bucovinei, în baza recensămintelor austriece şi româneşti. El a elaborat mai
multe hărţi etnice, lingvistice şi confesionale pentru această provincie istorică.
Datele sunt prezentate pentru toate localităţile urbane şi rurale, în cerculeţe aparte,
74

Ibidem.
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sau confesiunii majoritare dintr-o

comună.

Călin

Pantea a elaborat câte o hartă, după limba de comunicare a populaţiei,
austriece din 1880, 1890, 1900 şi 191 O, precum şi câte o
hartă după structura confesională a populaţiei. Pentru recensământul din 1930 a
realizat trei hărţi (după neam, limba maternă şi confesiunile populaţiei Bucovinei).
Toate hărţile au fost realizate de aceeaşi mărime şi în acelaşi format, pentru a se
putea face comparaţie pentru diferiţi ani. De asemenea, pentru toate hărţile au fost
utilizate culori identice pentru anumite naţionalităţi sau confesiuni.
În hărţile etnice şi lingvistice, românii sunt marcaţi cu o culoare albastră,
rutenii (ucrainenii) - cu verde, germanii - cu roşu, polonezii - cu cafeniu,
maghiarii - cu albastru întunecat, evreii - cu galben. Călin Pantea a evidenţiat, de
asemenea, câte trei nuanţe de culori pentru majorităţile etnice sau lingvistice
dintr-o anumită comună. Prin aceste diferenţieri, sunt remarcate majorităţile de mai
puţin de 50%, de 50-75% şi de peste 75% din fiecare comună urbană sau rurală.
Pentru hărţile confesionale ale Bucovinei au fost utilizate următoarele culori:
albastru pentru ortodocşi, verde pentru catolici, roşu pentru protestanţi, galben
pentru mozaici, un albastru verzui pentru lipoveni, portocaliu pentru calvini.
Pentru fiecare hartă etnică, lingvistică sau confesională a fost elaborat câte
un grafic, în care sunt prezentate cifre absolute despre ponderea limbilor sau
confesiunilor (în cifre şi procente). Compararea hărţilor pentru diferiţi ani permite
evidenţierea rapidă a diferenţelor numerice şi procentuale survenite. În legenda
hărţilor sunt remarcate capitala Bucovinei, oraşele, târgurile, comunele şi satele. De
asemenea, sunt trasate graniţele de stat, hotarele Bucovinei, a districtelor politice şi
judecătoreşti (respectiv a judeţelor şi plaselor pentru 1930), precum şi a fiecărei
comune. Legenda hărţilor mai cuprinde şi mărimea cerculeţelor localităţilor, în
dependenţă de numărul de locuitori.
Aceste hărţi, realizate de profesorul Călin Pantea, sunt foarte valoroase
pentru cercetarea evoluţiei populaţiei Bucovinei din perioada respectivă şi merită
să fie publicate, pentru a fi cunoscute de publicul care este interesat de trecutul
istoric al acestei provincii istorice.
conform
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REVIZUIREA CETĂŢENIEI EVREILOR DIN VAMA,
JUDETUL SUCEAVA
'

ION CERNAT

Reviewing the Citizenship of Jews in Vama,
Suceava County
(Abstract)
The author presents the history of the Jewish community of Vama. The Jews
of Bukovina had a peculiar situation. The Austrian Empire had at the beginning an
attitude of intolerance towards the Jews who moved from Galicia to the new
territorial acquisition. lt ended up though accepting and drawing them in the
exploitation and control of the province, which 1862 became the Duchy of Bucovina.
The Jews were used in Bukovina as a factor of germanisation, as they were Germanspeaking and most of them were educated. Even if they competed with the Germans
in trades and industries, they were the most important allies in public activities. The
author presents the evolution of the Jewish community of Vama, referring to how
many of its members have received Romanian citizenship, how many have gone to
other places or to other countries, how many have been deported or died in the
deportation, as well as how many have settled down in other localities after their
retum from the Soviet Union.
Keywords: Jews, citizenship, Vama.

Teza junimistă exprimată de la tribuna Parlamentului de Titu Maiorescu, în
1876, potrivit căreia antisemitismul românesc este datorat, printre altele, nu în
mod exclusiv, de incapacitatea autohtonilor de a produce o clasă de mijloc, justă
în esenţa ei, implică atitudinea românilor faţă de îndeletnicirile burgheze,
catalogate drept nerespectabile, atitudine care ne-a determinat să lăsăm
descoperită nişa cu ocupaţiile aducătoare de profituri, gol care a fost ocupat la
noi, ca şi la alţii, de alogeni, evrei, în special, întreprinzători şi fără complexe
datorate unor restricţii impuse de tradiţii. Activi în domeniul economic, evreii
n-au fost numai cârciumari, negustori şi cămătari, cum îndeobşte au fost văzuţi şi
demonizaţi pentru asemenea practici „neonorabile", ci au pătruns repede în
Analele Bucovinei, XX, 1 (42), p. 181-200,

Bucureşti,
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industrie şi bănci, în administraţie şi peste tot unde au găsit o sursă de câştig'. Evreii
din România Mică, viitorul Regat, la fel ca şi cei din teritoriile româneşti aflate sub
stăpânire străină, nu au întârziat să ceară drepturi civile şi politice care le-au fost
refuzate dintr-un motiv întemeiat: teama de a pierde toate poziţiile şi funcţiile de
conducere, iar intervenţia finanţei evreieşti europene, în cadrul Congresului de la
Berlin (I iunie - I iulie 1878), condiţionând recunoaşterea independenţei
României de acordarea unor drepturi pentru evrei, a iritat opinia publică
românească care a simţit căi se forţează mâna.
O situaţie deosebită aveau evreii din Bucovina, unde stăpânirea austriacă,
după ce, la începuturi, a avut o atitudine intolerantă faţă de evreii pătrunşi în noua
achiziţie teritorială, din Galiţia, a sfârşit prin a-i accepta şi coopta în exploatarea şi
stăpânirea provinciei, devenită Ducatul Bucovinei, după 1862. În Bucovina, evreii
au fost folosiţi ca factor de germanizare, deoarece erau vorbitori de limbă germană,
majoritatea erau şcolarizaţi şi, chiar dacă-i concurau pe germani în meserii şi
industrii, erau aliaţii de bază în activităţile publice 2 •
Ce-au constatat românii care, desprinşi din lumea satelor, după îndelungate
privaţiuni şi după eforturi intelectuale de recuperare a rămânerii în urmă, aspirau
spre ocuparea unor poziţii sociale, funcţii şi posturi, considerate ca fiind de drept
ale lor? Au constatat că marea majoritate a funcţiilor şi posturilor sunt ocupate de
străini, în special de evrei. Presa românească din Bucovina îi semnalează peste
tot: în comerţ, industrie şi administraţie, în justiţie, în sănătate (doctori şi
farmacişti), în presă, în şcoală, ca elevi şi ca profesori, în tot locul 3 • În condiţiile
în care evreii reprezentau, în 191 O, numai 12% din populaţia Bucovinei, aproape
de la sine a prins rădăcini teoria lui numerus clausus pătrunsă şi în programele
politice ale partidelor şi mişcărilor de extremă dreaptă, fără însă să fie emanaţia
lor. Primul Război Mondial, prin urmările sale, lăsa impresia, în opinia publică
românească, că războiul se purtase pentru ca minoritarilor să li se recunoască
drepturi şi libertăţi la care nici nu se puteau gândi înainte de război. Ideea
proporţionalităţii în şcoli, facultăţi, posturi şi funcţii nu era nouă, cel puţin în
Bucovina, exprimând cerinţa ca locurile ocupate să fie în concordanţă cu
ponderea etniei în structura populaţiei.
1
Vezi Andrei Oişteanu, Imaginea evreului în cultura română. Studiu de imagologie în context
est-european, editia a II-a, Bucureşti, Editura Humanitas, 2004; Ioan Stanomir, De două mii de ani, în
„Idei în dialog", Bucureşti, anul II, nr. 5 (8), mai 2005, p. 33-34; Alexandru Florin Platon,
Denigrarea prin corp ca expresie a diferenţei. Cazul alterităţii iudaice cu un exemplu românesc de
transfer simbolic, în voi. ln honorem Ioan Ciupercă. Studii de istorie a românilor şi a relaţiilor
internaţionale, laşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza", 2007, p. 515-528.
2
Mihai Iacobescu, Din istoria Bucovinei, voi. I, 1774-1862. De la administraţia militară la
autonomia provincială, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1993, p. 167-169.
3
Vezi „Revista politică", Suceava, colecţia din anii 1888-1890; Iorgu G. Toma, Justiţia în
România, Cernăuţi, 1928; Ion Cernat, Cu Iorgu G. Toma despre naţionalism şi verticalitate, Iaşi,
Editura Pim, 2004, p. 44, 233.

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

Revizuirea

3

cetăţeniei

evreilor din Vama, judeţul Suceava

183

În anul 1923, când nu putem vorbi de extremă dreaptă în Vama, o delegaţie
de reprezentanţi ai comunelor din judeţele Bucovinei a mers la Bucureşti, la
primul-ministru, I. I. C. Brătianu, care, însă, a primit în audienţă câţiva fruntaşi,
unul dintre aceştia fiind Nicolae Lucanu din Vama, care lasă nişte însemnări despre
acest eveniment4 • Or, tocmai Nicolae Lucanu, care nu lasă, din însemnările sale, să
se vadă că ar fi fost un antisemit sau, mai bine zis, era antisemit numai „cât trebuie
şi stă bine", are curajul să-i spună primului ministru să aplice numerus clausus, la
care I. I. C. Brătianu nici nu i-a răspuns.
În perioada interbelică are loc trecerea de la antisemitismul declarativ la
antisemitismul agresiv, în vorbă şi faptă, ajungând, în condiţiile politice
determinate de criza economică din anii 1929-1933 şi de regimul de autoritate
monarhică, la vârfurile puterii, ca politică de stat. Se spune că măsurile
discriminatorii luate de Carol al II-iea împotriva evreilor ar fi fost determinate de
intenţia, în condiţiile izolării României pe plan extern, de a se apropia de Germania
nazistă. Să observăm că acest factor extern nu este determinant. Condiţiile erau
„coapte" în interior, unde are loc o transformare a antisemitismului, în sensul că
din practică individuală devine doctrină de partid (L.A.N.C. şi Garda de Fier) şi,
apoi, politică de stat. Acum evreul devine responsabil de toate relele şi, ca victimă,
poate fi reprimat, deoarece s-a indus în conştiinţa majorităţii că el este duşmanul
din interior, el este crâşmarul care otrăveşte pe ţăran, el, cămătarul, care scoate
gospodăria ţărănească la vânzare, el, negustorul, care acaparează la preţuri mici
produsele muncii ţăranului şi, peste toate, el poartă stigmatul ancestral: deicidul şi
infanticidul ritual. Pe de altă parte, nu toate învinuirile aduse evreilor erau lipsite de
suport real: intrarea ilegală în ţară, în timpul Primului Război Mondial şi după, a
multor evrei care şi-au făcut repede un rost în noua ţară şi, alt fapt de netăgăduit,
constă în acordarea de împrumuturi cu dobânzi de până la 30%. În primul caz,
aflăm că în 30 mai 1919, numai în judeţul Câmpulung erau 222 de străini, dintre
care 67 de evrei, iar în Vama, conform unui Tablou de străinii domiciliaţi în
5
comună, sunt trecute 26 de persoane de diverse etnii . În „Monitorul Bucovinei'',
Cernăuţi, nr. 53, 1O septembrie 1920, guvernul local, prin Secretariatul General de
Interne, publică o Ordonanţă, prin care, la art. I se spune: „Oricine nu poate face
dovada că este cetăţean român se consideră de străin şi este îndatorat ca în termen
de 8 zile de la sosirea sa în Bucovina, să se prezinte prefectului judeţului în care se
6
stabileşte pentru a obţine un bilet de liberă petrecere" •
În ceea ce priveşte împrumuturile de la băncile aflate în proprietatea evreilor,
primite de locuitorii din Vama în timpul şi anterior crizei economice din
1929-1933, care trebuiau lichidate ca datorii agricole, aflăm dintr-o adresă a
Primăriei oraşului Vama către Prefectura judeţului Câmpulung, din 15 mai 1934,
Nicolae Lucanu, Carte de însemnări, manuscris aflat în posesia familiei.
Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Suceava (în continuare se va cita S.J.A.N.S.), Fond
Prefectura Câmpulung, Dosar 1/1918.
6
Ibidem, f. 96.
4
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Vama are 1 250 capi de familie. Dintre aceştia, 500 au făcut declaraţii la
Vama, circa 50 la Tribunal. Până la 560 de capi de familii au
avut datorii mici pe care le-au lichidat, parte n-au avut deloc. Numărul capilor de
familie evrei este de 80. Circa 50-60 au aranjat chestiunea datoriilor prin învoială,
iar restul de 1-2% n-au făcut declaraţii 7 .
Anterior rezolvării datoriilor agricole prin intervenţia statului, celor care
contractaseră împrumuturi şi n-au putut plăti ratele şi dobânzile, li s-a scos la
licitaţie averea lor mobilă şi imobilă de către cămătarii evrei, ceea ce a produs mare
agitaţie printre locuitorii datornici, care au fost organizaţi de către mişcările de
extremă dreaptă în Liga contra cametei.
,,În rândul populaţiei, ni se spune într-un raport al agentului de siguranţă din
Vama, domneşte o ură mare contra evreilor [cămătari, n. a. - I. C.], nu numai din
cauza datoriilor mari, ci şi ca urmare a propagandei antisemite făcută de
reprezentanţii Ligii Apărării Naţional Creştine (A. C. Cuza) şi ai Gărzii de Fier8
(Corneliu Zelea Codreanu). Toate nemulţumirile acumulate în anii crizei au fost
uşor canalizate spre elementul evreiesc de către agitatorii de dreapta veniţi în Vama
din judeţ, pentru a agita spiritele în cadrul întrunirilor, mitingurilor şi marşurilor,
când s-a ajuns la ciocniri cu poliţia" 9 • Într-un raport al prefectului judeţului
Câmpulung către Directorul Ministerial - Cernăuţi, din 28 iulie 1930, se arată
cauzele nemulţumirilor: 1) Lipsa de lucru (şomaj exagerat); 2) Neputinţa de a plăti
datoriile, care a dus la revolta contra cametei uzurpatoare; 3) Execuţiile silite 10 •
Legislaţia rasială antisemită din timpul regimului de autoritate monarhică a
lui Carol al Ii-lea, în condiţiile în care mişcarea legionară fusese decapitată, iar
monarhul era în relaţii de afaceri cu oligarhia financiară şi industrială evreiască,
pare de neînţeles numai dacă facem abstracţie de guvernarea Goga-Cuza
(27 decembrie - 1O februarie 1938), care declanşează legislaţia discriminatorie
antisemită, prin Legea de revizuire a cetăţeniei evreilor. Legislaţia antievreiască,
iniţiată de Carol al Ii-lea şi continuată de regimul Antonescu până în 1944, a
început cu Decretul lege privitor la statutul juridic al evreilor şi la oprirea
căsătoriilor între români şi evrei' 1•
Sunt stabilite prin lege criteriile care defineau calitatea de evreu, împărţite în
categorii, cu drepturile, restricţiile şi interdicţiile impuse cetăţenilor evrei. Legea
stabilea trei categorii de evrei: I - evreii veniţi în România după 1918; II - evreii
naturalizaţi individual până la 30 decembrie 1918 sau cei naturalizaţi colectiv pentru
participarea la Războiul de Independenţă din 1877: cei care au fost naturalizaţi în

Judecătoria Mixtă

7

8

Ibidem, Dosar 63/1934, f. 214.
Ibidem, Dosar 31/1930--1933, f. 26 (Raportul agentului de siguranţă Leonte Lateş din

Vama).
Ibidem, f. 54 şif. 59.
Ibidem, f. 166.
11
Lya Benjamin, Prigoană şi rezistenţă în istoria evreilor din România, 1940--1944. Studii,
Bucureşti, Editura Hasefer, 200 I, p. 3 7; idem, Studiu introductiv, în voi. Evreii din România între anii
1940--1944, voi. I, Legislaţia antievreiască, Bucureşti, Editura Hasefer, 1993, p. XXXIV.
9

10
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Dobrogea prin legile din 1879, 1909 şi 1912; cei care au luptat în prima linie în
României, cei răniţi, decoraţi, cei citaţi cu ordin de zi pentru bravuri,
urmaşii celor căzuţi în războaiele României şi urmaşii evreilor menţionaţi la
categoria a II-a; III - evreii încetăţeniţi prin legile din 1919, recunoscute prin
Constituţia din 1923, în care intrau majoritatea evreilor din România 12 •
La cererea Ministerului Justiţiei, Direcţiunea judiciară, cu ordinul nr. 838, din
11 ianuarie 1938, Prefectura judeţului Câmpulung Moldovenesc, Serviciul Administrativ, cu adresa nr. 420/1938 din 17 ianuarie 1938, cere primăriilor din judeţ să
înainteze de urgenţă, în cel mult trei zile, un tablou numeric cu evreii cărora li s-a
recunoscut cetăţenia română, potrivit legii pentru dobândirea şi pierderea
naţionalităţii române. Se atrage atenţia ca, pentru întocmirea Tabloului, primăriile
să se folosească exclusiv de registrul de naţionalitate, prevăzut în articolul
(a se vedea paginile următoare) 53 al Regulamentului privitor la constatarea
naţionalităţii române. De asemenea, se specifică întocmirea unei liste speciale cu
cei înscrişi ulterior, pe baza unei hotărâri judecătoreşti 13 •
Primăria comunei urbane Vama reuşeşte să realizeze situaţia cerută; în
28 ianuarie 1938 o înaintează Prefecturii Câmpulung, iar un exemplar este afişat
„pe tabla neagră a Primăriei, în vederea revizuirii cetăţeniei, conform Decretuluilege publicat în „Monitorul Oficial", nr. 18, din 22 ianuarie 1938", după cum aflăm
dintr-un proces-verbal din 3 februarie 1938, semnat de Constantin Mihalache,
14
preşedintele comisiei interimare a oraşului Vama • De asemenea, Primăria Vama,
înaintează o copie de pe Tabloul de naţionalitate şi Judecătoriei Mixte Vama,
pentru clarificarea situaţie juridice a cetăţenilor, etnici evrei, din localitate 15 .
Redăm mai jos conţinutul Tabloului, care este departe de a fi complet şi fără
greşeli, în ideea de a contribui la istoria comunităţii evreieşti din Vama, a vechimii
şi a numărului acestei etnii, număr care, cu excepţia recensămintelor realizate de
stăpânirea habsburgică în Bucovina şi a recensământului românesc din 1930,
rămâne mereu controversat. Pe baza Tabelului de naţionalitate se poate face o
comparaţie între numărul şi numele capilor de familie înscrise şi cele conţinute în
alte lucrări, ale căror autori au folosit ca surse de informare memoria individuală 16
şi colectivă a supravieţuitorilor deportării în Transnistria între anii 1941, 1943 şi
1944. Cel care fumizează informaţii despre comunitatea evreilor din Vama, Itzchak
Isidor Merdler, se află pe Tabloul de naţionalitate la nr. 100 (Merdler Isak), ca şi
cum ar fi fost cap de familie, când, în realitate, el avea, în 1938, 8-1 O ani (nu este
trecut cu anul naşterii).
războaiele

12

Ibidem, p. 28--41.
Arhiva Primăriei Vama, Dosar 4/1938: Relativ la revizuirea cetăţeniei evreilor. Ordine şi
instrucţiuni, f. 2.
14
Ibidem, f. 6, 8.
15
Ibidem, f. 7.
16
Veronica Bârlădeanu (redactor), Viaţa şi martiriul evreilor din Câmpulung, Bucovina, voi. I,
Bucureşti, Tipografia Cicero, Media Holding, 1998. În această lucrare, ltzchak lsidor Merdler
vorbeşte despre comunitatea evreilor din Vama (p. 81-88).
13
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Tablou nominal de numele şi prenumele evreilor înscrişi în registrul de naţionalitate al comunei
urbane Vama, întocmii potrivit legii publicate în „Monitorul Oficial", nr. 18, din 22 ianuarie 1938
Nr.
crt.
I.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Numele
Adelstein Feiver
Adler Moritz; soţia: Mariem, copii: Brunno
Alper Aron; soţia: Saly; copii: Dora, Herman, Frima,
Jetti, Clara, Eugenia, Relika
Alper Hermman
Alper Michael; sotia: Wittve; copii: Clara
Adler Golde Mendel
Beri Israel David; sotia: Ester; copii: Toni, Gusta, Salv, Rosa
Bernfeld Chaim
Bernfeld Leisser; soţia: Rifca; copii: lsidor
Bernstein Wolf; soţia: Brauer n. Werner; copii: Nessie Frige
Bittkower Beri; sotia: Susei; copii: Gusta, Rubin
Bittkower Malka Rosa
Bittkower Moses
Bittkower Zitta
Burg Iosef; soţia: Yetti
Bercovicz (fost Senderovici Meier); soţia: Yetti
David Chaime; soţia: Rosa
David Channe
David Hersch; sotia: Marianne; copii: Theresie
David Lauser; soţia: Rosa
David Mendel; soţia: Toni; copii: Ernest, Elesa, Mitzi, Manrareta
David Michael; soţia: Hami
Drukmann Sabina; copii: Gisela, Malli
Eisenkraft lsak; soţia: Pesie; copii: Iosif Max
Eisenkraft Malka Riva
Eisenkraft Moses; copii: Ettel, Dora, lente Perl
Eisenkraft Rachel Lea
Eisenkraft Samuel; soţia: Chamma
Eisenkraft Ziri
Engler Frimme Hudie
Engler Nussen; sotia: Ester; copii: Hermann
Engler Samuel
Feldhammer Abraham; copii: Fanv
Feldhammer Perl Ludwig
Feldhammer Chiam Asirel; soţia: Mariem; copii: Moses, Ema
Feldhammer Getzel; soţia: Taube
Feldhammer Gisela a Simeon; copii: Rosa, Efroim
Feldhammer Hers; soţia: Ettel
Feldhammer Iacob a Azig; sotia: Fanv-Singer
Feldhammer Solomon; sotia: Chame; copii: Bertha, Leon
Feldstein Aron; soţia: Rebeica; copii: Bluma, Lajos
Feldstein David
Feldstein Iosef; soţia: Rosa; copii: Eva
Feldstein Gusta
Feldstein Perl
Frenkel Anna

Anul

naşterii

1865
1892, 1923
1885, 1890, 1903?, 1905, 1907,
1909, 19IO, 1914, 1915
1903
1869, 1878, 1871
1879, 1881, 1904, 1912, 1913, 1911
1892
1861, -, 19 ani
59 ani,-, 1912
55 ani, 54 ani, 1904, 1911
1897
1900
1902
44 ani, 43 ani
1899, 1907
1858, 51 ani
54 ani
1856, 1860, 1904
1853, 1851
1878, 1888, 1904, 1908, 1909, 1913
1896, 1901
1871, 1904, 1908
1896, 1900, 1923
1901
1865, 1905, 1910, 1911
1892
1891, 1897
1889
1900
1863, 1870, 1904
1904
1880, 1909
1883
1866, 1866, 1920, 1924
1862, 1867
1866, 1910, 1912
1863, 1865
1863, 1865
1877, 1884, 1909, 1910
53 ani, 40 ani, 20 ani, 1914
72 ani
48 ani, 39 ani, 1907
1896
24 ani
1898
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Frenkel Jacob; soţia: Reghina
Frenkel Bernhard
Flaischer, fost Frischlender Mendel; sotia: Fiege-Rifca;
copii: Aron
Flaischer Malka
Gerber Iosef; sotia: Clara; copii: Lotti, Lolca, Herrnann
Flaischer Maliza
Glukstern Abraham Hersch
Glukstern Chaim; soţia: Chame-Hudie; copii: Sidonia
Glukstern Laiser Wolf; soţia: Cheve
Glukstern Moses
Glukstern Rosa
Goldringher Iacob; sotia: Eva
Goldringher Grette
Goldringher Lotti
Gross Amalia a Carol
Huttmann Beruhard
Huttmann Bernhard; soţia: Silvia
Huttmann Bertha Israel
Huttmann Bertha; copii: Fanv, Carol
Huttmann Mendel; soţia: Feige Reisie
Dr. Huttmann Moses; soţia Malka; copii: Silvia
Huttmann Pepie
Huttmann Rosa a Selig
Hundert David; sotia: Maria; copii: Gisella, Jemie
Kolkstein Isak; sotia: Rifka
Katz Anna a Samuil
Katz Bliane Ginttel
Katz Israil
Katz Littmann
Katz Malie
Katz Mandela a Samuil
Katz Moses Chaim
Katz Samuil; sotia: Jerente; copii: lsak
Kinsbrumer Sara Efraim
Kinsbrumer (fost Feiner Franim)
Dr. Korber Isidor; soţia: Resie; copii: Teodor, Berthold
Kreindler Josefine
Kreindler Martin
Kreindler Oskar; sotia: Amalia; copii: Herrnann Artur
Kreindler Aurora
Laufer Reisel
Laufer Amelie
Laufer Ruchel
Laufer Feivel; soţia: Schneidel Ruchel; copii: Israel, Alexander
Merdler Hersch; soţia: Ana; copii: Iacob, Maria, Filip,
Fanie, Elias
Meltzer Mayer; soţia: Rosa; copii: Malvina, Simion, Rubin
Meltzer Sarnuil; soţia: Metta; copii: Malvina, Bertha, Pincas
Merdler Samuel; sotia: Frieda; copii: Dorote

68 ani, 1861
1888
1893, 1893, 1921
-

54 ani, 46 ani, 19 ani, 17 ani, 13 ani
-

1885
1883, 1888, 1913
1852, 1855
1896
1900
1859, 1860
24 ani
38 ani
1859
1900
1893, 1900
73 ani
44 ani, 1904, 1911
1863, 1868
1883, 1880, 1916
58 ani
1886
46 ani, 36 ani, 12 ani, 4 ani
71 ani, 70 ani
1894
1902
1897
1896
1889
1900
1895
1860, 1865, 1907
1872
1901
1888, 1892, 1918, 1920
1896
1878
1869, 1878, 1911
67 ani
-

-

1885, 1884, 1912, 1917
1866, 1873, 1906, 1908,
1912, 1916

1916
1886, 1894, 1924
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95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.

Merdler Abraham; soţia: Cheie-Rosie
Merdler Cilii a Moritz
Merdler Cilii Nety
Merdler Jannete
Merdler lsak
Merdler lakob
Merdler Markus
Merdler Samuil; so~a: Charlotte; copii: Hariette Cilii, Kelmann,
Eleonora, Iacob, Hermann, lsidor, Saul Moritz, Betti
Muhlard Hersch; soţia: Bertha
Muhlard Joel
Muhlard Mensche; soţia: Emma
Muhlard Moses; sotia: Martha; copii: Ida
Muhlard Rebeica
Muhlard Sofia
Meltzer Lotte a Pinkas
Merdler lsidor; soţia: Anna
Neumann Hermann; soţia: Chaie; copii: Judith
Neghea Albrecht; sotia: Rosa; copii: Saly
Pastemak Hermann
Pastemak Melech; soţia: sara
Pastemak Resel; sotia: Rosa; copii: Frieda
Pressner Daniel
Pressner Moses; soţia: Jetti; copii: Metta, Bruno
Pressner Solomon; sotia: Gisela
Rapaport Nuchen; sotia: Branne; copii: Arnold
Rossner (Sand Iacob)
Rossenbaum Iacob; sotia: Sofia
Rubner Lotti; copii: Hersch Leib, David
Rubner Mali
Rubner Taube
Rosenhek Iacob
Rosenhek Liba
Rosenhek Moses; sotia: Lotti
Sand Isak; soţia: Dora
Sand lsrail; soţia: Gusta
Schapira Artur a Chaim
Schapira Blima a Kalmann
Schapira David
Schapira Fani a Chaim
Schapira Hermann
Schapira Ida a Chaim
Schapira Jetti a Chaim
Schapira Isak; soţia: Rosa; copii: Regina, Iosif
Schapira Idei
Schapira Marcus; sotia: Anna; copii: Dionisie
Schapira Mordko a Abraham Chaim
Schapira Rosa a Chaim
Schapira Saul Chaim
Schapira Simon Kalman; soţia: Sali; copii: Lyia Alma

1896
1893
1878
-

1897
1900
1875, 1878, 1904, 1903, 1906, 1908,
1911, 1914, 1918, 1922
1893,1902
1881, 1899

1897
1899
-

1880, 1887
1885, 1900,
1891, 1896,
1900
1896, 1893
-, -, 1908
1900
1873, 1878,
1898, 1899
1868, 1857,

1923
1917

1904, 1911
1912

1971, 1870
-, 1911, 1912
1855
1880
1903
1900
1862,1899, 1899
-

1894
1853
1899
1898
1892
1897
-

1878, 1881, 1910, 1913
1873
1867, 1869, 1905
1896
1901
1899

-
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144. Schlegel Antschel; soţia: Malke Taube; copii: Feivel,
Jetti, Leiser, Pepi
145. Schlegel Chaim Bar
146. Schegel Clara
147. Schegel Hermann
148. SchegelJetti
149. Schwartz Chaim
150. Schwartz Hersch; soţia: Anna; copii: lackob, Maria,
Filip, Fany, Elias
151. Seidenstein Heinrich; soţia: Sali
152. Seidenstein Max
153. Sbriseher Toni
154. Silbenstein Samuel; sotia: Iolanda
155. Schapira Max; sotia: Iolanda
156. Schapira Solomon; soţia: Clara; copii: Walter
157. Schapira Pinkas Kalmann; soţia: Fanty; copii: Ulrike
158. Spindel vei Bach; Mendel Jacob Hersch; copii: Lea Sitte,
Sara, Mattel Breina
159. Schwartz Hersch; soţia: Rifka; copii: Chaim, Jetti
Rachel, Abracham, Pesach, Nechire, Maria
160. Saltzberber Samuel
161. Tabac Bruha recte Rerta
162. Than fost Stern Marcus
163. Than fost Stern Moses
164. Than fost Stern Berta
165. Tabac Herman; sotia: Ema; copii: Ruth
166. Than Pessie; copii: Marcus
167. Vogelfengher Hersch; soţia: Malvina
168. Vogelfengher Ida; soţia: Channe; copii: Mina
169. Vogelfengher Iacob
170. Vogelfengher Marcus
171. Vogel Lotti a Mayer; copii: Sami (Samuil)
172. Weiningher Chaim; soţia: Rosa; copii: Jsak, Osias,
Solomon, Dora
173. Weiningher Sine Chaine
174. Wechsler Adolf
175. Wengher Samuel david
176. Wurm Sara
177. WurmHenie
178. WurmRifka
179. Wengher Marie David; copii: Maria, Saly, Netti
180. Ziegler Solomon; soţia: Anna; copii: Mayer
181. Ziegler Marien Perl; copii: Frime, Sara, Isah, Jakob Jonnas
182. Zigher Cilii
183. Sand Abraham
184. Sand Iossel
185. Than Iosef, fost Stern
186. Laufer Scheindel Milke
187. Hellingher Moses; soţia: Iecheved; copii: Samuel, Bemhard,
Sara

1877,-, 1904,-,-,-

1893
1886, 1873, 1906, 1908, 1910, 1912,
1916
1864,1894
-

1881, 1884
1887, 1890
1893, 1903, 1924
1899, 1899,-, 1886, 1910, 1916, 1921
1855, 1881, 1898, 1900,
1915, 1920, 1921
1877
1857
1897
1899
1922
1891,-,1871, 1897
1896, 1896
1870,-,1901
1899
-, 1911
-,-, 1904, 1907, 1909,1903
1850
1900
1897
1898
1860

1876,-,1878, 1902, 1904, 1906, 1903
1902
1880

1905

1897, 1898, 1920, 1921, 1923
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188. Sand Fulie; copii: Abraham Beri, Bela, Marien Ester, Rachel Lea, Solomon lsac, Osias
189. Dermer Abraham
1914
190. Frenkel Samuel
1887
191. Eengher Mendel lossel
1894
Prezentul tablou nominal se certifică de noi pentru exactitate.
Vama, la 28 ianuarie 1938
Preşedintele Comisiei interimare, Secretar.

Pe data de 5 februarie 1938, Primăria Vama completează Tabloul de naţionalitate
cu un Supliment I, opt capi de familie, patru soţii şi trei copii, în total 15 persoane 17 :
Nr.
crt.
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Numele
Braier Beri
Braier Ionnas
Braier Minea
Neumann Iosef; soţia: Dobriţa
Neumann Sigmund; sotia: Trieda; copii: Arthur, Alexandru
Singer Moses
Singer Moses; soţia: Chaie; copii: Pina
Schwartz Arnold a Iacob

Anul

naşterii

1857
1893
1898
-

1877, 1891, 1912, 1915
1898
1872,-,1882

Pe data de 18 februarie 1938, Primăria înscrie, într-un Supliment II,
capi de familie în registrul de naţionalitate 18 :
Nr.
crt.
I.
2.
3.

4.

Numele
MiinzAdolf
Miinz Iosef
Miinz Isak cu
Miinz Mina

soţia

Ettel

Anul

alţi

patru

naşterii

1901
1903
1857
1876

Ce observăm la o analiză mai atentă a Tabloului de naţionalitate, care
cuprinde (ar fi trebuit să cuprindă) pe toţi evreii din Vama? În primul rând vedem
că marea majoritate a celor înscrişi în tablou sunt născuţi în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea, unii chiar la mijlocul acestui secol, fără să putem preciza că
toţi s-au născut în Vama, însă, cu siguranţă, sunt şi dintre cei care, prin părinţii şi
bunicii lor, stau la baza comunităţii evreieşti din Vama. Este adevărat că primii
evrei în Vama sunt veniţi după instalarea stăpânirii habsburgice asupra nordvestului Moldovei, numit apoi Bucovina 19 , dar aşezarea lor în număr mai mare a
Arhiva Primăriei Vama, Dosar 41/1938, f. 20.
Ibidem, f. 68.
19
Vezi Ion Cernat, Elena Lazarovici, 600 de ani de istorie al satului Vama. Studii şi schiţe
monografice, ediţia a II-a, laşi, Editura Pim, 2009, p 123 şi urm.
17
18
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început în prima jumătate a secolului al XIX-iea, fiind legată, în principal, de
dezvoltarea economică a localităţilor de pe valea râului Moldova. Un exemplu
concludent îl reprezintă oraşul Gura-Humorului, care, „în jurul anului 1840 [ ... ],
devine un târg foarte frecventat, oferind, astfel, posibilităţi de câştig. Din acel
moment, numărul evreilor a crescut în fiecare an. În 1873, existau deja în localitate
800 de locuitori evrei"20 • Probabil că şi în Vama, după 1840, s-au aşezat mai multe
familii de evrei, numărul lor crescând suficient de mult până în 1874, pentru ca
Primăria târgului Vama, prin primarul Gavril Toma, să le aprobe o suprafaţă de
teren pentru cimitir. Faptul este consemnat, cu unele accente critice, de către
cronicarul Vamei, cantorul Nicolae Lucanu, care-l acuză pe primarul Gavril Toma
nu numai că a dat loc de cimitir pentru evrei, dar că a deschis calea evreilor înstăriţi
să cumpere, de la cetăţenii săraci şi neştiutori, drepturile de pădure, numite drepturi
de servitut21 .
Până la recensământul austriac din anul 1890, nu ştim cu exactitate numărul
evreilor din Vama; atunci au fost înregistrate 501 persoane, apoi, la
recensământul din 191 O, au fost înregistrate 618 persoane. La recensământul din
1930 au fost înregistraţi 392 de evrei 22 , numărul lor crescând în opt ani la 426,
după cum arată Tabloul de naţionalitate întocmit de Primăria Vama, creştere care
poate fi datorată sporului natural, deşi în Tablou este înregistrat un singur copil
cu vârsta de 4 ani, născut în 1934, cu prenumele Jemie, în familia Hundert David
şi Maria. De regulă, se vorbeşte despre evrei, în general, cei din Vama nu sunt
excepţie, că formau o etnie bogată, bine ancorată în toate sectoarele economice şi
slujbele aducătoare de venituri. În parte este adevărat şi sunt prea multe mărturii
şi documente ca să infirme cele susţinute în epocă de către partide, mişcări
politice, persoane particulare, toţi cei care nutreau sentimente antisemite. Aşa
cum am mai arătat23 , nu toţi evreii erau industriaşi, comercianţi sau meseriaşi,
mulţi evrei din Vama erau săraci, duceau o viaţă modestă, împărtăşeau soarta
celor mulţi şi tocmai aceşti evrei săraci se manifestau împotriva coreligionarilor
care ocupau poziţii economice de frunte. Memoriul adresat Prefecturii
Câmpulung, în 13 iunie 1931 şi semnat de 49 de evrei săraci din Vama, ne dă
posibilitatea să vedem şi cealaltă faţă a comunităţii evreieşti din Vama: „Noi mai
jos iscăliţi, locuitori de religie mozaică din Vama, judeţul Câmpulung, cetăţeni
români, vă aducem următoarele la cunoştinţă: conform Legii Cultelor, s-a înfiinţat
şi în oraşul Vama o comunitate ebraică. În acest orăşel este o populaţie de cam
100 locuitori [capi de familie, n. n. - I. C.] cu drept de a exercita drepturile cetăţe
neşti. Locuitorii evrei din această localitate sunt fără avere şi mulţi nu-şi pot câştiga
Georg Geib, Istoria unui mic oraş. Studiu monografic al localităţii Gura Humorului
(1774-1940) (I), în „Analele Bucovinei", Bucureşti, anul XVI, nr. 2, 2009, p. 271-275.
21
Ion Cemat, Elena Lazarovici, op. cit., p. 353; Nicolae Lucanu, op. cit.
22
Ibidem, p. 353, p. 271-275.
23
Ion Cemat, O comunitate etnică dispărută: evreii din Vama, în „Crai nou", Suceava,
11octombrie2010 (I), 12 octombrie 2010 (II), 13 octombrie 2010 (III).
20
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nici cele trebuincioase traiului, aşa că întreţinerea reprezentanţilor comunităţii nu
poate fi suportată de ei. N-am dorit înfiinţarea unei comunităţi şi nici nu am fost
întrebaţi, ci fără ştirea noastră ne-am găsit în faţa unui lucru gata, de care nu avem
nevoie, deoarece fiind sărmani nu avem cu ce întreţine un rabin, aşa că [ ... ] rugăm
24
desfiinţarea comunităţii israelite din Vama" . După ce comitetul ales este învinuit
de nereguli, inclusiv în legătură cu mânuirea banilor, se face precizarea că „toate
registrele şi cărţile se poartă nu în limba statului, românească, pe care o înţeleg toţi
[ ... ], ci în limba ebraică pe care mulţi nu o cunosc [numai 169 de persoane
cunoşteau limba idiş, potrivit recensământului din I 930; limba ebraică nici nu este
amintită, n. n. - I. C.] şi nu se poate controla ce este trecut în ele" 25 • Ce este mai
grav decât încasarea unor taxe în mod abuziv este că „din aceste cauze se face
26
politică şi se trece la ceartă în loc de rugăciune, se ajunge în templu la bătăi" • Să
reţinem că existenţa unei comunităţi este legată de prezenţa unui rabin în mijlocul
credincioşilor şi sub acest aspect locuitorii evrei din Vama nu formau o comunitate,
fiind o filială a comunităţii din Câmpulung. Pentru nevoile comunităţii din Vama a
fost angajat un haham şi o altă persoană care ţinea rugăciunile sâmbăta şi de
sărbători 27 . În Vama au fost două sinagogi: cea veche, de la începuturile
comunităţii, lăsată în părăsire, se afla sub pădurea de pe dealul Barbuşca, pe unde
sunt acum casele familiilor Migda şi Vaman, apucată în stare de degradare de
Baltag (cizmar), care locuieşte pe Strâmtura, de la care a aflat şi autorul acestor
însemnări. Sinagoga nouă (o numim aşa, deşi nu mai există), pe locul unde a fost
(lângă clădirea fostului liceu), s-a degradat până prin anii '70 ai secolului trecut;
locul şi ce mai era din clădire au fost vândute cetăţeanului Doinei Ungureanu, care
şi-a construit acolo o casă încăpătoare. La Sinagoga nouă, care era suficient de
mare, era o cameră unde se ţineau rugăciunile iarna, în care funcţiona şcoala
numită Hader, unde se învăţa Tora Chemara, punându-se bazele pentru învăţarea
limbii ebraice28 •
Evreii din Vama, nu numai cei săraci, erau înscrişi într-un Registru de
naţionalitate, inclusiv cei care dobândiseră cetăţenia română după I 9 I 8, adică toţi
cei care fuseseră naturalizaţi prin legile fostului Imperiu Austriac şi Austro-Ungar
(I 867- I 9 I 8). În dosarul cu „revizuirea evreilor" sunt suficiente dovezi de
dobândire a indigenatului de către evreii veniţi în Bucovina din Galiţia, în principal
în virtutea legilor care acţionau în fostul imperiu şi în Bucovina. De asemenea, sunt
dovezi de dobândire a indigenatului în anii I 919-1938, până la apariţia Decretuluilege din 22 ianuarie I 938. Dintr-o adresă din 6 aprilie I 938, elaborată de
Ministerul Justiţiei, Direcţiunea Judiciară, se desprind cele două posibilităţi
24

denţă

S.J.A.N.S., Fond Prefectura Câmpulung, Dosar 68/1930 (Procese verbale, rapoarte, coresponprivind activitatea comunităţii izraelite din comuna Vama), f. 2, 3.
25
Ibidem.
26
Ibidem.
27
Itzchak Merdler, op. cit., p. 82.
28
Ibidem.
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de dobândire a indigenatului, prevăzute în Decretul regal nr. 1154, din
1938, publicat în „Monitorul oficial'', nr. 56, din 1938. Articolul 20 din Regulament
precizează cele două modalităţi de obţinere a indigenatului: l) Indigenatul dovedit
prin registre bine ţinute de autoritatea comunală şi 2) Un indigenat stabilit pe alte
căi decât cea a înscrierii în registru. Pentru primul caz, autoritatea comunei
eliberează un certificat, constatând că persoana este trecută în registru; în al doilea
caz, constatarea indigenatului şi modul de dobândire trebuie să arate că a fost
dobândit prin naştere, căsătorie, obţinerea unei funcţii publice, dobândire tacită29 •
Prevederile Decretului regal din 1938 sunt suficient de permisive, dând posibilitatea celei mai mari părţi a locuitorilor evrei din comunele şi oraşele României să
şi dovedească indigenatul. Menţionăm că la nivelul unei comune urbane ca Vama,
cu judecătorie mixtă, poliţie şi jandarmerie, locuitorii evrei, fie că erau cetăţeni
recunoscuţi sau nu, s-au folosit de toate oportunităţile, inclusiv de corupţia unor
funcţionari, care au eliberat certificate de naţionalitate fără acoperire sau au fost
ajutaţi să-şi dobândească indigenatul prin „mişcarea hârtiilor", de către un grefier
evreu angajat la Judecătoria Vama, care, până la urmă, a fost schimbat din
30
funcţie . Cei care n-au fost înscrişi, din diferite motive, în Tabloul de
naţionalitate, au făcut întâmpinare la Curtea de Apel din Cernăuţi, au luat declaraţii
de la martori, s-au adresat primăriilor, judecătoriilor şi poliţiei. Pentru a-şi dovedi
cetăţenia, Feivel Laufer cere o declaraţie de la Nicolae Lucanu, fost primar în 1918,
care declară că numitul Feivel Laufer îi este cunoscut, cu domiciliul în Vama, că a
făcut cerere „cam în luna septembrie 1918'', prin care solicita primirea în asociaţia
indigenală a comunei Vama, care i-a fost admisă în baza drepturilor câştigate cu
privire la indigenat3 1• Tot pentru Feivel Laufer dă o declaraţie şi Mayer Melzer,
fost consilier comunal, cunoscut de vămeni pentru binele făcut comunei şi
persoanelor particulare 32 , pe care o susţine şi o semnează 33 . Alţii se adresează peste
tot, la toate organele îndreptăţite, cu mult înaintea anului 1938, şi nu obţin
cetăţenia, ca şi Wolf Bernstein, care, împreună cu soţia şi fiica, a fost şters din
registrul de naţionalitate, împreună cu alţi 45 capi de familie, trecuţi într-un Tablou
de evrei din comuna Vama, judeţul Câmpulung care au fost şterşi din registrul de
naţionalitate şi ale căror încheieri, prin care s-a ordonat ştergerea, au devenit
definitive 34 • Tabloul a fost elaborat de Judecătoria Mixtă Vama şi cuprinde, pe
lângă nume şi prenume, încheieri pe baza cărora s-a ordonat ştergerea (Hotărârea
judecătorească).

Arhiva Primăriei Vama, Dosar nr. 41/1938, f. 97 (Adresa nr. 31 110 din 6 aprilie 1938).
Ibidem, dosar nr. 41/1938, f. 90 (Pretura Plăsii Moldova către primăria comunei, nr. 87911938);
f. 98, 99.
31
Ibidem, f. 142.
32
Ion Cernat, Elena Lazarovici, op. cit., p. 127.
33
Arhiva Primăriei Vama, Dosarnr. 41/1938, f. 143.
34
Ibidem, f. 114.
29

30

vezi

şi
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Ion Cernat
Nr.
crt.
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Numele

şi

14

prenumele

Schlăgel Sara şi soţul ei Chiam Berr Schlăgel
Minz lsak, cu soţia Ettel
Adler Golda a lui Mendel
Bernstein Wolf, cu sotia Brana, născută Werner si cu fiica Nessie - Feige
Bittkower Malka Rosa
Breier Beri
Breier Miena
David Chane
David Leiser, cu soţia Rosa
Durckman Sabina, cu fiicele Gisela şi Mali
Eisenkraft Malka Rina
Engler Frima Hudie
Feldhamer Getzel, cu soţia Taube
Feldhamer Hersch, cu soţia Ettel
Frenkel Ana
Frenkel Berhard
Fleischer Malka
Gliickstern Leiser Wolf, cu sotia Chewa
Gliickstern Rosa
Goldringer Grete
Goldringer Lotti
Gross Amalia a lui Carol
Huttmann Berta a lui Israel
Huttmann Pepie
Huttmann Rosa a lui Selig
Kalkstein Isak, cu soţia Rosa Berthold
Dr. Korber Isidor, cu soţia Rosa Berthold
Laufer Amalie
Merdler Abraham, cu soţia Chie-Resie
Merdler Cilii a lui Moritz
Merdler Isak
Miihlard Rebeka
Melzer Lotti a lui Pnkas
Schapira Blina a lui Kalmann
Schapira Ida a lui Chaim
Schapira Jiidel
Schwartz Chiam
Schwartz Hersch, cu sotia Ana si copiii Iacob, Maria, Filip, Fani si Elias
Salzberg Dr. Samuel
Vogelfauger Juda, cu soţia Chaine şi cu fiica Mina
Veininger Sima Charie
Weschler Adolf, cu soţia Clara
Wurm Sara
Wurm Henie
Wurm Rifka
Zieger Cilliv

Tabloul este datat 8 august 1938, iar datele sunt certificate prin aplicarea
Mixte Vama, cu semnătura judecătorului şi a grefierului şi,

ştampilei Judecătoriei
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conform enunţului din titlu, ar fi trebuit să fie definitiv, însă încercuirea unor
numere (27, 29, 31, 36, 37, 38, 40 şi 42) şi însemnarea cu două paranteze mici
unite a altora (nr. 2, 4, 6, 9, 19, 14, 16, 18, 26) ne duce cu gândul că s-a mai
1„umblat" la acordarea indigenatului.
Cei care nu au dobândit cetăţenia erau consideraţi străini şi nu mai aveau
dreptul să ocupe vreo funcţie. Despre dr. Korber lsidor cu familia ştim că a plecat
în Canada, însă după anul 1938, împreună cu soţia, îl găsim într-o fotografie,
alături de intelectualii din Vama, între care şi preotul Constantin Căilan 35 •
Într-un Tabel nominal cu persoanele revizuite şi şterse din registrul de
naţionalitate, întocmit de Primăria Vama, în 16 august 1938, sunt înscrise
19 nume, din care aflăm că numai patru capi de familie au plecat din ţară, ceilalţi
15 erau morţi la data revizuirii 36 •
Din cei 428 indivizi înscrişi în Tabelul de naţionalitate trebuie să-i scădem pe
cei care n-au obţinut indigenatul, neavând nicio dovadă în acest sens, adică 69 de
indivizi înscrişi în Tabelul din 8 august 1938 şi pe cei 19 înscrişi în Tabelul
nominal din 16 august 1938. Cei 340 de indivizi rămaşi cu naţionalitatea dobândită
nu reflectă realitatea, deoarece nu ştim câţi dintre aceştia au plecat sau au murit
între timp. Totuşi, Itzhak Merdler înscrie o populaţie evreiască, în 1940, de
102 capi de familie, cu 450 de membri, zice el, dar la o verificare mai atentă
observăm că din cei 102 capi de familie, 50 nu se regăsesc în Tabelul de
naţionalitate. Ca să complice şi mai mult lucrurile, ltzhak Merdler înscrie pe
locuitorii evrei din Vama, înainte de deportare, adică pe cei ce locuiau în
Câmpulung, Gura-Humorului sau Doma. Pentru a risipi orice îndoială, îi înscriem
aici, aşa cum i-a înscris, după memorie, autorul 37 :
Nr.
crt.
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Numele şi prenumele
Aschkenasi Meschulem
Aschkenasi Salo
Alper Herman
Auerbach Smit
Bitkover Reuben
Bergmann Leib
Deutsch Meir
Druckrnan?
Eisenkraft ?
Engler Hermann
Frischlender?
Feldhammer?
Goldhagen Abraham

Nr.
crt.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25
26.

Numele şi prenumele
Kreindler Iacob
Laufer?
Lehrer lsak
Lang Solomon
Montag Bernhard
Merdler Sau!
Melzer Rubin
Medler Pinkas
Neger Albert
Pressner Bruno
Nadei?
Pressner Doniie
Pollak Itzak

Fotografia este din 1938. Originalul este în posesia familiei Motrescu-Cenuşă din Vama şi
în Monografia satului Vama. Vezi Ion Cernat, Elena Lazarovici, op. cit., p. 264.
36
Arhiva Primăriei Vama, Dosar 4/1938, f. 117.
37
Itzhak Merdler, op. cit., p. 87. Am păstrat, ca peste tot, grafia autorului.
35

este

reprodusă
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(continuare)

Rones Peoni
Rosenheck?
Rosner?
Neiselberg ?
Sand A vraham
Sand Dora
Sand Mandel
Seidenstein Max
Schegel Feiwel
Schegel Leiser
Schaffer David

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Schaffer Arnold
Tarter Bruno
Than Moses
Than Yosef
Vogelfânger Iakob
Vogelfânger Marcus
Wenger David
Weininger Meschnlem
Weininger Meschnlem
Zigler Meir

Autorul nostru nu-i uită nici pe cei care s-au întors din deportare, fără să-şi
întrebarea simplă că nu puteau fi deportate din Vama 450 de persoane,
dintre care s-au întors 90. Iată care sunt cei 47 capi de familie întorşi din
Transnistria38 :
pună

Nr.
crt.
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Numele

prenumele

Aschkenasi Meschulem
Aschkenasi Salo
Alper Herman
Auerbach Sami!
Bitkover Reuben
Bergmann Leib
Deutsch Meir
Druckman?
Eisenkraft ?
Engler Hermann
Engler Samuel
Frischlender ?
Feldhammer?
Goldhagen Mendel
Goldhagen Abraham
Kreindler Iacob
Laufer?
Lehrer Isak
Lang Solomon
Merdler Sau!
Montag Bernhard
Melizer Rubin
Medler Pinkas
Neger Albert

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Nr.

crt.
25
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Numele

şi

prenumele

Nadei?
Pressner Bruno
Pressner Donie
Pollak ltzak
Rones Peooi
Rosenheck Marcus?
Rosner?
Sand A vraham
Sand Dora
Schăffer Arnold
Seidenstein Max
Schegel Flowel
Schegel Leiser (Ancel?)
Schoffer David
Sand Mandel
Tarter Bruno
Than Moses
Than Yosef
Vogelfânger lakob
Vogelfânger Marcus
Wenger David
Wenger David
ZiglerMeir

Ibidem. Lista lui I. Merdler se completează cu alte două nume: Frenkel cu soţia şi Weber cu
pe care i-am cunoscut.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
38

soţia,

şi

Revizuirea

17

cetăţeniei

evreilor din Vama, judeţul Suceava

197

Facem menţiunea că dintre cei 47 capi de familie, evrei reveniţi din
deportare, 23 nu se regăsesc în Tabelul de naţionalitate şi se poate pune întrebarea
cum s-au stabilit în ţară atâtea familii de evrei care şi-au făcut repede un rost în
structura social-economică a ţării? Pare evident că stabilirea acestora s-a datorat
complicităţii organelor locale şi centrale ale administraţiei româneşti. Din
Monografia agricolă a localităţii Vama aflăm că, „de la terminarea războiului
( 1918) până în 31 iulie 1927, s-au stabilit în regiune [Vama], venind din alte părţi,
un număr de 45 familii [nu se arată etnia], cu următoarele profesii: un agricultor,
8 comercianţi, 4 industriaşi, 12 meseriaşi şi 20 de funcţionari". În acelaşi timp, au
plecat 2 agricultori, 8 comercianţi, 2 meseriaşi şi 4 funcţionari, adăugându-se un
spor de 26 de familii, despre care se poate spune că, în majoritate, sunt familii de
evrei. Tot din lucrarea amintită, aflăm că în Vama, comună urbană, erau în 1927,
363 de etnici evrei, raportaţi la 3 245 de ortodocşi şi 1 450 de catolici şi protestanţi 39 .
Listele lui I. Merdler cu evreii (capi de familie) duşi în deportare şi cu cei
veniţi din deportare, 47 plecaţi, 47 veniţi, vine să confirme mărturia unui localnic,
Gavril Voşloban (96 de ani), pe care l-am întrebat, în 2006, de faţă cu martori, câţi
evrei s-au întors dintre cei deportaţi? Am avut surpriza să aflu că s-au întors toţi,
ceea ce nu poate fi adevărat, deoarece o parte, nu 90% cum se spune, au murit din
cauza condiţiilor inumane, bolilor, frigului, lipsei alimentelor, relelor tratamente
etc. Sigur, o mică parte dintre evreii din Vama, întorşi din deportare, nu a venit în
Vama. Aceştia lichidaseră toată averea în 1940, s-au aşezat în alte localităţi sau au
plecat din ţară. Cei veniţi s-au adăugat celor şase familii de evrei care n-au fost nici
scoase din localitate şi nici deportate, fiind necesare în asigurarea bunului mers al
40
vieţii economice, în virtutea Decretului-lege din 5 octombrie 1940 . Oricât de mult
vom dori să stabilim date exacte despre numărul comunităţii evreieşti din Vama, în
absenţa unor situaţii clare, rămânem în sfera incertitudinilor şi insatisfacţiilor. Cum
ar fi putut exista în Vama, pentru anul 1945, 291 de persoane, etnici evrei, sau 139
pentru anul 1946? Pentru anii 1944, 1945, 1946 şi 1947 avem date precise,
fumizate de Comunitatea evreilor din Vama, prin dr. Isak Lehrer, rămas în
conştiinţa oamenilor ca „doctorul fără de arginţi", de o probitate indubitabilă. Într-o
situaţie statistică realizată de comunitatea evreilor din Vama este înscrisă numeric
41
populaţia evreiască din Vama : populaţia totală evreiască înainte de război - 430,
corectat 213; populaţia actuală ( 1946) - 158, corectat 165.
O situaţie amănunţită despre populaţia evreiască din Vama este cuprinsă
într-un Tabel statistic al comunităţii evreieştii din localitatea Vama, care cuprinde
date generale privind pe evreii din localitate pe ziua de 15 iunie 194 742 . Aflăm că
din totalul populaţiei comunei urbane Vama, de 8 OOO de suflete, evreii erau 183.
39
40
41

42

Arhiva Primăriei Vama, Dosar 14, f. 5.
S.J.A.N.S., Fond Prefectura Câmpulung, Dosar 61/1940, f. 166-168.
Idem, Fond Comunitatea evreilor din Vama, Dosar 111945, f. 122.
Fotocopie la autor, după o copie de pe original; are ştampila şi semnătura dr. Lehler.
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Nr. total
Localnici
Străini de localitate
Bărbaţi: 15--60 ani
Bărbaţi peste 60 ani
Femei: 15--60 ani
Femei peste 60 ani
Copii: 2-14 ani băieti
Copii 2-14 ani fete
Copii sub 2 ani băieţi
Copii sub 2 ani fete
Nou născuţi
Decese

Nr. pauperi

124
59
59
13
72
13
12
8
3
3

51
10
63
11
10
7
2
2

-

-

-

Căsătorii

-

-

Divorţuri

-

-

20
7

20
7

Văduve

Orfani de un părinte
Orfani de ambii părinti
Infirmităţi: orbi
Infirmităţi: surdo-muti
Infirmităţi: invalizi
Alţi infirmi
Bolnavi TBC
Boli venerice
Alte boli
Ocupaţii: comerţ, funcţionari, meseriaşi
Şomeri

Numărul

persoanelor încadrate la sprijinul
Joint-ului - numerar
Instituţii evreieşti din localitate - Thalmud
Thora

-

-

-

-

I
I
20
I

I
I
20
I

-

-

li
40
19
70

8
21
19

156

-

-

Refacerea comunităţii evreieşti din Vama, din punct de vedere economic, cel
s-a datorat ajutorului masiv primit din partea organizaţiei filantropice Joint
Distribution Commnunitte (Joint) care a activat prin Crucea Roşie. Cu ajutorul
bănesc primit, au fost refăcute şi puse în funcţiune sinagoga, cu camera pentru
rugăciune şi cu sala de clasă, unde copiii evrei învăţau limba ebraică şi Cărţile
Sfinte, un dispensar numai pentru populaţia evreiască şi o baie43 • Cei reîntorşi din
„infernul Transnistriei", începând cu 1944, şi-au redobândit locuinţele trecute în
proprietate de stat, conform Decretului-lege nr. 381 O, din 12 noiembrie 1940,
pentru completarea Decretului-lege din 4 octombrie 1940, privitor la trecerea
44
proprietăţilor rurale evreieşti în patrimoniul statului • Cei care şi-au vândut casele

puţin,

S.J.A.N.S„ Fond Comunitatea evreilor din Vama, Dosar 1/1945 şi 2/1947.
Comisia Internaţională pentru Studierea Holocaustului în România, Documente, Iaşi, Editura
Polirom, 2005, p. 137.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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de localitate au stat în gazdă la vămeni, însă problema locuinţelor, în
stabilirii în Vama a unui număr mare de refugiaţi din Bucovina cedată,
din Basarabia, din Cadrilater şi din nord-vestul Ardealului, era greu de rezolvat.
Evreii localnici, ca şi cei veniţi, au căutat să-şi reia vechile îndeletniciri în industrie
şi comerţ, în administraţie, au ocupat posturi de conducere în întreprinderi (fraţii
Weininger, Goldschmit, Engler Hennan), au pătruns în structurile de conducere ale
comunei şi, în general, ceea ce s-a petrecut la nivelul întregii ţări, s-a petrecut şi în
Vama. Se poate face o paralelă între ce s-a petrecut la vârful puterii, în P.C.R. şi în
guvern, şi ce s-a petrecut la nivel local, fenomen petrecut în toate ţările cu
„democraţie populară", încât părea că lumea a suferit cinci ani de război ca să-i
45
aducă pe ei la putere .
După ce, în 19 decembrie 1944, a fost abrogată legislaţia antievreiască, în
1945, ca reacţie la legislaţia antisemită, a fost elaborat conceptul de „delict rasial"
care se referea, exclusiv, la evrei, pe baza căruia, în urma unui denunţ, mulţi
români au fost condamnaţi la închisoare. În Vama, „funcţia" de controlor cu
conştiinţa altora a îndeplinit-o, pe lângă Pollak ltzak, secretarul organizaţiei de
bază a P.C.R., şi unul numit Seininschtein, dispărut din Vama la doi ani de la
întoarcerea din deportare 46 .
Dacă un Zigler Meir este tinichigiu, Wenger David vânzător de prăvălie,
Goldhagen Mendel măcelar, alţii îşi reiau vechile prăvălii şi restaurante, aşa cum
au făcut Nager Albert şi soţia Rosa, care şi-au redeschis crâşma în Molid-Vama,
Schlegel Fionei avea un depozit de „manufactură'', Druckman şi Sand şi-au
redeschis Fabrica de cherestea din Brazi, Vogelfanger Iacob pe cea de peste punte,
de lângă Ilişoi 47 , încât se părea că se revine la situaţia de dinainte de război. Nici
evreii din Vama n-au înţeles să înlocuiască totalitarismul religios, rabinic, cu
totalitarismul politic, de partid, aşa că atenţia le-a fost atrasă de mişcarea sionistă
de creare a statului Israel - Eretz, numită Hausmonaea - Renaşterea. Până la
plecarea definitivă în Israel, unii dintre ei au suportat rigorile ascuţirii „luptei de
clasă'', fiind trecuţi în categoria exploatatorilor şi a chiaburilor, alţii rămânând în
această situaţie socială până la elaborarea Decretului nr. 115/ 1959 (Maer Melzer).
În categoria chiaburilor au fost înscrişi Feldhammer Solomon, Weininger Isak,
Nager Rosa, avocatul Rones Iulius şi Lang Netty. Unii au fost scoşi din această
categorie, pe motive întemeiate, de către comisiile locale constituite la nivelul
Comitetului Executiv al Sfatului Popular, care au analizat fiecare caz în parte48 .
În 1959, prin Decretul nr. 115, li s-a dat posibilitatea tuturor chiaburilor de a ieşi
din cadrul acestei categorii sociale - un adevărat stigmat, prin cedarea „benevolă"
cei

străini

condiţiile

Vezi Liviu Rotman, Evreii din România în perioada comunistă, 1944-1965, laşi, Editura
Polirom, 2004, p. 149, 156.
46
Mărturie directă de la Gavril Voşloban (30 martie 2006), confirmată şi de alţi martori din
Vama.
47
Mărturiile directe ale locuitorilor Ion Simionescu (83 ani), Axentoi Alexanru (90 ani),
Roşca Cornelia (85 ani), date între 2-9 august 2012.
48
S.J.A.N.S., Fond Comunitatea evreilor din Vama, Dosar 56/1947, f. 87.
45
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stat a celei mai mari părţi din avere. Rubin Melzer a predat partea de moară
aparţinea după Maer Melzer, scăpând de urmările unei ideologii la care
49
lucraseră cu migală coreligionari de-ai săi .
În finalul acestei incursiuni privind comunitatea evreilor din Vama,
mărturisim că nu ştim câţi evrei au primit cetăţenia română, câţi au plecat în alte
localităţi sau în alte ţări, câţi au fost deportaţi şi câţi au murit în deportare, câţi s-au
stabilit în alte localităţi la întoarcerea din U.R.S.S., iar cifra de 234, numărul
evreilor din Vama morţi în Transnistria este, evident, o exagerare 50 • Deşi nu
credem că există un interes special pentru măsluirea adevărului (frica, teama,
disperarea măresc dimensiunile tragicului), nu poţi să nu încerci un disconfort
spiritual provocat de cei care spun: „Holocaustul a existat. Ce mai contează câţi
evrei au murit sau au fost omorâţi?" Şi, totuşi, contează!

care-i

49
50

Arhiva Primăriei Vama, Dosar pe anul 1952 (Acte referitoare la chiaburi), nenumerotat.
Ibidem. Informare nesemnată, scrisă de mână, pentru aplicarea Decretului 11511959.
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POCUCE, INJUSTE PRIUS DETRACTUM, RECEPIT ...
RUMĂ.NISCHE ANSPRUCHE AUF DIE
SUDOSTGALIZISCHE GEGEND POKUTIEN? (1919)
PHILIPPE H. BLASEN

Pretenţii

Pocuce, injuste prius detractum, recepit.„
româneşti asupra ţinutului sud-est galiţian Pocuţia? (1919)
(Rezumat)

0

În mai 1919, trupele poloneze şi româneşti au ocupat sud-estul Galiţiei, cu
scopul de a înlătura formaţiunea statală vest-ucraineană şi de a crea granita polonoromână, importantă din punct de vedere strategic pentru Polonia şi România. Armata
română s-a retras în august 1919 şi a predat teritoriul polonezilor. Scurta intervenţie
militară a fost consemnată în istoria română drept o ocupaţie a Pocuţiei. Pocuţia este un
toponim istoric pentru regiunea de la sud de Nistru, care a intrat în istorie drept „mărul
discordiei" dintre Principatul Moldova şi Regatul Polon. În studiul de faţă analizăm,
mai întâi, în ce măsură diferiţi istorici, care au contribuit semnificativ la construirea
statului naţional român, au susţinut includerea Pocuţiei în graniţele acestuia înainte de
Primul Război Mondial. Constatăm că doar puţini dintre ei au avut pretenţii clare
asupra Pocuţiei. În continuare, analizăm ecourile intervenţiei militare din anul 1919 în
presa românească. Concluzia noastră este că periodicul bucovinean „Glasul Bucovinei"
a folosit un gol de informaţie pentru a descrie înaintarea trupelor române în teritoriul
învecinat al Galiţiei de sud-est ca pe o anexare a Pocuţiei la Regatul României. Aceasta
arată că au existat pretenţii româneşti asupra Pocuţiei. Cât de răspândite au fost acestea
în anul 1919, nu se poate determina, deoarece alte ziare au renunţat, probabil, la
descrieri asemănătoare, fie numai şi pentru faptul că prietenia româno-polonă făcea
imposibilă orice pretenţie asupra teritoriilor revendicate de Polonia.
Cuvinte

şi

expresii cheie: Pocuţia, Polonia, România, intervenţie militară,
revendicare teritorială, presa românească, revista „Glasul

graniţa-polono-română,

Bucovinei".

Pokutien (pol. Pokucie, rum. Pocuţia, ukr. Pokuttja) 1 ist eine historische
Gegend im Siidosten des bis 1918 bestehenden osterreichischen Kronlands
• Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.
1
Fiir Gegenden, Gewiisser und Gebirge haben wir die deutschen Toponyme benutzt, fiir
Ortschaften die heutig gebriiuchlichen rumiinischen oder ukrainischen Eigennamen, mit Ausnahme
der giingigen Bezeichnungen Jassy, Kolomea und Stanislau.

Analele Bucovinei, XX, 1 (42), p. 201-224,

Bucureşti,

2014
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Galizien und Lodomerien. Der bukowinarumănische Historiker und zukiinftige
beigeordnete Minister Rumăniens ftir die Bukowina Ion/Iancu I. Nistor (1876-1962)
definiert 1909 in seiner Doktorarbeit2 die historischen Grenzen Pokutiens
folgenderrna13en: „Mit dem Namen Pokutien bezeichnete man... das Gebiet,
welches im Norden durch den Dnjester (Dnister), im Siiden durch den Kamm des
karpathischen Waldgebirges, im Westen durch den wasserscheidenden Landriicken
zwischen den Fliissen Lukiew (ukr. Lukva) und Bystrycza (Bystrycja) und im
Osten durch die Linie Potoczyska-Kolaczyn (Potocyste-Kulacyn) und durch das
Czeremostal begrenzt war. Denkt man sich durch die vier Eckpunkte des so
begrenzten Gebietes: Jesupol (Jezupil '), Potoczyska, Quelle des Czeremosz
(Ceremos) und der Schwarzen Bystrycza (Bystrycja Nadvimjanc'ka) Linien
gezogen, so bekommt man ein Viereck, dessen Flăchenraum nahezu 7000 km 2
ausmacht" 3 •
Die anscheinend klare historische Ostgrenze Pokutiens - und somit Galiziens -,
der Fluss Ceremos, entspringt dabei eher Nistors nationalistischen Idee einer
„wahren und nattirlichen" Westgrenze der Bukowina - und somit des historischen
Fiirstentums Moldau - als einer sachlichen Bewertung der mittelalterlichen
Quellen 4 • Die Ansicht, dass der Ceremos die „natiirliche Grenze der Moldau" sei,
findet sich 1916 auch bei Nistors Zeitgenossen, dem Moldauer Historiker Nicolae
Iorga ( 1871-1940)5 . Die Delimitation Pokutiens gegen Norden und Siiden sowie
nach Westen hin beruhtjedoch auf Quellen, die Nistor objektiv untersucht.
Somit entspricht die historische Gegend Pokutien in ungefiihr den Bezirken
Bohorodczany (ukr. Bohorodeany), Stanislau, Nadwoma (Nadvima), Ttumacz
(Tlumac), Kolomea, Horodenka, Kossow (Kosiv) und Sniatyn (Snjatyn)
des osterreichischen Kronlands Galizien und Lodomerien (bis 1918), den
gleichnamigen Powiaten der polnischen Woiwodschaft Stanislaw6w (1919-1939),
respektiv dem heutigen ukrainischen Oblast' Ivano-Frankivs'k ohne die Rajone
Dolyn und Rohatyn. Im Jahr 1900 sind die wichtigsten Stădte Pokutiens Kolomea
(pol. Kolomyja, rum. Colomeea, ukr. Kolomyja) mit 34 188 Einwohnem und
2

Nistor promovierte am 13. Februar 1909 bei Konstantin Josef Jirecek an der Wiener
Seine Doktorarbeit, Die Moldauischen Anspriiche auf Pokutien, wurde ein Jahr spăter in
Wien publiziert. (Stoy 2007, S. 728).
3
Jancu J. Nistor, Die moldauischen Anspriiche auf Pokutien. (Aus dem Archiv fiir
osterreichische Geschichte, I OI. Band, I. Hălfte, separat abgedruckt), Wien, 191 O, S. 16.
4
Ebd. S. 15. Nistor bestreitet, dass sich Pokutien auch auf das ostliche Ufer des Ceremos'
ausdehnte. Alle Andeutungen in diese Richtung deutet er als lnterpolationen in den Quellen. Erst
unter den Nachfolgern Alexandrus des Guten seien einige Dorfer des ostlichen Ceremosufers an
Polen gefallen: so Zamostja und Korytne (1433) sowie Milijeve und Banyliv (1450). (S. 12).
5
Nicolae Iorga, Originea şi sensul direcţiilor politice în trecutul ţerilor noastre. Extras din
„Analele Academiei Române", seria li, tomul XXXVIII, Bucureşti, Librăriile Socec & Co., Leipzig,
Editura Otto Harrasowitz, Viena, Editura Gerold & Comp., 1916, S. 940--941/20--21; în diesem Werk
stiitzt sich Iorga teilweise aufNistor.
Universităt.

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

Pouce, injuste prius detractum, recepit ...

3

203

Stanislau (pol. Stanislaw6w, ukr. Stanislaviv, nach 1962 lvano-Frankivs'k) mit
30 410 Einwohnern6 •
Neben traditionellen Bodenschătzen wie Wald und Ackerland, Salz und
Steinkohle sowie Mineralquellen 7 verfiigt Pokutien ebenfalls i.iber Erdolvorkommen.
So wird ab 1879 in Pasicna, bei Nadvirna, Erdal gefcirdert und raffiniert8 . In einer
Beschreibung Galiziens von 1916 hei/3t es in Hinsicht auf die Industrie: „Trotz der
Verheerungen und Verwi.istungen des Krieges di.irften die unzerst6rbaren Werte,
die das Land in so hohem Masse in sich birgt, einen Wiederaufbau in absehbarer
Zeit ermoglichen"9 •
Zudem stellt die Eisenbahnverbindung Czemowitz/Bukowina - Kolomea/
Pokutien - Deljatyn/Pokutien - Marmaroschsiget/Marmarosch die direkte Verbindung
zwischen dem osterreichischen Kronland Bukowina und dem ungarischen Komitat
Marmarosch dar 10, zwei administrative Einheiten der k.u.k. Monarchie, die vom
Konigreich Rumănien beansprucht werden und ihm im Bukarester Abkommen von
der Entente (17.08.1916) als Gegenleistung ftir seinen Kriegseintritt teilweise
zugesprochen werden 11 •
Laut der spăteren polnischen Volkszăhlung von 1921 besteht die Bevolkerung
der die Gro/3e Pokutiens um 2,5 Mal i.ibertreffenden neuen Woiwodschaft
Stanislaw6w aus 292 561 Polen, 940 555 Russinen (Ruthenen, Ukrainer), 90 432
Juden, 4 Wei/3russen, 14 986 Deutschen, 4 Litauem, 122 Russen, 160 Tschechen,
11 Staatenlosen und 356 andem. Von diesen 356 andern sind 124 griechischkatholisch und 50 orthodox 12 . Da die Rumănen in Si.idostgalizien, die weder vom
6

K.u.k. statistische Zentralkommission, Gemeindelexikon der im Reichsrathe vertretenen
und Lănder. XII (Galizien), W ien, Druck und Verlag der Staats- und Hofdruckerei, 1907.
S. 292, 638.
7
Siehe Nistor, Die moldauischen Anspriiche auf Pokutien. (Aus dem Archiv fiir iisterreichische
Geschichte, 101. Band, I. Hălfte, separat abgedruckt), Wien, 1910.
8
http://stanislawow.net/miejscowosci/artykuly/nadwoma.htm ( 14.06.2013).
Siehe auch Piotr Franaszek, Die Voraussetzungen far die Entwicklung des Erdolbergbaus in
Galizien. ln: J6zef Buszko, Walter Leitsch, 6sterreich Polen. 1000 Jahre Beziehungen, Band 5 von
Studia Austro-Polonica, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Krakau, 1996.
9
Alexander von Guttry, Galizien. Land und Leute, Milnchen, Leipzig, Muller Verlag, 1916, S. 128.
10
Die Strecke Czemowitz - Kolomea gehiirt zur Eisenbahnlinie Czemowitz - Lemberg
(*01.09.1866); die Strecke Kolomea - Deljatyn zur Eisenbahnlinie Stepanivka - Kolomea - Deljatyn
(* 18.11.1899); die Strecke Deljatyn - Jasinja - Marrnaroschsiget zur Eisenbahnlinie Stanislau Marrnaroschsiget (*15.08.1895 bis Jasinja im Marrnarosch). (Strach 1898, S. 480; 499; Konta 1898,
S. 403; Parlamentarischer Bericht L. W. 27.428/1900 (Sprawozdanie Wydzialu krajowego w sprawie
pokrycia zwif,)kszonych koszt6w budowy kolei lokalnych Trzebinia-Skawce, Delatyn-KolomyjiaStefan6wka i Pila-Jaworzno) auf http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/plain-content?id=61226 ( 15.06.2013).
11
Mircea Djuvara, La guerre roumaine 1916--1918, Paris, Berger-Levrault Verlag, 1919,
S. 278-279. Zu den rumănischen Ansprilchen auf das Komitat Marrnarosch, siehe Cristina Ţineghe,
(Hg.), Dezmembrarea Maramureşului istoric: decizii politice, reacţii şi consemnări în mărturii
contemporane (1919-1923), Bucureşti, Editura Centrul de Studii pentru Resurse Româneşti, 2009 5ff.
12
Statystyka Polski. Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 wrzefoia
1921 roku. Tom XXVIII (Wojew6dztwo Stanislawowskie). Warszawa, 1927, S. 78; die Volkszugehiirigkeit
fiir die einzelnen Powiate wurde nicht veriiffentlicht.
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Kaiserreich 6sterreich noch von der Republik Polen gezăhlt wurden, groBtenteils,
wenn nicht ausschlieB!ich, diesen zwei Glaubensrichtungen angehoren dilrften,
schlussfolgern wir, dass die rumănische Volksgruppe Pokutiens am Ende des
Ersten Weltkriegs eine ăuBerst geringe Minderheit darstellt 13 • Einer Aussage des
siebenbilrgisch-rumănischen Politikers und, ab Dezember 1919, rumănischen
Ministerprăsidenten Alexandru Vaida Voevod ( 1872-1950) zufolge, verliert Polen
durch seinen Verzicht auf das ostliche Ceremosufer eine Minderheit, die
14
rumănische , wodurch wir auf die Unbedeutsamkeit der rumănischen Bevolkerung
auf der westlichen Ceremosseite, im historischen Pokutien, schlieBen konnen.
Am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist es den rumănischen
Historikern jedoch bewusst, dass die Geschichte Pokutiens eng mit jener des
historischen Filrstentums Moldau verbunden ist, zu dem auch die Bukowina bis
1775 gehorte. Der Inhaber des Lehrstuhls flir Geschichte der Rumănen an der
Universităt Jassy, Alexandru Dimitrie Xenopol (1847-1920) erwăhnt im Jahr 1889
Belehnungen, Beschenkungen, Eroberungen und Brandschatzunşen Pokutiens
unter den moldauischen Filrsten Alexandru dem Guten (1411) 1 , Ştefan dem
GroBen (1490 und 1503) 16 , Bogdan III. (1504) und Petru Rareş (1530) 17 • Nistor
unterscheidet vier Etappen: „Die Verpfandung Pokutiens an die Moldau (unter
Alexandru dem Guten ); Die Erwerbung Pokutiens durch Ştefan III. den GroBen;
Die Abtretung Pokutiens durch Bogdan III. den Einăugigen und dessen
Wiedereroberungsversuche 18 ; Die Bemilhungen Petrus IV. Rareş zur Wiedererwerbung Pokutiens" 19 • Nistor datiert den letzten moldauischen Versuch, Pokutien
zurilckzuerobern, ins Jahr 1572, als Ioan III. der Grausame (Ioan Vodă cel
Cumplit) in der Moldau die Macht ilbernimmt20 •
Das Bewusstsein der rumănischen Historiker des Endes des 19. und des
Beginns des 20. Jahrhunderts, dass das Gebiet Pokutiens in der Vergangenheit zum
13
Die Volkszăhlungen des Kaiserreichs Osterreich fiir Galizien erwăhnen „Rumănischsprachige"
nur in den Gesamtsummen. 1890 gibt es 283 Rumănischsprachige, I 91 O 740 Rumănischsprachige und 344
Auslănder aus Rumanien (ohne Prăzisierung der Volkszugehorigkeit) im gesamten Kronland Galizien und
Lodomerien. Die rumănische Bevolkerung Galiziens liegt stăndig unter 0,0%. (Osterreichisches
statistisches Handbuch 190 I 5; Osterreichisches statistisches Handbuch 1914 6; 17). Im osterreichischungarischen Heer gibt es zwei nicht-siebenbiirgische Regimente, das 9. Dragonregiment Erzherzog
Albrecht und das 22. Landwehrinfanterieregiment, die sich teilweise aus Rumănen zusammensetzen. Beide
gehoren jedoch zum Territorialbereich des XI. Korps, beziehungsweise des Landwehrkommandos
Lemberg, der sich sowohl auf Ostgalizien als auf die Bukowina erstreckt, so dass die Rumănen in diesen
Einheiten sowohl bukowinisch als ostgalizisch sein konnen. Siehe auch Maximilian Ehnl, Die
6sterreichisch-ungarische Landmacht nach Aujbau, Gliederung, Friedensgarnision, Einteilung und
nationaler Zusammensetzung im Sommer 1914, Wien, 1934, S. 42, 77).
14
Vaida Voevod 1995, S. 63.
15
Xenopol 1925 III, S. 127.
16
Xenopol 1925 IV, S. 96, 109.
17
Xenopol 1925 IV, S. 232-233.
18
Bogdan verzichtet auf Pokutien, in der Hoffnung, die Hand der polnischen Prinzessin
Elisabeth zu gewinnen und so Pokutien wiederzuerlangen.
19
Nistor 1910 Inhaltsangabe
20
Nistor 1915, S. I 8.
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Fiirstentum Moldau gehorte, aus dem 1859 das Filrstentum und 1881 das
Konigreich Rumanien hervorgeht, scheint jedoch zu keinem klaren Irredentismus
zu fiihren, wie er fur die Bukowina existiert. Einzig der bessarabische Historiker
Bogdan Petriceicu Hasdeu ( 1838-1907) hebt 1865 in einer Biographie von
Ioan III. hervor, dass der moldauische Fiirst, als wilrdiger Nachkomme Ştefans des
GroBen, der polnischen Kammer geschrieben habe, Pokutien sei sein „Erbgut"
(„patrimoniu"). Einige Zeilen weiter schreibt Hasdeu, „Die Polen wagten nicht,
unsere Rechte auf Pokutien anzuzweifeln" („Polonii nu cutezară a ne tăgădui
dreptul asupra Pocuţiei", Hervorhebung Ph. H. B.) und erwahnt, dass sie deshalb
einen Vorwand benutzten, um die Riickerstattung der Gegend hinauszuzogern 21 .
Der Jassyer Historiker und rumănische Ministerprăsident Mihail Kogălniceanu
(1817-1891) und der jiingere Xenopol schreiben im Jahr 1875, respektiv 1887 ihre
Entriistung, dass Osterreich seinen Herrschaftsanspruch auf die Moldau - die
Bukowina - damit begriindete, dass es Pokutien - Galizien besaB und die Moldau
in der Vergangenheit Pokutien beherrschte22 • Bei keinem der beiden Moldauer
Historiker wird jedoch ersichtlich, inwiefern er das Gegenargument flir richtig
halt. Den nationalistisch gut verwendbaren Satz des polnischen Historikers
Martin Cromer (1512-1589) „ut (Stephanus palatinus Moldauorum) ipse dictitabat,
(Pocuce) de sua ditione iniuste prius detractum, recepit" (Wie Ştefan, Filrst der
Moldauer, selbst sagte, nahm er sich Pokutien, das seiner Herrschaft unrechtmaBig
entrissen worden war, wieder zuriick), zitiert Xenopol eher beilăufig 23 . Zudem
kritisiert Xenopol, dass Hasdeu versucht, die moldauische Herrschaft liber
Pokutien zu belegen, indem er die Ortsnamen Kolomea und Snjatyn von Colonia
romana respektiv Netindava ableitet und sodann diese Stădte dem romischen
Dakien zurechnet24 .
Nationalistischere Tone findet man bei Iorga. ln seiner Geschichte Ştefans
des Groj3en, der rumiinischen Nation erziihlt (Istoria lui Ştefan-cel-Mare povestită
Neamului Românesc) von 1904 erscheint unter anderem ein Kapitel Der Endkampf
um Pokutien (Lupta din urmă pentru Pocuţia) 25 und im Kapitel Der Tod Ştefans des
Groj3en (Moartea lui Ştefan-cel-Mare) schreibt Iorga mit Emphase: „So lange
21

Hasdeu 1865 Punkt 24; ln einer undatierten Materialiensammlung, Materia/uri pentru
istoria colonieloru romaene in Galitia, veroffentlicht Hasdeu zudem im Originaltext und in
rumiinischer Dbersetzung die Studie des polnisch-galizischen Historikers Aleksander Stadnicki
(1806-1861), O wsiach tak zwanych woloskich na p6lnocnym stoku Karpat (1848), und die
dazugehorigen Quellen, welche die historische Existenz rumiinischer Kolonien um die Stadt Sanok
belegen: Sein Panrumiinismus scheint sich somit liber die Grenzen Pokutiens hinaus nach
Zentralgalizien zu erstrecken.
22
Kogălniceanu 1875, lntroduction; Xenopol 1925 lll, S. 127; Xenopol 1887, S. 153-154 siehe
auch S. 268, Dokument III.
23
Xenopol 1925, IV, S. 109; Cromer 1568, S. 442 (Alte Obersetzungen: Ph.H.B.); Nicolae Iorga
spielt wahrscheinlich auf dieses Zitat an, als er die Gegend im Bezug auf Ştefan den Grol3en als „sein
Land Pokutien" bezeichnet. (Iorga, 1905, S. 362)
24
Xenopol 1925, V, S. 108.
25
Iorga 1904, 248ff.
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Ştefan lebte blieb Pokutien, «das Stilck Land», Moldauer Boden"26 • Ein Landsmann

Iorgas, der Moldauer Historiker Vasile Pârvan ( 1882-1927), ilbernimmt diesen
Satz ein Jahr spăter27 • Trotzdem wird weder bei Iorga noch bei Pârvan ein
rumănischer Anspruch auf Pokutien deutlich: Mit beschrănktem Bedauern
beschreibt Iorga im Jahr 1916 den Verlust Pokutiens unter Petru Rareş als
freiwillige Abtretung der Gegend an Polen, als notige Reverenz (omagiu!) dem
nordlichen Nachbarn gegeniiber, „um die natiirliche Grenze der Moldau zu
sichern"28 .
Das stărkste Argument um zu beweisen, dass Pokutien rumănischer Boden
sei, finden wir im Jahr 1915 bei Nistor: Wăhrend der zweiten Hălfte des
14. Jahrhunderts hătten Kriege und Seuchen Pokutien zu einer terra nullius
gemacht, auf der sich alsbald Rumănen niedergelassen hătten 29 . Hiervon zeuge
jedoch nur noch das rumănische Element in der Sprache und Kultur der
nichtrumănischen Huzulen 30 . Dennoch begniigt sich Nistor mit Stol3seufzern, wie
etwa, dass Michaels des Tapferen (Mihai Viteazul) „vorzeitiges Ende" (160 I)
verhindert habe, Pokutien „der Moldau dauernd einzuverleiben"31 und streicht
sogar 1918 den Abschnitt liber die rumănische Besiedlung Pokutiens in der
verkilrzten deutschen Ausgabe des Werks von 1915 32 • Hauptziel Nistors ist es, zu
26

Iorga 1904, S. 268: „Cât trăi Ştefan, Pocuţia, «bucată de pământ» rămase ţară moldove-

nească."
27

Pârvan 1905, S. I071.
Iorga 1916, S. 940-941/20-21: „Pocuţia nu mai era a Moldovei, dar dorinţa de a-şi asigura
graniţa firească la Nord adusese pentru ţară datoria unui omagiu faţă de Poloni, care se perpetuă şi
după aceasta ... "; als Quelle beniitzt Iorga unter anderem Nistor 191 O.
29
Nistor 1915, S. 19-20: ,,În urma răsboaelor necontenite şi a epidemiilor nimicitoare domnia
în veacurile trecute are mare nevoie de oameni, mai ales de muncitori deprinşi la lucrul câmpului.
Această se observă foarte bine din silinţele pe cari proprietarii de moşii şi le dedeau de a atrage
muncitori pe moşiile lor. Aşa putem constata bunăoară o mare răspândire a elementului românesc în
Galiţia estică. Vechi aşezări româneşti, întemeiate după dreptul sau obiceiul românesc (ius
valachicum, consuetudo valachica) sunt constatate în a doua jumătate a veacului al 14-lea. Aşa
întemeiază la 1378 un român satul Hadle de lângă Dubiecko în Galiţia. La 1386 funcţionează «Nayn
wayvoda Walachorum» ca acesor la «iuditum generale» din Sanok. Pe la 1390 se pomenesc voevozii
români Dinga şi Dzurds în Stupniţa. La 1397 fundează 2 români aşezări pe valea râului Opor. La
1402 dărueşte regele polon unui Român un loc pustiu lângă Kyrow spre a-şi întemeia acolo un sat.
Tot pe acea vreme Românul Vaniţa cu fii săi stăpâniau satul Turka. În legenda Sfintei Cunigunde se
pomeneşte de păcurari români în apropriere de Sandecz. Mai răspândit era elementul român în
Pocuţia. La 1424 dărueşte Skirgiello românului Vlad, fiul lui Dragoş (Dragosinovici), satul Cosovul
vechiu pe Rybnica cu poienele Berezova şi Zabieţi Zabie de pe Ceremuş, pământuri pe cari Vlad avea
să le stăpânească după dreptul românesc. În timpul următor numărul satelor întemeiate după obiceiul
românesc spori în mod considerabil. Numim dintre acestea numai pe unul şi anume: Bolechov, numit
şi «villa Valachorum». Cucerirea Pocuţiei dădu moldovenilor prilej de a se aşeza acolo ca slujbaşi,
moşieri, negustori şi ţărani şi de răspândi limba românească dincolo de Ceremuş. Mulţi moldoveni,
cari se simţiau neîndreptăţiţi de stăpânii lor, fugiau în Galiţia".
30
Nistor 1915, S. 34 -35.
31
Nistor1910, S. 162-163.
32
Nistor 1918.
28
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beweisen, dass die Bukowina bis zum Ceremos den Rumănen und nicht den
Ruthenen gehort, wobei er Pokutien gegebenenfalls den Ruthenen i.iberlăsst3 3 .
So kommt es vor 1918 zu keinem allgemeinen, imperativen „Wir mi.issen
Pokutien beherrschen, weil dieses Sti.ick Land bei weitem moldauischer ist denn
polnisch", wie Ştefan der Grol3e 1909 im Bi.ihnenwerk Sonnenuntergang (Apus de
soare) von Barbu Ştefănescu Delavrancea (1858-1918) klagt 34 , wenngleich sich
eine gewisse Nostalgie bei den rumănischen Historikem aus den Gebieten des
historischen Fi.irstentums Moldau bemerkbar macht.
Als im Herbst 1918 die k.u.k. Monarchie auseinanderbricht, erheben drei
Volker Anspri.iche auf den Osten des Kaiserreichs Osterreichs: die Rumănen,
Ruthenen und Polen.
In Lemberg, der Hauptstadt Galiziens, bilden die Ruthenen am 19. Oktober
1918 eine Ukrainische Nationalrada, welche „die Gri.indung eines ukrainischen
Staates auf den ukrainischen Territorien der osterreichisch-ungarischen
Monarchie" verki.indet 35 und sich am I. November 1918 durch einen Staatsstreich
die Macht i.iber Lemberg anzueignen versucht3 6 . Am 13. November 1918 werden
als Hoheitsgebiet der „ Westukrainischen Volksrepublik" die osterreichischen
7
Kronlănder Galizien und Lodomerien sowie Bukowina beansprucht3 , was in der
Bukowina Auseinandersetzungen zwischen Rumănen und Ruthenen auslost3 8 .
Um einer ukrainischen Machtnahme vorzubeugen, wird die Bukowina ab
dem 5. November 1918 von der 8. Division, den Polizeikrăften und Grenztruppen
des Konigreichs Rumanien, unter dem Kommando von General Iacob Zadik,
schrittweise besetzt39 . Der Generalkongress der Bukowinarumănen erklărt
am 28. November 1918 in Czemowitz, der Hauptstadt der Bukowina, „den
bedingungslosen und ewigen Anschluss der Bukowina in ihren alten Grenzen bis
zum Ceremos, Kulacyn und Dnister an das Konigreich Rumănien" 40 .
Kongressvorsitzender ist Iancu Flondor ( 1865-1924), zuki.inftiger beigeordneter
Minister Rumăniens fur die Bukowina, und einer der Redner der bereits erwăhnte
Czemowitzer Universitătsprofessor Nistor, zukiinftiger Nachfolger Flondors 41 • Der
33

Siehe auch Hausleitner 2001, S. 66 und Note 66.
Delavrancea 1909 actul I, scena V: „trebuie să stăpânim Pocuţia, că această bucată de
pământ e mai mult moldovenească ca leşească"; Delavranceas geographischer Begriff „Pokutien"
besteht nur aus zwei Toponymen, Kolomea und Halyc, das nordlich von Stanislau liegt. Somit ist
Pokutien in Sonnenuntergang eher ein literarischer Vorwand als eine geographische Wirklichkeit, auf
die der Schriftsteller als Rumăne Anspruch erheben wiirde.
35
Wehrhahn 2004, S. 114; 140.
36
Wehrhahn 2004, 122ff.
37
Wehrhahn 2004, S. 140.
38
Hausleitner 2001, S. 105.
39
Hrenciuc 2001, S. 73.
40
„Unirea necondiţionată şi pe vecie a Bucovinei, în vechile ei hotare până la Ceremus,
Colacin si Nistru. cu Regatul României" (Hervorhebung Ph.H.8.). Dokumente der Nationalarchiven
Rumănien auf http://basarabia-bucovina.info/2012/ 12/ 18/unirea-pe-vecie-a-bucovinei-cu-regatul-romaniei18-decembrie-1918-decretul-regelui-ferdinand-si-alte-documente/ ( 17.06.2013 ); siehe auch Scurtu 200 I.
41
Siehe auch Nistor 1940, S. 24 ff.
34
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Polnische Nationalrat der Bukowina schliel3t sich der Entscheidung des rumănischen
Generalkongresses an 42 .
Aul3erdem fiihrt der ruthenische Staatsstreich in Lemberg zum Aufstand der
Lemberger Polen, der wegen der beidseitigen Kompromisslosigkeit zu einem Krieg
zwischen der Republik Polen (gegrilndet am 11.11.1918) und der Westukrainischen
Volksrepublik, beziehungsweise dem westukrainischen Teii der Ukrainischen
Volksrepublik (gegrilndet am 03.01.1919) eskaliert43 . Der polnische Nationalismus,
verstărkt durch den baldigen Siegestaumel, erschwert es sowohl der polnischen
Regierung als der Entente, nicht das ganze Galizien fiir Polen zu beanspruchen44 .
Mit dem Vordringen der polnischen Streitkrăfte konzentrieren sich sowohl die
Kămpfe in Galizien als auch die Friedensbemilhungen in Paris immer mehr auf den
sildostlichen Teii des ehemaligen Kronlands, alsa auf die Gegend des historischen
Pokutiens: nach dem entgilltigen ukrainischen Verlust der galizischen Hauptstadt
Lemberg wird am 2. Januar 1919 Stanislau Parlaments- und Regierungssitz der
Westukrainischen Volksrepublik45 •
Die drei Parteien berufen sich auf das Selbstbestimmungsrecht der Volker, das
der Prăsident der Vereinigten Staaten, Woodrow Wilson, am 8. Januar 1918 als
Grundprinzip zum Wiederaufbau Europas festlegte. Darilber hinaus beanspruchen sie
jedoch die jeweiligen ehemaligen Kronlănder in ihrer Gesamtheit, indem sie sich auf
vermeintliche historische Argumente stiltzen, ohne dass die geforderten Gebiete
mehrheitlich von Gleichnationalen bevolkert wăren: Die Rumănen berufen sich auf
die historischen Ausmal3e des Filrstentums Moldau 46 , die Ukrainer auf die
geschichtliche Grol3e der Kiewer Rus und des Fiirstentums Halyc 47 und die Polen auf
den ersten Piastenstaat und das Konigreich Polen unter Kasimir III. dem Grol3en48 .
Diese weiteren Ansprilche, die sich liber Wilsons Prinzipien hinwegsetzen 49 ,
schaffen im Osten des ehemaligen Cisleithaniens und am Verhandlungstisch in
Paris eine noch komplexere Lage, als sie die Zerteilung Galiziens und der
42

Hrenciuc 2002, S. 35.
Wehrhahn 2004, S. 142ff.; 168.
44
Hrenciuc 2001, S. 75; Wehrhahn 2004, S. 209.
45
Wehrhahn 2004, S. 167.
46
Djuvara 1919, S. 291.
47
Lozynsky 1919, li, p. 11 ff.
48
Pannenkowa 1919, li, p. 12ff.
49
So hatte Wilson dem Staat Polen einzig die unbestreitbar polnisch besiedelten Gebiete
zugesprochen: „An independent Polish state should be erected which should include the territories
inhabited by indisputably Polish populations, which should be assured a free and secure access to the
sea, and whose politica! and economic independence and territorial integrity should be guaranteed by
intemational covenant"; http://www.britannica.com/EBchecked/topic/215178/Fourteen-Points (28.05.2013),
Hervorhebung Ph.H.B.); Die polnisch-galizische Nationalistin Irena Pannenkowa (1879-1969)jedoch
interpretiert mit Geschick das Wort „populations" in Wilsons Text, der ihr anscheinend in der
franzosischen Obersetzung vorliegt, als „Staaten", indem sie auf den zweideutigen Sinn des
franzosischen Begriffs „nations" zuriickgreift: somit wiirde Wilson die Wiedererrichtung Polens aus
den verschiedenen Territorien fordem, die diesem in der Vergangenheit gehorten. (Pannenkowa,
1919, I, S. 6-7).
43
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Bukowina nach bloBen ethnischen Kriterien bereits geschaffen hatte. Da die
Westukrainische Volksrepublik sowohl Galizien als die Bukowina fordert, ist eine
Allianz zwischen Polen, das Galizien beansprucht und Rumanien, das die
Bukowina besetzt halt, von Anfang an absehbar, wenn nicht schon vorbereitet50 • Es
gibt aber noch weitere Grilnde flir die Republik Polen und das Konigreich
Rumanien, sich sowohl politisch als wirtschaftlich zu verbilnden und sich
gegenseitig vor der Pariser Friedenskonferenz auf Kosten des ukrainischen Staates
zu unterstiltzen: Beide Lander wollen die westliche Zivilisation und Ordnung, der
sie sich angehorig flihlen, in Osteuropa verteidigen und einen Schutzwall gegen
den Bolschewismus errichten, der Polen von Osten und Rumanien von Osten und
ab April 1919 auch vom ungarischen W esten her bedroht51 • In dieser Rolle sieht sie
auch Frankreich, das daflir ihre Gebietsansprilche unterstiltzt 52 , weniger jedoch das
Vereinigte Konigreich und die Vereinigten Staaten 53 . Der Aufbau des Schutzwalls,
der in Polen auch im Westen und Norden gegen das Deutsche Reich gerichtet ist,
benotigt eine territoriale Verbindung zwischen der polnischen Republik und dem
50
Ein erstes Treffen des rumănischen AuBenministers Take Ionescu mit dem Delegierten des
Polnischen Nationalkomitees im Beisein eines Vertreters der franzosischen Regierung findet
anscheinend noch zur Zeit des Bukarester Friedens mit den Mittelmăchten, am 3. Juli 1918, in Luzem
statt. (Dascălu 1991 13) Der Inhalt der Gesprăche ist uns jedoch nicht bekannt; Sicher ist, dass schon
im Dezember 1918 das Polnische Nationalkomitee în einem Schreiben an die Rumănische
Gesandtschaft in London Ostgalizien als „Treffpunkt der strategischen, wirtschaftlichen und
politischen rumănisch-polnischen Interessen" bezeichnet. (Hrenciuc 200 I 69ff. ).
51
In einem Artikel der franzosischen Zeitung „L'Echo de Paris" heiBt es: „Nous (Ies
Roumains) n'avons qu'une ambition: Devenir, avec la Pologne, le boulevard de la civilisation
occidentale et latine, contre le bolchevisme, comme nous l'avons ete, pendant quatre cents ans contre
la barbarie turque„."; L'Echo de Paris 10.06.1919 (N. 12715) 3; erwăhnt in „Viitorul" 12.06.1919
(N. 3364)); Im Telegramm des polnischen Ministerprăsidenten und AuBenministers lgnacy Jan
Paderewski an den rumănischen Ministerprăsidenten und AuBenminister Ion I. C. Brătianu, 22.
Januar 1919: „„. Avantgardes de la culture occidentale, la Roumanie et la Pologne, de concert avec
Ies grandes democraties civilisees, doivent collaborer a la grande tâche de l'organisation de !'Europe
nouvelle ou la pacification politique et sociale seront Ies garanties et en meme temps Ies conditions
prealables du triomphe definitif des principes de droit et de justice.„"; In der Antwort des
Ministerprăsidenten und AuBenminister ad interim Mihail Pherekyde an Paderewski, 4. Februar 1919:
„„. Comme le dit Votre Excellence, nous sommes pleinement d'accord pour etre, ainsi que se propose
de le faire la Pologne restauree, Ies champions de l'ordre dans cette partie de !'Europe. Nous
consacrerons a cette tâche tous nos efforts„." (Anghel 2003 9ff.); In einem Interview des rumănischen
Diplomaten Constantin Diamandy: „Românii cer o frontieră comună cu Polonia spre a ridica un zid
contra barbariei bolşeviste şi spre a ţine în eşec militarismul prusac„. de notat că [drumurile]
comerciale ale Poloniei prin România, prin Constanţa şi Galaţi sunt un complement necesar al căilor
maritime ale Danzigului"; „Viitorul", 25.06.1919 (N. 3377)).
52
Hrenciuc 2001, S. 70ff.; Westerhahn, S. 189-192; 208; Frankreich hat sowohl in Rumanien
als in Ostgalizien wirtschaftliche lnteressen. (Vaida Voevod, 1993, S. 264-265: Brief von VaidaVoevod vom 24. 09.1919; Milow 2002, S. 374). Daneben scheinen die Franzosen jedoch auch
allgemein rumănophil zu sein. (Calcan, 2001 ).
53
Hrenciuc 2001, S. 75; Die USA verlangen zum Beispiel ein Plebiszit în der Bukowina, was
die Rumănen entriistet. (Hausleitner 2001, S. 104); Vaida-Voevod spricht sogar von der
„Boshaftigkeit der Amerikaner" (Vaida Voevod 1993, S. 272: „răutatea americanilor").
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Konigreich Rumanien, in erster Linie um Polen im Kriegsfall i.iber die rumanischen
Seehafen zu versorgen, die sicherer als die polnischen Zugange zur Ostsee sind 54 .
Und einzigmogliche Verbindung zwischen Polen und Rumanien ist Galizien 55 , ja
genauer, der Eisenbahnlinien und HeerstraBen wegen, das Gebiet des historischen
Pokutiens.
Dieses teils gewi.inschte, teils notwendige Bi.indnis zwischen Polen und
Rumanien gegen die westukrainischen Forderungen 56 macht es beiderseits
unmoglich, Anspruch auf des anderen Irredenta zu erheben: Der Ostzipfel des
zerbrochenen Kaiserreichs kann ausschlieBlich den Grenzen der ehemaligen
Kronlander entlang aufgeteilt werden 57 . Offizielle Forderungen Rumaniens an
Polen, die andere Gebiete als „die Bukowina in ihren alten Grenzen" betreffen,
sind unauffindbar und di.irften es auch weiterhin bleiben 58 .
Trotz der politischen Bedingtheit befindet sich Rumanien im Mai 1919 in der
ambigen Lage, dass es das Gebiet des historischen Pokutiens eigentlich fur Polen,
Nicolae Dascălu, Relaţii româno-polone in perioada interbelică (1919-1939), Bucureşti,
1991, p. 110.
55
Hrenciuc 2001, 70ff.; Dieses Răsonnement findet sich drei Jahre spăter im Jahresendebericht des osterreichischen Gesandten in Warschau wieder. (Milow 2002, S. 406).
56
Einen Tag nach der Fusion der Westukraine mit der Ostukraine in eine einzige Ukrainische
Volksrepublik, am 4. Februar 1919, ruft der Prăsident des Rates der Staatssekretăre der Westukraine
zur Befreiung des ukrainischen Staates von der polnischen und rumănischen Invasion, also zur
Befreiung Galiziens und der Bukowina, auf. (Westerhahn, 2004, S. 187).
57
Hrenciuc 2001, S. 78-79; Hrenciuc 2012, S. 85; Dem modemen rumiinischen Historiker
Daniel Hrenciuc zufolge hofft Polen zwar, dass Rumănien ihm die nordbukowinischen Orte entlang
der Eisenbahnstrecke Zaliscyky/Galizien - Lu:Zany/Bukowina - Snjatyn - Bahnhof/Pokutien abtreten
wird, hierzu kommt es jedoch nie. (Hrenciuc 2001, S. 71) Im Gegenteil, die Republik wird dem
Konigreich allmiihlich alle Teile des ehemaligen Kronlands Bukowina riickerstatten, die Polen im Juli
1919 in Lemberg als Besatzungszone, und im Dezember 1918 in Paris als Hoheitsgebiet erhiilt. (Die
Delimitationslinie von Juli 1919 wird am 20./21. Juli 1919 zwischen dem rumiinischen General Iacob
Zadik und dem polnischen General Lamezan de Salins in Lemberg vereinbart. (Hrenciuc 2002, S. 45;
Hrenciuc 2012, S. 62-63); Die bukowinisch-galizische Grenze wird wiederholt ab Mai 1919 in Paris
verhandelt, ihr definitiver Verlauf jedoch dadurch, dass Rumănien den Friedensvertrag von SaintGerrnain verspătet und widerwillig unterzeichnet, erst am 18. Dezember 1919 dem Konigreich und
der Republik mitgeteilt. (Hrenciuc 2012, S. 85-89; Agrigoroaiei 200 I, S. 41 ). Bei den riickerstatteten
Gebieten handelt es sich einerseits um ein Stiick westliches Ceremosufer beim Ort Vaskivci und
andererseits um die nordbukowinischen Bahnstationen Rudka, Stepanivka, Prylypce und Kostryzivka
sowie um die Dorfer Zvenjacyn und Hrescatyk, die, weil sie an der Eisenbahnlinie, respektiv Stral3e
zwischen den 20 km entfemten galizischen Orten Serafynci und Zaliscyky liegen, logischerweise
zuniichst Polen zugeteilt werden. (Scharr 2010, S. 222, Note 32); Der Verlust des Stiicks westlichen
Ceremosufer bei Vaskivci, der zur Emporung der Bukowinarumiinen, allen voran der Politiker
Flondor, fiihrt, provoziert fast einen militărischen Zwischenfall zwischen den polnischen und den
rumănischen Truppen, da den rumănischen Soldaten diese Besonderheit der polnisch-rumănischen
Demarkationslinie nicht mitgeteilt wurde. (Vaida Voevod, 1995, S. 63; Anghel 2003, S. 15f.: Notă a
ministerului afacerilor străine al României adresată marelui cartier general în legătură cu stabilirea
liniei de demarcaţie româno-polone. 9 septembrie 1919, Bucureşti).
58
Im Gegensatz zur Polen und der Ukraine, deren Anspriiche auf Galizien klar vorliegen, hat
Rumănien wahrscheinlich nie am Verhandlungstisch Teile des alten Kronlands beansprucht.
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offiziell jedoch aus intemationalen und nationalen Sicherheitsgrilnden militărisch
besetzt. Polen beantragt die militărische Untersti.itzung des Konigreichs, seines
lokalen und vielleicht einzig bereitwilligen und verftigbaren Alliierten 59 , um den
Krieg in Ostgalizien schnellstmoglich zu beenden, dies einerseits um in Paris den
Rat der Vier vor die vollendete Tatsache eines polnischen Ostgaliziens - inklusive
seiner Olfelder - und einer polnisch-rumănischen Grenze zu stellen 60 und
andererseits um seine ostgalizischen Truppen an die deutsch-polnische Grenze
verlegen zu konnen, da es einen Krieg mit dem Deutschen Reich beftirchtet, das
am 7. Mai 1919 einen unannehmbaren Friedensvertrag unterzeichnen soll61 •
Rumănien willigt ein, ebenfalls um die polnisch-rumănische Grenze zu
verwirklichen62 . Offiziell nennen die rumănischen Obrigkeiten jedoch andere
Grilnde: Der Pariser Friedenskonferenz erklărt Ministerprăsident Ion I. C. Brătianu
am 25. April 1919, dass die ungarischen und russischen Bolschewiken von der
Schwăche der Westukraine Gebrauch machen konnten,
um sich i.iber
Si.idostgalizien zusammenzufinden, was Polen komplett isolieren und Rumănien
eine Front auf der gesamten Nordwest-, Nord- und Ostgrenze schaffen konnte 63 •
Der ukrainischen Staats- und Militărgewalt sowie der galizischen
Bevolkerung annonciert die rumănische Armee, dass sie die Eisenbahnstrecke
Kolomea - Deljatyn - Marmaroschsiget besetzen muss, um die Verbindung
zwischen der bukowinischen und der nordsiebenbi.irgischen Front zu sichem.
General Nicolae Petala bittet deshalb am 22. Mai 1919 das ukrainische
Distriktkommando in Kolomea, dieses - dem historischen Pokutien und dem
Kemland der Westukraine entsprechende - Gebiet zu răumen 64 . Zwei Tage spăter,
elf Tage nach Beginn der polnischen Offensive, marschiert die 8. rumănische
Division unter General Iacob Zadik in Galizien ein 65 und verbreitet per Flugzeug
1m zuki.inftigen Besatzungsgebiet ein Manifest, das auf den gleichen nationalen
Brătianu 1940, 62; Lozynsky 1919, II I 0-11.
Wehrhahn 2004, 210; S. 222-223.
61
Wehrhahn 2004, S. 212-213; Die alliierte, franzosisch gefiihrte Barthelemy-Mission fordert
bereits am I. Miirz 1919 ein solche gemeinsame Aktion. (Wehrhahn 2004 193-194) Am 4. April
1919 erkliirt der polnische Ministerpriisident Ignacy Jan Paderewski der Friedenskonferenz, dass
rumiinische Truppen aus der Bukowina nach Stanislau entsandt werden miissen, um die
westukrainischen Truppen zur Einstellung der Feindseligkeiten gegen Polen zu zwingen. (Wehrhahn
2004, s. 221 ).
62
Alexandru Vaida Voevod. Memorii. Cluj-Napoca 1995, S. 111, zitiert in Hrenciuc 2012,
s. 87.
63
Hrenciuc 2001, S. 77; Hrenciuc 2002, S. 41.
64
Despencer 1932, S. 138-139; Der ukrainische Unterstaatssekretiir Mihajlo Lozyns'kyj
spricht von einem Ultimatum. (Lozynsky II 1919, S. 63--64); Die offiziellen rumiinischen Dokumente
erwiihnen legendlich eine „Benachrichtigung" (prevenire) um einen Konflikt mit dem ukrainischen
Heer zu verhindem (Seserman 2004, S. 32); Die Eisenbahnlinie ist insofem militiirisch wichtig, da
sich Rumanien seit April 1919 mit Ungaro im Krieg befindet. (Preda 1994, S. 21 O).
65
Seserman 2004 (3), S. 33-34; Preda 1994, S. 249-250; Hrenciuc 2001, S. 76; Hrenciuc
2012, s. 55-56.
59
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Sicherheitsgrund hinweist 66 : Es soli der Anschein erweckt werden, dass sich
Rumanien nicht mit der Westukraine im Krieg befindet, also nicht gegen die
Pariser Friedensbemilhungen verstoBt, wăhrend es ihr in Wirklichkeit den Boden
unter den FilBen wegzieht67 •
Der eigenen Bevolkerung im Altreich prăsentiert die rumănische Armee ihre
Operation als Vereitlung „der bolschewistischen Bemilhungen an der
Nordwestgrenze der Bukowina" 68 - obschon die Westukrainer, die einzig in dieser
Zone zugegen sind, jegliche Zugehorigkeit zur bolschewistischen Ideologie
bestreiten 69 .
Das Parteiblatt der nationalliberalen Regierung Brătianus, „Viitorul" (Die
Zukunft) rechtfertigt den rumănischen Einmarsch auBerdem noch dadurch, dass die
Westukrainer von „deutschen Offizieren" (ofiţeri germani) befehligt wilrden, was
Seserman 2004, S. 33; Hrenciuc 2012, S. 57: „Trupele Regale Române simţind nevoia de a
stabili o legătură între trupele Române din Maramureş şi cele din Bucovina şi cum această legătură nu
se poate face altfel de cât pe linia ferată Sniatin - Kolomea - Delatyn - Korosmezo, Comandamentul
suprem al trupelor a luat hotărârea să ocupe teritoriul respectiv a Galiţiei pentru a garanta siguranţa
legăturei pe această linie."
67
Hrenciuc 2012, S. 57: „Armata română nu intre deci în Galiţia pentru a se răsboi cu armata
ucrainiană nici cu populaţiunea Galiţiei şi deci vă rugăm pe toţi militarii şi civilii din regiunea ce vom
ocupa, de a preda de bună voie toate armele, muniţiunile şi materialul de războiu şi a vă vedea cu toţii
de ocupaţiunile de toate zilele. Noi la rândul nostru vă asigurăm pe toţi, indiferent de naţionalitate şi
de religiune, că trupele române vor respecta viaţa şi averea tuturor locuitorilor, care nu vor comite
acte de ostilitate. Administraţia va continua să funcţioneze după legile vechi ale ţării, executată de
către funcţionarii voştri sub supravegherea armatei române ... "; Seserman 2004, S. 32; Wenn General
Zadik zur Obergabe aller Waffen aufruft, heiBt das laut General Petala, Befehl 1257/25.05.1919, die
Eisenbahnstrecke Kolomea - Stanislau besetzen „um zu verhindern, dass Eisenbahnmaterial
abtransportiert wird und um die ukrainischen Truppen, die sich im Riickzug befinden, zu entwaffnen,
indem man vor aliem ihr Artilleriematerial erbeutet und gegebenenfalls die Rinder, die sie gestohlen
haben" (Seserman 2004, S. 34: „spre a împiedica evacuarea materialului de cale ferată şi a dezarma
trupele ucrainene în retragere, capturându-le mai ales materialul lor de artilerie şi toate depozitele,
eventual vitele ce ar fi furat)". Ein klares Ziel der rumiinischen Operation ist es somit, der
ukrainischen Staatsmacht ihre militiirische Grundlage zu nehmen. Da das westukrainische Heer
geschwiicht und demoralisiert ist und aus der „Ostukraine nur auf technische und finanzielle
Unterstiitzung" hoffen kann, muss es sich zuriickziehen und den Rumiinen Pokutien fast oder gar
ganz kampflos iiberlassen. (Lozynsky II 1919, S. 64; Westerhahn 2004, S. 210; 220) Dass sich die
Ukrainer nach der rumiinischen „Benachrichtigung" tatsiichlich zuriickgezogen haben entgeht der
Zahl der Kriegsgefangenen, die sich auf 45 beschriinkt, und der Kriegsbeute, die aus zwei Kanonen,
vier Maschinengewehren, fiinfzehn „Waffen" und einem Munitionslager besteht. (Seserman 2004,
S. 33-34) Am 26. Mai 1919 erreicht die 8. Division die vier Tage zuvor festgelegte Linie Nadvirna Otynija - Nezvys'ko mit einem Gesamtverlust von vier Toten. (Seserman 2004, S. 32-34) Anderthalb
Monat, nachdem Rumanien der Westukraine noch seine Unterstiitzung zugesagt hat [siehe „Viitorul"
17/04/1919 (N. 3310)], geben seine Truppen dieser den TodesstoB. Eine eingehende Analyse dieses
mutmaBlichen Doppelspiels Rumiiniens zwischen Polen, Paris und der Westukraine besteht unseres
Wissens bisher noch nicht.
68
„Viitorul" 31.05.1919 (N. 3352): „Pentru a zădărnici tentativele bolşevice dela frontiera de
Nord-Vest a Bucovinei, trupele noastre au trecut în Galiţia ocupând linia Nadvorna - Otinia Niezviska".
69
Lozynsky 1919, I, S. 18-19.
66

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

13

Pouce, injuste prius detractum, recepit...

213

sie zu Werkzeugen eines noch immer befeindeten Staates macht7°. Im Artikel
Kampf gegen den Bolschewismus vom 6. Juni 1919 werden alle obengenannten
Grilnde, inklusive des eigentlichen polnischens erwăhnt und man schlussfolgert,
dass „sich in Zukunft die galizischen Ruthenen einer tatsăchlichen Gleichstellung
mit den Polen und einer nationalen Autonomie erfreuen werden", was „auch der
Wunsch der grol3en Mehrheit der Ruthenen" sei 71 .
Die Verschiedenheit der offiziellen Begrilndungen ennoglicht es der
rumănischen Presse, Rumăniens Militărintervention in Siidostgalizien nach
eigenem Ennessen zu interpretieren. Hierbei ist davon auszugehen, dass sich die
rumănischsprachige Presse der Bukowina, welche geographisch am năchsten bei
Pokutien liegt und wo die 8. Division stationiert ist, am eingehendsten mit der
Operation und deren Grilnden auseinandersetzt. Im Mai 1919 erscheinen in
rumănischer Sprache hauptsăchlich die Czemowitzer Tageszeitungen „Glasul
Bucovinei. Organ democratic al Unirii" (Stimme der Bukowina. Demokratisches
Organ der Vereinigung, *22.10.1918) und „Bucovina. Ziarul Românilor
bucovineni" (Bukowina. Zeitung der Bukowiner Rumănen, * 18.03.1919), wobei
„Bucovina" nur an Arbeitstagen herausgegeben wird. Daneben existieren
Wochenschriften wie „Gazeta Poporului" (Zeitung des Volkes, *29.12.1918) aus
70

Auch die Polen verwenden dieses Argument, das von der Idee ausgeht, dass die Ukraine von
geschaffen wurde. (Wehrhahn 2004, S. 220; Pannenkowa 1919, li, S. 30)
71
„Viitorul" 06.06.1919 (N. 3358) I: „Lupta contra bolşevismului. Ce se petrece în Galiţia.
Cooperarea trupelor româno-polone au scăpat provincia din ghiarele comuniştilor... Teritoriu tampon
între o Ungarie devenită bolşevistă şi între Rusia maximalistă, (Galiţia) rămânea expusă din două părţi
năvălirei bolceviştilor, care fatal trebuiau să caute a-şi da mâna peste trupul ei. O parte a acestei
provincii, Galiţia Orientală, fu repede invadată de bolşevici care exercitară şi aci regimul lor de teroare,
bine cunoscut din Rusia„. Când deci s'a răspândit zvonul că Lembergul a fost ocupat de rutenii
Galiţieni, Bela Kun (der bolschewistische Fuhrer Ungarns) a crezut momentul bine venit pentru a se
pune imediat în legătură cu Lenin şi a pregăti împreună cu dânsul planul pentru a efectua joncţiunea
forţelor bolşeviste cu cele maghiare prin teritoriul galiţian ... Populaţia Lembergului, bărbaţi şi femei, nu
erau dispuşi să lase să i se ia oraşul de trupele rutene şi de ofiţerii germani ce le comandau !. .. Graţie
unei îndoite ofensive, energică şi perseverentă, polonii şi-au deschis drumul în Lituania şi au degajat
Lembergul de ruteni.„ La răsărit, (polonezii) alungă pe bandiţii ucraineni, înrolaţi în armata ruteană spre
a reînoi jafurile 'haidamancilor'. Trupele române s'au unit de curând cu trupele polone şi astfel pacea va
putea domni din nou în Galiţia orientală. Bolşevicii ruşi vor trebui să renunţe a se mai uni cu cei din
Ungaria prin teritoriul galiţian ... Pe viitor rutenii din Galiţia se vor bucura de o egalitate de fapt cu
polonii cum şi de autonomia naţională. Aceasta este şi dorinţa marei mase a rutenilor."; Im ganzen
erscheinen in „Viitorul" mindestens neun Mitteilungen zur Besetzung Siidostgaliziens: „Viitorul"
31.05.1919 (N. 3352): Einmarsch der rumănischen Truppen in Ostgalizien; „Viitorul" 04.06.1919
(N. 3356): Kontaktaufnahme zwischen den rumănischen und polnischen Truppen in Galizien; „Viitorul"
06.06.1919: Griinde der rumănischen lntervention; „Viitorul" 10.06.1919 (N. 3362): Rumănische
Besetzung Ostgaliziens bis Nadvima ... ; „Viitorul" 12.06.1919 (N. 3364): Rechtfertigung der Besetzung
in einem Artikel aus „L'Echo de Paris"; „Viitorul" 04.07.1919 (N. 3386): Stanislau „in polnischen
Hănden" (în mâinile polonezilor); „Viitorul" 06.07.1919 (N. 3388): Verteidigung der rumănischen
Besatzungsmacht gegen Beschuldigungen der Jassyer Zeitung „Evenimentul"; „Viitorul" 30.07 .1919:
Ostgalizien ,,komplett vom Feinde befreit" („complect liberată de inamic"); Inventar der Kriegsbeute;
„Viitorul" 15.08.1919 (N. 3428): Perfektes Einvemehmen zwischen dem polnischen und dem
rumănischen Generalstab infolge der Verhandlungen in Lemberg (ohne Erwăhnung Ostgaliziens).
den
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Suczawa oder „Voinţa Poporului. Organul Partidului Democrat-Naţional din
Bucovina" (Volkswillen. Organ der national-demokratischen Partei der Bukowina,
*26.04.1919) respektiv „Vremea Nouă. Organ social-democrat român" (Neue Zeit.
Rumlinisches sozialdemokratisches Organ, *30.0l.1919) aus Czernowitz72 • Die
Wochenschriften beschliftigen sich jedoch vergleichbar wenig mit der rumlinischen
Milităraktion 73 •
72

Siehe Stanca 1987
In „Gazeta Poporului" und „Voinţa Poporului" haben wir jeweils nur einen Artikel gefunden:
„Gazeta Poporului" 08.06.1919 (N. 24) 6: „Primirea armatei române în Galiţia. Trupele noastre
intrând în satele şi oraşele Galiţiei populaţia li-a ieşit înainte cu flori. Cu deosebire mare a fost
însufleţirea polonilor din oraşul Colomea care a ieşit cu mic şi mare întru întâmpinarea bravilor
noştri. Populaţiunea e liniştită şi foarte mulţumită de venirea românilor, cari au scăpat-o de anarhie. În
zilele de 25 şi 26, ucrainenii de dincolo de Nistru au sunat din nou mobilizarea, dar nici la această
chemare n'au răspuns, tinerii fugind toţi în pădure. Populaţia de dincolo de Nistru cere cu stăruinţă
ajutorul trupelor noastre, pentru a o scăpa de bolşevism. Bandele duşmane din Galiţia se retrag în
neordine fără a se împotrivi. S'au capturat însemnate cantităţi de muniţii şi material de căi ferate dar
prea puţine alimente, deoarece acestea lipsesc cu desăvârşire"; „ Voinţa Poporului" 07 .06.1919 (N. 7) 6:
„Armata care voia să înghită Bucovina. Zilele trecut a sosit la Cernăuţi un grup de prizioneri dar nu
ştiu cum le zic bolşevici, ruşi sau ucraineni pe cari i-a prins armata română în înăintarea ei în Galiţia.
Mai ticăloşi şi mai hamisiţi oameni n'am văzut în viaţa mea. Că erau zdrenţuroşi din cale afară nici nu
mai voesc să amintesc. Toţi erau flămânzi şi slabi de abia se mai tărăiau. Păreau mai mult umbre
decât oameni, cari se potecniau. Şi cu astfel de 'armată' ne amenintau duşmanii noştri şi mulţi dintre
acei care astăzi mănâncă pâne românească o aşteptau să-i scape de bunătatea şi răbdarea noastră.
Străinii doar toţi gândiau că la Nistru stă în faţa dorobanţilor români o armată tare, care numai dacă se
mişcă se prăpădeşte lumea şi când colo ce desamăgiţi vor fi fost ei, când au văzut intrând în Cernăuţi
prizonierii înfometaţi, tărându-se deabia picoarele!? Ei s'au ales c'o desamăgire mai mult, iar noi
privim cu mândrie şi cu mai multă încredere în viitor, căci cu dorobanţul nostru nu se poate nimeni
măsura."; Zum Vergleich: „Glasul Bucovinei" publiziert insgesamt mindestens vierzehn Artikel und
Nachrichten zur rumănischen Besetzung Pokutiens: „Glasul Bucovinei" 25.05.1919 (N. 152) 5;
27.05.1919 (N. 153) 1: „Trupele noastre în Pocutia"; 3: „Ultima oră. Colomea ocupată de trupele
române."; 28.05.1919 (N. 154) 3: „Armata română în Galiţia. Armata română, trecând peste Colomea, a
înaintat până aproape de Stanislau ... "; 31.05.1919 (N. 156) I: „Armata Română în ţara Pocuţiei.";
2: „Proclamaţia D-lui General Zadik cătră poporul din Pocuţia."; 03.06.1919 (N. 158) 3: „Contactul
între trupele polone şi române s'a făcut la Kalusz."; 05.06.1919 (N. 159) 3: „Comunicat oficial din
I Iunie. Trupele noastre din Galiţia au stabilit legătură cu trupele polone."; 14.06.1919 (N. 166) 3:
„Un arhiduc austriac prins de români."; 18.06.1919 (N. 169): „Polonia recunoaşte serviciile aduse ei
de armata română."; 02.08.1919 (N. 207) 2: „Armata română în Galiţia .... armata română din Galiţia
i-a bătut pe bolşevicii ucrainieni din Galiţia de răsărit şi au curăţit toată ţara de dânşii."; 05.08.1919
(N. 208) I: „Misiunea generalului Zadik la Lemberg."; 15.08.1919 (N. 217): „Conferinţa românopolonă. Lemberg, 13 August."; 06.09.1919 (N. 234) 4.: „Armata română în Galiţia. Armata română a
părăsit Galiţia."; Und „Bucovina" veroffentlicht mindestens sechs Artikel und Mitteilungen zur
Besetzung Pokutiens; Bucovina 28.05.1919 (N. 57) 2: „Delega\iunea Ucrainiană în faţa Conferinţei
de pace."; „Bucovina" 03.06.1919 (N. 61) 2: „Legătura cu trupele poloneze s'a făcut..."; 11.06.1919
(N. 66) I: „Arestarea Arhiducelui Wilhelm de Habsburg."; 17.06.1919 (N. 71) I: „Cum a fost arestat
arhiducele Wilhelm de Habsburg."; 26.07.1919 (N. 102) 2: „Pentru acei cari fac gălăgie. Marţi în
22 Iulie c. s'a prezentat la dl. secretar general Toma dl. Inginer Heimann Stapler, vicepreşedintele
consiliului naţional evreesc din Pocuţia, care acolo face majoritatea populaţiei, l'a rugat pentru toţi
Dumnezeii să facă tot ce se poate ca Armata Română să nu părăsească Pocuţia."; ibidem:
„Suspendarea permiselor pentru Pocuţia".
73
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Trotz unterschiedlicher politischer Standpunkte, insbesondere was den
beigeordneten Minister fur die Bukowina, Iancu Flondor, betrifft, der am 15. April
1919 durch Ion I. Nistor ersetzt wird 74 , haben die rumănischsprachigen Periodika
der Bukowina - mit Ausnahme wahrscheinlich von „Vremea Nouă" 75 weitgehend die gleiche Haltung gegenilber den Ukrainern, die sie als
staatsunfahige megalomane Bolschewiken darstellen 76 , und den Polen, die sie
wiederholt als Freunde betiteln 77 • So mit ist die rumănischsprachige Presse der
Bukowina noch vor dem rumănischen Einmarsch in Galizien auf eine
Interpretation im Sinne der offiziellen propolnischen und antiukrainischen Linie
von „Viitorul" 78 und der rumănischen Armee vorbereitet.
„Glasul Bucovinei" erfahrt jedoch die Milităroperation vom 24. Mai 1919 am
Sonntag, dem 25. Mai auf so ilberraschende Weise kurz vor Redaktionsschluss,
dass sie die Ereignisse zunăchst selbst auslegen muss 79 . Diese Aufgabe unternimmt
74

„Bucovina" 16.04.1919 (N. 26); Bucovina verteidigt auch noch nach Flondors Abgang
dessen Politik und wird allmăhlich zum Kampfblatt gegen Nistor, was ihr eine massive Zensur und
die Verfeindung mit „Glasul Bucovinei" einbringt, die zu Nistor hăit und weit weniger zensiert wird.
75
Gemăf3 ihrer sozialistischen Einstellung. Leider konnten wir nur eine Nummer dieser
Zeitung ausfindig machen.
76
Eine Haltung, die man sowohl bei Flondor als bei Nistor findet, obschon der letztere sich als
Minister offiziell flir die Gleichberechtigung der verschiedenen Bukowiner Volksgruppen im
Schulbereich einsetzen wird. (Zu Flondor: „Viitorul" 10/03/1919 (N. 3285); Zu Nistor: „Glasul
Bucovinei" 18.05.1919 (N. 146)); Zum Ukrainerbild: „Glasul Bucovinei" 17.01.1919 (N. 50) 2: „Noi
şi Ucrainenii."; 29.01.1919 (N. 59) 2: „Bolşevicii ucraineni."; Bucovina 01.07.1919 (N. 82) I:
„Situaţia Poloniei faţă de bolşevici şi Ucrainieni."; Das Ukrainerbild dieser Zeitungen werden wir in
einem eigenen Artikel behandeln.
77
„Bucovina" ist die einzige Zeitung, in der eine Kritik an Polen deutlich wird, als der Rat der
Vier der Republik mehrere bukowinische Dorfer zusprechen will. („Bucovina·' 27.07.1919 (N. 103)
I: „Graniţele Bucovinei.") „Glasul Bucovinei" spricht die Schuld dieses Verlusts Paris zu, das die
rumănisch-polnische Freundschaft zerstoren wolle. („Glasul Bucovinei" 26.07.1919 (N. 201) 4:
„Cum stăm în afară de hotarele ţării?")
78
Zur Polenfreundschaft în „Viitorul", siehe „Viitorul" 27.06.1919: „O apropiere RomânoPolonă. Necesitatea pentru ambele popoare de a trăi în cea mai deplină armonie."
79
Auf der letzten Seite der Nummer erscheint folgende Notiz: „ Im letzten Moment erfahren
wir, dass die koniglichen rumănischen Truppen die Grenze des Ceremos' den Norden iiberschritten
haben, alle Objektive flir den gestrigen Tag (Samstag) besetzt haben und weiter in Pokutien
vordringen." („Glasul Bucovinei" 25.05.1919 (N. 152) 5: ,,În ultimul moment aflăm că trupele regale
române au trecut frontiera Ceremuşului spre Nord şi ocupând toate obiectivele stabilite pentru ziua de
eri (Sâmbătă) înaintează în Pocuţia.") „Glasul Bucovinei" verfolgt den Krieg in Galizien seit dem
4. Mărz 1919 und „Bucovina" seit dem 3. April 1919. Trotzdem scheint keine der beiden Tageszeitungen
auf eine rumănische Besetzung Pokutiens gefasst zu sein. („Glasul Bucovinei" 04.03.1919 (N. 86):
„Situaţia în Lemberg."; „Bucovina" 03.04.1919 (N. 15) 3) „Glasul Bucovinei" erwăhnt am 4. April
1919 einen Hilferuf der polnischen Bevolkerung Galiziens an Rumanien und am 18. April 1919 die
Hoffnung einer rumănisch-tschechisch-polnischen Allianz als Kordon zwischen dem Baltischen und
dem Schwarzen Meer, doch eine rumănisch-polnische Milităraktion in Ostgalizien wird nie in
Erwăgung gezogen. („Glasul Bucovinei" 04.04.1919 (N. 111): „Galiţia orientală cere ajutorul
României."; „Glasul Bucovinei" 18.04.1919 (N. 124) 3: „Alianţa româno-polonă").
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der Kirchenhistoriker Romulus Cândea ( 1886-1973) in einem langen Leitartikel
„Unsere Truppen in Pokutien", der in der năchsten Nummer zwei Tage spăter
erscheint. Cândea bietet dem Leser weniger konkrete lnforrnationen Ober die
aktuelle Milităraktion, die die „Wellen des Bolschewismus" bricht und Ober
Snjatyn gen Kolomea ftihrt, als ein StOck „Geschichte unseres Volkes", eine
Erzăhlung der moldauischen Eroberungen und Brandschatzungen Pokutiens. Er
schliel3t wie folgt: „Heute stehen sich, frei wie einst, zwei Volker (die Polen und
die Rumiinen) gegenOber, die sich die Arme entgegenstrecken um sich zu
umarrnen, um sich als gute Nachbam zu vereinigen und so auch die anderen zu
beschOtzen. Nach ftinfhundert Jahren wallen emeut Moldauer Truppen Ober die
Felder Pokutiens. Vom Norden Pokutiens bis nach Transylvanien, und von hier,
vom Marrnarosch des Dragoş", Ober Pokutien bis an die Kiiste des Schwarzen
Meeres, bildet die rumănische Arrnee den bestăndigsten Wall gegen die ostliche
Gefahr. Die Wellen des Bolschewismus' brechen an dieser Mauer; und bald wird
wieder der Frieden bedingungslos in unserem geliebten Land herrschen; die
Stral3en werden emeut offen sein und, wie zur Zeit unserer grol3en Woiwode,
werden die rumănischen Handelswaren ihren Weg gen Westen aufnehmen, der durch

Einzug der rumănischen Truppen in Kolomea: am Rathausturm, die polnische Flagge und das
Wappen der Republik; an den Balkonen, einige rumănische Fahnen
[Intrarea trupelor româneşti în Colomeea: pe turnul primăriei, steagul polonez şi stema republicii;
la balcoane, câteva steaguri româneşti]. 80
80
Fotoalbum Divizia a 8", Spezialsammlung der Biblioteca Centrală Universitară „Mihai
Eminescu" - laşi.
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die alte polnische Feste Lemberg fiihrt, die in der Vergangenheit solch em
wichtiges Zentrum fi.ir den rumănischen Handel darstellte" 81 •
„Glasul Bucovinei" 27.05.1919 (N. 153) I: „Trupele noastre în Pocuţia. Trupele noastre după o
si energică ofensivă au trecut Ceremuşul, au luat Sniatinul, vechea cetate mult discutată, şi
înaintând după un duşman în debandadă, care ştia să anunţe numai pretenţii fără a le putea dovedi şi
apăra, se apropie de Colomea, fosta capitală a Pocuţiei. Dorobanţii şi roşiorii calcă iarăşi pe pământ
cunoscut, pe care l-au frământat de atâtea ori oştiri româneşti. În istoria neamului nostru Pocuţia, între
Ceremuş şi Nistru, şi-a avut rolul său" a curs mult sânge românesc pentru acest colţ de ţară, şi chiar
domnii cei mai mari au tras spada pentru a-şi apăra aici drepturi moştenite. La 1388 Petru Muşat îl
împrumută pe regele Poloniei Wladislaw Jagello cu 3000 arginţi genovezi, iar regele îi promite ca zălog
ţinutul Haliciului, de fapt însă îi dă regiunea Sepenicului cu unele cetăţi. Drumuri nouă se deschid
comerţului românesc, târgul dela Botoşani se mută la Len\eşti şi la Sepenic. O politică de prietenie
strânsă, pecetluică de pretenţiuni de suzeranitate ale Poloniei, se inaugurează cu vecinii de la Nord.
Acest împrumut împreunat cu o zălogire se părea a fi un bun augur. Chiar şi Alexandru cel Bun
împrumută pe acelaşi Wladislaw cu I OOO de arginţi şi i se dă aceeaşi Pocuţie. Aceasta s'a întâmplat la
1411. Cu toate că polonii se sfiau să lase pământul acesta în mânile Moldovenilor, totuşi Alexandru
Vodă bun, blând şi chibzuit intră pe la finea vie\ii sale în Pocu\ia, o ocupă, accentuând un drept al său, şi
o organizează. De aci încolo Pocuţia sălăslueşte în cetăţile sale pârcălabi români. Se schimbă însă
vremurile şi oamenii îşi uită anumite făgăduinţe. Banii nu vin din partea regelui Poloniei, şi atunci însuşi
Ştefan Vodă, neisbutind cu tendinţele sale de a trăi cu toţi vecinii creştini în bună prietenie, se vede silit
să ocupe cu arma în mână Pocuţia, pe care unii antecesori slabi şi nemernici o pierduseră, fără să se fi
luptat măcar pentru ea. Bătrân, aproape de moarte, porneşte în fruntea moldovenilor săi gata la orice
jertfă, şi într' o scurtă campanie purtată cu focul tinereţii încrezătoare în biruinţă trage cu spada hotarul
care avea să despartă Pocuţia lui de regatul vecin. Şi iarăşi poruncesc părcălabi români la Sniatin, la
Colomea, la Haliciu. Pentru stăpânirea aceasta s'au mai luptat mulţi. Bogdan, fiiul lui Ştefan, în ambiţia
sa nepotolită de a lua de nevastă pe Elisaveta, sora regelui Alexandru, în grabnică hotărâre renunţă la
Pocuţia. În urmă se răsocoteşte şi desilusionat, înfuriat pe poloni, trece pustiind - cum era concepţia în
vremea ceea - întreagă Pocuţia şi-şi înfige lancea biruitoare în porţile Lembergului. La 151 O, o sută de
ani după împrumutul dat de Alexandru cel Bun, un vecin neutral, ungurul, avea să împace şi pe
moldovean şi pe polon. Dar nici nu s'a făcut măcar încercarea. Moldovenii însă nu uitară Pocuţia.
Viteazul fiu şi urmaş al lui Ştefan cel Mare, Petru Rareş, într'unul din repezile sale războaie intră pentru
Pocuţia în Polonia. Dar biruitorul asupra saşilor şi ungurilor dela Feldioara Braşovului este cumplit bătut
în lupta dela Obertyn (1531 ), şi Pocuţia rămâne în mânile polonilor. Şi pretenţiunile Moldovei rămân
adânc înscrise în sufletele voevozilor. Din când în când tot mai trece fulgerând câte o oaste
moldovenească prin aceste locuri. Ioan Vodă cel Cumplit şi-a adus şi el aminte de Pocuţia; şi furtunosul
Mihaiu Viteazul într'un iurăş năpraznic, purtând oştile sale peste Ceremuş împlântă biruitor ca domn al
Moldovei steagurile sale în pământul Pocuţiei. Era atât de strâns legată această Pocuţie de Moldova,
încât la anul 1772 unul din hrăpareţii împărţitori ai Poloniei nenorocite, Austria, împreună Pocuţia cu
Galiţia, anunţând în goana sa flămândă după pământul altuia - pretenţiuni asupra Moldovei. Pajura cu
două capete s'a nimicit, ghiara ei lacomă nu se mai poate înfige în trupul nimânui. Dar vulturul alb al
Poloniei, ca un fenix renăscut, străluceşte biruitor în soare şi vechiul vecin al neamului leşesc - românul
a ajuns să-şi vadă şi el visul cu ochii. Astăzi stau faţă'n faţă două popoare libere ca pe vremuri, două
popoare prietene, cari întind unul către altul braţele, pentru a se cuprinde, pentru a face o legătură de
buni vecini, o legătură de apărare şi pentru ceilalţi. După cinci sute de ani trupe moldovene iarăşi se
revarsă peste câmpiile Pocuţiei. De sus din această Pocuţie trupele noastre se întind până în Transilvania,
şi de aici din Maramurăşul lui Dragoş, coborând peste Pocuţia în jos până la ţărmul Mării Negre armata
română formează cel mai trainic zid de apărare împotriva primejdiei din Răsărit. Valurile bolşevismului
se sparg înaintea acestui zid; şi în scurtă vreme se va sălăşlui liniştea deplină în scumpa noastră ţară;
drumurile vor fi deschise şi ca în vremurile marilor noştri voievozi mărfurile româneşti vor pomi spre
apus, trecând prin vechea cetata polonă Leov, centru atât de însemnat, în trecut, pentru comerţul
românesc" (Hervorhebung Ph.H.B.).
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Cândeas Schilderung zufolge ist Pokutien also wieder ein Stiick Moldau
geworden. Flinf Tage spăter, am 31. Mai 1919, verstărkt „Glasul Bucovinei" die Idee
einer Annektierung in einem weiteren Leitartikel, Die rumiinische Armee in Pokutien,
obwohl sie auf der folgenden Seite das Manifest von General Zadik zitiert und so liber
die provisorische Natur der Besetzung inforrniert sein dlirfte: „Die rumănische Arrnee
hat in diesen Tagen den Lauf des Ceremos' liberschritten, der zusammen mit dem
Dnister die westliche Grenze der Bukowina bildet. Stolz und freudig, getragen von den
krăftigen Arrnen unserer Soldaten, wehen die rumănischen Fahnen jetzt ebenfalls liber
den Feldem des Landes, das man Pokutien nennt. Dieses Land, das sich im heutigen
Galizien liber Snjatyn, Kolomea und Halyc hinaus ausdehnt, haben die Rumănen
bereits beherrscht und zwar schon ab dem Jahre 1388. (Fo/gt eine Resiimee der
mo/dauischen Herrschaft iiber Pokutien.) Diese Ereignisse der Vergangenheit lassen
uns erkennen, dass die rumănischen Truppen Pokutien nur zu Recht und zur Sicherheit
der Grenzen des rumănischen Staates besetzt haben. Heute nămlich, da unsere lieben
Leser diese Zeitung lesen, weht die rumănische Flagge glănzend erhaben liber den
Stădten Kolomea und Snjatyn„. Das Leben war schrecklich unter den Ukrainem, Essen
und Kleider fehlten und niemand wusste, was der năchste Tag bringt. Aber seit die
Rumănen gekommen sind, hat sich die Lage ins Gute gewendet und ein Freund, der
am vergangenen Donnerstag in Kolomea war, teilte uns mit, dass die Bewohner
Pokutiens erstaunt liber die Bestăndigkeit und die Ehrbarkeit unserer Soldaten sind und
dass zu den Tonen unserer Militărrnusik die Kinder Justig und stolz die alten
82
rumănischen Tănze tanzen, die seit Jahrhunderten in diesen Gegenden bekannt sind .
„Glasul Bucovinei" benutzt somit eine anfangliche Inforrnationsllicke, um eine
Woche lang eine irredentistische Auffassung der Milităroperation zu verbreiten: ihre
Leserschaft ist somit ftir rumănische Ansprliche auf das historische Pokutien
„Glasul Bucovinei" 31.05.1919 (N. 156) I: „Armata Română în ţara Pocutiei. Zilele acestea
Armata română a trecut apa Ceremuşului, care împreună cu Nistru! face hotarul de miază-noapte al
Bucovinei. Steagurile româneşti au pornit a flutura mândre şi vesele, purtate de bratele vânjoase ale
dorobanţilor noştri, acum şi peste câmpiile ţării numite Pocuţia. Această tafă, care se întinde peste pământul
Galiţiei de astăzi până dincolo de Sniatin, Colomea şi Haliciu, a mai fost stăpânită de Români încă de pe la
anul 1388 în timpul domniei în Moldova a Domnului Petru Muşat. Blândul Domn şi ctitor creştin
Alexandru cel Bun intră şi el pe la anul 1411 în Pocutia, cuprinzându-o cu oştile sale şi întocmind toate
slujbele şi dregătoriile după tipicul moldovenesc de pe atunci. Cel mai viteaz şi mai mare Domn
moldovean, Ştefan cel Mare şi Sfânt, duce războiu greu pentru păstrarea Pocutiei şi biruitor, ca în toate
războaele ce le-a purtat, o tine în stăpânire. Tot astfel şi urmaşul său Bogdan şi mai apoi viteazul Domn
Petru Rareş. Astfel din cunoaşterea acestor fapte ale trecutului putem vedea că numai cu dreptate şi pentru
liniştea hotarelor ţării româneşti au cuprins oştile române Pocutia. Căci astăzi, când iubitii noştri cetitori
cetesc această gazetă, falnicul steag românesc fâlfăe strălucitor deasupra oraşelor Colomea şi Sniatin. Şi ne
vin veşti de prin acele părţi că lumea de acolo e foarte bucuroasă de venirea românilor. Că povestesc
locuitorii din Colomea că în timpul stăpânirii oştirii ucrainene fiecare casă trebuia să dee câte o pâne şi câte
o coroană pe zi pentru hrana şi îngrijirea armatei ucrainene. Comandantii ucraineni, cum intrau în vre-un sat
sau târg, se puneau pe jaf şi prădăciuni, până făceau parale din gros, iar apoi plecau. Traiul era cumplit de
greu sub ucraineni, lipseau hrana, hainele şi omul nu ştia ce aduce ziua de mâne. Dar, de cum au venit
românii, lucrurile s'au schimbat spre bine, şi ne spunea un prieten care joia trecută a fost în Colomea, că se
minunează lumea din ţara Pocuţiei de trăinicia şi destoinicia oşteanului nostru şi că în sunetele muzicei
militare băeţii noştri joacă veseli şi mândri vechile jocuri româneşti, cunoscute de veacuri pe acele melaguri."
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
82

Pouce, injuste prius detractum, recepit...

19

219

rezeptibel. Die Tatsache, dass die bukowinische Zensur es der Zeitung „Glasul
Bucovinei" ermoglichte, anstelle mangelnder oder verbotener Informationen die
oben erwăhnten Leitartikel erscheinen zu lassen, zeigt, dass man an offizieller Stelle
die irredentistische Position beziiglich Pokutiens zumindest tolerierte 83 •
„Bucovina", die den Einmarsch am 28. Mai 1919 in einem Nebensatz mitteilt,
erwăhnt im Gegensatz zu „Glasul Bucovinei" eine gemeinsame polnisch-rumănische
Ma6nahme im Rahmen des Kampfes, den die Pariser Friedenskonferenz gegen den
Kommunismus fuhrt 84 . Am 3. Juni 1919, vier Tage nach dem Treffen des rumănischen
und des polnischen Kommandanten im pokutischen Otynija, beschuldişt die Zeitung die
Zensur, Nachrichten zu diesem Treffen nicht freigegeben zu haben8 , womit sie sich
gegebenenfalls fur das mangelhafte lnformieren ihrer Leser entschuldigen will. Trotz
eines anscheinend ăhnlichen lnformationsstands verzichtet ,,Bucovina" im Gegenteil zu
„Glasul Bucovinei" auf jeden nationalistischen Enthusiasmus, was wahrscheinlich auf
einen gemăBigteren Standpunkt der Redaktion und des Publikums hindeutet.
Eine Interpretation im Sinne einer rumănischen Annektierung ist im Raum der
Bukowina spătestens ab dem 4. Juni 1919 unmoglich, als die deutschsprachige
Czemowitzer ,,Allgemeine Zeitung Tagblatt" einen Artikel der Bukarester Zeitung
„Vestea" iibemimmt und ihn aufklărerisch „Das wahre Ziel der rumănischen Armee,
die Pokutien besetzte, war es, Polen im Krieg gegen die Westukrainische Volksrepublik
zu unterstiitzen" betitelt86 . Nur als am 25. Aupst 1919 die neuntăgige Evakuierung
Pokutiens zugunsten Polens ihr Ende nimmt8 , gibt „Glasul Bucovinei" noch einen
StoBseufzer von sich und beschreibt, wie die Bevolkerung Pokutiens an die bare
Menschlichkeit appelliert, damit Rumanien die Gegend nicht aufgibt: „die Bevolkerung
Galiziens, allen voran die Juden, weinten, als (die rumănische Armee) sie verlieB, denn
diese hatte sie ăuBerst gut beschiitzt, so dass sie nichts mehr zu furchten hatten88 .
Eine prăventive Zensur wird am 12. Januar 1919 als Folge der Verlăngerung des Belagerungszustands in der Bukowina eingefiihrt. (Winkler 2012, S. 84).
84
„Bucovina" 28.05.1919 (N. 57) 2: „Delegaţiunea Ucrainiană în faţa Conferinţei de pace."
85
„Bucovina" 03.06.1919 (N. 61) 2: „Legătura cu trupele poloneze s'a făcut..."; Vgl. Seserman
2004, S. 35.
86
Dobdanksij 2009, S. 416; aus dem Ukrainischen zuriickiibersetzt.
87
Seserman 2004, S. 39.
88
06.09.1919 (N. 234) 4.: „Armata română în Galiţia. Armata română a părăsit Galiţia ....
Populaţia din Galiţia, mai ales jidanii, plângeau când i-a părăsit, căci îi ocrotise tare bine, de nu avea
nici o teamă de nime ... "; Der Autor stiitzt sich anscheinend auf eine Begebenheit, die „Bucovina"
einen Monat friiher iiberliefert hat: Ein gewisser Heimann Stapler, Vorsitzender des Jiidischen
Nationalkongresses in Pokutien, hătte sich zum rumănischen Generalsekretăr Toma begeben und ihn
gebeten, Pokutien nicht zu verlassen, denn der Abzug der rumănischen Truppen wiirde zu emeuten
Judenpogromen fiihren. (26.07.1919, N. 102, 2: „Pentru acei cari fac gălăgie."); Diese Zeitungsnotiz
wird bis in die Arader Presse iibemommen. („Românul", 31.07.1919, N. 75) Dass die Wirklichkeit
eine andere war, zeigt ein Telegramm des Aul3erordentlichen Gesandten und Bevollmăchtigten
Vertreters von Rumănien in Warschau, Alexandru G. Florescu, an den rumănischen Aul3enminister
(und Ministerprăsidenten) Ion I. C. Brătiau: Florescu bemerkt, „es scheine, die Bevolkerung dieser
Gegend (Pokutiens) sei ziemlich aufgebracht gegen (die rumănische) Amtsgewalt." (Florin Anghel,
Nicolae Mareş, Dumitru Preda, România-Polonia. Relaţii diplomatice, voi. I (1918-1939), Bucureşti,
2003, S. 14f.: „li paraît que la population de cette region serait assez montee contre nos autorites").
83
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Das Beispiel von „Glasul Bucovinei" zeigt, dass zumindest im Rahmen der
Besetzung eines Territoriums, was dem historischen Pokutien entspricht, sich ein
latenter rumănischer Anspruch auf diese Gegend bemerkbar machen kann, wobei
die Assoziation des besetzten si.idostgalizischen Gebietes mit den Eroberungen
89
Ştefans des Gro/3en gegebenenfalls das Erzeugnis dieser Zeitung ist : Wenigstens
konnen wir feststellen, dass die anderen bukowinischen Periodika das historische
Toponym, wenn i.iberhaupt, erst spăter verwenden 90 •
Es ist jedoch anzunehmen, dass nicht nur die Redaktion und das Publikum
einer einzigen Bukowiner Zeitung, sondem auch weitere Rumănen, die dem Reich
Ştefans des Gro/3en nachtrauem, im Mai 1919 glauben wollen, dass sich Rumănien
„Pokutien, das ihm unrechtmă/3ig entrissen worden ist, wieder zuri.icknimmt", dies
aber wegen der polnisch-rumănischen Freundschaft verschweigen. Was die
obengenannten rumănischen Historiker aus der Moldau betrifft, so sind Anspri.iche
auf Pokutien bei Iorga anscheinend nicht vorhanden 91 und bei Xenopol sowie
Pârvan nicht nachvollziehbar92 •
Doch ein Vierteljahrhundert spăter, im Kriegsjahr 1943, als die polnischrumănische Grenze bereits Geschichte ist und die Nordbukowina schon ein erstes
Mal zur Sowjetunion geschlagen wurde, erscheint Nistors Werk Der Feldzug von
Michael dem Tapferen in Pokutien (Campania lui Mihai Viteazul în Pocuţia),
dessen letztes Kapitel - nur scheinbar ein Anachronismus - der „Besetzung
Pokutiens von rumănischen Truppen im Jahr 1919" gewidmet ist. Dieses wollen
wir abschlie/3end zitieren: „Als Beweis daflir, dass sich die Geschichte trotz aliem
wiederholt und dass dort, wo einst die Fahnen der Moldau wehten, sie wiederum
wehen mi.issen, steht die historische Tatsache, dass die konigliche rumănische
Annee am 22. Mai 1919 aufgerufen wurde, emeut ihre siegreichen Fahnen i.iber
den Ebenen Pokutiens zu entfalten, wo der Boden noch getrănkt war vom
rumănischen Blute aus den Zeiten Alexandrus des Guten, Ştefans des Gro/3en,
Petrus Rareş, Ioans des Grausamen und, schlussendlich, Michaels des Tapferen. Als
89
Wieso die Operation mit dem Eigennamen „Pokutien" verbunden in die rumănische
Geschichte eingeht, ist unklar. Eventuell war es der offizielle Name der Milităraktion, was jedoch in
keinem der veroffentlichten Dokumente belegt ist. Nur das Fotoalbum der 8. Division trăgt den
Untertitel „Czeres Domb, Oituz, Caşin, Pocuţia, Hotin, Bucovina" (Divizia 8", Spezialsammlung der
Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu", laşi); Was den Stempel „C.M.T. Român Pocuţia"
auf osterreichischen Briefmarken betrifft, so ist er !aut den Angaben von Jan Czemiawski, der 1919
die Idee des Stempels „C.M.T." (Comandamentul Militar Român, Rumănisches Militărkommando)
fiir die Briefmarken der Besatzungsmacht hatte, unecht. (Chemyavyksyj 1968 73)
90
So „Bucovina" in den zwei letzten Artikel zur Milităroperation vom 26.07 .1919 („Bucovina"
26.07.1919 (N. 102) 2: „Pentru acei cari fac gălăgie."; ibidem.: „Suspendarea permiselor pentru Pocuţia.")
und „Allgemeine Zeitung Tagblatt" in der bereits erwăhnten Nummer.
91
Als Iorga am 28. Mai 1919 den rumănischen VorstoB gen Kolomea durch die Zeitung
„Bucovina" erfâhrt, ist sein Tagebucheintrag unerwartet kurz und sachlich. (Iorga 193?, S. 207);
Auch wăhrend seiner Vortrăge iiber die Geschichte der Bukowina, die er Ende August 1919 in
Czemowitz hăit und die die Czemowitzer Presse belobigend rezensiert, kommt Iorga nicht auf
Pokutien zu sprechen. (Siehe „Glasul Bucovinei" 31.08.229, N. 229, und Iorga 1919)
92
Xenopol hat weder Tagebiicher noch Memoiren hinterlassen, (Siehe Zub, 1972) von Pârvan
wurden keine veroffentlicht.
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wilrdiger Nachfolger seiner grol3en woiwodischen Vorfahren befahl Konig
Ferdinand I. seiner Armee in Pokutien einzumarschieren, um die innere Ordnung und
Sicherheit wiederherzustellen und um die Geister der aufgebrachten Bevolkerung zu
beruhigen. Unter der Filhrung von General Iacob Zadik marschierte die 8. Division ...
in Pokutien ein. Vor der rumănischen Armee zogen sich die Truppen des
ukrainischen Heeres unter der Filhrung des jungen Erzherzogs Wilhelm von
Habsburg ... Meter um Meter zurilck, bis schlussendlich ganz Pokutien militărisch
von den Rumănen besetzt war. Der (Erzherzog) selbst wurde in Zabje am Schwarzen
Ceremos gefangen genommen und in Căldăruşani intemiert, um spăter freigelassen
und ilber den Dnister gebracht zu werden, wie eres selbst verlangt hatte" 93 .
Die rumănische Besetzung Pokutiens dauerte jedoch nur bis zum 18. August
1919, als Kommandant General Zadik folgende Proklamation an die pokutische
Bevolkerung richtete: ,,Aufgrund des freundschaftlichen Obereinkommens zwischen
der rumănischen und der polnischen Regierung, wird das Gebiet Pokutiens, das
bislang von den koniglichen rumănischen Truppen besetzt war, der polnischen
Verwaltung ilbergeben ... ".
Somit sehen wir, dass das Problem Pokutiens, das schon zur Zeit Michaels
des Tapferen entgilltig gelOst zu sein schien, seine ehemalige politische Relevanz
unter Konig Ferdinand dem Vereiniger wiederfindet. Deshalb ist es uns unmoglich,
zu wissen, ob die letzte Losung lange weiterbestehen wird, da uns die wiederholten
und mannigfaltigen historischen Peripetien Pokutiens lehren, es mit dem
grandiosen Spektakel jener Flilsse zu vergleichen, die nach langem unterirdischen
Lauf brilsk und gewaltsam an die Oberflăche treten 94 •
93

Weshalb Nistor Wilhelm von Habsburg, der zu diesem Zeitpunkt liber keine reelle Macht
mehr verfiigt, als Kommandanten der westukrainischen Truppen darstellt, ist unklar. Vielleicht sucht
er nach einem wilrdigen Gegner fiir Konig Ferdinand und versucht, die Existenz der eigentlichen
damaligen westukrainischen Staatsgewalt zu vertuschen. Siehe auch Timothy Snyder. Der Konig der
Ukraine. Die geheimen Leben des Wilhelm von Habsburg. Wien 2009, S. 154 und Note 4.
94
Ion I. Nistor, Campania lui Mihai Viteazul în Pocuţia, Bucureşti, 1943, S. 28-29: „Ocuparea
Pocuţiei de câtre trupele române în 1919. Dar drept dovadă că totuşi istoria se repetă, şi că pe unde au
fluturat cândva steagurile Moldovei, ele rămaseră sortite să fluture din nou, serveşte faptul istoric că
în ziua de 22 Mai 1919 oştirea regală română a fost chemată să desfăşure din nou steagurile sale
biruitoare pe plaiurile Pocuţiei stropită cu sânge românesc din vremurile cărunte ale lui Alexandru cel
Bun, Ştefan cel Mare, Petru Rareş, Ion-Vodă cel Cumplit şi în cele din urmă ale lui Mihai Viteazul.
Ca urmaş vrednic ai marilor săi precursori voievodale, regele Ferdinand I a poruncit oştirii sale să
pătrundă în Pocuţia ca să restabilească ordinea şi liniştea internă şi să împăciuiască spiritele populaţiei
răzurătite de acolo. Sub comanda generalului Iacob Zadik, divizia 8-a a pătruns în Pocuţia în 3 coloane
comandate de colonelii P. Stănciulescu, Daschevici şi Răuţoiu, având ca rezervă regimentul al 8-lea
vânători sub comanda colonelului Gerota şi un batalion din regimentul 3 Grăniceri pentru organizarea
militară a teritoriului. În faţa armatei romană unităţile oştirii ucrainene de sub comanda tânărului
arhiduc Wilhelm de Habsburg, care îşi ucrainizase numele în Cneaz Wasyl Weschywan
Stephanowicz cedară pas cu pas, până ce în cele din urmă, întreaga Pocuţie fu ocupată milităreşte de
Români. Însuşi cneazul Stephanowicz fu făcut prizonier la Jabie pe Ceremuşul Negru şi internat la
Căldăruşani, pentru a fi eliberat mai apoi şi trimis peste Nistru după propria sa dorinţă.
Ocupaţia românească a Pocuţiei n'a ţinut însă decât până la 18 August 1919, când generalul
comandant Zadik lansă câtre populaţiune pocuţiană următoarea proclamaţie: Pe baza înţelegerii
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FOLCLOR, ETNOGRAFIE, ARHITECTURĂ

APELATIVUL PĂSTORESC COMARNIC
NUMELE TOPICE COMARNIC, COMARNA ...
CONSIDERA ŢII ETNOGRAFICE ŞI ETIMOLOGICE
ŞI

ION POPESCU-SIRETEANU

On the toponym comarnic
(Abstract)
We notice that the authors ofthe DA (i. e. short for Romanian Dictionary ofthe
Romanian Academy) have gathered a large quantity of inforrnation in the presentation
of this word, which has a wide range of significations. Discussing these significations,
the authors of the MDA (i. e. short for Little Dictionary of the Romanian Academy)
have either oversimplified the word meanings or paid attention only to some indications
mentioned in the DA. Regarding the meaning "cerdac" (porch), it is not mentioned that
it is used inappropriately; regarding the meaning "coş la sobă" (stove chimney), it is not
mentioned that the referent is also designated by the word ursoaică (lit. she-bear). The
meaning "şură mare" (large bam), resumed by "şezătoare" (an evening reunion
involving group work) is analogica!, even if, now and then, "şură" has the meaning
"strungă" (sheepfold).
Keywords: toponym, sense, ananalogy, expression, lexical productivity

Prin termenul comarnic se denumesc „diferite construcţii sau părţi ale stânei" 1•
În Valea Jiului, comarnicul este „făcut fie sub streaşină prin prelungirea acoperişului,
fie într-o parte a stânei" 2 .
În Dicţionarul limbii române 3 , comarnic are sensurile:
1. „colibă mică în care locuiesc ciobanii; umbrar pentru ciobani";
2. „parte a stânii (cf. geandâr): locul (închis cu grădele [„ .]) unde se fierbe
zerul, parte a stânii deschisă în faţă, care comunică cu strunga prin uşile pe care
intră oile la muls, straşina care apără strunga de ploaie, parte a stânii unde se mulg
oile, subt acelaşi acoperiş cu celelalte două despărţituri ale stânei: stâna propriu-zisă
Romulus Vuia, Studii de etnografie şi folclor, ediţie de Mihai Pop şi Ioan Şerb, voi. II,
Bucurefti, Editura Minerva, 1980, p. 240. Vezi şip. 245, nota 35.
Ibidem, p. 278.
3
Dicţionarul limbii române (DA): serie veche, 1913-1949, Bucureşti, Editura Academiei
Române, Librăriile Socec & Comp.
1

Analele Bucovinei, XXI, 1 (42), p. 225-239,

Bucureşti,
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şi stâna foilor, sala în care şed ciobanii de mulg oile, un loc închis cu grădele
nelipite, coperit în formă conică, unde fierb păcurarii (=păstorii) zerul. Comarnicul
serveşte contra ploilor şi pentru a face umbră mulgătorilor în zilele calde de vară",
cf. foişor, umbrar."
3. „Loc adăpostit (ca o cămăruţă) în stână, unde se păstrează caşul la uscat,
numit şi celar sau pătul; un fel de pod pe care se zvântă caşul, poliţa din stână unde
pun băcionii caşii şi băcioanele trocile cu lapte, un stâlp înalt la vârful căruia se află
un pod acoperit cu scoarţă, în care ţin ciobanii bulzii de brânză spre siguranţă de
urs ca şi să nu se strice, locul de la stână unde se aşază caşul ca să se scurgă; sânt
patru stâlpi, patru furci legate între ele şi deasupra se pun nişte crengi; caşul se
aşază pe aceste crengi. Îndată lângă mutare este comarnicul, care se mai numeşte şi
pătul, şi serveşte la uscarea caşilor. El este cămara stânei. Comarnicul este aşezat
pe patru furci bătute în pământ în formă pătrată, la o distanţă de doi metri una de
cealaltă. Împrejur furcile sânt împreunate cu hoduri. De două laturi opuse şi la
mijloc stau în pământ două furci mai înalte, care asemenea sânt împreunate cu o
grindă (hod) care se numeşte zvârginile comarnicului. Leasa [pe care se pune caşul
la uscat] este aşezată în comarnic".
4. Prin extindere semantică, cuvântul denumeşte „poliţa sau leasa pe care se
usucă caşul (în comarnic), poliţa sau scândura pe care întinde baciul caşii de se
usucă, o leasă pe care se pune brânza de se svântează, o leasă de nuiele pe care se
pun caşii sau brânza, o instalaţie în forma unei mese, din leasă împletită sau tablă
găurită pe care se aşează caşul ca să se scurgă şi să se usuce, o masă găurită pe care
se aşază caşii ca să se poată scurge, poliţă pe care se aşează caşii. Caşul luat din
strecătoare se pune spre svântare pe o leasă de nuiele numită comarnic".
5. Prin analogie, s-a creat sensul „coş de sobă ţărănească ce se termină în pod,
numit şi ursoaică".
Se vede că autorii Dicţionarului au adunat o mare bogăţie de informaţii în
prezentarea acestui cuvânt cu numeroasele lui semnificaţii.
Preluând aceste informaţii, autorii Micului dicţionar academic4 le simplifică prea
mult sau nu acordă atenţie unor indicaţii din Dicţionarul limbii române. La sensul
„cerdac", nu se precizează că este folosit impropriu; la sensul „coş la sobă", nu se
precizează că este vorba de coşul numit şi ursoaică. Sensul „şură mare", preluat din
„Şezătoarea", este analogic, chiar dacă şură are, pe alocuri, şi sensul „strungă".
Pe baza informaţiilor din lucrări consultate, dar şi din anchetele noastre sau
ale unor absolvenţi ai Facultăţii de Filologie din Iaşi, vom face o grupare mai
amănunţită a sensurilor, faţă de Dicţionarul limbii române, şi mai organizată, faţă
de Micul dicţionar academic, întrucât pentru acest dicţionar nu s-au făcut anchete
noi, iar cele de după 1934 (anul apariţiei Dicţionarului limbii române, litera C) nu
au fost valorificate.

Micul dicţionar academic (MDA), voi. I (A-C), 200 I; voi. II (D-H), 2002; voi. III (1-Pr),
2003; voi. IV (Pr-Z), 2003, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic.
4
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sau doar un simplu acoperiş înclinat, în care păcurariul şi
de ploaie şi de vânturi ori de soare; colibă în care „se scuteşte
de ploaie păcurariul şi mulgaşul" 5 ; „mic acoperiş înclinat servind ca adăpost pentru
ciobani"6 ; în N-V Moldovei, este „adăpostul ciobanului" 7 • Cu sensul mai general,
în Ieud şi pe Burlescu Mare, „acoperiş ridicat pe patru furci" 8 .
2. Acest acoperiş este, de fapt, şi acoperişul locului unde ciobanii/mulgarii/
mulgaşii mulg oile, loc numit strungă; „Comarnic s-a numit şi acoperişul din faţa
strungii, deasupra locului unde şedeau ciobanii care mulgeau oile la stâna de pe
Retezat, Parâng, Munţii Călimani"; această construcţie a existat şi există şi „la stâna
bârsănească din Carpaţii Meridionali şi Răsăriteni" 9 ; în Câmpia Română se
numeşte „acoperişul strungii" 10 ; „acoperiş la locul de muls" 11 , în Valea Argeşului.
Şi la ungurenii de pe Râul Doamnei este „acoperişul de la locul de muls" 12 ; „în
apropierea stânei se afla strunga, cu un comarnic deasupra celor trei scaune unde se
mulgeau oile" 13 ; „O altă parte de perfecţiune este acoperirea acestei bariere cu o
boltă numită în unele părţi comarnic şi serveşte contra ploilor şi pentru a face
umbră mulgătorilor, în zilele calde de vară" şi este „acoperit numai deasupra" 14 . În
Piua Pietrei [Petrei - n. n.] ciobanii mulgeau la adăpostul comarnicului" 15 . George
Pitiş spunea: „Comarnic, acoperit, unde mulge, pe jos cu podele cam înclinate, ca
16
să nu poată oaia trage" şi revine cu informaţia potrivit căreia comarnicul este „cu
17
acoperiş" • Aceeaşi informaţie o avem şi din mărginimea Sibiului: „acoperiş care-i
scutea pe mulgători de ploaie" 18 ; în Râmnicu Sărat este, de asemenea, locul
acoperit unde stau ciobanii la muls 19 • Acelaşi autor, în lucrarea citată, spune că „La
stânga şi în faţa stânei se înalţă comarnicu, făcut ca şi stâna din furci, !unguri şi
curmezişuri, cu deosebire că laturile (afară de cel dinspre nord) sânt descoperite.
1.

mulgaşul

Colibă mică

sânt

scutiţi

5
Tiberiu Morariu, Viaţa pastorală în Munţii Rodnei, Bucureşti, Societatea Regală Română de
Geografie, 193 7, p. 114, nota I.
6
Romulus Vuia, op. cit„ p. 275; vezi şi planşa XXXVI B şi XXXVII A şi fig. 94, p. 291.
7
Ibidem, p. 290.
8
Ibidem, p. 256.
9
Ibidem, p. 242, 245.
10
Ibidem, p. 234.
11
Ibidem, p. 320.
12
Ibidem, p. 319.
13
Ibidem.
14
George Giuglea, Cuvinte româneşti ş1 romanice. Studii de istoria limbii, etimologie,
toponimie, ediţie de Florenţa Sădeanu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983, p. 46.
15
Romulus Vuia, op. cit„ p. 218.
16
George Pitiş, Studii de folclor şi etnografie. Texte folclorice, în: Ion Muşlea, George Pitiş,
folclorist şi etnograf, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1968, p. 167.
17
Ibidem, p. 183.
18
N. Dragomir, Din trecutul oierilor mărgineni din Sălişte şi comunele din jur, în „Lucrările
Institutului de Geografie din Cluj", li ( 1926), Cluj, Editura Institutului de Geografie, Tipar „Ardealul",
1926, p. 205.
19
I. I. Stoian, Păstoritul în Râmnicul-Sărat, în „Grai şi suflet". Revista Institutului de Filologie
şi Folclor, VI (1933-1934), Bucureşti, Atelierele Grafice Socec & Co„ 1934, p. 48.
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Acoperişul comarnicului poate să fie făcut cu o scurgere [ ... ]. În fundul

comarnicului se află spătarul, de care se razimă ciobanii în timpul mulsului, iar sub
spătar se află mulgători le. [ ... ] Comarnicul serveşte pentru adăpostirea de vânt,
ploaie şi soare a ciobanilor în timpul mulsului" 20 • În Jina, comarnic este „numai
acoperişul uşilor de la strungă" 21 • Comarnic este „un acoperiş care să ferească pe
mulgari de ploaie sau de soarele prea arzător", pe Valea Bistriţei 22 , „acoperişul de
la strungă" 23 ; comarnicul „serveşte pentru adăpostirea de vânt, ploaie şi soare a
ciobanilor în timpul mulsului. Acoperişul comarnicului poate să fie făcut cu o
scurgere sau două. În fundul comarnicului se află spătaru, iar sub spătar se află
strunga cu cataru, partea de dinainte a acesteia, loc pe unde ies oile la muls" 24 • Şi
în Vrancea, comarnic este „locul unde ciobanii mulg oile" 25 • Pe muntele Bostan,
aproape de Bacău, este, de asemenea, „locul (acoperit) unde se mulg oile"26 . În
Nereju (Vrancea) „Comarnicul, adică adăpostul în care se mulg oile, e făcut dintr-un
acoperiş [ ... ]. E podit cu scânduri înclinate spre scaunul mulgarului" 27 • În nordul
28
judeţului Argeş, comarnic este, de asemenea, „loc de muls oile la strungă" . Am
putea adăuga şi alte informaţii, din care reiese că un comarnic este un acoperiş, un
loc acoperit, unde sunt mulse oile.
3. Comarnic este „locul unde se pun troacele cu lapte la stână şi care se
29
numeşte şi celar" • Comarnicul, în S-E Munţilor Apuseni, „e o mică scară aşezată
orizontal sprijinită pe patru furcele fixate în pământ, la circa I m înălţime, ale cărei
bare transversale susţin troacele ovale cu o capacitate de l 0-15 litri"30 •
4. Ov. Densusianu scrie: „locul de la stână unde se aşează caşul ca să se
scurgă; sânt patru stâlpi, patru furci legate între ele şi deasupra se pun nişte crengi;
31
caşul se aşează pe aceste crengi" • Pe Retezat şi Parâng, comarnicul este partea
stânei cu streaşina ieşită în afară, care se află în faţa intrării sau pe altă latură a
20
21

Ibidem, p. 47-48.
„Buletinul Societăţii Regale de Geografie", Bucureşti, Atelierele Grafice Socec & Co, 1932,

p. 262.
Ioana Ilişanu Stănescu, Terminologia păstoritului pe Valea Bistriţei, comuna Broşteni, teză
1972, p. 17.
Dragna Cojocaru Ardeleanu, Termeni păstoreşti în graiul din Humuieşti, teză de licenţă,
Iaşi, 1974.
24
Caliopia Bâgu, Termeni păstoreşti pe Valea ?rutului, teză de licenţă, laşi, 1972, p. 16.
25
Romulus Vuia, op. cit., p. 194.
26
Ibidem, p. 196.
27
Traian Herseni, Probleme de sociologie pastorală, Bucureşti, Editura Institutului de Ştiinţe
Sociale al României, 1941, p. 82.
28
Elena Cremona Ţintatu - Comănescu, Migraţiile interne şi enclavele culturale, Piteşti,
Editura Tiparg, 2009, p. 212.
29
Teofil Frâncu, Gheorghe Candrea, Românii din Munţii Apuseni (Moţii). Scriere etnografică,
Bucureşti, Tipografia Modernă, 1888, p. 99.
30
Valeriu Butură, Adăposturile temporare în sud-estul Munţilor Apuseni, în „Anuarul
Muzeului Etnografic al Transilvaniei", Cluj, 1958, p. 114.
31
Ovid Densusianu, Graiul din Ţara Haţegului, Bucureşti, Atelierele Grafice Socec & Co.,
1915, p. 314.
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32

servească drept încăpere pentru păstrarea caşului" ; „Comarnicul, ridicat pe patru
stâlpi şi cu acoperiş pentru păstrarea caşului" 33 (în Maramureş); în Valea Jiului

comarnicul este „locul de uscat caşi, sub streaşina prelungită a stânii sau în
interiorul stânii, sub forma a două bârne despicate, aşezate cu faţa netedă în sus" 34 .
În unele locuri, comarnicul este o anexă a stânii şi în el se păstrează caşul" 35 . În
Pădureni, comarnicul este pentru uscat caşul 36 ; „ ... serveşte pentru uscarea caşului
37
şi se află chiar în faţa colibei" • Este cămara în care se ţine brânza (pe Rarău);
„colibă aparte în care se păstrează brânza la stânile din Maramureş, acoperită cu
38
coajă de brad" .
5. În Ţinutul Pădurenilor şi în Poiana Ruscăi, comarnicul, pe care se zvântă
caşii, este transportabil, ca stâna să gunoiască locul 39 .
6. „Podul sau poliţa unde se pune caşul la scurs" 40 ; o poliţă pe care se
41
42
păstrează caşul ; „poliţa pe care se pune caşul" în N-V Moldovei ; în Părăginosul
43
este numai o scândură, o poliţă ; „poliţa largă, pe 4 pari, pe care se păstrează
44
caşul", în Pădureni - Hunedoara ; poliţele din stână în care se păstrează caşul, la
45
ţăranii din bazinul Haţegului şi valea Streiului ; comarnice sunt „poliţele pentru
46
caş în stânele mărginenilor din Ţara Haţegului" . R. Vuia ne spune că „la strungile
pădurenilor lipsea acel acoperiş de deasupra locului de muls numit comarnic".
Aici, comarnic era „poliţa ridicată pe patru pari în apropierea stânei, şi pe care se
47
păstra caşul şi se usca" .
7. „Leasă pe care se pune caşul la uscat/la zvântat/la copt/la dospit", sinonim
cu poliţă, pat, gratie48 ; leasă (de nuiele) pe care se usucă, se scurge, se coace caşul.
32

Romulus Vuia, op. cit., p. 240.
Ibidem, p. 255.
34
Ibidem, p. 278.
35
Tiberiu Morariu, op. cit., p. 114, nota I.
36
Romulus Vuia, op. cit., p. 223.
37
Tiberiu Morariu, op. cit., p. 164.
38
Idem, Oieritul evreilor maramureşeni, în „Lucrările Institutului de Geografie din Cluj", IV,
Cluj, Editura Institutului de Geografie, Tipar „Ardealul", 1928-1929, p. 194.
39
Romulus Vuia, op. cit., p. 182.
40
Dimitrie Dan, Stâna la românii din Bucovina (reproducere din „Junimea literară", anul XII,
nr. 4-5, Cernăuţi, 1923, p. 190.
41
Ion Conea, Clopotiva. Un sat din Haţeg. Monografie sociologică întocmită de echipa regală
studenţească 191935, voi. I, Seria „Biblioteca de Sociologie, Etică şi Politică. Sociologia României",
Bucureşti, Institutul de Ştiinţe Sociale a României, 1940, p. 73.
42
Romulus Vuia, op. cit., p. 195, 295.
43
Ion Conea, op. cit., p. 194.
44
Romulus Vuia, op. cit., p. 223-224.
45
Ibidem, p. 449.
46
Ibidem, p. 285.
47
Romulus Vuia, op. cit., p. 223-224.
48
Gheorghe Iordache, Ocupaţii tradiţionale pe teritoriul României, voi. II, Craiova, Editura
Scrisul Românesc, 1986, p. 106.
33
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Sinonim cu poliţă (când e poliţă), cu comarnic (acesta în sudul Transilvaniei şi în
nordul Moldovei) 49 • În Bucovina am înregistrat şi leasă sau comarnic, termenii
fiind sinonimi.
8. La stâna cu celar, comarnicul este „un fel de etajeră", pe care se ţin unele
lucruri 50 •
9. La secui, komirnyek este „acoperişul locului unde stau ciobanii la muls" şi
51
„adăpostul în care doarme ciobanul lângă strungă" .
10. În zona Câmpulungului Moldovenesc, comarnic are şi sensul „afumătoare" 52 .
Din toate informaţiile prezentate de noi, ca şi din cele prezentate în
Dicţionarul limbii române, se vede că pretutindeni comarnicul are rostul de a
acoperi, de a apăra de ploaie, de soare, de vânt, sinonim fiind, în primul rând, cu
53
strungă, ceea ce am arătat la locul potrivit . Este, aşadar, un acoperiş înclinat, în
două ape, acoperiş de la locul de muls, acoperişul din faţa strungii sau acoperişul
strungii, boltă numită comarnic, acoperişul uşilor de la strungă. Reluăm două
informaţii prezentate mai sus: „la strungile pădurenilor lipsea acel acoperiş de
deasupra locului de muls numit comarnic" şi comarnic, la secui, este „acoperişul
locului unde stau ciobanii la muls" 54 •
Cea mai interesantă şi, am zice, spectaculoasă parte a acestui capitol este
aceea privitoare la originea termenului păstoresc comarnic.
Dicţionarele şi autorii unor lucrări de etimologie susţin că termenul comarnic
este slav, mai sigur sud-slav, întrucât se găseşte la bulgari şi la sârbi, cu sensuri
apropiate sau identice. Chiar Al. Philippide scrie: „e sârbul komarnik", „bulgar
komarnik", cabane, hutte d'un berger", din v. bg. komai, comarii 55 • Ov. Densusianu
spune că numai în bulgară se întâlneşte un cuvânt asemănător celui românesc. În
slavă este komornikb, derivat din komora (<lat. camera) pătruns în slava comună.
Din komora avem rom. comoară. 56 Autorii Dicţionarului limbii române scriu:
„Din bulg. komarnik «cabane, chalet» (cf. sârb. komarnjak «colibă ciobănească»,
slov. komarnica, idem)". „La slavii din sud, cuvântul e un derivat din kamara
(komara, kamora, komora), care e un împrumut din latineşte (camera) 57 , încât e
posibil ca vechii păstori români să fi fost cei ce au dat cuvântul slavilor de sud,
49

Ibidem, p. 78.
Ibidem, p. 86.
51
Romulus Vuia, op. cit., p. 245.
52
Otilia Sfarghiu, Vasile Sfarghiu, Regionalisme din Câmpulung Moldovenesc, Câmpulung
Moldovenesc, Editura Amadoros, 2005, p. 51.
53
Vezi: Ioan Popescu-Sireteanu, Termeni păstoreşti, voi. I, laşi, Editura Princeps Edit, 2005, p. 300.
54
Romulus Vuia, op. cit., p. 223, 245.
55
Alexandru Phiiippide, Originea românilor, voi. I, Iaşi, Editura Viaţa Românească, 1925, p. 728.
56
Ovid Densusianu, Aspecte lingvistice ale păstoritului. Curs universitar, voi. I, Bucureşti,
1933-1934, p. 112-113.
57
Erich Bernecker, Slavisches etymologisches Wărterbuch, Bd. 1-2, Heidelberg 1908-1913,
50

p. 556.
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pentru ca mai târziu să-l primească îndărăt de la ei" 58 . Rutenescul komarnyk e
împrumutat, mai recent, din româneşte. George Giuglea propune şi o altă ipoteză:
„Comarnic se poate explica şi după regulele foneticei româneşti. Din un camara +
suf. -nic slav, dar productiv şi la noi, merge uşor un *cămarnic (cu a > o, subt
influenţa labialei)" 59 •
Unele localităţi şi unii munţi poartă numele Comarnic 60 .
În lămurirea originii termenului comarnic, noi avem alte date şi alt punct de
vedere.

*
În Dicţionarul limbii române, cuvântul coamă este prezentat pe un spaţiu
apreciabil, având patru sensuri principale.
I. „părul des, stufos şi mai lung decât părul corpului, de pe ceafa, greabănul
sau de pe întreaga spinare a unor animale ca leul, calul, porcul şi unele specii de
câini". „Extrem de numeroase ... [sunt] atributele cu care se exprimă diferitele
forme şi aspecte ale coamei: „. aleasă, bogată, borzoşă, buhoasă, câlţâiată,
ciumpavă, ciupită, ciuntită, costruşită, creaţă, deasă, despărţită, flocoasă, frumoasă,
groasă, hâdă, îmfoiată, înţepoşată, înspicată, lată, lăută, linsă,
lungă, măiastră, mătăsoasă,

mare,

lucie,

lomboşă,

mică, mocănească, neagră, netedă, pârlă, păştită,

păroasă, periată, pieptănată, pletoasă, rară, răţoiată, răsfirată, rătundă, rătunzită,
retezată, roasă, rotată, sbârlită"

etc.
Dintre numeroasele citate, reţinem doar unul: „Mai stai, murgule, legat,
[„.]/Să bei apa muntelui [„.]/Ca să-ţi crească coama naltă,/Coamă naltă şi învoaltă"
(Teodorescu). Unele plante au în denumirea lor cuvântul coamă: coama calului,
coama porcului, coamă-de-mare;
2. „Părul capului omenesc"; „frunzişul des din vârful arborilor, pădure de pe
coastele şi vârful munţilor"; „mănunchiul des al razelor solare, coada unei comete";
3. „Muche orizontală, rezultată din intersecţia a două planuri; (spec.) culme
prelungită de deal (cf. creastă, sprânceană, obcină); muchea de deasupra,
orizontală, a unui zid; linia formată de cele două planuri înclinate ale unui coperiş
(cf. şaua casei); lemnul orizontal în care sânt înţepeniţi căpriorii acoperişului, laţ,
slimă, coroană; vârful (cu spicele) al unui stog; valul de pământ aruncat deasupra
şanţului". Aici se aminteşte coamna munţilor. Reţinem un context din Tudor Pamfile:
George Giuglea, Cuvinte româneşti şi romanice. Studii de istoria limbii, etimologie, toponimie,
voi. II, ediţie de Florenţa Sădeanu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983, p. 332.
59
Ibidem, p. 46. Vezi şi: Idem, Documenta Romaniae Historica, II, p. 332; Alma Blănaru,
Dicţionar de termeni păstoreşti, Suceava, Editura Muşatinii, 2002, p. 138.
60
Marele dicţionar geografic al României, II, Bucureşti, 1899, p. 575 şi urm. Vezi şi: Nicolae
Drăganu, Românii în veacurile IX - XIV pe baza toponimiei şi a onomasticei, Bucureşti, 1933,
p. 102-103; Documenta Romaniae Historica. B. Ţara Românească, II - 1972, p. 502. Pentru prezenţa
acestui termen în limbile vecine, vezi Romulus Vuia, Studii de etnografie şi folclor, ediţie de
Mihai Pop şi Ioan Şerb, voi. II, Bucureşti, Editura Minerva, 1980, p. 56--57, nota 35; ibidem, p. 245;
Emil Vrabie, Elemente, li, în „Studii şi Cercetări Lingvistice", 1976, nr. 3, p. 284-285.
58
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„Prin unele părţi samarul mai poartă numele de laţ, leaţ, coamă, culme, samară,
slemnea, slimă, comană sau coroană" 61 • Sunt şi alte informaţii, sub acest sens, pe
care nu le mai reţinem;
4. „Coama apei= cursul, firul apei", adică „linia mediană a unui râu".
Coamă are o seamă de derivate: corniţă, comuşoară, comat, -ă, cornos, -oasă,
cornar „curelele care vin pe coama calului, când se înhamă, ceafa căpeţelei", dar
aici trebuie adăugate şi sensurile prezentate de noi (mai jos); comană „coama
casei", dar şi sinonim al lui samar; comarac este variantă a lui comanac.
Aromânii au coamă, pi. coame: coama a calui (=coama calului), sinonim cu
grivă, hi6te. În greacă este k6me. La meglenoromâni, coamă este părul de la coada
calului; „arcuş la vioară". Cuvântul este o moştenire din lat. coma.

*
Acest cuvânt are o mare prezenţă în toponimia românească, fără exemple în
Toponimia 62 de Iorgu Iordan. În Banat, găsim Coama „şea de deal" în Gârlişte şi
un „şes arabil şi păşune" în Glimboca, jud. Caraş-Severin 63 . În Dicţionarul
toponimic al României. Oltenia64 găsim următoarele nume de locuri: Coama, deal
în Groştea, jud. Gorj, explicat prin coamă „culme, creastă, muche"; Coama
Arcanului, coamă de munte în Runcu, jud. Gorj; Coama Iepii, pădure în Firijba,
jud. Vâlcea; Coama Strungilor, deal în Urdari, jud. Gorj; Coamele, munte în
Runcu, jud. Gorj. Se înţelege că numărul exemplelor s-ar putea înmulţi.
Marea prezenţă a cuvântului în dialectele limbii române poate duce la
concluzia că aşa-numita „temă obscură COMA" cu sensul „coamă" poate fi o
moştenire traco-dacă încă necunoscută, pe care o vor putea documenta
antroponimia şi toponimia.
Sensurile lui coamă au putut uşura şi chiar au condiţionat apariţia derivatului
cornar, cuvânt inclus, în Dicţionarul limbii române al Academiei Române, în
familia lui coamă. Cornar are, cum am arătat, sensul „curelele care vin pe coama
calului când se înhamă, c e a fa căpeţelei" 65 . Autorii Micului dicţionar academic
preiau cuvântul, dar îi dau sensul „ham", ceea ce nu corespunde cu realitatea şi cu
informaţia din scrierea lui Dame. Dar cornar are şi alte sensuri. Astfel, în Glosarul
dialectal Oltenia este înregistrat cu înţelesul „lemn pe care se reazemă vârfurile
66
căpriorilor (la casă)" . Dorina Bărbuţ înregistrează ac~laşi sens: „lemn pe care se
67
sprijină căpriorii unui acoperiş, la culmea acestuia" • In Bucovina, la Câmpulung,
Tudor Pamfile, Industria casnică la români. Trecutul şi starea ei de astăzi: contribuţiuni de
191 O, p. 422.
62
Iorgu Iordan, Toponimia românească, Bucureşti, Editura Academiei, 1963.
63
Viorica Goicu, Rodica Sufleţel, Dicţionarul toponimic al Banatului (C), voi. II, Timişoara,
1985, p. 89.
64
Gheorghe Bolocan, Dicţionarul toponimic al României. Oltenia (DTRO), voi. II (C-D),
Craiova, Editura Universitaria, 1995, p. 152.
65
Fr. Dame, Încercare de terminologie poporană română, Bucureşti, 1898, p. 50.
66
Glosar dialectal Oltenia, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1967, p. 25.
67
Dorina Bărbuţ, Dicţionar de grai oltenesc, Craiova, 1990, p. 59.
61

artă şi tehnică populară,
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cornar înseamnă „coamă (de ţiglă)" 68 , deci tot în legătură cu acoperişul şi anume cu
partea de sus a acestuia, unde se reazemă căpriorii pe un lemn lung aşezat orizontal. Din Dicţionarul toponimic al României. Oltenia am reţinut următoarele
informaţii: Cornar este nume de moşie şi ar veni de la un nume de persoană
Cornaru, de unde şi Cornăreşti. ,,În anchetele pentru DELR am înregistrat la
Hăţăgel, c. Densuş Hd. cuvântul cornar «partea mai ridicată a unei bucăţi de teren
arabil (atunci, când, arătura s-a început de la margine». Cu acelaşi sens, a fost notat
cuvântul comarnă în Frasin - Db."69 • Nu este greu de admis că de la cornar, cu
sensurile prezentate, dar şi de la un sens neatestat, „acoperiş" sau „coama
acoperişului", s-a putut ajunge la sensul „acoperiş care îi scuteşte pe ciobani de
ploaie, soare şi vânt, când mulg oile sau când le păzesc". În acest caz, putem
spune că de la cornar, cu suf. -nic, sau de la comarnă cu suf. -ic, s-a realizat
derivatul comarnic, împrumutat din română în bulgară şi sârbă. Sensurile din
70
ungureşte au fost împrumutate mai târziu, aşa cum au fost împrumutate şi cele
din ucraineană.
Comarnic „E un termen ciobănesc foarte frecvent în toponimia noastră
71
72
pastorală, cu diverse accepţiuni" • Este munte în plaiul Arefu ; munte în
73
74
Bucovina ; Comarnic ; Comarnic (în Runc) şi Comarnicele (în Telciu) 75 ; Dealu
Comarnicelor, în Zagra-Năsăud 76 şi Dosu Comarnicelor, în Parva77 ; Valea
Comarnicelor, în Cuhea78 şi în Munţii Apuseni 79 ; Valea Comarnicului este un curs
de apă în Corbu, jud. Harghita şi tot aici Comarnicu, munte, şi Comărnicuţ 80 ;
Dealu Comarnic în Tazlău 81 •
Sunt şi alte nume topice Comarnic. ,,În anchetele pentru DELR cuvântul a
fost înregistrat în peste 200 de puncte din toate judeţele ţării, mai ales în regiunile
68

Otilia Sfarghiu, Vasile Sfarghiu, op. cit., p. 51.
Gheorghe Bolocan, op. cit., p. I 76.
70
Mărton Gyula ş. a., A magyarnyelvjarasok roman kălcsănszavai [Împrumuturile româneşti
ale dialectelor maghiare], Bucureşti, Editura Kriterion, I 977, p. 2 I 2.
71
Ion Conea, op. cit„ p. 85, nota 5.
72
C. Constantinescu-Mirceşti, Păstoritul transhumant şi implicaţiile lui în Transilvania şi
Ţara Românească în secolele XVIII-XIX, Bucureşti, Editura Academiei, I 976, p. 88.
73
Serafim Ionescu, Dicţionar geografic al Judeţului Suceava, Bucureşti, I 894, p. 70.
74
Vezi Marele dicţionar geografic al României, II, Bucureşti, 1899, p. 575; Nicolae Dunăre,
Civilizaţie tradiţională românească în Curbura Carpatică Nordică, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, I 984, p. I 20;
75
George Giuglea, op. cit., p. 335.
76
Ibidem, p. 336.
77
Ibidem.
78
Tache Papahagi, Graiul şi folclorul Maramureşului, Bucureşti, 1925, p. 208.
79
„Grai şi suflet". Revista Institutului de Filologie şi Folclor, III (1927-1928), Bucureşti,
Atelierele Grafice Socec & Co., 1929, p. 66.
80
Grigore Rusu, Viorel Bidian, Dumitru Loşonţi, Atlasul lingvistic român pe regiuni.
Transilvania. Date despre localităţi şi informatori, Bucureşti, Editura Academiei, I 992, p. 79, 80.
81
Preot C. Mătasă, Câmpul lui Dragoş. Toponimie veche şi actuală din judeţul Neamţ,
Bucureşti, Casa Şcoalelor, I 943, p. 62.
69
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de deal şi de munte, cu sensul «adăpost pentru ciobani, umbrar; partea stânii pe
unde intră oile la muls»" 82 . Comărnicel, este un nume de munte în Munţii
83
84
Orăştiei . Un joc popular se numeşte Comarnicul •
Numele are vechi atestări. Astfel, Comarnicele (Comarnicul), munte în
Vâlcea ( 1501 ), Comarnicul, munte în jud. Prahova (1510) 85 . De la români,
cuvântul a trecut în limbile vecine şi ca nume topic 86 •
La 1490, a fost menţionat, lângă Iaşi, satul Comarna, care era şi branişte 87 .
Despre substantivul comun comarnă, Philippide scria: „Comarna, care azi nu mai
88
există ca nume comun, e probabil= comamic" . Reamintim că substantivul comun
comarnă este atestat în Dâmboviţa şi reprezintă un sinonim al lui cornar (vezi mai
sus), aşadar cuvântul mai există, astăzi, insular. Numele topic Comarna se explică
printr-un antroponim neatestat.
În prima jumătate a secolului al XIX-iea, un Chirii Comarnischi avea parte în
moşia Blândeşti, ţinutul Botoşani 89 .
În 1438, se menţionează numele de persoană Comarici, derivat de la Cornaru
cu suf. -ici, stăpân al satelor Jideşti şi Avereşti 90 . Se face trimitere la Camărici şi
Cămarici, dar găsim şi numele în forma Camarici, menţionat la 1558, 1587,
„probabil acelaşi cu Camarin", menţionat la 147991 • (Numele de persoană
Cărnăriei a fost menţionat la 1606. Un nume de sat Comareţu, lângă corn. Predeşti,
jud. Dolj, numit şi Comăreţiu, se explică prin numele de persoană Comarete
(> Comareti > Comareţu) 92 •
Tot la 1438, a fost menţionată siliştea Comareva, probabil pe lângă Corod93 •
82

Gheorghe Bolocan, op. cit., p. 176.
Lucia Apolzan, Carpaţii - tezaur de istorie. Perenitatea aşezărilor risipite pe înălţimi,
Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1987, p. 55.
84
G. T. Niculescu-Varone, Elena Costache Găinaru-Varone, Dicţionaru/ jocurilor populare
româneşti, Bucureşti, Editura Litera, 1979, p. 45.
85
Vezi şi Dicţionaru/ elementelor româneşti din documentele slavo-române, 1374-1600,
redactor responsabil Gh. Bolocan, Bucureşti, Editura Academiei, 1981, p. 51; G. Mihăilă, Dicţionar al
limbii române vechi (sfârşitul sec. X - începutu/ sec. XVI), Bucureşti, Editura Enciclopedică Română,
1974, p. 89; Nicolae Drăganu, Românii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticei, Index,
Bucureşti, 1933, p. 647.
86
Nicolae Drăganu, op. cit., p. 396-397.
87
Documenta Romaniae Historica. A., voi. 111, Bucureşti, Editura Academiei, 1980, doc. 75, şi
la 1503, doc. 285. M. Costăchescu prezintă prima atestare la anul 1431, în Documente moldoveneşti,
voi. III, 1943, p. 260.
88
Al. Philippide, op. cit., p. 728.
89
Notiţii statistice, în „Buciumul român", I, 1875, p. 285, s. v. Blândeştii.
90
Documenta Romaniae Historica. A., voi. I, Bucureşti, Editura Academiei, 1980, doc. 179,
p. 253; Alexandru I. Gonţa, Documente privind istoria României. A. Moldova. Veacurile XIV-XVII
(1384-1625). Indicele numelor de persoane, ediţie îngrijită şi cuvânt înainte de I. Caproşu, Bucureşti,
Editura Academiei, 1995, p. 116.
91
Alexandru I. Gonţa, op. cit., p. 91.
92
Gheorghe Bolocan, op. cit., p. 176.
93
Documenta Romaniae Historica. A., voi. I, Bucureşti, Editura Academiei, 1980, doc. 186,
p. 263;vezişip.448.
83
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Acest nume a fost slavizat în cancelaria domnească, el, în realitate, fiind probabil
fem. lui Comarău, derivat al lui Comar(u), nume de persoană, cu suf. -ău. Din
neamul lui Comarău era Comarici, boier.
Sinonimele lui comarnic sunt: cămară, celar, cerdac, cobăr, coliba strungii,
coşar, catar, coteţ, foişor, geandâr, leasă, pat/pătul/pătulă, pod, poliţă, spătar,
94
şatră, şofru/şoapră, şură; ar. gÂtru ; se vede că, de la sensul „acoperiş" s-a trecut
la cel de „loc apărat" sau „poliţă sub un acoperiş".
O variantă a lui comarnic este comanic, întâlnită într-un singur text folcloric
citat în Dicţionarul limbii române: „Şi, ca frate, că ţi-oi da/O mioară d-o
95
căldare/Brânză dulce din sădilă,/Caşcaval din comanic,/Cum stă bine la voinic." •
În Micul dicţionar academic, comanic este prezentat ca având etimologie
necunoscută, probabil cu sensul „comarnic". De fapt este un derivat al apelativului
coman cu suf. -ic, iar coman, atestat ca nume de persoană, este un derivat al lui
coamă cu suf. augmentativ -an. Aici accentul pe i, comanic, este în rimă (vezi şi
Micul dicţionar academic). Singurul exemplu din Tocilescu este dintr-o baladă,
unde cuvântul rimează cu voinic. Aşa şi în următorul context, „Toată vara-n
96
comamic/Şohan nu lucră nimic" , comarnic are accentul pe i, fiind în rimă cu
nimic. Este de reţinut că la aromânii din Gramoste, este un sat numit Comanic97 ,
dar lipseşte din lucrarea lui Capidan, Toponymie 98 •
99
Şi Nijloveanu are un text folcloric în care apare cuvântul comanic: „Brânză
dulce din comanic'', explicat în Glosar 100 prin „sedila". Cu r înlocuit prin 1, găsim
cuvântul în versul: „Unt dulce din comalnic", sau deformat în comabrici: „Unt
dulce din comabrici", ambele versuri dintr-o variantă a baladei Costea (în voi.
Cântecele şi poveştile Oltului, p. 127, 129). Probabil comabrici se explică prin
comarici, cu un b epentetic.
În Dicţionarul onomastic românesc 101 se înregistrează numele Coma, Coma
Auraru, Cameea, Comin, Camino[= Cominu], Comoe [= Comoaia!]. Apoi Comasca,
braţ al Dunării la Giurgiu, despre care autorul scrie: „ar putea explica tt.
[=toponimele] Gura Comăşteni şi Comoşteni. Cu suf. -şa, Comşa, nume actual
folosit în Ardeal şi Muntenia, derivat de alţii din Coman, fără a explica apocopa lui
-an". Aici trebuie să spunem că numele Coma se explică prin subst. coamă.
94
95

Dicţionarnl limbii române, publicat de Academia Română, Bucureşti, 1913 - 1949, p. 587.
Gr. G. Tocilescu, Materialurifolcloristice, Bucureşti, 1900, p. 116; în ediţia Datcu, voi. I,

p. 280.
96

Tache Papahagi, op. cit., p. 57.
Ioan Neniţescu, De la românii din Turcia europeană. Studiu etnic şi statistic asupra
aromânilor, Bucureşti, 1895, p. 27.
98
Theodor Capidan, Toponymie macedo-roumain, în „Langue et litterature. Bulletin de la
section litteraire'', voi. III, nr. 1 et 2, Bucureşti, 1946.
99
Ion Nijloveanu, Poezii populare de pe Argeş şi Olt, în seria Folclor din Oltenia şi Muntenia,
voi. IV,~. 431-825, Bucureşti, Editura Minerva, 1969, p. 465.
1
Ibidem, p. 814.
101
N. A. Constantinescu, Dicţionar onomastic românesc, Bucureşti, Editura Academiei Române,
1963, p. 271.
97
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Iorgu Iordan înregistrează numele Coamă, pentru care trimite la o comparaţie cu
numele topic Coama Calului 102 • Comasca este femininul lui Coma cu suf. -ască,
aşa ca în fem. Popasca de la Pop sau Popa. În Comşa, suf. -an din Coman a fost
înlocuit cu -şa. Comoşteni este un plural al lui Coma cu suf. -oşte, ca în Popoşte,
pi. Popoşteni. Comăşteni este variantă a numelui Comoşteni.
De la numele propriu Cornar au fost derivate numele satului Cornăreşti, al
satului Comarca şi numele de persoane Comariciu şi Comariţa 103 •
Se crede că de la cumani ne-a rămas numele de persoană (nume unic, dar şi de
familie) Coman. În Dicţionarul onomastic românesc 104 , totuşi, autorul scrie: „accentul
şi vocala o în loc de u (căci poporul se numea cuman, -ia) ar sugera derivaţia numelui
de persoană din tema obscură COMA". Sunt prezentate numele Coman, -a (fem.), -i
(sat); Comănea (top.), Comănariul (Ard.), care poate fi cu sens de apart[enenţă)
loc[ală)". Cu suf. -aş, Comănaş, apoi nume formate cu suf. -ca, -cea, -eciu (ca în
Comăneciu), -iciu (Comăniciu), Comănel, Comeanel, Comăniţă, Comănoiu. Se
precizează că: „Toponimul Vadul Cumanilor n-are raport cu antroponimele".
N. A. Constantinescu are dreptate: prin „tema obscură COMA" se poate
explica numele Coman. Dar noi am arătat că această temă este variantă a rom.
coamă, extrasă din nume precum Coman etc. Şi adăugăm acum: din derivate ale lui
coamă: corniţă, comuşoară, comat, -ă, încomat, cornos, -oasă, cornar, comană,
„coama casei", comarac (var. a lui comanac). Reţinem că apelativul coman
(în munţii Sucevei) are sensul „drac" şi, prin ext., „om asemănător cu dracul, de
urât ce-i"I0 5 •
În Moldova, numele de persoană Coman apare mai întâi într-un document de
la 1398 106 , numindu-se astfel un boier hotarnic „de pinprejur", deci vecin, care
participă la delimitarea unei proprietăţi, reamintit în anul 1404, împreună cu
proprietatea sa numită Comana 107 • Cu un an înainte, în 1403, este amintit satul
Comanăuţi, „pe pârâul Crasna, care este la Cobâle", în ţinutul Neamţului, azi
108
dispărut , variantă de cancelarie cu suf. ucr. -ăuţi a numelui Comăneşti.
În 1448, este menţionată seliştea Cornăreşti/or în gura Cneajei, jud. Galaţi 109 ,
nume amintit şi la 1459 110 . În secolele al XV-iea şi al XVI-iea, numele Coman,
unic sau şi de familie, are o frecvenţă destul de mare în documentele moldave10

~ Iorgu Iordan, Dicţionar al numelor de familie româneşti, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi

Enciclopedică,

1983, p. 142.
N. A. Constantinescu, op. cit., p. 247.
104
Ibidem.
105
Dicţionarul limbii române, 1913-1949, Bucureşti, Editura Academiei Române, f. a.
106
Documenta Romaniae Historica. A. Moldova, voi. I, Bucureşti, Editura Academiei Române,
1975,doc.6,p. 7-8.
107
Ibidem, doc. 19, p. 27.
108
Ibidem, doc. 18, p. 26.
109
Ibidem, doc. 280, p. 398.
110
Documenta Romaniae Historica. A. Moldova, voi. li, Bucureşti, Editura Academiei Române,
1976, doc. 87, p. 125.
103
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neşti 111 • O mare prezenţă are numele Coman şi în Ţara Românească, întâlnit şi în

numeroase nume topice, începând cu anul 1400 112 •
Christian Ionescu spune că migratorii cumani s-au aşezat la noi după anul
1223, „când o parte dintre ei s-au aşezat în Câmpia Dunării şi Ungaria" 113 , dar,
precizăm noi, în Moldova s-au aşezat cu mult înainte. Cu toate acestea, cumanii,
fiind nomazi, fără aşezări stabile, nu au lăsat urme importante în limba română.
Probabil Caracal, Teleorman, Vadul Cumanilor. Mai departe, Chr. Ionescu arată că
este greu de găsit urme cumane în antroponimia noastră. ,,În primul rând numele
acestei populaţii este în limba română un neologism de origine savantă; în al doilea
rând, şi de o mare importanţă este faptul că numele pers. Coman se deosebeşte de
numele populaţiei cuman prin poziţia accentului". Numele are vechi atestări, iar la
sârbi şi croaţi numele Koman este atestat în secolul al XII-iea. Autorul încheie
însemnările despre acest antroponim spunând că „numele personal Coman a fost
apropiat de Coma, Corneea, Comşa, derivate dintr-o temă antroponimică Corn-,
despre care afirmaţii sigure nu se pot face (s-a sugerat legătura cu lat. Comatus şi
gr. Komaios, din coma «coamă» sau Cosma). Amintirea cumanilor ar putea fi
păstrată doar în toponimie (Comana)".
Mai amintim că un oronim cunoscut în apropierea lacului Scutari este Kom 114,
Komani este o regiune în Muntenegru 115 , Komarani este o localitate în zona
Raguza 116, azi Dubrovnic, în Croaţia, iar Komarnica este un curs de apă 117 • Poate că
ar trebui amintite şi numele topi ce Komin, câmp, deal şi izvor, şi Komini, coastă 118 •
Iorgu Iordan scrie că n. f. Coman(u) se explică prin cuvântul cuman „numele
unei populaţii turco-altaice, care a trăit prin părţile noastre" şi trimite la comparaţie
cu top. Comani, Comanul, coman „dracul", bg. koman. Comana este fem. al lui
Coman şi îl compară cu numele top. Comana 119 • Numele Comanic este explicat
prin Coman, cu suf. dim. -ic. Mai sunt prezentate n. fam. Comaniciu (acelaşi cu
Comăniciu), Comaniuc cu suf. ucr. -iuk. Explicaţie greşită prezintă Iordan şi pentru
numele Comarnescu: acesta ar fi ucr. Komarnja „colectiv de la komar «ţânţarn",
comparat cu numele top. Comarna. „Ar putea fi şi «românizarea» numelui următor
(cu înlocuirea sufixului -schi prin -eseu, iar numele următor este Comarnischi, care
Documenta Romaniae Historica. A. Moldova, I - 1975, II - 1976, III - 1980, Bucureşti,
Editura Academiei Române. Vezi şi Alexandru I. Gonţa, op. cit., p. 116.
112
Documenta Romaniae Historica. B. Ţara Românească, I - 1966, II - 1972 ş. a., Indici,
Bucureşti, Editura Academiei. Vezi şi Dicţionarul toponimic al României. Oltenia (DTRO), voi. II
(C-D). Sub redactia prof. univ. dr. Gheorghe Bolocan, Craiova, Editura Universitaria, 1995.
113
Christian Ionescu, Mică enciclopedie onomastică, Bucureşti, Editura Enciclopedică Română,
1975, p. 88-89.
114
Silviu Dragomir, Vlahii din nordul Peninsulei Balcanice în evul mediu, Bucureşti, Editura
Academiei Populare Române, 1959, p. 36, 177.
115
Ibidem, p. 60.
116
Ibidem, p.133.
117
Ibidem, p. 62.
118
Ibidem, p. 66.
119
Iorgu Jordan, op. cit., p. 142.
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prin pol. Komarnitski sau (şi) bg. Komarnitski". La Comarciuc nu se
nici o explicaţie, deşi este clar că la numele românesc Cornar/Cornaru a
fost adăugat, ca în foarte multe cazuri în Bucovina, sufixul ucr. -ciuc. Comă este,
după Iordan bg. Koma, femininul lui Komo, şi nu românesc. Mai sus am vorbit
despre acest nume, care este un împrumut românesc în bulgară.

se

explică

prezintă

*
aparte comportă subst. comanac/comănac, cu o prezentare amplă în
limbii române, unde i se consemnează sensurile: I) „(folosit mai ales în
Moldova; în alte părţi a dispărut sau este învechit) acoperământ de cap la bărbaţi, în
unele părţi împletit cu andreaua, din canură sau din pănură de suman, negru sau lăiu, un
fel de cuşmă din suman negru, răsfrântă în sus la partea de jos, un fel de căciulă sau
clabăţ rotundă, purtată mai ales de ciobani, mai demult şi de haiduci (era de culoare
verde), de diferiţi slujbaşi, de darabani, de boieri şi chiar de domn"; 2) „acoperământ de
cap de pâslă (de obicei de culoare brună), fără streaşină, al călugărilor şi călugăriţelor,
pentru uzul zilnic; este mai scund decât culionul (care se poarta la slujbă) şi decât
caucul şi potcapul"; 3) „capac de căldare"; 4) „bucată de lemn tăiată verde, ramură de
copac curăţită de crăci şi frunze"; 5) „crucea vâslei, mâner de lemn transversal la
capătul vâslei". Are mai multe variante, între care comăiac şi cumarac. În unele locuri
120
comănac este „pălărie de paie, cu bordure late; o poartă mai ales femeile" •
O

discuţie

Dicţionaru/

*
Autorii Dicţionarului limbii române au constatat că acest cuvânt se întâlneşte
la istroromâni în formele coromac şi cumarac „pălărie". Scriban 1-a pus în legătură
cu sb. kalamank „scufie care se pune pe capul copiilor nou născuţi" (ceh. ka/aman
„un fel de postav de lână", rus. kalamanjonok „ţesătură netedă de cânepă sau de
in", pol. kalamanjka „un fel de postav de lâna", după Bemeker) şi „e acelaşi cuvânt
ca m. lat. calamancum, ca/amaucum, «căiţă»". „Avem a face cu un cuvânt, după
toată probabilitatea, de origine orientală [( ... )] despre care nu putem şti pe ce cale şi
în ce timp a pătruns la noi". Consideraţiile care urmează în Dicţionarul limbii
române reprezintă numai presupuneri, din care cauză nu le reţinem.
Autorii Micului dicţionar academic prezintă explicaţia prin sb. kalamank
drept etimologie sigură, ceea ce ne surprinde. Tot ca împrumut slav îl consideră şi
autorii Scurtului dicţionar etimologic al limbii moldoveneşti 121 , care trimit la o
comparaţie cu ser. kalamank „scufie pentru copii mici".
Această explicaţie forţează lucrurile, încercându-se impunerea unei etimologii
false.
Noi admitem părerea Zamfirei Mihail, anume că etimologia lui comănac este
„Grai şi suflet", Revista Institutului de Filologie şi Folclor, VI (1933-1934), Bucureşti,
Atelierele Grafice Socec & Co., 1934, p. 235.
121
Scurt dicţionar etimologic al limbii moldoveneşti, Chişinău, Academia de Ştiinţe a R.S.S.
Moldoveneşti, Institutul de Limbă şi Literatură, Redacţia principală a Enciclopediei Sovietice
Moldoveneşti, 1978.
120
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necunoscută 122 . De la această constatare trebuie să plece orice nouă încercare de a-i

explica originea.
Dacă avem în vedere primele sensuri ale lui comănac, aşa cum sunt
prezentate în Dicţionarul limbii române, constatăm că el denumeşte obiecte de
acoperit capul, făcute de obicei din postav. Prin extensiune, se explică şi celelalte
sensuri, pe care le socotim mai noi.
Am văzut că printre variantele cuvântului găsim cumarac şi comăiac şi că la
istroromâni găsim coromac şi cumarac, dar Traian Cantemir a înregistrat şi
comarac 123 , şi recunoaştem în cumarac o variantă a lui comarac cu închiderea lui o
la u, iar în coromac o variantă a lui comarac, în care s-a petrecut metateza lui rlm
(*comorac >coromac), iar prezenţa celui de al doilea o se poate explica prin
asimilarea lui a sub influenţa consoanei bilabiale m. Rezultă că forma comarac este
un derivat al lui cornar cu suf. -ac, iar despre cornar amintim că este prezent
în dacoromână şi că are mai multe sensuri. Reamintim, de asemenea, că şi
dacoromânii cunosc varianta cumarac pentru comanac. Goran Filipi a înregistrat
kumarak cu sensul „pălărie" 124 •

*
Deducem din cele prezentate că la baza apelativelor comarnic, cornar,
comanic, coman, comănac şi a numelor proprii corespunzătoare stă
subst. coamă, cu sensurile prezentate, din ale cărui derivate s-a extras tema cam-.
comarnă,

122

Zamfira Mihail, Terminologia portului popular românesc în perspectivă etnolingvistică
sud-est europeană, Bucureşti, Editura Academiei, 1978, p. 140.
Traian Cantemir, Texte istroromâne, culese de ... , Bucureşti, Editura Academiei, 1959,

comparată
123

p. 162.
124

Goran Filipi, Atlasul lingvistic istroromân, Croaţia, Pola, 2002, nr. 647, p. 307.
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ŞTIINŢELE

NATURII

SERVICIUL SILVIC
AL ADMINISTRAŢIEI POLITICE A BUCOVINEI.
INSPECTORUL DE PĂDURI
OVIDIU BÂTĂ

Der Forstdienst der Bukowiner politischen Verwaltung.
Der Forstinspektor
(Zusammenfassung)'

Aufgrund des Erlasses des k. u. k. Ministeriums ftir Landwirtschaft Nr. 7 279
vom 13. Januar 1871, veroffentlicht im k. u. k. Regierungsblatt Nr. 437 vom 20. Januar
1871, wurde in der Bukowina ei ne Stelle ftir einen Forstinspektor gegriindet. Die
Verantwortung und das Einflussgebiet des Forstinspektors waren în 21 Abschnitten
dargestellt. Die Anstellung des Inspektors war infolge einer offentlichen Priifung und
auf Vorschlag des Landesprăsidenten und des Ministeriums ftir Landwirtschaft
moglich. Die Grundaufgaben dieser Forstbehorde waren die Leitung und Kontrolle
aller durch den Forstgesetz von 1852 festgestellten Waldarbeiten. Weiter musste der
Forstinspektor den politisch-administrativen Behorden einen Bericht iiber die Lage der
Bukowiner Wălder erstatten. Dem 2. Abschnitt gemăss musste der Forstinspektor die
Beachtung der Forstgesetze iiberwachen, die Waldbesitzer iiber die Forderung des
Forstwesens belehren, die Evidenz aller Vorschlăge und Meinungen hinsichtlich der
Waldbewirtschaftung halten und dem Landesausschuss zur Kenntnis bringen, welche
Massnahmen ftir sein Tătigkeitsbereich notig waren.
Schlilsselwtirter und -ausdriicke: Bukowina, Wald, Forstschutz, politische
Verwaltung, Forstinspektor, Forstkenntnisse, Waldpflege und -konsevierung.

În a doua jumătate a secolului al XIX-iea, în Bucovina era în vigoare Legea
de păduri s. selbe, promulgată prin Patenta împărătească din 3 decembrie 1852,
lege elaborată în acord cu cele mai noi puncte de vedere ale economiei politice.
Autorităţile administrative întâmpinau greutăţi în aplicarea Legii de păduri
din 1852 din cauza lipsei unor organe tehnice speciale, situaţie în care se găseau
mai toate provinciile Monarhiei. O parte considerabilă dintre normele legislative mai ales cele prin care proprietarul de păduri era supus, în privinţa gestiunii, unui
control din partea statului -, au rămas literă moartă. În timp, necesitatea angajării
•Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.
Analele Bucovinei, XXI, I (42), p. 241-252,

Bucureşti,

2014
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de organe forestiere politice a fost abordată cu multă seriozitate. În unele dintre
provinciile Monarhiei au existat încercări de organizare în domeniul silvic înainte
de 1871, an în care, în toate provinciile Monarhiei, au fost angajaţi inspectori
silvici'.
În baza Ordinului Ministerului c. c. de Agricultură, nr. 7 270, din 13 ianuarie
1871, s-a înfiinţat în Bucovina un post de inspector silvic al Ţării.
În conformitate cu Ordinul ministerial, Publicaţia Guvernului Ţării c. r„ nr. 437,
din 20 ianuarie 1871 - apărută în „Foaia legilor şi ordinăciunilor pentru Ducatul
Bucovina'', anul 1871, bucata II, editată şi trimisă în 28 ianuarie 1871 - anunţa
instituirea unui post de inspector de păduri pentru Ducatul Bucovinei - „spre
executarea Legii de păduri precum şi spre propăşirea culturii de păduri, a cărui
stare oficioasă şi cerc de lucrare se conţine în hotărârile următoare, a căror
publicare se face aici" -, inspector „care avea asupra sa toate agendele politice
privitoare la silvicultură" 2 . Pentru preşedintele Ţării semna consilierul guvernamental
Iosif cavaler de Ettmayer-Adelsburg.
Hotărârea asupra „stării oficioase şi a sferei de lucru a inspectorului de
păduri" cuprindea 21 de articole.
Numirea inspectorului de păduri se făcea în urma unui concurs public şi la
propunerea preşedintelui Ţării prin Ministerul de Agricultură.
În Statul de personal al Guvernului Ţării, inspectorul de păduri era situat în
clasa de rang VIII, cu un salariu anual de 1 200 de florini, salariu care se putea
mări din cinci în cinci ani cu câte I 00 de florini, dar să nu depăşească suma de
1 800 de florini. Pentru deplasări în teren în interes de serviciu, inspectorul de
păduri avea alocată suma de 800 de florini anual.
Atribuţiile majore ale acestui organ silvic erau îndrumarea şi controlul tuturor
lucrărilor impuse de Legea de păduri şi informarea autorităţilor politico-administrative asupra stării pădurilor din Bucovina.
În esenţă, sfera de lucru a inspectorului de păduri se extindea, conform art. 2,
asupra: supravegherii respectării şi aplicării legilor de păduri; supravegherii stării
pădurilor; îndemnării şi instruirii proprietarilor de păduri în scopul propăşirii în
cultura forestieră; ţinerii în evidenţă clară şi a consemnării necesare dregătoriilor
politice; propunerilor şi părerilor în privinţa gospodăririi silvice; consilierii
Guvernului Ţării în privinţa măsurilor administrative necesare în teritoriul său de
activitate.
Pentru a-şi putea îndeplini rolul de organ consultativ al autorităţilor
provinciale, inspectorul de păduri era obligat să viziteze odată pe an pădurile din
Bucovina - activitatea inspectorului în teren („în feliuritele părţi ale ţării") urma să
se desfăşoare „din primăvară până adânc în toamnă" -, să se informeze asupra
Eugen Guzman, Silvicultura şi industria silvică, în voi. Geschichte der ăsterreichischen
Land- und Forstwirtschaft und ihrer lndustrien 1848-1898. Suplementband. I. und 11. Hă(fte, Wien,
Commissionsverlag Moritz Perles, 190 I, p. I 06.
2
Ibidem.
1
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să constate mersul lucrărilor de amenajare şi să ia măsuri utile în vederea
Legii de păduri în concordanţă cu situaţia întâlnită în teren. Inspectorul
putea face propuneri de sine stătătoare şi motivate Căpităniei şi Guvernului Ţării
în privinţa acelor măsuri care corespundeau situaţiei locale pentru aplicarea
legilor silvice, precum şi pentru „asigurarea şi înaintarea culturii de pădurărit".
Pe lângă cercetările regulate, inspectorului i se puteau impune, din partea
Guvei:_rrnlui Ţării, în orice timp, şi cercetări în scopuri speciale.
In privinţa pădurilor de protecţie, inspectorul silvic, împreună cu organele
silvice şi administrative locale - primari comunali, angajaţi ai Administraţiei
financiare a statului, mari proprietari, alte persoane private -, trebuia să le
identifice şi să ordone aplicarea şi respectarea regimului de protecţie prevăzut în
dispoziţiile articolelor 6 şi 7 din Legea de păduri sau să impună executarea
împăduririlor necesare pe terenurile degradate sau ameninţate a se degrada.
În ceea ce privea autorizaţiile de despăduriri, acestea se acordau numai pe
baza avizului dat de inspectorul silvic.
Sarcina obligatorie a inspectorului era aceea de a îndemna, povăţui, sprijini şi
instrui pe proprietarii de păduri asupra modalităţilor practice de aplicare a
măsurilor silvice pentru a asigura şi ameliora culturile forestiere, mai ales în
pădurile comune şi ale comunelor.
Scopul activităţii inspectorului de păduri era, în special, acela de a instaura o
gospodărire silvică ordonată, întemeiată pe continuitate, pe studii de amenajamente
şi pe lucrări tehnice care să asigure o bună îngrijire şi conservare a pădurii.
In această privinţă, inspectorul avea atribuţia de a controla dacă proprietarii de
păduri dispun de personal de specialitate suficient şi competent spre a supraveghea
executarea tehnică a lucrărilor în pădurile comunale şi particulare.
Prin „o înrâurinţă prudentă", inspectorul avea datoria de a observa şi a
influenţa în bine mersul lucrărilor de regulare şi răscumpărare a servituţiilor în
spirit de dreptate şi echitate socială, în conformitate cu dispoziţiile din Patenta
3
împărătească din 5 iulie 1853 •
Inspectorului de păduri îi revenea şi datoria de a promova şi răspândi
cunoştinţele silvice şi de a verifica, prin examene publice, gradul de specializare în
domeniu a personalului silvic.
În atribuţiile inspectorului era şi ţinerea unei evidenţe statistice regulate a pădu
rilor de toate categoriile, prestarea de asistenţă tehnică în gospodărirea şi administrarea
pădurilor bucovinene, înfiinţarea mapelor/hărţilor de păduri din diferite zone.
Pentru a-şi îndeplini toate aceste îndatoriri, inspectorul de păduri era în
legătură nemijlocită - verbal sau în scris, sub semnătură şi sigiliu propriu -, cu
toate dregătoriile, primăriile şi cu alte organe publice, cu societăţile de agricultură,

lor,

aplicării

3
Dată pentru toate ţările Imperiului, Patenta împărătească - publicată în limba gennană în „Foaia
legilor imperiale", bucata XLII, nr. 130, emisă la 14 iulie 1853 şi în limba română în „Foaia Guvernului
Ţării pentru Ducatul Bucovina", bucata XII, partea I, emisă şi trimisă în 29 mai 1854 - stabilea „dispozitiile
despre regularea şi răscumpărarea drepturilor de a tăia lemne, de a paşte în pădure şi a se bucura de alte
produse selvane, precum şi a unor drepturi de servitute şi de posesiune şi folosire comună".
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le adresa întrebări, le cerea rapoarte şi le aducea la
propunerile sale.
În timpul deplasărilor sale oficiale, inspectorul nu avea împuternicirea să dea
porunci, să facă opriri sau să ia decizii, acestea rămânând în competenţa
dregătoriilor. Numai în cazul în care constata o situaţie deosebită, situaţie care
necesita o dispoziţie imediată luată la faţa locului, era îndreptăţit inspectorul să ia
măsurile amintite mai sus, dar trebuia să raporteze şi să motiveze despre aceasta
dregătoriei competente.
În fiecare an, inspectorul de păduri trebuia să înainteze Guvernului Ţării
un raport detaliat asupra stării pădurilor, asupra măsurilor administrative ce
trebuiau luate, asupra activităţii sale. Raportul era comunicat Ministerului de
Agricultură şi Comitetului Ţării şi publicat în întregul său - „cu deplinătate cât mai
acurată"-, prin ţară.
După anul 1876, numărul personalului de control şi supraveghere a
activităţilor silvice a crescut. Dacă în 1871 era un inspector silvic al Ţării, în anul
1875 lui i s-a mai adăugat un comisar silvic, un silvicultor ajutor şi doi brigadieri.
În anul 1880, numărul brigadierilor silvici a crescut la cinci, iar în anul 1884
inspectorul silvic era ajutat de doi comisari de inspecţie, doi ajutori de inspecţie
şi cinci brigadieri silvici.
În anii 1897 şi 1898, numărul brigadierilor silvici a crescut la şapte, ulterior
fiind înfiinţat şi un post de practicant. S-a schimbat şi titlul ajutorilor silvici de
inspecţie în cel de „comisari silvici de inspecţie clasa II'', iar comisarii silvici au
devenit „comisari silvici clasa I" 4 .
Temporar, între anii 1884 şi 1892, au fost angajaţi ca şi comisari de inspecţie
şi unii administratori silvici şi domeniali, agenţi din corpul Administraţiei pădurilor
statului şi ai Fondului Religionar5 .
Inspectorul silvic şi cei trei silvicultori tehnici aparţineau Statului general al
funcţionarilor politici de silvicultură. În rangul funcţionarilor statului, inspectorul
silvic făcea parte din clasa VI, VII sau VIII, silvicultorii tehnici ataşaţi lui, din
clasa VIII, IX sau X.
Acestor agenţi silvici le-a fost încredinţată inspecţia celor trei circumscripţii
politice care îşi aveau reşedinţele la Storojineţ, Câmpulung Moldovenesc şi
Vijniţa; în anul 1900, s-a mai înfiinţat un post de comisar silvic de inspecţie, cu
sediul la Rădăuţi 6 .
Suprafeţele supuse regimului silvic şi încredinţate acestor agenţi însumau
85 OOO ha (Storojineţ), 286 600 ha (Câmpulung) şi 76 OOO ha (Vijniţa) 7 , adică un
total de 447 600 ha, suprafaţă conformă cu revizuirea din 1898 8 •

cu proprietarii de

păduri cărora

cunoştinţă constatările făcute şi

4

Eugen Guzman, op. cit., p. 106.
Ibidem, p. 107.
6
Ibidem.
7
Ibidem.
8
Radu Ichim, Istoria pădurilor şi silviculturii din Bucovina, Bucureşti, Editura Ceres, 1988,
5

p. 11.
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emise în 1873 şi 1895, serviciul acestor organe politice de
a fost reglementat din toate punctele de vedere, astfel încât agenţii
silvici să-şi poată îndeplini misiunea lor cu seriozitate.
Publicăm, în acest tom al periodicului „Analele Bucovinei", Hotărârea
Guvernului Ţării c. r., nr. 437, din 20 ianuarie 1871, privitoare la numirea unui
inspector de păduri pentru Ducatul Bucovinei, după textul în limba română din
„Foaia legilor şi ordinăciunilor pentru Ducatul Bucovina'', anul 1871, bucata II,
editată şi trimisă în 28 ianuarie 1871, 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 am respectat normele ortografice şi de
punctuaţie stabilite de Academia Română. Am păstrat, cât mai mult cu putinţă,
regionalismele şi formele fonetice regionale specifice graiului bucovinean.
Întervenţiile 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.
Prin

instrucţiunile

inspecţie silvică

„Foaia legilor şi

ordinăciunilor

pentru Ducatul Bucovina",
anul 1871, bucata II
Edat şi trimis în 28 ianuarie 1871

2
Publicare a Guvernului Ţării c. r. din 20 ianuarie 1871, Nr. 437,
privitoare la numirea unui inspector de păduri pentru Ducatul Bucovinei.
Conform emisului Ministerului c. r. de Agricultură din 13 ianuarie 1871,
Nr. 7 270, se va numi pentru Ducatul Bucovinei un inspector de păduri spre
executarea Legii de păduri precum şi spre propăşirea culturii de păduri, a cărui
stare oficioasă şi cerc de lucrare se conţine în hotărârile următoare, a căror
publicare se face aici.
Pentru preşedintele c. r. al Ţării:
c. r. Consilier guvernial:
Iosif cavaler de Ettmayer-Adelsburg
Hotărâri

asupra

stării

oficioase şi sferei de lucrare a inspectorului de
care se va numi pentru Ducatul Bucovinei

păduri,

§l
Inspectorul c. r. de păduri care se va numi pentru Ducatul Bucovinei se
pentru Statul Guvernului c. r. din Cernăuţi şi se înşiră în clasa a opta de

hotărăşte
dietă.

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

246

Ovidiu

Bâtă

6

Acesta are un salariu anual de l 200 de florini care se va mări din cinci în
cinci ani cu câte una sută de florini, însă să nu întreacă suma de I 800 de florini, şi
un salariu anual pentru călătorii de 800 de florini.
Numirea sa se face pe temeiul unei escrieri de concurs public şi pe
propunerea preşedintelui de Ţară prin Ministerul de Agricultură.
§2
Sfera de lucrare a inspectorului de păduri are, în cele fiinţiale [în esenţă], să se
asupra privegherii executării legilor de păduri în toate părţile sale, asupra
privegherii stării pădurilor, asupra înpentenirii 9 şi înstruării [instruirii] spre scopul
propăşirii în cultura pădurăritului, asupra ţinerii în evidenţă a privirii şi consemnării
trebuincioase dregătoriilor politice, asupra propunerilor şi părerilor în privinţa
pădurăritului şi, în urmă, asupra consiliului ajutător care are să-l dea Guvernului Ţării
în privinţa tehnicei pădurăriale după întinsul mandatelor lui.
extindă

§3
Timpul din primăvară până adânc în toamnă are să-l întrebuinţeze acesta, de
pentru călătorii şi petrecere în feluritele părţi ale ţării cu scopul de a
priveghea nemijlocit starea pădurilor. Aceste cercetări regulate şi petreceri în
0
părţile singurite a[le] ţării sunt de a se întocmi astfel ca să se restaureze treptişiu
[treptat] întocmirile pădurăriale după măsura instrucţiunii acesteia în ţinuturile
singurite şi mai departe, încât este aceasta de cerut, să se privegheze prin cercetări
următoare să se îndeplinească şi să se îndrepte. Planul de cercetare este
de a se propune în lucrul lui principal Guvernului spre aprobare şi este acestuia de
raportat fiecare cercetare, întâmplare fiinţială şi rezultat. Timpul sosirii în
ţinuturile singuratice este de a se face cunoscut, de regulă, înainte Căpităniei
districtuale şi prin aceasta comunelor şi proprietarilor mai mari de păduri.
Afară de aceste cercetări regulate, se pot impune inspectorului de păduri,
în orice timp, încă şi cercetări anumite pentru scopuri speciale din partea
Guvernului Ţării. Aceste cercetări are să le facă inspectorul de păduri din adaosul
sus-numit pentru călătorii, fără altă pretensiune [pretenţie, solicitare] de desdaunare.
regulă,

§4
Pentru călătoriile comisionale în afaceri de partide private, inspectorul de
are dreptul de a face pretensiuni la dietele şi spezele de călătorii sistemizate
[organizate] şi contribuite din partea partidelor. Însă întrebuinţarea în atari
comisiuni ţinutale să se aducă în legătură, încât este aceasta cu putinţă fără de
primejduirea unui interes privat sau public, cu cercetările comune. (§ 3.)

păduri

[În text, termenul „înpentenire" credem că are sensul verbului a (se) împământeni, intranz. I)
a se stabili, integrându-se în viaţa localnicilor; a prinde rădăcini. 2) fig. (despre obiceiuri, idei,
legi etc.) a intra adânc în uz; a deveni obişnuit; a se înrădăcina].
10
[Singurii, -ţi, singurită, -e, adj„ (înv.), singuratic, izolat, retras, solitar, lăturalnic].
9
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Astfel de cercetări ale inspectorului de păduri sunt încă de a se împărţi aşa ca
prin aceasta să nu se stingherească întrebuinţarea sa pentru alte datorinţi
[îndatoriri] ale serviciului.

§5
Inspectorului de păduri îi stă în putere de a face propuneri de sine stătătoare
motivate atât Căpităniei cât şi Guvernului Ţării în privinţa acelor măsuri care
corespund împrejurărilor locale spre executarea legilor de pădurărit precum şi spre
asigurarea şi înaintarea culturii de pădurărit şi sunt supuse înrâurinţei 11 amintite
dregătoriilor politice, direct sau indirect.
şi

§6

Inspectarea lucrărilor pe la căpităniile districtuale în afaceri pădurăriale se va
face de inspectorul pădurilor după măsura demândelor 12 primite îndeosebi din
partea Guvernului Ţării.
§7
Prin atragerea şi ajutorarea puterilor locale, mai ales a antistilor comunali,
apoi a persoanelor de servici a erariului 13 aflătoare în ţară, a proprietarilor mari, a
comunelor şi altor persoane private, să se afle acele părţi de păduri pentru care să
se prescrie - din cauza poziţiei lor pe un pământ uşor, pe râpe poncişe 14 sau ape
periculoase sau la marginile cele mai de sus a crescerei de lemn, precum şi spre
asigurarea în contra influenţei stricăcioase a naturii, mai ales a lavinelor 15 , a
rumperilor de stânci sau de pământ şi a năruirilor, ape mari şi altele de asemenea -,
o tratare anumită şi specială de pădurărie în §§ 6 şi 7 ale Legii de pădurărit
sau să se orânduiască o tratare specială de pădurărit, conform § 19.
În acelaşi mod şi prin astfel de cercetări locale, să se afle acele părţi de păduri
în care s-au întâmplat devastări de păduri(§ 4 al Legii de pădure) precum şi acelea în
care are să se afle, după §§ 2 şi 3 ale Legii de pădure, cultură nouă unde se poate da
încuviinţarea politică spre schimbarea culturii scoposite 16 sau îndeplinite.
În privinţa culturii noi ce are să afle loc sunt de a se considera mijloacele prin
care se poate aceasta executa într-un mod amăsurat 17 •
[Înrâurire, înrâuriri, s. f., influenţă, putere, autoritate].
[Demânda -d, -at, vb., a porunci, a ordona. Este format pe baza fr. demander, it. dimandar.
Aici cu sensul de poruncă, ordin].
13
[Erariu, s. n., Administraţia financiară a statului, visterie, în organizarea administrativă a
Imperiului Austro-Ungar].
14
[Ponciş, -i,poncişă, -e, (pop.) despre forme de relief, foarte înclinat, abrupt, pieziş].
15
[Lavină, -e, s. f., masă mare de zăpadă care se desprinde din munţi Di se prăbuşeşte la vale;
avalanşă. Din germ. Lawine, it. lavina].
16
[Scoposit, -ţi, scoposită, -e, adj., (reg.) proiectat, plănuit].
17
[Amăsurat, adj., (germanism) după măsură, adecvat, conform, corespunzător, potrivit,
recomandat. Modelat după germ. gemăss].
11

12
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§8
Totodată cu mijlocirea obiectelor însemnate în § 7, să se hotărască pentru
obiectele singuratice pe calea tratării în faţa părtinitorilor pe baza unei învoieli
sau, unde aceasta nu poate afla loc, pe baza unei decizii politice propusă de
inspectorul de păduri la instanţa cuvenită, tratarea anumită sau specială a
pădurilor referitiv curăţirea, şi să se încredinţeze organe speciale întrebuinţându-se
cât mai mult puterile locale (antisti 18 comunali, pădurari respicienţi 19 de pădure)
ş. m. d. cu privegherea executării încât poate sta aceasta în legătură cu alte
dătorinţi a chemării lor şi poate afla loc cu consensul cerut stăpânilor referitivi
sau al organelor prepuse.
Încât privegherea nu cere ştiinţi [cunoştinţe] tehnice pădurăriale speciale, se
poate încredinţa aceasta cu înstruare [instruire] corespunzătoare şi cu mărginirile
[limitările] sus-amintite şi altor organe ale privegherii publice: jandarmilor,
priveghetorilor de şosele şi altora. După propunerea inspectorului de păduri,
se pot încredinţa cu mijlocirea de atari obiecte de păduri şi cu propuneri mai
departe şi alte organe de pădure.

§9
Inspectorul de păduri este îndatorit20 de a îndemna şi de cu îndemnarea a
sprijini puternic toate acele măsuri care ţin de competenţa antistilor comunali, a
reuniunilor de agricultură, a administrărilor silvane sau a proprietarilor de păduri
însuşi şi care se arată de trebuinţă şi de dorit inspectorului de păduri faţă cu
observările sale în decursul călătoriei spre asigurarea şi înaintarea culturii silvane,
mai ales în pădurile comune şi ale comunelor. Lucrul de căpetenie constă aici în o
înrâurire încurajatoare, mişcătoare şi învăţătorială asupra lucrării proprii a
părtinitorilor, pentru care au să dea direpciune privegherea personală precum şi
puterea proprie în cercările şi întrebuinţarea a tuturor motivelor.
Asupra executării atarelor măsuri are inspectorul de păduri de a cere, din timp
în timp, raportări de la persoanele părtinitoare sau de la persoanele anume numite
de dânsul şi de a îndemna pe lângă relaţia gurală [verbală] cu ocazia cercetărilor,
încât se poate ascepta [aştepta] un rezultat şi scrisual [în scris].
§ 10
Inspectorul pădurilor are la cercetările sale mai ales de a înrâuri într-acolo ca
se câştige spre executarea măsurilor cumpenitoare silvane în păduri comunale
sau private, pentru introducerea unei economii regulate şi stătătoare, pentru
stabilirea de planuri economiale, pentru executarea tăieturilor extinse de lemn
spre producerea de lemn în păduri comunale, pentru cultura nouă şi statoriri de
să

18
19
20

[Antist, s. m., primar].
[Respicient, s. m., supraveghetor].
[Îndatorire, îndatoriri, s. f., datorie, însărcinare, obligaţie, sarcină].
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lanuri de cruţat şi îngrădiri, de drumuri de păduri, poiene de plantage [plantare]
de copaci, pentru obţinerea de seminţuri şi pentru cumpărarea şi vinderea de
seminţuri şi plante şi tot aşa pentru păzirea pădurilor personalul trebuincios
pentru economia şi paza pădurărială. Spre acest scop are el să lucreze, cât se
poate, întru acolo ca astfel de persoane nedependente să se tocmească prin
comune şi proprietarii de păduri să câştige spre aceasta persoane potrivite, să
mijlocească la învoieli sau să le îndemne.
§ 11
Inspectorul pădurilor este încă îndatorit de a păzi referinţele de curăţire şi
regularea urmată prin operăciunea desdaunării pământului, rezultatele ei,
împiedicările care s-ar naşte şi adaosurile trebuincioase spre restituirea referinţelor
libere de proprietate şi a proprietăţilor economice bine organizate. Mai ales este
trebuinţă de a-şi aţinti privirea atât la mijlocirea de împăcare spre desdaunarea
servitutelor regulate, la îndrumarea atarelor împăcări prin o înrâurinţă prudentă
atât asupra celor îndreptăţiţi cât şi asupra celor îndatoriţi, la îndemnarea spre a
schimba pământul şi la învoirea sau restituirea complexelor de păduri bine
arondate, economice şi bine situate, la facerea planurilor de economie în pădurile
înrolate. (§ 9 al Legii de pădure).
§ 12
În asemenea mod trebuie de purtat multă grijă de pădurile comunelor şi
ale comunităţilor, atât spre orânduiala proprietăţilor precum şi spre reînfiinţarea
unei administrări regulate şi a unei economii durabile şi cât se poate lucrative,
precum şi spre înfiinţarea serviciului trebuincios pentru păzirea pădurilor.
Ce se atinge de pădurile mai mici, inspectorul de păduri va înrâuri asupra
formării de societăţi pentru scopuri felurite ce au să se ajungă pe calea asociaţiilor.
§ 13
Inspectorul de păduri trebuie să aibă ştiinţă de depozitele pentru adusul
lemnelor aflate în ţinuturile singurite, el va înrâuri, prin proprietarii de păduri,
asupra îndreptării acestora, asupra evitării primejdiilor produse prin acestea,
asupra înfiinţării pentru adusul lemnelor a depozitelor regulate şi durabile care
înlesnesc întrebuinţarea durabilă a pădurii, fie prin mijlocirea banilor publici
îngăduiţi [destinaţi] spre aceasta sau pe calea de asociaţie, şi de-a ajuta mai ales
comunele şi asociaţiile spre înfiinţarea institutelor de astfel de mari.
§ 14
Inspectorul de păduri este îndatorit de a înrâuri asupra înaintării
învăţământului de pădurărit precum şi asupra răspândirii ştiinţelor forestiere în
ţară în tot modul amăsurat. Totodată, este el îndatorit de a fi de faţă la examenele
forestiere de stat care se ţin în ţară.
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§ 15
Inspectorul de păduri este îndatorit de a refera [a se raporta] asupra bucăţilor
care se ţin de agendele forestiere, asupra propunerilor, deciziilor ş. a. care se
dau din partea Guvernului Ţării.
În iudecătură [judecata] asupra stricăciunilor de păduri se poate cere de la
dânsul, în cazuri cumpănitoare [serioase], părerea sa; tot aşa trebuie să i se
comunice spre ştiinţă deciziile făcute de Guvernul Ţării, referiţiv de instanţele mai
înalte.

§ 16
De competenţa inspectorului de păduri ţine şi conlucrarea lui la înfiinţarea
unei statistici forestiere, mai ales la reînfiinţarea şi la ţinerea în evidenţă a unui
prospect statistic asupra pădurilor statului, a comunelor, a comunităţilor şi a
persoanelor private în ţară; asupra îngreuerii şi economisirii lor, după putinţă
şi a capitalului de lemn şi a aducerii de folos, a schimbărilor anuale prin arondări
şi a plantagelor [plantării] noii aşezări forestiere (§ 2 al Legii de păduri), mai
departe asupra lanurilor de păduri anual tăiate şi asupra mulţi mei [cantităţii]
de lemn câştigate, asupra depozitului de lemn atât în târgurile mai mari cât şi în
alte ţări, cu privire la feluritele mijloace de transport, asupra întrebuinţării
lemnului cu privire la feluritele moduri de întrebuinţare, în scurt asupra tuturor
momentelor şi stării pădurii atât pentru sine, cât şi în privinţa celorlalte ramuri
a[le] culturii pământului; în asemenea mod şi cauza spre înfiinţarea mapelor
[hărţilor] de păduri din feluritele ţinuturi.

§ 17
Inspectorul de păduri are mai ales să lucreze într-acolo ca să se facă
consemnări acurate 21 asupra tratării anumite a pădurilor subordonate conform
§§ 6 şi 7 ale Legii forestiere, asupra închiderii pădurilor conform § 19 al Legii
forestiere, precum şi asupra cultivării de desnou [din nou] a pădurilor conform
§§ 2 şi 3 ale Legii de pădurărit la fiecare căpitănie după formularele făcute
asupra acestora şi ca să se ţină în evidenţă curgăţivă [fluentă, cursivă, clară];
tot aşa are el de a priveghea şi executarea orânduirilor politice referiţire [referitoare].

§ 18
Inspectorul de păduri este îndreptăţit, în scopul oficiului său, de a intra în
tratare nemijlocită cu toate dregătoriile, antistiile [primăriile] şi cu alte organe
publice, cu societăţile de agricultură precum şi cu proprietarii de păduri şi slujitorii
lor în ţară şi anume gura! sau scrisual cu purtarea unui sigiliu propriu, de a face
întrebări, de a cere rapoarte ş. a„ de a împărtăşi observări făcute şi propuneri; tot
[Acurat, -ţi, acurată, -e, adj„ (înv.) lucrat cu îngrijire, îngrijit, exact, precis, corect. Din
germ. akkurat, it. accurato].
21
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aşa sunt obligate toate dregătoriile de a-i da după putinţă sau de a-i procura cele
cerute şi de a merge mână în mână cu dânsul îndecomun în lucrăţivitatea22 sa.
Asupra cercetărilor de păduri care au să se facă, sunt de înştiinţat proprietarii
de păduri sau personalul lor de serviciu, la păduri mai mici însă mai înainte
antistiile, şi sunt de invitat ca să ia parte la acestea.
În privinţa corespondenţei inspectorului de păduri cu dregătorii şi persoane
private, Guvernul are, în tot timpul, dreptul de a le vedea. Tot aşa sunt de a-i
propune acestuia protocoalele refereţive spre cunoştinţă în decursul de timpuri
care se vor defige 23 de dânsul.
Inspectorul de păduri nu-i îndreptăţit de a ela[n]sa 24 porunci, de a face opriri
sau decizii nici la călătorii oficioase, nici afară de acestea, aceasta rămâne la
competenţa dregătoriilor referiţie şi lui îi este rezervată, în privinţa celor
sus-numite, numai propunerea normată, după îndemnarea şi înrâurinţa. Numai
atunci, dacă o împrejurare de o urgenţă deosebită recere o dispoziţie momentană la
faţa locului, să fie inspectorul de păduri îndreptăţit spre aceasta; trebuie însă să
raporteze despre aceasta către dregătoria competentă şi să dovedească totodată
şi urgenţa.

§ 19
Inspectorul de păduri va raporta Guvernului Ţării, în fiecare an, detaliat
asupra stării pădurilor ţării, asupra măsurilor administrative mai cumpenitoare
[raţionale], în privinţa acestora mai ales asupra lucrăţivităţii sale atât la Guvernul
Ţării cât şi în ţinuturile singulare, raport care va fi comunicat Ministerului de
Agricultură precum şi Comitetului Ţării, în copie, şi va fi publicat cu deplinătate
cât mai acurată prin ţară.
§ 20
În pnvmţa scrisorilor, refuelelor [socotelilor] şi desemnelor [însemnelor]
trebuincioase pentru scopurile dregătoriei sale, să se îndrepte acesta la puterile
ajutoriale ale Guvernului Ţării (inclusiv ale Despărţământului de comput şi de
zidire) încât se pot face atare lucrări după firea lor de aceste.
La călătoriile oficiale, acesta este îndreptăţit de a se folosi spre aceste
scopuri şi de puterile ajutoriale ale căpitănatelor ţinutale, iar în cazuri urgente şi
[de] puterile ajutoriale ale comunelor.
Asupra primirii trebuincioase pe un timp anumit a lucrătorilor ajutoriali spre
scopuri anumite, precum spre mapare [cartare], măsurare ş. a., precum şi asupra
modului de procurare şi de desdaunare decide, pe propunerea inspectorului de
păduri, Guvernul Ţării.
22
23

24

[Lucrativitate, (rar) lucrativităţi, s. f., (rar) activitate aducătoare de câştig].
[Defige, dejig, vb. (înv.; tr), a fixa, a determina, a stabili. Din lat. defigere].
[Elansa, vb. (rar; refl.), a se avânta, a se repezi. Din fr. elancer].
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§ 21
Spre acoperirea cheltuielilor dregătoriale şi de rejii [regii], a recuzitelor
a încălzitului, luminatului, a speselor de tipar şi de hârtie şi altele care
nu ţin de sfera oficiului inspectorului de păduri, se va asemna [cere, solicita]
Guvernului Ţării o dotaciune 25 amăsurată din mijloacele statului.
Toate cheltuielile se vor calcula după normele prefipte26 pentru etatul
Ministerului de Agricultură.
dregătoriale,

25
[Dotaţie, dotaţii, s. f., acţiunea de a dota; înzestrare; mijloace puse la dispoziţia unei
persoane, unui aşezământ. Din fr. dotation, lat. dotatio, -onis].
26
[Prefipt, -ţi,prefiptă, -e, adv., (înv.) prestabilit. Din lat.praefigere].
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OPINII

/US VALACHICUM
ŞI DREPTUL LA SPERANŢĂ
ION FILIPCIUC

fus Valachicum und das Recht aufHofTnung
(Zusammenfassung) •
So wie der Verfasser selbst bestătigt, wăhlte er den obigen Titel fiir seinen Beitrag,
nachdem er ein Buch des polnischen Historikers Grzegorz Jawor gelesen hat. In seiner
Forschungen hat der Historiker ein interessantes Thema gefunden: ius valachicum,
d. h. „clas wallachische Recht". Spăter hat er dartiber eine Habilitationsarbeit geschrieben:
Osady prawo woloskiego i ich mieszkancy na Rusi Czerwonej w p6inym sredniowieczu
(vorgetragen an der „Maria Curie-Sklodowska"-Universităt in Lublin), die auch ins
Rumănische iibersetzt wurde.
fus Valachicum war ein Recht der Kolonisten, Grundstilcke zu bekommen und am
Ort eine Siedlung (ein Dort) zu grtinden. In diesem Sinne ist das Buch ein wesentlicher
Beitrag zur Kenntnis und zum Begreifen eines wichtigen sozialen Phănomens: die
Einwanderung der Rumănen ausserhalb der Grenzen der mittelalterlichen Filrstentiimer
Moldau, Wallachei oder Siebenbilrgen.
Schlilsselwiirter und -ausdriicke: ius Valachicum,
Wallachei, Einwanderung, polnischer Historiker Grzegorz Jawor.

Bukowina,

Moldau,

Metaforică sau doar pleonastă, formula de mai sus mi-a fost sugerată de o carte
a istoricului polonez Grzegorz Jawor, despre care mă simt îndatorat să scriu câteva
rânduri.
Născut în 14 martie 1960, în oraşul Lublin, din partea răsăriteană a Poloniei, cu
studii secundare şi universitare în oraşul natal, Grzegorz Jawor s-a preocupat de
comunităţile rurale din spaţiul rutean-polonez de Ia sfărşit de Ev Mediu şi, în câţiva
ani, a întocmit o teză de doctorat cu subiectul Ludnosc chlopska i spolecznofri
wiejski w wojew6dztwie lubelskim w p6inym fredniowieczu (schylek XVI - poczqtek
XVI wieku) [Populaţia ţărănească şi comunităţile rurale din ţinutul Lublin Ia sfărşit
de Ev Mediu (sfârşit de secol XIV - început de secol XVI)], susţinută în 1989 Ia
Universitatea „Maria Curie-Sklodowska" din Lublin şi publicată în acelaşi oraş,
în 1991.

• Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.

Analele Bucovinei, XXI, 1 (42), p. 253-259,

Bucureşti,

2014
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Cum în cercetările sale a dat peste un subiect foarte interesant, pomenit în
documentele medievale poloneze ca ius valachicum, prof. dr. Grzegorz Jawor a
prezentat apoi (în anul 2000) o teză de abilitare Osady prawo woloskiego i ich
mieszkancy na Rusi Czerwonej w p6inym fredniowieczu, susţinută la Universitatea
„Maria Curie-Sklodowska" din Lublin şi publicată patru ani mai târziu. Lucrarea,
apărută cu sprijinul Facultăţii de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din
Iaşi şi al Institutului de Arheologie al Academiei Române, Filiala laşi, s-a tipărit
recent şi în limba română', inclusiv hărţile, şi contribuie în mod substanţial la
cunoaşterea şi înţelegerea unui fenomen social definitoriu pentru bejenia românilor
dincolo de graniţele statelor medievale Moldova, Muntenia sau Transilvania.
Spaţiul geografic care face subiectul studiului este Rutenia Roşie (Russia
Rubra sau Rus Czerwona), cuprinzând ţinuturile Sanok, Przemysl, Lw6w, Halici şi
Chelm, formând voievodatul rutean, care se învecina la nord, nord-est cu Polesia şi
Volânia, la est cu voievodatul Cracoviei şi al Sandomierzului, la vest cu Podolia, iar
la sud, pe cumpăna apelor din Carpaţii nordici, cu Ungaria şi Moldova2 •
În timp, cercetările prof. Grzegorz Jawor au avut în vedere intervalul dintre a
doua jumătate a veacului al XIV-iea şi începutul secolului al XV-iea, când procesul
de asimilare economică, juridică şi etnică diminuează „dreptul valah" de care se
bucuraseră coloniştii români, aşezaţi îndeosebi în ţinuturile împădurite, mlăştinoase,
cu teren înţelenit şi firav populate.
Documentaţia d-lui Grzegorz Jawor s-a desfăşurat mai întâi peste istoriografia
consacrată subiectului (despre care au scris şi câţiva români - Ion Bogdan, Ioan
Caragiani, M. P. Dan, Silviu Dragomir, Th. Holban, Ştefan Meteş, D. D. Mototolescu,
Gr. Nandriş, Ion Nistor, Mara Pop-, apoi asupra actelor publicate în Polonia, dar nu
numai, şi, în sfărşit, în arhive (din Varşovia, Chelm, Lublin, Przemysl, Cracovia,
Lwow) cu manuscrise rămase încă inedite (cea mai mare parte în limba latină!!!),
ceea ce alcătuieşte o adevărată piramidă investigativă, demnă de înfăţişat ca model
pentru tinerii cercetători (şi români!!!) care vor avea curajul să îmbrăţişeze acest
domeniu absolut. .. fabulos.
Cuprinsul cărţii lui Grzegorz Jawor este bogat şi incitant, mai cu seam~ pentru
cititorul român. După prefaţa istoricului ieşean Victor Spinei, fus Valachicum în
prospectarea lui Grzegory Jawor 3 , urmează un Cuvânt-înainte4 al autorului (cu
precizări şi mulţumiri de rigoare) şi cele şase capitole: I. Aspecte etnice ale migraţiei
românilor pe teritoriul Regatului Polonez, în perioada cuprinsă între jumătatea
secolului al XIV-iea şi începuturile secolului al XVI-iea, pe fundalul ţărilor
învecinate (p. 27); II. Elemente ale vieţii nomade şi ale celei sedentare în istoria
1
Grzegorz Jawor, Aşezările de drept valah şi locuitorii fur din Rutenia Roşie în Evul Mediu
târziu, traducere de Codruţa Antonesei, prefată de Victor Spinei, laşi, Editura Universităţii „Alexandru
Ioan Cuza", 2013.
2
Ibidem, p. 9.
3
Ibidem, p. 9, cu versiune şi în limba franceză la p. 14.
4
Ibidem, p. 19.
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(p. 55); Ill. Cauze militare ale extinderii colonizării româneşti
(p. 75); IV. Aria teritorială şi caracterul economic al

medievală

colonizării româneşti în Rutenia Roşie, în secolul al XIV-iea şi începuturile secolului
al XV-iea (p. 97); V. Organizarea satelor de drept valah şi funcţionarea lor socială
(p. 151); VI. Integrarea şi asimilarea colonizării româneşti de către mediul local, la
începutul secolului al XVI-iea (p. 195) şi Încheiere (p. 213).
Bibliografia, cu aproape 350 de studii edite (în limbile poloneză, gennană,
română, ucraineană) şi numeroase manuscrise, poate descuraja la o repede ochire pe
5
cercetătorul român, însă un rezumat în limba franceză , un indice cu numele
localităţilor pomenite în lucrare şi cele 12 hărţi cu ţinuturile având aşezări de „drept
valah" 6 limpezesc dimensiunea geografică a fenomenului social.
Faţă de studiile anterioare pe acest subiect - numeroase în istoriografia
poloneză, dar mai puţine în cea românească -, Grzegorz Jawor aduce o viziune
holomerică asupra fenomenului investigat, întrucât instrumentul comparaţiei se
extinde şi în alte spaţii (Slovacia, Cehia, Peninsula Balcanică) în care au pătruns
colonişti români în Evul Mediu. Desfacerea obiectului cercetat în părţile constitutive
spre a le afla şi analiza cauzele, structura şi consecinţele social-juridice îi pennit
cercetătorului să infirme unele opinii exprimate anterior tără temei documentar.
Acribia documentară a studiului, ascunsă cu modestie în notele celor 867 de
trimiteri infratext, culese cu font I O, provoacă invidia frăţească şi admiraţia colegială
a multor istorici, poate că nu şi a câte unuia, care, după fonnula „zece istorici în
unul", îndată ce foiletează un fond prăfuit de documente din podul unei primării
cătunale sau colportează oarece infonnaţii arhicunoscute, se bate cu pumnu-n pieptul
de aramă coşcovită că a descoperit mărgica urgisitei găini din povestea lui Ion
Creangă.

Un prim exemplu de ius Valachicum împământenit în Polonia este ilustrat de
„druzina" cu care se aşează fraţii maramureşeni Drag şi Sas, după descinderea lui
Bogdan de Cuhea în Moldova, adică după anii 1345, urmaşii legendarului Dragoş
primind din partea regelui polon pământ, mai multe sate şi chiar titluri nobiliare 7 .
Dreptul valah a fost stipulat cât se poate de limpede prin zapisul cu care
Wladislaw Oppeln răsplăteşte, în decembrie 1377, pe Ladomir Valahul „care ne-a
slujit credincios şi încă ne va sluji", căruia suveranul îi dăruia Câmpul lui Hodle
(astăzi Halde Szklarskie, în ţinutul Sanok) „cu pădurile, dumbrăvile şi cîmpia ce este
acolo, acea pustie cnezească, ca să facă sat după «dreptul valah» şi l-am dat lui în
veci şi copiilor lui cu toate înconjurimile şi cu toate hotarele, ce din veci le are acea
5

Ibidem, p. 239-243.
O mai lesnicioasă lectură a hărţilor se face prin numerotarea aşezărilor „de drept valah" în
conformitate cu tabelul de la p. 271-273, unde totuşi satul „nr. 234. Jamma" va trebui corectat Jamna, de
la care provine [?] patronimul românesc Jemna, dacă nu cumva chiar şi cel din Călineştii lui Cuparencu:
Jamnowicz - Jaminowicz.
7
Cf. L. Wyr6stek, R6d Drag6w-Sas6w na Wegrzech i Rusi Hakickiej, în „Rocznik Polskiego
Towarzystwa Heraldycznego", voi. XI, 1932.
6
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pustie ... , cu păşunile şi cu râurile şi cu bălţile şi cu toate pescăriile şi cu toate
foloasele ce le poate avea, liber este să le vândă, liber este să le schimbe cu o egală
valoare şi cu cnezia-i liber, iar pentru aceasta cneazul are să slujească cu 3 arcaşi" 8 .
Istoricul polon identifică în Rutenia Roşie 305 aşezări întemeiate după ius
valachicum, pe care le putem confrunta cu satele înregistrate în ultima lucrare
9
românească pe acest subiect a istoricului Ştefan Meteş , unde satele sunt înşirate în
ordine alfabetică pentru fiecare ţinut: două în preajma Cracoviei, 112 în Sanok, 87 în
Sambor, 17 în Halici, 72 în Przemysl, 21 în Belz, şase în Sabecz, şase în Lubacow,
două în Biecki, 52 în Lvov, nouă în Chelm, cinci în Kaminonka, două în Grodek,
unul în Lesajsl, trei în Luboml, 11 în Skala (Podoli), patru în Os'urecimski, trei în
Zamech şi două în Sandomir. Ceea ce dă un total de 418 aşezări de drept valah, cu
atestate începând cu 1330 şi sfârşind pe la 1565, adică pe durata a două veacuri şi
jumătate.

fus Valachicum în spaţiul polonez arată că românii bejenari, plecaţi în alte
ţări spre a-şi căuta spaţiu de vieţuire statornică sau temporară, nu sunt nomazi, nu
sunt doar păstori, ci şi păstori, agricultori şi meseriaşi, aşezaţi în ţinuturi străine în
virtutea unor legi care implică un contract între proprietarul pământului - rege,
senior, biserică - şi azilant, în termenii că pentru libertatea de a se aşeza, de a
cultiva terenul primit în stăpânire, satul sau „cnezia" cu ius Valachicum avea
obligaţia, la vreme de război sau primejdie, de a trimite în armata regelui sau a
seniorului un număr anume de oşteni. Un studiu cuprinzând recompensele acordate
de regele Poloniei pentru fapte de vitejie unor luptători proveniţi din aşezări cu
„drept valah" ar dovedi că dimensiunea războinică a colonizărilor româneşti
infirmă aserţiunea „nomadismului" despre cei ajunşi în Rutenia Roşie.
De altfel, în această privinţă, prof. Grzegorz Jawor trage concluzia hotărâtă:
„Nu ne convinge de asemenea teza despre profilul strict păstoresc al aşezărilor
cercetate, de vreme ce atât în zonele lor de baştină, cât şi în cele în care au migrat,
românii reuşeau în mod eficient să combine îndeletnicirile păstoreşti cu cele agricole.
Această împletire a elementelor unei economii bazate pe creşterea animalelor cu
agricultura este vizibilă în epoca studiată în aproape toate coloniile de drept valah" 10 •
Între argumente, autorul studiului invocă prezenţa morilor şi a pivelor, care sunt
oriunde probe ale unei populaţii statornice, chiar şi în cazul în care preponderentă ar
fi creşterea animalelor.
De asemenea, cercetătorul polonez infirmă opinia „răspândită în literatura de
specialitate" că bejenarii români ar fi urcat la altitudini mai mari, pentru că
documentele din a doua jumătate a veacului al XIV-iea şi prima jumătate din
8
Acta grodskie i ziemiskie, voi. VII, Lvov, 1868, p. 22, după Ştefan Meteş, Emigrări româneşti
din Transilvania în secolele XIII-XX (cercetări de demografie istorică), Bucureşti, Editura Ştiinţifică,
1971, p. 36.
9
Lucrarea citată sau ediţia a II-a din 1977, în capitolul II, Emigrări ale românilor din
Transilvania în Polonia, p. 25--43.
10
Grzegorz Jawor, op. cit„ p. 213.

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

fus Valachicum

5

şi

dreptul la

speranţă

257

următorul localizează aşezări „destul de îndepărtate de zona montană'', în spaţiu
subcarpatic, unde se practica şi agricultura şi păstoritul. Pentru că, în chip firesc, nu
întreg satul mergea cu oile la păşunat, ci doar cel mult 15-20 de bărbaţi, răspândiţi
prin câteva stâne diferite.
Dreptul valah se exercita asupra unei părţi dintr-un sat, asupra unui sat întreg
sau chiar două sate, cu statutul de cnezie, ori asupra mai multor sate apropiate, care
formau o craină. Autorul diferenţiază competenţele cneaz-ului român de cele ale
solrys-ului german ori ale tywun-ului ( wataman-ului) rutean şi ajunge la concluzia că
diferenţele se estompează în timp. Astfel încât, începând cu secolul al XVI-iea,
„aşezările de drept valah îşi pierd complet individualitatea juridică, economică şi
etnică", dar „urmele elementelor de drept valah, păstrate până în zilele noastre în
sfera lingvistică şi în cultura materială şi spirituală" încă mai provoacă „discuţii
aprinse şi ... interpretări extrem de diferite" (p. 215).
Motive pentru care ar fi nevoie de studii monografice pentru câte un spaţiu
geografic distinct, precum se preconizează pentru voievodatul Cracoviei, în temeiul
documentelor din tomurile Slownik historyczno-geograficzne wojew6dza krakowskiego
w fredniowieczu, a căror editare se va încheia în curând.
După cum scrie istoricul român Victor Spinei, în prefaţa traducerii româneşti,
,,reverberaţia cercetărilor lui Grzegory Jawor a fost nesemnificativă" şi e mare păcat,
mai cu seamă pentru istoria Moldovei şi pentru sugestiile pe care le poate da studiul
istoricului polonez, şi anume:
1. Monografia unui sat cu „drept valah" din Rutenia Roşie spre a se şti tradiţiile
păstrate de familiile românilor, ce cântece şi poveşti au avut - în română?, în
polonă?, în ucraineană?-, ce expresii idiomatice au folosit în limbajul cotidian, ştiut
fiind faptul că rugăciunile şi înjurăturile sunt cele mai statornice remanenţe din limba
maternă, în condiţiile bilingvismului.
Cântecul ucrainean despre oastea lui Ştefan Vodă s-ar putea să fie cules de la
un guslar provenit dintr-un sat cu „drept valah", unde amintirile voievodului moldav
ar fi fost încă proaspete la anul 157 l, când filologul Jan Blahoslav din Boemia,
include în Gramatica limbii cehe un Cântec slovenesc de la Veneţia, manuscrisul
gramaticii tipărindu-se la Viena în 1857 11 • Precizarea cântăreţului ascultat de
Jan Blahoslav (dacă nu cumva gramaticul ceh era chiar de origine valahă!) că este
de loc din „Veneţia" s-ar explica printr-un toponim de sorginte românească, dintr-un
sat Venecka sau Venala, adică Vânăta sau Albastra din Rutenia Roşie.
Negreşit că a existat o sporadică dar fermă comunicare între cei bejeniţi şi cei
rămaşi la baştină despre mersul traiului de zi cu zi într-o parte sau cealaltă, de vreme
ce spaţiul acesta din marginile celor două ţări învecinate s-a transformat într-o
adevărată „ecluză demografică", pentru a prelua sugestia din romanul prozatorului
român Radu Mareş 12 • Fenomenul se cere aprofundat asupra istoriei interferente a

Petru Caraman, Vechiul cântec popular ucrainean despre Ştefan Voievod, editie îngrijită şi
cuvânt înainte de Ion H. Ciubotaru, laşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza", 2005.
12
Radu Mareş, Ecluza, Braşov, Editura Aula, 2006.
11
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popoarelor polon şi român, care, de-a lungul timpului, s-au războit, s-au împăcat,
s-au ajutat, rară nici o angoasă revanşardă, cu acte de solidaritate în faţa duşmanului
comun, cu fapte de bravură şi sacrificiu, cu înţelegere şi ospitalitate reciprocă. Ba
chiar, asemenea ecumenism de durată între un popor slav şi altul romanic, unul de
confesiune romano-catolică şi celălalt în tradiţie ortodoxă, pare să fi fost motivul
princeps care i-a determinat pe naziştii germani şi pe comuniştii sovietici să şteargă
graniţa comună dintre Polonia şi România. Pactul Ribbentrop-Molotov răvăşea
Europa în 23 august 1939, răşluind, înainte de toate, vecinătatea dintre poloni şi
români. Şi nedreptatea a rămas în vigoare şi după trei sferturi de veac!!!
2. Mulţi români din satele cu „drept valah" se întorc în ţara lor de baştină fie
după trecerea celor douăzeci de ani de slobozenie - căci, întorcându-se în Moldova,
ei primesc aici acelaşi „drept valah" în satele în care se aşează şi sunt scutiţi de biruri
vreme de alţi douăzeci de ani, ceea ce oferă o perspectivă economică destul de
promiţătoare -, fie dintr-o pricină extra-economică precum un război mai de durată, o
molimă, secetă sau alte calamităţi naturale.
Români din sate cu „drept valah" ar fi de bănuit şi în numele unor familii ca
Andrievici de la Dragomirna, Bucevski din Ilişeşti, Bileţchi de la Oprişeni,
Gol~biowski de la Suceviţa, Cehovski de la Sadova, Coştiug de la Capul Câmpului,
ca să nu luăm în discuţie decât vreo câteva cazuri bine cunoscute în Bucovina. O
cercetare a patronimiei din satele poloneze cu „drept valah" şi a împrejurărilor
repatrierii unor bejenari ne-ar putea oferi date concrete. Căci, la Mănăstirea Suceviţa,
ctitoria Movileştilor pribegiţi în Polonia, care era dependentă de Schitul cel Mare de
la Maiana, în martie 1786, erau doar 25 de călugări veniţi din Galiţia, Ucraina (de la
Schitul cel Mare), Polonia şi Muntenia, 20 dintre ei vorbind doar ruseşte, trei
moldoveneşte şi ruseşte, Monah Nil Teodorovici, 72 de ani, din Muntenia, ştiind
moldoveneşte, ruseşte şi turceşte, iar egumenul Areta Hugarovici de la Schitul cel
Mare din Ucraina, moldoveneşte, ruseşte şi latineşte 13 •
3. Cel puţin o familie de români reveniţi din Polonia ar trebui urmărită în ce
aşezări s-au bucurat de ius Valachicum în ţara streină, întrucât „Io Mihai Racoviţi
voevod Bojiu milostiu, gospodari Zemii Moldavscoi", în 7 iulie 1777, dă, în Iaşi,
următorul zapis pentru Miron, fiul lui Vasili Cupariu: „Scriem domniea me la
boieri şi la toţi slujitorii carii veţi îmbia ori cu ce fel de slujbe a domnii mele la
ţinutul Cemăuţilor, facem ştire tuturor pentru Miron, feciorul lui Vasile Cupariu, şi
cu fraţii lui carii, fiindu locul lor de cîtăva vreme înstreinat de la locurile sale în
Ţara Leşească şi tămplăndu-i-să moarte acolo, acum copiii trăgînd ca să viea în ţară
la moşia părintelui lor. Domniea me încă m-am milostivit şi i-am ertat de toate
dările şi angheriile oricăte are eşi pre alţii în ţara domniei mele, de toate să fie în
pace şi scutială, nimărui nimic să nu de.
13

Mare .. „

Dimitrie Dan, Mânăstirea Suceviţa, cu anexe de documente ale Suceviţei şi Schitului celui
Tipografia „Bucovina", I 925, p. 47-48.
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Aşijdere m-am milostivit domniea me şi pentru desetina de stupi şi goştina de
mascuri şi de oi încă să fie în pace, să nu de nici să le ea nime cai de olac şi să fie
în pace şi de podvozi şi de altele de toate, la nimic nime să nu-i supere.
Aşijderea m-am milostivit domniea me şi pentru patru omeni ce ş-ar aduce ii
din Ţara Leşască, omeni streini, să nu fie de ţară, încă să fie în pace şi în scutieală,
nimărui nimic să nu de, ce numai să le fie pentru slujba casăi lor.
Pentru aceea toţi dacă viţi vede carte domnii meale, toi să aveţi a vă feri de
acei copii şi de omenii lor, nime întru nimic să nu-i învăluiască, nici bucatele lor
pentru alţii să nu li să tragă, că cinie s-ar ispiti a le face ori căt de puţin val peste
carte domnii mele, unii ca aceea trebuie să ştie că vor fi de mare certare de la
domniea me, într-alt chip n-a hi. Aceasta scriem.
U las l[et] 7225 iulie 7.
Io Mihai Răcoviţă voievod" 14 •
De la un fiu al pomenitului Vasile Cupariu, devenit proprietar al unei părţi
din satul Călineşti de lîngă Suceava, se trage numele satului Călineştii lui
Cuparencu, în care s-a stabilit peste câţiva ani bărbatul Vasile Iaminovici - cu
nevastă, mamă, nepot şi mătuşă-, angajat dascăl în biserica satului prin 1800 şi ... ,
şi devenit, peste jumătate de veac, bunicul viitorului poet Mihail Eminescu.
Stilul expunerii, sobru, academic, al cercetătorului Grzegorz Jawor înlesneşte
înţelegerea problematicii economice şi juridice din satele cu „drept valah" din
Polonia medievală, unnând ca o abordare suplimentară să lămurească statutul "
bisericii ortodoxe din aceste aşezări şi libertatea religioasă de care s-au bucurat
coloniştii români în acele ţinuturi şi timpuri.
Un cuvânt de cinstită apreciere trebuie grafiat şi despre traducerea făcută de
doamna prof. dr. Gabriela Gavril-Antonesei, şefa Lectoratului de limbă şi literatură
română de la Universitatea Jagiellonă din Cracovia, care a găsit echivalenţe
româneşti adecvate şi oferă cititorului român şi câteva glose pentru tenneni
administrativ-juridici, uzuali în Polonia medievală.
De asemenea, condiţiile grafice în care Editura Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza" din Iaşi s-a îngrijit să apară acest volum sunt excelente şi hărăzeşte autorului o
frumoasă răsplată pentru efortul său asupra unui subiect de mare importanţă pentru
istoria românilor, ilustrând cum nu se poate mai limpede condiţiile în care românul
îşi căută un loc de trai mai lesnicios dar sub auspiciile unor legi drepte şi statornice.
La unna unnei, cartea prof. Grzegorz Jawor ar trebui premiată de Academia Română
şi înscrisă în lectura obligatorie a celor ce încearcă, de peste două decenii, să
guverneze România, fără niciun strop de ius Valachorum ...
Dar, trăind şi-nnemurind, să sperăm că mintea românului de pe unnă se va
învrednici şi de unna strămoşilor. ...

14
Teodor Bălan, Documente bucovinene, VIII, nr. 164, p. 227-228. Originalul se află la
Muzeul Bucovinei din Suceava, nr. I 599, hârtie, cu pecete mică, roşie, octogonală.
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DOCUMENTAR

O CARTE DE BLESTEM DE LA 1772
ANGHEL POPA

Ein Fluchbrief von 1772
(Zusammenfassung) •

Im Friihling des Jahrcs 1772 ist ein Grenzstreit zwischen dem Kloster Woronetz und
dem moldauischen Grossgrundhcsitzer Vasile Balş ausgebrochen.
Der Abt des Klostcrs. Macarie. beschwerte sich bei dem Metropoliten Gavril
dariiber, dass Vasile Balş sich einen Teii eines dem Klostergut gehorenden Grundstiicks
widerrechtlich zu eigen gemacht hlltte. Aus Angst davon, dass die einheimischen Bewohner,
die die alte Grenze kannten, des Grossgrundbesitzers zugunsten liigen wiirden, iiberzeugte
Macarie den Metropolit, ihm eincn Fluchbrief zu geben. Damit wollte der Abt alle davor
warnen, falsch zu schworcn. Der Brief wurde in kyrillischer Schrift geschrieben. Der
Verfasser dieses Artikcls hat uns dcn Text in lateinischer Schrift zur Verfugung gestellt.
Schlilsselwllrter- und ausdrllcke: Fluchbrief, Kloster Woronetz, Vasile
Klosterabt Macarie. moldauischcr Metropolit Gavril.

Balş,

În primăvara anului 1772, s-a iscat un conflict de hotar între Mănăstirea Voroneţ
stolnicul Vasile Balş, marc proprietar de moşii din Moldova.
Stareţul acestei mănăstiri, egumenul Macarie, reclamă Mitropolitului Moldovei,
I.P.S. Gavril, următoarea situatie conflictuală: stolnicul, proprietarul moşiei Stupea, din
ţinutul Sucevei, care se afla în hotar cu moşia Drăgoieşti, aparţinând Mănăstirii
Voroneţ, a încălcat, considera cuviosul părinte, hotarul de drept al moşiei mănăstireşti,
însuşindu-şi o parte din suprafaţa acesteia. Ca urmare, stareţul a căutat dreptate la
Divanul domnesc, care a stabilit trimiterea de hotarnici la faţa locului pentru a face
cercetări şi a stabili adevărul.
Teama că martorii, locuitorii ce cunoşteau vechiul hotar al moşiei, nu vor spune
adevărul, îl determină pe stareţ să ceară mitropolitului o Carte de blestem, prin care
şi

' Traducere: Ştefllnita-Mihaela Ungureanu.
Analele Bucovinei, XXI, I (42), p. 261-262,
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aceştia să

fie ameninţaţi, în numele lui Dumnezeu, că dacă vor jura strâmb, vor suporta
celor mai cumplite blesteme, ei şi familiile lor.
Mitropolitul Moldovei, I.P.S. Gavril, a dat curs cererii stareţului, eliberându-i o
astfel de Carte, în 3 aprilie 1772.
Scrisă cu alfabet chirilic, Cartea de blestem are următorul conţinut 1 :
urmările

„Gavril, cu mila lui Dumnezeu
arhiepiscop şi mitropolit al Moldovei
ţ Înştiinţare facem, cu această carte a noastră de blăstăm, pentru o moşie a
anume Drăgoieşti, de la ţânutul Sucevii, ce să hotărăşte cu moşiia
Stupea, a dum[nealui] stolnicul Vasile Balş, pentru care arătându-ne cuvioşiia sa
Macarii, egumenul acei mănăstiri, cum că s-ar fi împresurând o bucată de loc de cătră
dumnealui stolnicul, trecând cu stăpânirea mai mult piste hotarul moşiei sale, şi fiindcă
s-au rânduit şi hotarnici ca să cerceteze pricina aceasta, cuvioşie[a] sa, numitul
egumen, spre dovada dreptăţii şi a adevărului, au cerut de la noi această carte de
blăstăm asupra acelora oricarii din lăcuitorii şi din împregiuraşi vor fi ştiind hotarul
acestor moşii, pe unde au umblat din veac, şi în ce chip s-au urmat stăpânirea despre
amândoo părţile. De nu vor mărturisi adevărul în frica lui Dumnezeu, ce cu nedreptate
vor tăgădui, cum şi asupra hotarnicilor de nu vor urma cu dreptate la hotărârea acestor
moşii, pre cât le va da cunoştinţa, ce părtinind vreunii părţi, de vor face hatâr şi
strâmbătate, unii ca aceia să fie blăstămaţi de Domnul Dumnezeu şi de Preacurata a Sa
Maică, de slăviţii 12 apostoli şi de 318 sfinţi părinţi de la soborul N icheii, în viaţa lor
procopseală să nu vadă, ostenelele şi sudorile lor să fie spre pierzare şi înger nemilostiv
să stea împotriva lor în toate zilele vieţii lor. Hierul, pietrile să nu putrezească şi să se
răsipească, iar trupurile lor să stea întregi şi după moarte nedizlegate şi de cătră
smerenia noastră să fie blăstămaţi.
Iar de vor urma dreptăţii, în frica lui Dumnezeu, să fie iertaţi şi blagosloviţi.
Amin. 1772 ap[rilie] 3.
mănăstirii Voroneţul,

Gavril, Mitropolit al Moldovei"

1
Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Suceava, Colecţia de documente, Fond nr. 35, Pachetul IV,
documentul 93, f. I.
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UN DOCUMENT INEDIT DESPRE LUPTA PENTRU
AUTONOMIA ŞI LIBERTATEA BISERICII ORTODOXE
ROMÂNE DIN BUCOVINA LA 1848
ANGHEL POPA

Ein unverfiffentlichtes Dokument Ober den Kampf filr
Autonomie und Freiheit der Rumănischen Orthodoxen Kirche
ln der Bukowina im Jahre 1848
(Zusammenfassung) •
In diesem Artikcl handclt cs sich um ein Dokument (Plenipotenţie vichilîc), das
im Suczawaer Nationalarchiv vom Verfasser entdeckt wurde. Das Dokument ist
eigentlich eine Vollmacht. dic am 16./28. Mai 1848 in Czemowitz ausgestellt und von
einem Juristen, Demeter. bestătigt wurde. Daraus kann man erfahren, dass es damals
ein Komitee der Laien gehildet wurde, das zusammen mit dem Klerus ftlr die
Autonomie und Freiheit dcr Rumllnischen Orthodoxen Kirche in der Bukowina
kămpfen sollte. Das Komitcc halte 23 Mitglieder und seine Griinder waren die
Bukowiner Intelektucllcn. dic dcn Kampf der Kirche unterstiitzen wollten.
Das Dokument wurdc in zwci Sprachen verfasst: Rumănisch (in kyrillischer
Schrift) und Deutsch.
SchlllsselwDrter und -ausdrllcke: Plenipotenţie vichilîc, Vollmacht, Revolution
von 1848, Rumllnischc Orthodoxc Kirche, Bukowiner Klerus, Bukowiner Intelektuellen,
Autonomie, Freiheit.

După ocuparea părtii de nord a Moldovei de Imperiul Austriac', romanu
şi-au

manifestat deschis dorinţa, prin intermediul memoriilor adresate Vienei,
imediat după depunerea Jurământului din 17772, ca vechile lor drepturi să nu fie

'Traducere: Ştefăni\a-Mihaela Ungureanu.
1
Mihai lacobescu, Din istoria Bucovinei, voi. I (1774-1862), De la administraţia militară la
autonomia provincială, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1993, p. 109-115; Ion PopescuSireteanu, Ocuparea treptată a nordului Moldovei şi numele Bucovina, în „Glasul Bucovinei".
Revistă trimestrială de istorie şi cultură, Cernăuţi- Bucureşti, anul II, nr. 4, 1995, p. 3-14.
2
Pentru faza de început a luptei pentru drepturile bisericeşti ale românilor din Bucovina, vezi
detalii la Mihai lacobescu, op. cil., p. 306--317; Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Bucureşti, Editura
Humanitas, 1991, p. 36-46.
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anulate ci, dimpotrivă, să se bucure de acelaşi respect şi de aceeaşi recunoaştere
ca şi în timpul domnitorilor Moldovei. Cum realităţile din noul teritoriu
ocupat au început să cunoască schimbări în defavoarea populaţiei autohtone, care
erau evidente pentru oricine, fie conducător, fie supus, răspunsurile Vienei nu negau,
în totalitatea lor, realităţile, dar le justificau cu mare abilitate, după maniera specifică
diplomaţiei vieneze, găsind întotdeauna loc pentru amânare şi pentru promisiuni.
Astfel că nemulţumirile s-au acumulat în timp, cuprinzând vaste domenii sociale.
În cadrul acestor nemulţumiri, problema Bisericii Ortodoxe Române din
Bucovina ocupa un loc principal, neexistând domeniu al vieţii sociale care să nu
suporte consecinţele stării de lucruri din interiorul acesteia. Au subliniat această
realitate majoritatea istoricilor români, care s-au ocupat cu studierea acestei
perioade istorice. Explicaţia o găsim cu mare uşurinţă în rolul fundamental pe care
această instituţie l-a avut în istoria neamului nostru, constituindu-se într-un pilon
principal, de la începuturile sale, în jurul căruia s-au format credinţa creştină şi
limba română. Din aceste motive, apărarea acestei instituţii, cu toate drepturile
sale, echivala pentru neamul românesc cu propria sa existenţă, iar pentru noii
cuceritori cu necesitatea desfiinţării ei, prin germanizare şi rutenizare, conform
dictonului latin divide et impera.
Nu este în intenţia noastră, în cadrul acestui material, să analizăm această
vastă şi complexă problemă, care a fost făcută cu pertinenţă şi acribie de alţi
autori 3 • În ceea ce ne priveşte, vom sublinia doar câteva aspecte legate de starea în
care a fost adusă Biserica Ortodoxă din Bucovina în primii ani de stăpânire
austriacă, care ne vor ajuta în demersul nostru.
După ce au fost desfiinţate majoritatea mănăstirilor şi schiturilor (cu excepţia
mănăstirilor Putna,
Suceviţa
şi
Dragomirna), toate posesiunile averilor
mănăstireşti, pământuri şi păduri, au format Fondul Religionar al Bisericii GrecoOrientale şi au fost trecute sub administraţia imperială a Vienei. Întinse moşii,
aparţinând fostelor mănăstiri, au fost asaltate de coloniştii ruteni şi huţani, fiind
cumpărate cu sprijinul nemijlocit al Vienei. Totodată, Biserica Greco-Catolică
(Unită), reprezentându-i pe coloniştii slavi, era împinsă, tot mai evident,
folosindu-se toate mijloacele, pe prima scenă religioasă a Bucovinei.
Aceste aspecte evidenţiau obiectivele Vienei cu claritate, fapt înţeles de
întreaga populaţie autohtonă, indiferent de clasa socială căreia îi aparţinea. Din
aceste motive, conştienţi de importanţa Bisericii Ortodoxe Române din Bucovina,
clerici şi mireni şi-au unit eforturile pentru a-şi apăra fiinţa etnică, reprezentată prin
Sfânta Biserică. Obiectivul principal al acestei lupte s-a constituit, de la început, în
necesitatea reorganizării administraţiei averilor bisericii după vechile ei drepturi,
oprirea procesului de slavizare a acesteia, prin infuzia masivă a rutenilor şi sârbilor
ortodocşi din Imperiu, obţinerea autonomiei etnice a instituţiei şi transformarea

juridică

3

Mihai lacobescu, op. cit., p. 287-304.
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Episcopiei în Mitropolie a românilor din Bucovina. Evident, toate aceste obiective
nu s-au conturat, cu toată claritatea, de la începutul noii stăpâniri. Ele au luat
naştere treptat, în funcţie de realităţile vremii, desfăşurându-se pe mai multe etape.
O astfel de etapă, dintre cele mai importante din evoluţia problemei menţionate de
noi, a constituit-o momentul revoluţionar din 1848.
Declanşarea evenimentelor revoluţionare la Cernăuţi, în martie 1848, a dus la
formarea Adunării Naţionale a Românilor din Bucovina, care a luat în dezbaterea
sa aspecte din întreaga viaţă socială a provinciei. Din cadrul acestora, problema
bisericii nu putea să lipsească. 4 •
Ca urmare, din iniţiativa clerului român ortodox s-a constituit un comitet
duhovnicesc, care avea misiunea de a pregăti un program al bisericii, cu toate
obiectivele pe care această instituţie le avea de înfăptuit în etapa următoare. În
acest sens, Comitetul duhovnicesc a organizat, în zilele de 15-17 mai 1848, o
adunare la care au participat clerici şi mireni români, în cadrul căreia au fost
discutate cele mai stringente probleme bisericeşti 5 .
Acest eveniment, deosebit de important pentru existenţa Bisericii Ortodoxe
Române din Bucovina, îl putem completa cu date noi, printr-un document inedit,
pe care l-am depistat în arhiva suceveană. Este vorba despre o Plenipotenţie
vichilîc (împuternicire juridică elaborată, la cerere, de un specialist în Drept), în
copie, autentificată de autoritatea juridică a vremii, încheiată la Cernăuţi, în
16/28 mai 1848, fiind scrisă de un jurist al vremii, Demeter. Documentul a fost
scris în două limbi: în limba română, cu alfabet chirilic, şi în limba germană.
Din document rezultă că, pe fondul desfăşurării Adunării organizate de
Biserica Ortodoxă Română la Cernăuţi, a avut loc un eveniment cu urmări benefice
pentru mişcarea naţională a românilor din Bucovina. Un grup de intelectuali
bucovineni a luat iniţiativa de a-şi uni forţele cu biserica în realizarea obiectivelor
naţionale. În acest sens, au constituit un Comitet revoluţionar, reprezentându-i pe
mireni, a cărui structură de organizare nu ne este cunoscută, care urma să
colaboreze cu Biserica Ortodoxă Română, prin intermediul Comitetului duhovnicesc. Simultan, au constituit un organism de control format din 25 de membri,
care avea în structura sa şi doi teologi, preotul paroh Gheorghie Ianovici şi
egumenul Dosothei Tişcovici, ceilalţi 23 reprezentând intelectualitatea românească
din Bucovina, fapt care demonstrează, până la evidenţă, ataşamentul pe care
aceasta îl avea faţă de Biserica Ortodoxă Română, convinsă fiind de rolul
primordial al acestei instituţii în existenţa neamului românesc, dar şi de locul
important pe care intelectualitatea, reprezentându-i pe mireni, îl deţinea în lupta
pentru apărarea fiinţei etnice a românilor din Bucovina: rectorul Universităţii
din Cernăuţi, Dimitrie Bendela (magistrat de origine aromână), profesor
Ioan Calinciuc, profesor Constantin Popovici, profesor Vasile Ianovici, profesor
Iacov Borobchievici, Spirit Vlajievici, Ilarion Hacman, Vasile Prodan, asesor
4

Vezi pe larg problema Revolutiei din 1848 în Bucovina, în ibidem, p. 368--416.

5

Ibidem, p. 377-378.
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Dimitrie Procopovici, Ioan Ţurcanovici, Teodor Vasilovici, Dimitrie Cozub,
Lazăr Grigorovici, Ioan Mandaşevechi, Nicolae Tomiuc, Athanasie Tamavechi,
Ioan Nosievici, Dimitrie Şeleschi, Dimitrie Semaca, Ioan llasievici,
Alexander Ciupercovici, Ştefan Goreţchi, Leon Vorobchievici, actuar (specialist în
domeniul financiar şi statistic), Ştefan Nichiforovici 6 .
Aceşti intelectuali, din ambele organisme revoluţionare constituite, aparţineau
unei grupări importante din Bucovina, cu un rol de adevărat artizan al luptei
revoluţionare, având în vedere că, în plină desfăşurare a Adunării bisericeşti, a luat
decizia de a constitui un comitet, căruia i-au acordat puteri discreţionare, ce urma
să-i reprezinte pe lângă Comitetul duhovnicesc, conlucrând, totodată, cu acesta
pentru binele neamului românesc din Bucovina. Afirmaţia nu este exagerată, având
în vedere atribuţiile acestui organism, aşa cum sunt menţionate în documentul
analizat de noi.
Spre exemplificare, Comitetul mirenilor cemăuţeni primea din partea
artizanului său „deplina şi neţărmurita putere de a alcătui, în numele lor, petiţii, de
a propune reforme în trebile bisericeşti vremii amăsurate, de a le ţine loc în
putere[a] dreptăţii şi a să înfăţoşa pentru ii [ei, n. n. - A. P.) la tractarisirile trebilor
bisericeşti. Aşijderea, şi toate a le direge într-acel chip ce are favorisitoare influenţă
7
asupra deşteptării sâmţământului religios şi asupra sporirei binelui bisericesc" .
Nu cunoaştem, din alte surse documentare, acţiuni concrete ale acestui
Comitet. Să fie acest organism revoluţionar acelaşi cu cel menţionat sub numele de
Comitetul de acţiune, aflat sub conducerea fraţilor Hurmuzachi, care a organizat, în
20 mai 1848, o nouă Adunare Naţională la Cemăuţi 8 ? Ar fi posibil, având în vedere
că adunarea menţionată, formată în exclusivitate din mireni, a dezbătut problemele
vitale ale Bucovinei, care vor constitui fundamentul viitorului program
revoluţionar, numit Petiţia Ţări{ Să mai adăugăm că, în etapele viitoare ale luptei
mirenilor bucovineni pentru drepturile Bisericii Ortodoxe Române, fraţii
Hurmuzachi nu vor lipsi, după cum am avut prilejul să arătăm în alte împrejurări 10 .
Redăm în Anexă 11 , in extenso, documentul inedit, în transpunerea alfabetului
latin, mulţumind şi pe această cale, într-o manieră consacrată, arhivarilor ieşeni
Virginica Isac şi Arcadie Bodale, pentru sprijinul acordat în tălmăcirea făcută cu
atâta acribie profesională, specifică cercetătorilor moldoveni.
Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Suceava (în continuare se va cita: S.J.A.N.S.),
de documente, Fond nr. 35, Pachetul XII, documentul 22, f. I.
7
Ibidem, f. I, I verso.
8
Mihai lacobescu, op. cit., p. 379.
9
Ibidem, p. 379-382.
10
Anghel Popa, Două documente inedite despre.fraţii Gheorghe şi Alexandru Hurmuzachi, în
„Revista istorică'', Bucureşti, s. n., nr. 5-6, septembrie - decembrie 1999, p. 529-532.
11
S. J. A. N. S„ Colecţia de documente, Fond nr. 35, Pachetul XII, documentul 22, f. I, I
verso. Textul în limba germană cuprinde f. I verso, f. 2, f. 2 verso.
6
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ANEXĂ

Copia vidimata

[autentificată,

n. n. -A. P.]
Ad. 662 Yz ex. 849

Plenipotenţie

vichilîc

Jos iscăliţii adeveresc prin aceasta, a lor proprie iscălitura, cum că ii [ei, n. n. A. P.], comitetului, ce din mijlocul său singuri şi l-au ales, aflători din următoarele
mădulari, aceşti de la iscăliţii aleşi mădulari sus pomenitului comitet, sunt
următorii: d[ umnealui] profl esorul] Ioan Calinciuc, dum[nealui] profl esorul]
Popovici Constantin, d[umnealui] Spirit Vlajievici, d[umnealui]proflesorul] Vasile
lanovici, d[ umnealui] retor[ ul] Bendela, d[ umnealui] Ilarion Hacman, d[ umnealui]
par[ ohul] Gheorghie Ianovici, d[ umnealui] protŢ esorul] lacov Borobchievici,
d[umnealui] Vasile Prodan, d[umnealui] igumen[ul] Dosothei Tişcovici,
d[umnealui] asesor Dimitrie Procopovici, d[umnealui] Ioan Ţurcanovici,
d[umnealui] Teodor Vasilovici, d[umnealui] Dimitrie Cozub, d[umnealui] Lazar
Grigorovici, d[umnealui] Ioan Mandaşevechi, d[umnealui] Nicolai Tomiuc,
d[umnealui] Athanasie Tamavechi, d[umnealui] Ioan Nosievici, d[umnealui]
Dimitrie Seleschi, d[umnealui] Dimitrie Semaca, d[umnealui] Ioan Ilasievici,
d[umnealui] Alexander Ciupercovici, d[umnealui] Ştefan Goreţchi, d[umnealui]
Leon Vorobchievici, actuar d[umnealui] Ştefan Nichiforovici, dau deplina şi
neţărmurita putere de a alcătui, în numele lor, petiţii, de a propune reforme în
trebile bisericeşti vremii amăsurate, de ale ţâne loc în putere[a] dreptăţii şi a se
întăţoşa pentru ii la tractarisirile trebilor bisericeşti.
Aşijdere, şi toate a le direge într-acel chip ce are favorisitoare influenţă
asupra deşteptării sâmţământului religios şi asupra sporirei binelui bisericesc. Dând
noi întreaga încredinţare [a] noastra[ă] totului comitet, de a lucra în numele nostru,
iscălim noi acest uric, sub chiemarea ajutorului celui ceresc, această plenipotenţie
iscălim noi, cu acea adaogere ca încheierile sesie lor prin mărimi, t[ o ]ate votumelor
să să facă şi noao cunoscut, să să facă.
Cernăuţi,
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BUCOVINENI ÎN PARLAMENTUL ROMÂNIEI MARI.
SENATUL, SESIUNEA 1919-1920
RODICA

IAŢENCU,

MARIAN OLARU

Bukowiner Vertreter im Landtag Grossrumăniens.
Das Senat, Session 1919-1920
(Zusammenfassung)'
Der vorliegende dokumentarische Beitrag setzt die Darstellung der Tătigkeit der
Bukowiner Vertreter im Landtag Rumăniens innerhalb der Senatsversammlungen
wăhrend der Session I 919-1920 fort. Die Bukowina wurde von 13 Senatoren vertreten:
Teofil Lupu (unabhăngig, Kreis Suczawa), Stanislaw Kwiatkowski (unabhăngig, Kreis
Zastawna), Victor Racocea (P.D.U. - Demokratische Partei der Vereinigung, Kreis
Kotzman), Iacob Hecht (unabhăngig, Czemowitz-Stadt), Teofil Simionovici (unabhăngig;
er wollte eigentlich Abgeordneter der Stadt Cemowitz werden, aber wurde in Februar
1920 mit dem unabhăngigen Kandidaten Ion C. Grădişteanu ersetzt), George Wassilko
(P.D.U., Kreise Wisznitz und Waschkoutz), Nicu Carabioski (P.D.U. Kreis Radautz),
Nistor Andronicescul (P.D.U., Kreis Kimpolung), Ion Stârcea (P.D.U., Kreis Gura
Humora), Alexandru Hurmuzachi (P.D.U., Kreis Sereth), Pavel Percec (P.D.U., Kreis
Storozynetz), Nicolae Cotlarciuc (Vertreter der Universităt Czemowitz), Vladimir
Repta (Metropolit der Bukowina).
Die Anfragen, Mitteilungen, Petitionen und Denkschrifte der Bukowiner
Senatoren bezogen sich in der erwăhnten Periode auf Fragen der Gesetzgebung und
Vereinigung (Bauemgesetze, kirchliche Vereinigung, Funktionierung der Post und des
Telegraphs in der Bukowina), Sozialfragen (die Kriegsentschădigungen, die Situation
der Kriegswaisen und -witwen, die Repatriierung der siebenbUrgischen und Bukowiner
Kriegsgefangenen aus Sibirien), okonomische Fragen (der Schmuggel und die Diebstăhle
auf den Eisenbahnwegen, die Regulierung der Wasserstrome, der Wiederautbau des
Strassennetzes), sowie andere verschiedene Sachen wie: die Zusammenstellung der
rumănischen parlamentarischen Gruppe fiir die lnterparlamentarische Union in Genf,
die Regierungsumbildung, Verănderung der Senatsvorschrift). Die Tătigkeit der
Bukowiner Senatoren, zusammen mit der der 26 Abgeordneten im ersten Landtag
Grossrumăniens hatte als Schwerpunkt die Auseinandersetzung der Probleme, die die
Provinz nach der Vereinigung mit dem alten Konigreich aus der Perspektive der
Konsolidierung des Vereinigungsprozesses Grossrumăniens Uberwinden musste.
Der Beitrag hat folgende Beilagen: die konigliche Festrede gelegentlich der
Eroffnung des ersten Landtags Grossrumăniens (am 21. November 1919), die Tabelle
der Senatoren fiir die Session 1919-1920, die Anfragen von Nistor Andronicescul
' Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.
Analele Bucovinei, XXI, 1 (42), p. 269-293,
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(Kreis Kimpolung), Nicolae Cotlarciuc (Universităt Czemowitz) und Nicu Carabioski (Kreis
Radautz) in Sachen der Gesetzgebung und Vereinigung, der Kriegsentschiidigungen, der
Repatriierung der Kriegsgefangenen aus Sibirien, sowie der Kriegswaisen und -witwen.
Schliisselworter und -ausdriicke: die Bukowina, Landtagswahlen, Senatoren,
Anfragen.

Introducere
Documentarul de faţă continuă prezentarea activităţii parlamentarilor
bucovineni în forul legislativ al României Mari 1 (Senatul, sesiunea noiembrie 1919 martie I 920) şi este însoţit de câteva anexe: Mesajul regal rostit la deschiderea
lucrărilor primului Parlament al României Mari (21 noiembrie 1919); interpelările
lui Nistor Andronicescul (judeţul Câmpulung), Nicolae Cotlarciuc (Universitatea
Cernăuţi) şi Nicu Carabioski (judeţul Rădăuţi) despre probleme legate de legislaţie
şi unificare, restituirea despăgubirilor de război, repatrierea prizonierilor de război
ardeleni şi bucovineni din Siberia, măsuri pentru ajutorarea văduvelor şi a orfanilor
de război; tabel senatori, sesiunea 1919-1920.
Prima consultare a corpului electoral a fost organizată în anul 1919, în zilele
de 2 noiembrie pentru Camera Deputaţilor, 7 noiembrie pentru Senat şi 9 noiembrie
pentru Colegiile universitare. Alegerile, desfăşurate în baza votului universal, egal,
direct, secret şi obligatoriu pentru toţi cetăţenii, introdus prin Decretul-lege emis la
14 noiembrie I 918 şi ca urmare a modificărilor constituţionale survenite în iulie
1917, au fost organizate de către guvernul de uniune naţională condus de generalul
Arthur Văitoianu (27 septembrie 1919- 28 noiembrie 1919). Lucrările Parlamentului
au fost deschise la 20 noiembrie 1919.
În ceea ce priveşte Bucovina, primele alegeri parlamentare s-au desfăşurat în
baza unor decrete-legi diferite din punct de vedere juridic şi sub aspectul tipului de
scrutin introdus prin Decretul-lege privind reforma electorală din 14 noiembrie
1918 (emis înainte de proclamarea unirii Bucovinei cu Vechiul Regat), care
conţinea prevederi doar pentru Vechiul Regat şi Basarabia. Este vorba despre
Decretul-lege electoral pentru Bucovina, nr. 3 620/24 august I 919, modificat, la
art. 14, prin Decretul-lege 4 234/6 octombrie 1919, emise pentru stabilirea modului
de reprezentare în Adunarea Deputaţilor şi Senat2 . Alegerile s-au desfăşurat
conform votului „universal, egal, direct, obligatoriu şi secret, pe circumscripţii
electorale şi cu votarea pe comune" (art. 2). Art. 12 (alin. 3) al Legii electorale
specifica faptul că nu aveau dreptul de a alege sau de a fi aleşi „cei despre care este
evident că au comis acte de duşmănie în contra statului român sau a naţiunii
1

Vezi Rodica !ateneu, Marian Olaru, Bucovineni în Parlamentul României Mari. Adunarea
sesiunea 1919-1920, în „Analele Bucovinei", Rădăuti - Bucureşti, anul XIX, nr. 1,
ianuarie - iunie 2012, p. 57-73; anul XX, nr. 1, ianuarie- iunie 2013, p. 43-77.
2
„Monitorul Oficial'', Partea oficială, nr. 103, 26 august 1919, p. 5724-5734; nr. 139,
9 octombrie 1919, p. 7965.
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române". Alte prevederi ale legii electorale permiteau candidaţilor să se înscrie în
maxim două circumscripţii diferite şi era admis sistemul de reprezentare
proporţională şi de votare pe lista de grupări politice în circumscripţia Cernăuţi
3
oraş (art. 5) •
La alegerile din noiembrie 1919 au participat Partidul Democrat al Unirii
(condus de Ion Nistor)4 şi candidaţi independenţi. Celelalte formaţiuni politice Partidul Social Democrat 5, 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, Domenii şi Alimentaţie, Salubritate
Publică (2 ianuarie 1919 - 4 aprilie 1920). 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 14 iunie 1925, când a fost adoptată Legea pentru unificarea
administrativă6 .

În primul Parlament al României Mari, Bucovina a fost reprezentată, alături
de cei 26 deputaţi (20 din partea P.D.U. şi şase independenţi), de 13 senatori - 11
senatori aleşi, care reprezentau cele 11 judeţe ale Bucovinei (judeţele Vijniţa şi
Văşcăuţi au format o singură circumscripţie electorală) şi doi senatori de drept - un
ales al Universităţii din Cernăuţi şi mitropolitul Bucovinei.

Validarea alegerilor pentru Senat7
1. Judeţul Suceava
La alegerile pentru mandatul de senator al judeţului Suceava s-a prezentat un
singur candidat, Teofil Lupu (independent), care a întrunit majoritatea voturilor
valabil exprimate - 4 751. Au fost înscrişi 3 565 de alegători, au votat 4 902 şi au
fost anulate 151 de buletine de vot. În condiţiile în care s-a constatat că alegerile
3

Idem, nr. 103, 26 august 1919, p. 5725.
Partidul s-a înfiinţat în 15 septembrie 1919 şi avea un program bazat pe revendicări cu
caracter democratic: înfăptuirea reformei agrare, drepturi electorale pentru toţi cetăţenii, reorganizarea
învăţământului ş. a. Cf. Ştefan Purici, De la Dieta Bucovinei la Parlamentul de la Bucureşti
(1918-1940), în „Analele Bucovinei", Rădăuţi - Bucureşti, anul IX, nr. I, ianuarie - iunie 2002,
p. 133-134.
5
Înfiinţat în anul 1896, 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 1938. Cf. Ibidem,
p. 130--133.
6
Ibidem, p. 128.
7
Vezi Anexa VI.
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s-au desfăşurat conform legii şi că la dosar nu a existat mc10
candidatura lui Teofil Lupu a fost validată şi ratificată în Senat8 .

4
contestaţie,

2. Judeţul Câmpulung
Judeţului Câmpulung i-a fost alocat un mandat de senator, pentru care s-a
prezentat un singur candidat, Nistor Andronicescul (P.D.U.), care a întrunit
unanimitatea de voturi valabil exprimate - 3 684. Au fost înscrişi 5 491 de
alegători, au votat 3 724 şi au fost anulate 40 de buletine de vot. Secţiunea de
verificare a Senatului a constatat că alegerile s-au desfăşurat conform legii şi,
negăsind nicio contestaţie la dosar, a validat această candidatură, propunând-o
Senatului spre ratificare 9 •

3. Judeţul Gura Humorului
În şedinţa Senatului din 24 noiembrie 1919 au fost validate alegerile pentru
Gura Humorului, căruia i-a fost alocat un loc de senator, pentru care s-a
prezentat un singur candidat, Ion Stârcea (P.D.U.). Acesta a întrunit unanimitatea
de voturi valabil exprimate - 2 872. Au fost înscrişi 5 395 de alegători, au votat
3 165 şi au fost anulate 293 de buletine de vot. Secţiunea de verificare a Senatului,
în absenţa contestaţiilor, a constatat că alegerile s-au făcut cu respectarea legii şi l-a
proclamat pe Ion Stârcea senator al judeţului Gura Humorului 10 .

judeţul

4. Judeţul Rădăuţi
Validarea alegerilor pentru judeţul Rădăuţi (un mandat de senator) a avut loc
în şedinţa Senatului din 24 noiembrie 1919. La alegeri s-au prezentat doi candidaţi:
Nicu Carabioski şi Mihai Vicol. Au fost înscrişi 6 803 de alegători, au votat 5 262
şi au fost anulate 171 de buletine de vot. Majoritatea absolută de voturi valabil
exprimate (2 720) a fost întrunită de către Nicu Carabioski (P.D.U.), a cărui
1
candidatură a fost validată de Secţiunea de verificare şi ratificată de Senat' •
5. Judeţul Storojineţ
În şedinţa Senatului din 24 noiembrie 1919 s-a propus validarea alegerilor
pentru judeţul Storojineţ. Pentru un loc de senator s-au prezentat doi candidaţi:
8

Dezbaterile Constituantei - Senatul, în „Monitorul Oficial" (în continuare se va cita D.S.,
M.O.), nr. 3, 28 noiembrie 1919, p. 20. Judetul Suceava a fost reprezentat în Parlament de un senator
pentru partea care a apartinut Bucovinei şi doi senatori (Corneliu Şumuleanu şi Toader Arsintescu)
pentru ~artea care a apartinut Vechiului Regat. Cf. D.S., M.O., nr. 2, 27 noiembrie 1919, p. 14.
Ibidem, p. 13.
10
Ibidem, p. 6.
11
Ibidem, p. 10.
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Pavel Percec (4 327 de voturi) şi Constantin Onciul (266 de voturi). Au fost înscrişi
5 812 de alegători, au votat 5 I 09 şi au fost anulate 26 de buletine de vot.
Candidatura lui Pavel Percec (P.D.U.), care a întrunit majoritatea absolută a
voturilor valabil exprimate, a fost validată de către Secţiunea de verificare a
Senatului, care a constatat că aceste alegeri s-au desfăşurat conform legii şi că nu a
existat nicio contestaţie 12 •

6.

Oraşul Cernăuţi

Iacob Hecht a fost singurul candidat independent care s-a prezentat la
alegerea pentru mandatul de senator al oraşului Cernăuţi, întrunind unanimitatea de
2 888 de voturi valabil exprimate. Au fost înscrişi 6 185 de alegători, au votat 4
637 şi au fost anulate I 794 de buletine de vot. Secţiunea de verificare a Senatului,
constatând că alegerile s-au desfăşurat conform legii şi negăsind la dosar nicio
contestaţie, a validat această candidatură, care a fost ratificată de Senat 13 • Iacob
Hecht a murit în timpul exercitării mandatului, în anul 1920. În şedinţa Senatului
din 28 februarie 1920, preşedintele Paul Bujor a anunţat decesul senatorului de
Cernăuţi - „unul dintre marii industriaşi locali, evreu, dar care a simpatizat mult cu
cauza română, a luat parte la actul important al unirii Bucovinei cu ţara mamă şi la
toate mişcările pentru întregirea României Mari. A fost un bun industriaş, stimat şi
iubit prin viaţa lui şi prin toată activitatea lui"-, prezentând condoleanţe familiei 14 •

8. Judeţul Cernăuţi
În şedinţa Senatului din 24 noiembrie 1919 s-a propus validarea alegerilor
pentru judeţul Cernăuţi, căruia i-a fost alocat un loc de senator. Pentru acesta s-a
prezentat un singur candidat, Teofil Simionovici (independent). Au fost înscrişi
4 452 alegători, au votat 2 740 şi au fost anulate 44 de voturi. Teofil Simionovici,
întrunind unanimitatea de 2 696 de voturi valabil exprimate, a fost proclamat
senator de către Biroul electoral. Secţiunea de verificare a Senatului, constatând că
alegerile s-au desfăşurat conform legii şi negăsind la dosar nicio contestaţie, a
validat aceste alegeri, iar Senatul le-a ratificat 15 • În anul 1920, în 7 februarie, au
avut loc din nou alegeri parţiale de senatori pentru judeţul Cernăuţi, întrucât Teofil
Simionovici a optat pentru mandatul de deputat al oraşului Cernăuţi. Au fost
înscrişi 4 452 de alegători şi au votat 2 878. Au fost anulate 21 de voturi. Ion C.
Grădişteanu (independent), singurul candidat, a întrunit 2 857 voturi valabil
exprimate. În şedinţa Senatului din 1O februarie 1920, Secţiunea de verificare,
constatând că alegerile s-au desfăşurat conform prevederilor legii referitoare la
12

ibidem, p. 13.
ibidem, p. IO.
14
Idem, nr. 36, 6 martie 1920, p. 393.
15
Idem, nr. 2, 27 noiembrie 1919, p. 8.
13
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organizarea şi procedura electorală în Bucovina şi nefiind mcto
validat această candidatură, care ulterior a fost ratificată 16 •

6

contestaţie,

a

9. Judeţul Zastavna
Validarea alegerilor pentru judeţul Zastavna s-a desfăşurat în şedinţa
Senatului din 24 noiembrie 1919. Acestui judeţ i-a fost alocat un mandat de
senator, pentru care s-a prezentat un singur candidat, Stanislaw Kwiatkowski
(independent). La aceste alegeri au fost înscrişi 3 344 de alegători, au votat 1 868 şi
au fost anulate 358 de buletine de vot. Candidatul a întrunit unanimitatea de 1 51 O
voturi valabil exprimate. Secţiunea de verificare a Senatului, constatând că
alegerile s-au desfăşurat corect şi negăsind la dosar nicio contestaţie, l-a validat pe
Stanislaw Kwiatkowski senator al judeţului Zastavna 17 •
10. Judeţul Coţmani (cu ocolul judecătoresc Sadagura)
În şedinţa Senatului din 24 noiembrie 1919 s-a propus validarea alegerilor
pentru judeţul Coţmani, reprezentat în Parlament de un senator. S-a prezentat un
singur candidat, Victor Racocea (P.D.U.). Acesta a întrunit unanimitatea de 3 687
de voturi valabil exprimate. Au fost înscrişi 5 959 de alegători, au votat 4 146 şi au
fost anulate 459 de buletine de vot. Secţiunea de verificare a Senatului, constatând
că alegerile s-au desfăşurat conform legii şi negăsind nicio contestaţie la dosar, a
validat candidatura lui Victor Racocea 18 •
11. Judeţele

Văşcăuţi şi Vijniţa

Judeţelor Văşcăuţi şi Vijniţa li s-a acordat un mandat de senator, a cărui
validare a fost propusă în şedinţa Senatului din 24 noiembrie 1919. S-a prezentat
un singur candidat, George Wassilko (P.D.U.) Acesta a întrunit unanimitatea de
4 880 de voturi valabil exprimate. Au fost înscrişi 7 455 de alegători, au votat
5 088 şi au fost anulate 208 de voturi. Nu au existat contestaţii privitoare la
desfăşurarea acestor alegeri. Secţiunea de verificare a Senatului, constatând că
alegerile s-au desfăşurat conform legii, a validat această candidatură 19 •

12. Judeţul Siret
În şedinţa Senatului din 24 noiembrie 1919 s-a propus validarea alegerilor
pentru judeţul Siret. Pentru un mandat de senator s-au prezentat trei candidaţi:
16

Idem, nr. 25, 15 februarie 1920, p. 245-246.

17

Ibidem, p. 9.
18
Ibidem, p. 14.
19
Ibidem, p. 6.
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Alexandru Hurmuzachi (3 391 de voturi), Teofil Constantinovici (413 de voturi) şi
Vasile Popovici (62 de voturi). Au fost înscrişi 4 685 de alegători, au votat 3 871 şi
au fost anulate cinci buletine de vot. A fost proclamat senator Alexandru
Hurmuzachi (P.D.U.), care a întrunit majoritatea absolută a voturilor valabil
exprimate. Această candidatură a fost validată de către Secţiunea de verificare a
Senatului, care a constatat că alegerile s-au desfăşurat conform legii şi că la dosar
nu a existat nicio contestaţie 20 .

13. Universitatea din

Cernăuţi

La alegeri s-au prezentat doi candidaţi, Ştefan Saghin (cinci voturi)
Nicolae Cotlarciuc (nouă voturi). Rectorul Universităţii din Cernăuţi
(Vasile Tarnavschi) l-a proclamat senator pe Nicolae Cotlarciuc, cel care a întrunit
majoritatea voturilor valabil exprimate. Această candidatură a fost validată de
Secţiunea de verificare a Senatului, care a constatat că alegerile s-au desfăşurat
conform legii şi că la dosar nu a existat nicio contestaţie 21 •
şi

14. Mitropolia Bucovinei
În Parlamentul României Mari, Bucovina a fost reprezentată ş1 de
mitropolitul Vladimir Repta, în calitate de senator de drept.

Activitatea senatorilor bucovineni
în sesiunea 1919-1920
În prima sesiune parlamentară de după înfăptuirea României Mari au fost
ratificate Decretele-legi pentru unirea Basarabiei, Bucovinei, Transilvaniei,
Sătmarului şi Maramureşului cu Vechiul Regat. Proiectul de lege pentru ratificarea
Decretului-lege nr. 3 744/ 1918 privitor la unirea Bucovinei cu Vechiul Regat al
României (adoptat în Adunarea Deputaţilor, în şedinţa din 29 decembrie 1919),
alături de mesajul regal (din 29 decembrie 1919) prin care s-a înaintat acest proiect
de lege spre deliberare, raportul şi expunerea de motive au fost prezentate spre
adoptare Senatului de către Ion Nistor (ministru secretar de stat al Bucovinei) şi
Nicolae Cotlarciuc, senator ales al Universităţii din Cernăuţi. Conform procedurii
parlamentare, acest proiect de lege a fost luat în dezbatere de către Secţiunile
Senatului, care l-au admis în unanimitate, numind următorii delegaţi: Nicolae
Cotlarciuc (Secţiunea I); Nistor Andronicescul (Secţiunea II); Ivan Nicolae
(Secţiunea III); Ştefan Bogdan (Secţiunea IV); Pavel Percec (Secţiunea V); Ilie Beu
20

Idem, nr. 3, 28 noiembrie 1919, p. 18.

21

Ibidem, p. 21.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

276

Rodica

laţencu,

Marian Olaru

8

(Secţiunea

VI); Vladimir Repta (Secţiunea VII); Nicu Carabioschi (VIII). Aceste
întrunite în ziua de 29 decembrie 1919, s-au constituit în comitet al
delegaţilor, sub preşedinţia Mitropolitului Bucovinei şi luând din nou în cercetare
Proiectul de lege, l-au adoptat „în unanimitate şi cu entuziasm". Ulterior, Proiectul
de lege a fost promulgat de către regele Ferdinand şi publicat în „Monitorul
Oficial", la l ianuarie 192022 •
În sesiunea Senatului din 1919-1920 au fost prezentate 15 comunicări,
interpelări, petiţii şi memorii de către opt dintre cei 13 senatori bucovineni:
Nistor Andronicescul (P.D.U., judeţul Câmpulung), Nicolae Cotlarciuc (Universitatea
din Cernăuţi), Nicu Carabioski (P.D.U., judeţul Rădăuţi), Teofil Lupu (independent,
judeţul Suceava), Ion C. Grădişteanu (independent, judeţul Cernăuţi), Alexandru
Hurmuzachi (P.D.U., judeţul Siret), George Wassilko (P.D.U., judeţele Vijniţa şi
Văşcăuţi), Vladimir Repta (mitropolitul Bucovinei).
O primă categorie de probleme care au fost dezbătute în plenul Senatului de
către senatorii bucovineni au fost cele legate de legislaţie şi unificare.
Nistor Andronicescul (vezi Anexa Il), în interpelările prezentate în şedinţele
Senatului din 22 decembrie 1919 şi 16 februarie 1920, susţinea elaborarea unei
legislaţii privitoare la reforma agrară şi reforma valutară, înfiinţarea de şcoli
primare, de meseriaşi şi comercianţi. „Eu sunt de părere că - afirma senatorul în
şedinţa din 16 februarie 1920 -, până nu arătăm lumii că am făcut ceva bun, până
nu am pus bazele unei legislaţiuni cum se cade, unei ajutorări a nevoilor celor mai
mari, până nu vom pune în rânduială trenurile, finanţele, despăgubirile de război,
vitele, semănăturile, pâinea şi toate cele [de] nevoie ale poporului, până atunci să
îndrumăm mintea noastră în altă parte, să nu o trudim ca să vedem cum trebuie să
ne ciopârţim unii pe alţii" (senatorul se referă la discuţiile anterioare din Senat,
între Duiliu Zamfirescu şi alţi senatori pe tema problemei ţărănimii) 23 •
Nicu Carabioski, în şedinţa Senatului din 21 februarie 192024 , a adresat o
comunicare ministrului de Interne Nicolae Lupu (guvernul Al. Vaida-Voevod),
invocând probleme în funcţionarea Poştei şi a Telegrafului din Bucovina, în
condiţiile în care acestea au trecut sub administraţia directă a guvernului de la
Bucureşti: imposibilitatea efectuării operaţiunilor bancare din cauza lipsei banilor
secţiuni,

22
În şedinţa Adunării Deputaţilor din 30 decembrie 1919, deputatul Gheorghe Cristescu
(Vechiul Regat) a prezentat o declaraţie în numele grupului parlamentar al Partidului Socialist, prin
care aduce la cunoştinţă că s-a abţinut de la votarea proiectelor de legi referitoare la unire. Această
declaraţie, făcută în scop propagandistic, anticipa „concepţia ulterioară privind noul stat unitar român
al socialiştilor care au aderat la Internaţionala a 111-a, prin constituirea Partidului Comunist al
României, ca secţie a acestei Internaţionale". Cf. D.S., M.O., nr. 17, 27 ianuarie 1920, p. 157, 159;
Radu Economu, Unirea Bucovinei. 1918, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1994,
p. 73-74, 87.
23
D.S., M.O., nr. 14, 13 ianuarie 1920, p. 101-102; idem, nr. 28, 20 februarie 1920, p. 283.
24
Idem, nr. 32, 28 februarie 1920, p. 349-350.
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pentru expediere în Vechiul Regat; menţinerea, la oficiile poştale din Bucovina, a
ştampilelor cu inscripţiile germane. „De aceea am onoare a ruga pe d-l ministru de
Interne - preciza Nicu Carabioski -, să ia dispoziţii ca să se poată expedia din
Bucovina în Regat şi din Regatul Vechi în Bucovina, cu poşta, valuta oficială a
Regatului şi să ordone ca ştampilele poştelor şi telegrafelor din Bucovina, cu
inscripţiile localităţilor în limba nemţească, să fie retrase şi înlocuite cu ştampile
purtând inscripţia localităţilor cu nume românesc".
În şedinţa Senatului din 5 februarie 1920 au fost prezentate Raportul şi
proiectul de lege privind unificarea bisericească, care conţine un singur articol:
„Biserica ortodoxă a Basarabiei, Bucovinei, Ardealului, a Banatului, a Crişanei şi
cea din părţile ungurene se uneşte pentru vecie cu biserica Vechiului Regat,
alcătuind o singură biserică autocefală ortodoxă română, a cărei autoritate supremă
este şi va rămâne Sfântul Sinod al Sfintei Biserici Ortodoxe autocefale a României
întregite 25 . Referitor la acest proiect de lege, senatorul Nicolae Cotlarciuc a
prezentat, în şedinţa Senatului din 5 februarie 192026 , un amendament cu privire la
„menţinerea dispoziţiilor statutului bisericesc din provinciile alipite" şi a
„organizaţiilor actuale", care trebuie „să rămână neatinse până la legiferarea
definitivă" (vezi Anexa III). Acest amendament a fost respins de către comitetul
delegaţilor, constituit cu prilejul prezentării acestui proiect de lege în Senat.
Restituirea despăgubirilor de război 27 şi soluţionarea problemei văduvelor şi a
orfanilor de război au constituit obiectul interpelărilor lui Nistor Andronicescul
(şedinţele Senatului din 22 decembrie 1919 şi 26 ianuarie 1920) 28 şi Nicolae
25

Idem, nr. 23, I O februarie 1920, p. 213.
Ibidem, p. 216.
27
Soluţionarea legislativă a acestor probleme a avut loc în anul 1921, când a fost elaborat
Proiectul de lege pentru lichidarea despăgubirilor de război şi amortizarea datoriei publice interne:
„Art. 1. Produsul impozitului progresiv excepţional asupra averii şi a îmbogăţirii de război se
afectează [alocă), înainte de toate, plăţii despăgubirilor de război şi amortizării datoriei publice
interne, în condi\iunile prevăzute în articolele ce urmează; Art. 2. Pentru repararea pagubelor produse
de război, Ministerul de Finanţe va emite bonuri de despăgubiri de câte 100, 1 OOO, 5 OOO, 10 OOO şi
50 OOO lei fiecare; Art. 3. Decretele-legi cu nr. I 832 din 1919, 3 795/1918, I 65611919 şi I 794 din
1920 se ratifică şi constatările pagubelor de război făcute în virtutea acestor decrete-legi, precum şi
cele deja făcute în noile provincii alipite, pe baza normelor acolo stabilite şi ce vor fi recunoscute de
Ministerul de Finanţe, sunt admise de stat, ca dovadă a daunelor încercate, dar nu constituie creanţe
decât în măsura în care statul dă în schimbul lor bonuri de despăgubiri. În ajutorul dăunaţilor de
război din Vechiul Regat, statul vine în ajutor cu trei miliarde lei. [... ] În provinciile alipite, statul vine
în ajutorul dăuna\ilor de război cu suma de un miliard lei, care se va împărţi după normele de mai sus.
În niciun caz cota parte nu va fi mai mare decât cea aferentă pagubelor din Vechiul Regat, iar dacă va
fi mai mică, se va veni cu o lege ulterioară. O comisiune specială numită de Ministerul de Finanţe,
prin Înalt Decret Regal, va face reparti\iunea sumei de patru miliarde, pe baza normelor stabilite mai
sus şi a instrucţiunilor ulterioare ale Ministerului de Finanţe". Cf. D.S., M.O., nr. 157, 17 martie 1922,
p. 4488.
28
Idem, nr. 14, 13 ianuarie 1920, p. I O1-102; nr. 19, 30 ianuarie 1920, p. 134.
26
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Cotlarciuc (şedinţa Senatului din 26 ianuarie 1920)29 (vezi Anexa IV). Nicolae
Cotlarciuc a adresat colegilor invitaţia de participa la Congresul Adunării generale
a Societăţii Orfanilor de Război (înfiinţată la Iaşi, în 1916), desfăşurat la
Bucureşti, în 27 ianuarie 1920. Interpelarea a fost prezentată în contextul discuţiei
pe marginea donării diurnei de senator pe o zi în contul unor instituţii de binefacere
(„aşezăminte de război"), răspunzătoare cu ajutorarea văduvelor, întreţinerea
invalizilor şi îngrijirea orfanilor de război (peste 200 OOO) şi a susţinerii Î.P.S.S.
Mitropolitul Moldovei Pimen, care a luat atitudine faţă de discursul senatorului
D. Lambru - acesta a pus la îndoială „buna credinţă a celor ce s-au însărcinat din
nobila lor bunăvoinţă ca să îngrijească de soarta, educaţiunea şi cultura copiilor
orfani de război" şi a pledat pentru buna gestionare şi repartizarea justă a sumelor
provenind din donarea diurnei senatorilor ( 160 lei/senator şi deputat), în condiţiile
în care s-au înregistrat câteva ilegalităţi 30 . Anterior, şi senatorul Vladimir Repta a
adus în discuţie aceste probleme, depunând, în şedinţa Senatului din 12 decembrie
1919, Petiţia şi memoriul văduvelor şi orfanilor de război, cu propunerea ca
„această petiţiune să se trimită de urgenţă la Comisiunea de petiţiuni, care să se
informeze şi, deliberând, să ia cât de curând o deciziune satisfăcătoare" 31 •
Preşedintele Senatului, Paul Bujor, a comunicat faptul că aceste documente vor fi
trimise de urgenţă la Comisia de petiţii.
Chestiunea repatrierii prizonierilor de război ardeleni şi bucovineni din
Siberia a stat în atenţia senatorului Nicu Carabioski, care a prezentat o interpelare
pe această temă în şedinţa Senatului din 21 februarie 192032 (vezi Anexa V).
Ştefan C. Pop, preşedinte ad interim al Consiliului de Miniştri, a dat un răspuns în
această privinţă, arătând că încercările de repatriere, foarte dificile, începute în
toamna anului 1919, sunt condiţionate de ajutorul venit din partea Japoniei şi a
S. U .A., iar pentru rezolvarea acestei probleme, în anul 1920 a fost trimisă o
misiune specială în Japonia, în frunte cu A.S.R. Principele Moştenitor.
Problemele legate de contrabandă, furturile pe Calea Ferată, regularizarea
cursurilor de apă şi refacerea reţelei de drumuri au stat în atenţia senatorilor
Teofil Lupu (şedinţele Senatului din 22 decembrie şi 27 decembrie 191933 ),
29

Jdem, nr. 19, 30 ianuarie 1920, p. 132-133.
În şedinţa Senatului din 26 ianuarie 1920, precum şi în şedinţele anterioare, Î.P.S. Pimen,
mitropolitul Moldovei şi Sucevei, a făcut apel pentru donarea diurnei de senator pe o zi în contul unor
instituţii de binefacere („aşezăminte de război"), răspunzătoare cu ajutorarea văduvelor, întreţinerea
invalizilor şi îngrijirea orfanilor de război. Cf. D.S., M.O., nr. 19, 30 ianuarie 1920, p. 132.
31
Idem, nr. 10, 14 decembrie 1919, p. 61.
32
Idem, nr. 32, 28 februarie 1920, p. 349-350. O amplă prezentare a situaţiei prizonierilor
români originari din Bucovina şi Transilvania a fost făcută şi de către senatorul Voicu Niţescu, în
interpelarea susţinută în şedinţa Adunării Deputaţilor din 13 iulie 1920. Cf. Dezbaterile Adunării
Deputaţilor (în continuare se va cita O.A.O.), M.O., nr. 19, 16 iulie 1920, p. 310-312.
33
D.S., M.O., nr. 14, 13 ianuarie 1920, p. 88-89; nr. 16, 23 ianuarie 1920, p. 125.
30
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Nicu Carabioski (şedinţa Senatului din 21 februarie 192034 ) şi Ion C. Grădişteanu
(şedinţa Senatului din 27 februarie 1920 35 ). În problema contrabandei, propunerile
senatorului Teofil Lupu erau următoarele: „Propunem, deci: 1) Ca pedeapsa
contrabandiştilor să fie închisoare aplicată cu rigoare la orice persoană şi din orice
clasă socială şi chiar detenţiune preventică pentru a-l putea împiedica să exerciteze
mai departe profesiunea, căci contrabandistul prins şi nearestat îşi continuă
meseria. Dacă s-ar fi arestat o parte din cei 4 OOO, prinşi anul acesta numai pe o
graniţă relativ mică din nordul Bucovinei, cu cât s-ar fi împiedicat contrabanda?
2) Judecarea proceselor de contrabandă contra civililor şi a grănicerilor, jandarmilor
şi orice militar însărcinat cu paza frontierei, pentru luare de mită şi înlesnire de
contrabandă să se facă în timp de război de Curtea Marţială, iar în timp de pace de
Consiliul de Război. 3) Pedepsele să fie publicate, asemenea primele imediat date
prinzătorului şi denunţătorului. Contrabandele de bancnote fiind mult mai greu de
prins, pedeapsa trebuie să fie mult mai aspră şi dacă este exact că însăşi finanţele
ţării şi creditul acestora sunt zguduite prin aceste contrabande, atunci înfăptuirea
lor trebuie calificată drept crimă şi pedepsită ca atare" 36 •
Unii dintre senatori bucovineni au susţinut de la tribuna Parlamentului
comunicări şi interpelări pe diverse alte teme. Astfel, în şedinţa Senatului din
37
28 februarie 1920 , Alexandru Hurmuzachi a propus, în colaborare cu senatorul
I. Dissescu, ultimul preşedinte al grupului parlamentar român, formarea grupului
român al Uniunii interparlamentare de la Geneva, care a trimis o invitaţie
Parlamentului de a lua parte la conferinţa acestei Uniuni. Modalităţile de organizare
sugerate de senatorul bucovinean se refereau la alegerea unei comisii senatoriale,
compusă din 30 de membri, care, împreună cu o comisie similară, aleasă de
Adunarea Deputaţilor, să formeze grupul român al Uniunii interparlamentare de la
Geneva. Ştefan C. Pop, preşedintele ad interim al Consiliului de Miniştri, a apreciat
această interpelare ca fiind „foarte importantă'', solicitând organizarea acestui grup
parlamentar. Ion C. Grădişteanu a ridicat problema remanierii guvernamentale
38
(şedinţa Senatului din 3 martie 1920 ), în contextul deselor schimbări de miniştri
în guvernul Alexandru Vaida-Voevod (1 decembrie 1919 - 13 martie 1920)39 : „Nu
se admite, în materie parlamentară, ca să se schimbe persoane pe banca ministerială
34

Idem, nr. 32, 28 februarie 1920, p. 349-350.
Idem, nr. 35, 4 martie 1920, p. 388-389.
36
Idem, nr. 16, 23 ianuarie 1920, p. 125.
37
Idem, nr. 36, 6 martie I 920, p. 335.
38
Idem, nr. 39, 10 martie 1920, p. 446-447.
39
În această perioadă au avut loc cinci remanieri guvernamentale (9 decembrie 1919,
16 decembrie 1919, 27 decembrie 1919, 23 februarie 1920 şi 2 martie 1920). Cf. O.A.O., M.O.,
nr. 14, 30 decembrie 1919, p. 157; Ioan Scurtu, Constantin Mocanu, Doina Smârcea, Documente
privind istoria României între anii 1918-1944, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică R.A.,
1995, p. 688-689.
35
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schimbare să aibă un rost şi un înţeles". Ştefan Cicio Pop, prezent
a răspuns următoarele: „Nu fiţi, dar, d-lor, impacientaţi şi nu fiţi
curioşi despre ceea ce s-a întâmplat acum trei-patru zile la un resort ori la altul şi
binevoiţi a da ajutor, ca să putem întâmpina greutăţile enorme pe care ţara le are
40
astăzi" . George Wassilko a susţinut (în şedinţele Senatului din 21 februarie 1920,
26 februarie 1920 şi 12 martie I 920) 41 necesitatea modificării Regulamentului de
funcţionare a Senatului, propunând alegerea unei comisii compuse din membrii
tuturor partidelor. Această propunere a fost susţinută şi de senatorii bucovineni:
Ion Stârcea, Alexandru Hurmuzachi, Teofil Lupu, Nicolae Carabioschi, Nistor
Andronicescul şi Stanislaw Kwiatkowski. S-a spus la vot şi s-a aprobat în
unanimitate luarea în consideraţie a acestei propunerii, urmând a se alege o comisie
care să redacteze proiectul de modificare a Regulamentului Senatului 42 •
Interpelările, comunicările, petiţiile şi memoriile prezentate de senatorii
bucovineni în primul Parlament al României Mari au dezbătut probleme de
legislaţie şi unificare (legislaţie pentru clasa ţărănească, unificarea bisericească,
funcţionarea Poştei şi a Telegrafului din Bucovina), probleme sociale (despăgu
birile de război, problema orfanilor şi a văduvelor de război, repatrierea
prizonierilor de război ardeleni şi bucovineni din Siberia), economice (contrabanda
şi furturile pe Calea Ferată, regularizarea cursurilor de apă, refacerea reţelei de
drumuri), diverse (constituirea grupului parlamentar român pentru Uniunea
Interparlamentară de la Geneva, remanierea guvernamentală, modificarea regulamentului Senatului). Activitatea senatorilor bucovineni în primul Parlament al României
Mari, alături de cea a celor 26 de deputaţi, 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.
Conform art. 95 din Constituţie şi a Decretelor-legi electorale nr. 3 402
(14 noiembrie I 918), nr. 3 620 şi nr. 3 62 I (24 august 1919), în şedinţele Adunării
Deputaţilor şi Senatului din 26 martie I 920 a fost prezentat decretul de dizolvare a
Parlamentului. Noile alegeri parlamentare au fost programate în perioada 25-27 mai
1920 pentru A.O. şi în perioada 30-3 I mai 1920 pentru Senat. Pentru Universităţile
din Bucureşti, Iaşi, Cluj şi Cernăuţi alegerile au fost convocate pentru ziua de
1 iunie 1920. Noile adunări legiuitoare au fost convocate la Bucureşti pentru
1O iunie 192043 .
la

ca

această

această şedinţă,

40
41

O.S., M.O., nr. 39, 10 martie 1920, p. 447.
Idem, nr. 32, 28 februarie 1920, p. 348; nr. 34, 3 martie 1920, p. 361; nr. 45, 19 martie 1920,

p. 650.
42
Idem, nr. 35, 4 martie 1920, p. 377-378. Proiectul pentru modificarea regulamentului
interior al Senatului a fost dezbătut începând cu anul 1924 (şedinţele Senatului din 11 decembrie 1924
şi 28 ianuarie 1925). Cf. O.S., M.O., nr. 21, 3 ianuarie 1925, p. 226-274; nr. 29, 7 februarie 1925,
p. 396-399.
43
O.A.O., M.O., nr. 62, 31 martie 1920, p. 2004.
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ANEXAI

Mesajul regal rostit la deschiderea lucrărilor
primului Parlament al României Mari
(20 noiembrie 1919)44
Domnilor senatori, domnilor deputaţi, în aceste clipe înălţătoare pentru neamul
românesc sunt mândru aflându-mă în mijlocul domniilor voastre, în mijlocul
reprezentanţilor din Vechiul Regat, Basarabia, Bucovina, Ardeal, Maramureş,
Crişana şi Banat, unite pentru vecie în statul român şi din tot sufletul vă urez tuturor
„Bine aţi venit"!
Gândul nostru cel dintâi trebuie să fie la acei care, prin truda, prin vitejia şi
prin jertfele lor, au luptat pentru întregirea neamului. Amintirea lor va rămâne
veşnic scumpă tuturor românilor. Sfântă, mai presus de toate, vom păstra pe a celor
care şi-au jertfit viaţa sau puterile de muncă. De aceştia şi de urmaşii lor statul va
avea o deosebită grijă. Credinţa noastră nestrămutată în virtuţile poporului şi
ostaşului român şi-a găsit răsplata prin înfăptuirea idealului naţional. Această
credinţă nu m-a părăsit niciodată, nici în momentele de restrişte, nici pe vremea
încercărilor sufleteşti celor mai grele. Mai cladă ca oricând este dragostea mea
pentru oştire, pe care, recunoscător şi mândru, o împărtăşesc cu ţara întreagă.
Acum nouă ne revine înalta datorie de a pune aşezământul viitor al patriei pe
temelii solide, astfel ca poporul român să rămână neclintit santinela civilizaţiei
latine la răsăritul Europei.
Astăzi, mai mult ca oricând, se cere unirea sacră a tuturor românilor iubitori
de ţară pentru dezlegarea problemelor interne şi externe care ne stau în faţă. De
aceea, fac un apel călduros la toţi să pună toată inima şi toată râvna pentru
dezvoltarea şi întărirea aşezământului României Mari, dovedind astfel că jertfele de
pe câmpul de luptă nu au fost în zadar.
Domnilor senatori, domnilor deputaţi, cu adâncă mulţumire sufletească
constat că alegerile s-au făcut în toate ţinuturile României Mari în liniştea şi
ordinea cea mai deplină, cu toate că aceste alegeri au avut loc în mijlocul
preocupărilor celor mai grave, înlăuntru şi în afară. Poporul român, care a dat
strălucită dovadă de bărbăţia cu care este gata să apere ţara ca ostaş, a dovedit şi
înţelepciunea străbună cu care este hotărât să păzească ordinea şi legalitatea
înlăuntru, ca cetăţean. Sunt convins că această pildă dată de popor va fi urmată de
toţi bărbaţii politici, fără deosebire de partide şi păreri, în împrejurările mari şi
grele prin care trecem şi că, unindu-ne laolaltă, vor avea grijă numai de interesele
patriei.
44

Idem, nr. I, 21 noiembrie 1919, p. 1-2.
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Domnilor senatori, domnilor deputaţi, am intrat în războiul mondial, cel mai
mare şi cel mai aprig care s-a pomenit în istoria lumii, pentru că aşa cerea onoarea
noastră, datoria noastră şi dreptatea cauzei noastre. Alături de glorioşii ei aliaţi,
România este astăzi printre învingătorii lumii. Ne-am înfăţişat înaintea Conferinţei
de Pace cu convingerea datoriei îndeplinite şi a dreptăţii revendicărilor noastre, a
căror înfăptuire fusese recunoscută ca legitimă de aliaţii noştri. Complexitatea
problemelor, diversitatea intereselor, împrejurările grele ale lucrărilor şi dorinţa de
a pune cât mai repede capăt stării anormale din toată lumea, au făcut ca [această]
Conferinţă să nu poată încă împăca toate interesele vitale ale tuturor aliaţilor, mici
şi mari. Ne aflăm noi înşine astăzi în faţa unor probleme care cer toată grija
noastră, dar care, cu bunăvoinţă, sunt convins că vor găsi dezlegarea dorită.
Hotărârea noastră nestrămutată este de a sta nedespărţiţi de aliaţii noştri, cu
care împreună am sângerat pentru triumful dreptăţii în lume şi în acest scop vom
face totul pentru a-i convinge că interesele noastre vitale sunt în acord cu marile
interese ale propăşirii paşnice în Orientul Europei. Guvernul meu n-a prejudecat
dezlegarea acestor chestiuni. Ele se prezintă întregi deliberărilor domniilor
voastre.
Domnilor senatori, domnilor deputaţi, prin măsurile înţelepte ce veţi chibzui,
veţi asigura, odată cu poziţiunea României Mari în raporturile ei internaţionale, şi
interesele noastre dinlăuntru. Sunteţi chemaţi să desăvârşiţi organizaţia constituţio
nală, care trebuie să se întindă pe tot cuprinsul României întregite, ţinând seamă de
însemnate cerinţe, menite să asigure viitorul poporului român şi marele său rol în
aceste părţi ale Europei.
Pronia cerească
Trăiască

să

binecuvânteze

lucrările

domniilor voastre!

România pururea Mare!

Ferdinand I
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ANEXA II
Interpelările senatorului Nistor Andronicescul

45

(Partidul Democrat al Unirii, judeţul Câmpulung)
Şedinţa Senatului din 22 decembrie I 9 I 946

O-lor senatori, suntem mulţi ţărani în acest Senat al României Mari, trimişi
de conlocuitorii noştri din toate provinciile liberate. Cer voie ca unul din noi să vă
vorbească şi vă rog să iertaţi neobişnuinţa noastră la vorbă, căci d-voastre ştiţi că
ţăranul când merge, tropăieşte şi când vorbeşte, hodorogeşte. O-lor, este pentru
mine o mare fericire de a putea fi în sfatul ţării României Mari, venit dintr-un
unghiu de ţară care a fost românească şi care, după 150 de ani de robie, a avut
fericirea ca să fie iar românească!
O-lor, la opera cea mare a unirii tuturor românilor cu Regatul Vechiu, nimeni
n-a lucrat mai mult decât Dumnezeu, deci Lui mai întâi se cade mulţămita şi apoi
celorlalţi oameni, care am lucrat pentru înfăptuirea neamului românesc laolaltă.
Avem nădejdea cum că Parlamentul României Mari unite va şti să înfăptuiască şi
să pună la loc ceea ce a stricat războiul acesta crâncen de câţiva ani; avem nădejdea
că s-a ales din mijlocul majorităţii un guvern care va fi călăuzit într-un sens
democratic, ca să poată înfăptui şi alina durerile care apasă ţara întreagă. Şi aş avea
dorinţa ca atât parlamentarii, cât şi domnii miniştri să-şi dea bine seama şi să mai
scurtăm din vorbele cele multe, ca să nu se zică cum că satul arde şi baba se
piaptănă.

O-lor, eu sunt ţăran, n-am şcoală, am mai multă şcoală, aşa zicând, de la
dar am observat cum că ţăranul este încă o parte din România Mare şi care
este în stare să umple lipsurile care s-ar întâmpla în nordul românesc. S-a observat
cum că ţăranul, fiind smintit de la locul lui, s-au produs deodată greutăţi. O-lor,
ţăranul este în stare, mai departe, să facă să scoată din sânul său oameni învăţaţi,
oameni care să conducă frânele poporului. Aşa, din ţărişoara noastră, din Bucovina,
natură,

45

Nistor Andronicescu a fost senator în Parlamentul României în mai multe legislaturi. A fost
membru marcant al Partidului Creştin Social Român (înfiinţat în octombrie 1908; din anul 1909 îşi
schimbă denumirea în Partidul Naţional Român; preşedinte Iancu Flondor), şeful organizaţiei
judeţene Câmpulung a Partidului Ţărănesc Român (înfiinţat în anul 1914, preşedinte Aurel Onciul).
În perioada 1918-1925 a fost primar al comunei Fundu Moldovei. A fost preşedintele societăţii
politice „Vulturul" (1898-1914) în perioada 1906-1911. Aceasta, înfiinţată la Fundu Moldovei, a fost
considerată „cea mai puternică societate cu scopuri politice şi naţionale din tot cuprinsul satelor
Bucovinei". A fost bibliotecarul Clubului „Dragoş", societate culturală din Fundu Moldovei. A participat, în calitate de informator, la campania de cercetări monografice organizată de Dimitrie Gusti la
Fundu Moldovei în perioada 11 iunie - 5 august 1928. Cf. Ioan Cocuz, Partide politce româneşti din
Bucovina. 1862-1914, Suceava, Editura Cuvântul Nostru, 2003, p. 350, 351, 449; Paula Popoiu,
Fundu Moldovei. 80 de ani de la prima campanie monografică, 1928-2008, Cluj-Napoca, Editura
Mega, 2008, p. 160, 164, 169-171, 265.
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unde am fost sub un guvern străin noi toţi, din fii de ţărani, au ieşit cei mai buni
români oameni. O-lor, mai este o chestiune: fără de ţărani, toate clasele sunt
înjghebate laolaltă, toate au întrunirile lor. Aşa vedem cum avocaţii, comercianţii,
învăţătorii, preoţii, toţi sunt întruniţi laolaltă şi dacă au nevoie pentru ei, într-un
glas cu toţii strigă. Noi, ţăranii, rămânem cu munca noastră separată, căci munca nu
ne lasă să ne organizăm, munca ne lasă la o parte. Şi dacă vine o sărbătoare, cu toţii
se strâng, îşi fac cinste să-şi amorţească ciolanele cele trudite. Ţăranul este un
factor important în poporul românesc, deoarece el a contribuit şi la război, căci a
luat arma şi s-a dus să-şi apere vatra în care era. Cu toate că noi, bucovinenii, a
trebuit să luptăm pe alte fronturi, dar datoria noastră era să ne afirmăm puterea, era
să ascultăm de cei mai mari. Cred că nimeni nu ne va lua aceasta în nume de rău şi
că dacă am fost patrioţi buni sub o stăpânire străină, cu atât mai mult vom fi mai
buni patrioţi sub stăpânirea noastră.
O-lor, încă mai este ceva la ţărani ce poate că nu ar strica să o spun şi anume:
el, ţăranul, încă mai are una, el este legat de glie. O-lor, din valuri vine câte o furtună,
lumea se sperie, domnierimea fuge, se sperie, apucă în alte părţi. Ţărănimea nu are
unde fugi, căci este legată de glie şi trebuie să stea acolo, aşteptând să treacă vijeliile,
căci el este, după cum s-a zis, ca stânca în fundul mării.
O-lor, ca să nu lungesc prea mult vorba, tot bietul ţăran are de dus încă multe
sarcini, care până acum, după împrejurările vremurilor, numai cât s-au făcut
cheltuieli, însă fără să scoată noi venituri. Acum trebuie să muncească ca să poată
face rost banilor de lipsă şi, totodată, datoriilor. Cred eu că ţăranul, încă, nu ar
trebui trecut cu vederea nici aici. Cred că partea lui, după cum a avut-o până acum,
o va avea şi de aici înainte. Dar ar trebui ca şi ţăranul să fie privit ca om din partea
stăpânirii şi din partea funcţionarilor. Trebuie privit ţăranul că şi el e om şi el are
dreptul să se bucure pe pământul acesta, cât îi este dat să trăiască, să se bucure de
libertate şi să fie privit tot ca om, nu ca ceva mai puţin, fiindcă natura tot atât a
lucrat şi pentru dânsul, ca şi pentru ceilalţi.
O-lor, eu nu cer pentru ţăran mari comedii, eu cer numai ca ţăranul să capete
pământ, să fie stăpân pe dânsul şi să fie stăpân şi pe munca lui. În privinţa.căpătării
pământului, s-a vorbit mult şi se vorbeşte, este reformă agrară. Aş dori ca onoratul
guvern să-şi dea silinţa ca, în primăvară, ţăranii din toate părţile României unite să
vină la pământ, ca să nu se zică că trăim numai din făgăduieli şi domnii aceia
numai ne amăgesc, ne amână dintr-o zi în alta. Mai departe, după pământ ar mai
trebui reformată sau pusă la o rânduială bună valuta, banul, pentru că cele mai mari
gheşefturi ce se fac acum, se fac cu banii şi totdeauna în dauna ţăranului, pentru că
el rar vine la ban şi când vine, vine la nişte bani ai săi cu scădere în paguba lor şi aş
crede că este de datoria înaltului guvern ca să se pună capăt valutei acestea.
Aş mai ruga ca înaltul guvern să caute ca ţăranul să aibă şcoli, ca să înveţe, să
se trezească la minte, căci cu cât o fi mai treaz, cu atât o lucra mai bine şi toată ţara
o avea mai mare folos. Pe lângă şcolile primare, ar fi bine să se introducă şi şcoli
de meseriaşi şi şcoli de comercianţi, căci nu se poate zice că printre ţărani nu ar fi
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

Bw.:ovinci în Parlamentul României Mari. Senatul, sesiunea 1919-1920

17

285

copii apţi care să înveţe atât meşteşugul, cât şi comerţul, căci din această cauză, că
noi nu avem oamenii noştri comercianţi, avem atâţia comercianţi străini şi este
vorba că puterile românilor se taxează după câţi străini au în mijlocul lor. Şi ar fi
poate cu cale ca să lucrăm în această direcţie, ca să avem şi clasa mijlocie
naţională. Zic aceasta, pentru că eu cred că, ca să desăvârşim un stat unitar
naţional, trebuie ca toate organele acestui stat să devină naţionale; apoi comerţul şi
industria alcătuiesc stomacul unui stat şi cu greu am putea să mistuim şi să ne
hrănim cu un stomac străin.
O-lor, mai este ceva care aş vrea să adaug, şi anume: mai ales în acele ţinuturi
pe unde s-au dat lupte, s-au făcut grozave pagube de război. Sunt o mulţime de sate
ruinate, casele distruse, avutul luat. Bărbaţii care au fost pe câmpul de luptă, mulţi
au pierit, mulţi s-au întors schilozi. Ei, acolo femeile şi copiii trăiesc în cea mai
neagră mizerie. Ar trebui ca pagubele de război, cu toate că ministrul prezident, în
programul anunţat, spune că va lucra cu pagubele de război, să se restituie. Eu,
totuşi, aş crede că n-ar fi de prisos ca să se insiste la aceasta şi se cuvine ca unde
este mai mare nevoie, acolo să se dea întâi, pentru că toată paguba să se
47
despăgubească deodată, cred că este imposibil .
O-lor, mai este ceva. Dacă s-ar putea să avem trenuri cu cursul lor regulat.
Atunci, părţile cele mai mărginaşe din România Mare ar fi mult mai înlesnite din
această cauză. Şi să vă dau un exemplu. Eu sunt din Bucovina, districtul
Câmpulung. Fiindcă trenuri nu sunt la îndemână şi la noi nu se face nici porumb,
nici grâu, oamenii trebuie să facă câte 120 km ca să-şi aducă porumb. Dacă omul
lipseşte, femeia ia sacul în spinare şi vine din acele părţi în Moldova, până pe la
Roman ori Dorohoi, ca să-şi cumpere 20 kg porumb, cât poate lua în spinare şi se
întoarce înapoi. Şi aşa, trebuie să meargă sute de oameni ca să aducă preţ de un
vagon, pe când dacă am avea cale ferată, vagonul ar merge fără niciun om. Vă
închipuiţi câtă vreme se pierde, cât costă porumbul acela? Asta ar fi de dorit, atunci
scumpetea s-ar micşora şi la noi.
Vedeţi d-voastră, dincolo ţăranul este consumator, iar dincoace ţăranul este
producător. Aici pâinea este ieftină, iar acolo are zece preţuri. Şi cine ia acele
preţuri? Ştiţi d-voastră! Vedeţi d-voastră că este un ce care roade la mijloc, atât pe
producător, cât şi pe consumator. Cred că d-1 ministru va fi aşa de bun şi va face
ceva, cât va fi cu putinţă.
Încă o chestiune: invalizii şi orfanii de război cei mai săraci ar fi de sprijinit
întâi şi pe urmă cei mai bogaţi.
Şedinţa Senatului din 16 februarie 1920
n-aş

48

Eu n-oi fi lung, d-lor senatori, pentru că aici a fost hăt, lungă vorba şi nici
vorbi, numai când am datoria vorbei vorbesc, fiindcă şi eu sunt mânat aici de
47
48

Vezi nota 26.
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alegători

ca şi d-voastră. Aici, de o bucată de vreme, văd că se fac chestiuni de
persoane, ceea ce n-aş crede că trebuie să fie. Pe noi ţara nu ne-a mânat aici să ne
49
sfădim , pe noi ne-a mânat să ne interesăm de nevoi şi n-a fost niciodată ţara în
mai mari nevoi decât amu, după războiul acesta groaznic. Acum, d-lor senatori,
ar trebui să lăsăm păcatele cele vechi la o parte. [ ... ] Ar trebui să punem umărul
laolaltă, să împingem la carul care s-a înnomolit şi nu merge înainte.
Uitaţi-vă d-voastră cum stăm în faţa lumii, uitaţi-vă cum stă valuta noastră,
uitaţi-vă ce este cu trenurile, cu despăgubirile de război, cu şcolile, cu toate cele
cum stăm! [... )
O-lor senatori, ţara are credinţa că a trimis încoace tot ce are mai bun. [ ... ]
Vă spuneam, d-lor, că ţara a ales şi trimis încoace oameni care să se intereseze
de nevoile ei. Uitaţi-vă cu câtă mândrie ne-am întrunit laolaltă, bucovineni,
basarabeni, ardeleni cu cei din Regat. Ce înălţătoare a fost ziua aceea când
ne-am manifestat aici că suntem toţi români, că ne înţelegem cu toţii, că este o
inimă şi o vorbă! Ei, gândiţi-vă, oameni buni, se cade ca noi să facem altceva
decât să ne bârfim unii cu alţii, amu, când întreaga Românie Mare se zbate în
atâtea nevoi?
Eu sunt de părere că până nu arătăm lumii că am făcut ceva bun, până nu am
pus bazele unei legislaţiuni cum se cade, unei ajutorări a nevoilor celor mai mari,
până nu vom pune în rânduială trenurile, finanţele, despăgubirile de război, vitele,
semănăturile, pâinea şi toate cele de nevoie ale poporului, până atunci să îndrumăm
mintea noastră în altă parte, să nu o trudim ca să vedem cum trebuie să ne
ciopârţim unii pe alţii. Este păcat! Eu sunt de părerea aceasta şi apelez, ca ţăran,
fiindcă să trăiască Regele, care prin legea ce a dat-o, votul universal, de amu, cu
încetul, vor veni şi ţăranii aici şi prin votul acela am ajuns şi eu, căci altminterea nu
era posibil. Vor mai veni şi alţi ţărani, dar şi ei sunt oameni şi nu puteţi trece peste
dânşii ca peste o nimica, căci, să scuzaţi d-voastră dacă oi zice, ce are limba noastră
mai frumos, de la ţăran a luat. Şi uitaţi-vă d-voastră în Basarabia, 100 de ani a stat
sub Rusia şi ţăranul nu s-a dat, tot român este. Noi, bucovinenii, am stat 140 de ani
sub austriaci şi tot români suntem; iată, mă vedeţi, vorbesc ca şi d-voastră. Dar ce
ziceţi de ardelenii care o mie de ani au stat sub unguri şi care îi vedeţi, şi-au păstrat
pământul, limba, credinţa, toate cele.
Ei bine, trebuie să aibă şi ţăranul un merit, pentru că atunci când îl cheamă
ţara la orice, el sare, nu se dă înapoi. De i se cere arma s-o ia în mână, o ia, de i se
cere birul să-l plătească, nu se dă înapoi, de i se cere plugul şi sapa, el frământă
pământul acesta. Dar acum, în război, a cui a fost suferinţa mai mare decât a
bietului ţăran? Ei, şi după jertfele astea şi după toate câte îi datorim ţăranului, să nu
ne îngrijim de dânsul, să stăm aici să ne sfădim? Floarea României să stea să se
sfădească? Eu nu cred lucrul acesta nici cuminte, nici cinstit şi aş apela şi la domnii
49
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ne dea de lucru, să aducă legi, să dezbatem aici, căci dacă vom avea de
lucru, poate nu ne vom sfădi. [... ] Sunt o mulţime de reforme care sunt aşa-zise
arzânde şi trebuie să le dezbatem. Iaca, termenul pentru prelungirea sesiunii s-a
subscris de Maiestatea Sa. Ei, dar tot nu lucrăm. O grămadă de vreme a trecut şi a
trece şi acea vreme şi cu nimic, tot cu sfezi. Cred că este prea mult. Dacă ar face şi
ţăranul atâta vorbărie, ar pieri de foame întreaga ţară.
M-aş îndrepta cu dorinţa numai către domnii miniştri ca să se silească a
veni cu reforme şi cu proiectele care sunt mai lipsă: valuta să o îndrepte, trenurile
să fie orânduite, ca să poată veni acolo unde trebuie. Am oameni din judeţul meu de patru săptămâni nu pot ajunge acasă. Acolo oamenii pier de foame. Au
dispărut frontierele şi tot nu mai ajung. Eu mă mir de ăst lucru. Avem de lucru cu
banii ăştia şi multe altele; ar trebui să se facă odată o regulă. Vine reforma agrară,
amu se desprimăvărează, trebuie făcută o regulă şi pentru cel ce i-am luat şi
pentru cel ce i-am dat, să facem oarecare regulă, ca să nu ne încâlcim şi să vină să
ne descâlcească alţii.
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ANEXA III
Interpelarea senatorului Nicolae Cotlarciuc
(Universitatea Cernăuţi) 50
Şedinţa Senatului din 5 februarie I 920

51

O-lor senatori, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit al Bucovinei este ceva bolnav şi
nu poate participa la şedinţă. El singur este în măsură de a face declaraţiuni în
numele bisericii din Bucovina, eu plenipotenţă n-am şi nu pot reprezenta biserica
Bucovinei. Daţi-mi voie, însă, ca personal, ca profesor de teologie, să-mi spun
părerea mea particulară.
Din parte-mi vă asigur şi vă dau declaraţii cum că în Bucovina nu veţi afla
suflet românesc care să nu dorească unirea din toată inima şi necondiţionat. Precum
am votat unirea cea politică, tot aşa vom vota acum şi unirea cea bisericească. [... ]
Să ne înţelegem, d-lor senatori, în toate provinciile sunt şi elemente străine, care la
oricare prilej şi novaţiune caută să facă agitaţiuni şi zânzănii şi oricare novaţiune
este explicată şi arătată în culorile cele mai rele. Se vor afla şi de aceia care vor
face agitaţiuni şi să zădărnicească lucrările noastre. Noi nu ne temem de aceştia şi
eu, care fac parte din partidul nostru, care are în programul său unificarea
completă, niciodată nu aş fi contra unuia care ar veni din Regat în mijlocul nostru.
Sunt, însă, şi susceptibilităţi. Şi susceptibilităţile acestea, după cum spunea odată şi
d-l ministru al Cultelor [Ion Borcea], trebuie să le respectăm, mai ales când e vorba
de Basarabia, mai cu seamă când nu este vorba de nicio încălcare a Regatului
Vechi în provinciile cele noi sau viceversa.
Dacă privim cazul acesta din două puncte de vedere, din punctul de vedere al
dreptului şi din punctul de vedere al oportunităţii, dreptul, în orice caz, n-are ce
50

Nectarie (nume de botez Nicolae) Cotlarciuc ( 1875-1937) a urmat studiile liceale la
Suceava (1887-1895) şi pe cele universitare la Cernăuţi, fiind absolventul Facultăţii de Teologie
(1895-1899). A obţinut doctoratul în teologie şi filosofie. A făcut studii de specializare la Viena,
Bonn, Wiirtzburg şi Miinchen. A fost profesor de liceu ( 1901 ), bibliotecar la Universitatea Cernăuţi
(1901-1905), profesor la Catedra de Teologie Practică a Facultăţii de Teologie (1915-1923) şi decan
al acesteia ( 1920--1921 ). A fost arhiepiscop al Cernăuţi lor şi episcop de Cetatea Albă şi lsmail ( 1923 ),
iar în perioada 1924-1935 a fost mitropolitul Bucovinei. A reprezentat B.O.R. la congresele
ecumenice de la Stockholm (1925), Lausanne (1927) şi la congresele catolice de la Viena şi Bonn
( 1931 ). Este autorul unor studii de drept bisericesc, filosofie, omiletică şi liturgică: Ceva despre
reforma patronatului Bisericii din Bucovina (1904); Istoricu/ literaturii românilor din Bucovina
(1906), Ocrotirea socială şi biserica (1921), Împrumutul Fondului Bisericesc al Bucovinei (1932) ş. a.
A reprezentat Universitatea din Cernăuţi în Senatul României Mari (sesiunea 1919-1920), fiind şi
secretar al biroului Senatului. Cf. Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, voi. li, Suceava, laşi, Princeps
Edit, 2004, p. 277; Enciclopedia României Cugetarea. Material românesc. Oameni şi înfăptuiri,
ediţie anastatică, Bucureşti, Editura Saeculum I.O„ Editura Vestala, 1999, p. 589.
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aici şi noi, cei din Bucovina, nu suntem absolut deloc angajaţi în această
Socotesc, însă, că este bine ca pe viitor să se menţină, pentru un timp
oarecare, dispozitiunile statutului bisericesc din provinciile alipite. Aceasta, însă,
nu va opri ca atunci când un dignitar din Vechiul Regat ar merita să fie ales într-una
din provinciile noi, să nu fie ales, şi viceversa, după cum a făcut Vechiul Regat
gestul de a primi în sânul său pe un înalt dignitar, care nu făcea parte din sânul
acelora care puteau să fie aleşi din Vechiul Regat. Tot aşa şi celelalte provincii,
dacă se va afla un demnitar mai bun decât este dincolo, nu vom avea aici noi nimic
de zis, ci din contră. Şi lucrul acesta, de bună seamă, se va face numai cu timpul.
O-lor senatori, rămâne un vacuum între legea aceasta, care se prezintă azi şi
legiferarea definitivă bisericească. Dacă ar fi venit această lege aproape sau în
conex cu legiferarea definitivă, cred că nimeni n-ar fi fost contra. Lipsind, însă,
legiferarea aceea definitivă, cred că este bine să se precizeze că până la legiferarea
definitivă să rămână organizatiunea cea veche în diocesele alipite. Precizat nu este
şi de aceea noi dorim ca să se precizeze cum că unificarea aceasta atinsese numai
unificarea sinodală, adică [~i] că Sinodul este autoritatea supremă şi nu este vorba
de cele dogmatice, de cele canonice, ci este vorba numai de cele administrative.
Aceasta este frica unora ~i altora din diocesele alipite. Aşadar, pentru ca între
legiferarea de azi şi cea definitivă să nu rămână un vacuum oarecare, este bine
ca un mic amendament să se facă la această lege şi de aceea eu declar că votez
pentru legea d-lui ministru, căci toţi suntem pentru unificare, dar voi vota şi
amendamentul ca organizaţiile actuale să rămână neatinse până la legiferarea
direcţie.

definitivă.
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ANEXA IV
Interpelarea senatorului Nistor Andronicescul
(Partidul Democrat al Unirii, judeţul Câmpulung)
Şedinţa Senatului din 26 ianuarie 192052

Îmi permiteţi o mică întrebare, ce se referă la orfanii de război şi la văduvele
din război. După cum ştiţi d-voastre cu toţii, aici s-a serbat actul unirii, unirea
Bucovinei cu ţara mamă, cu Regatul. Este o întrebare din parte-mi şi nu numai din
parte-mi, ci şi din partea celor ce m-au trimis pe mine aici. Dacă Bucovina se
bucură de aceleaşi drepturi de care se bucură şi celelalte părţi? Acum mai este
ceva. În timpul acesta cât am fost eu, aşa zicând, la vatra noastră strămoşească, s-a
întâmplat cazul că o mulţime de văduve rămase după cei mobilizaţi, căci dacă au
luptat ei sub alt steag, nu sunt ei vinovaţi, ei au luptat pentru patria lor, indiferent
de steag, deoarece se ştie că ţăranul este patriot şi ascultător, el este legat de
pământ, îşi apără pământul lui, indiferent de steag, fie el supus din vitregia
împrejurărilor unei dominaţiuni străine, fie el liber în ţara lui. Dar să lăsăm aceasta.
În timpul vacanţei au venit mai multe văduve rămase după oştenii care au plecat şi
mi-au spus că dacă ele capătă zece coroane, ceea ce face trei lei pe lună, cum să
trăiască, dacă, mai ales, au trei, patru sau cinci copii. O întrebare: noi bucovinenii
ne bucurăm de aceleaşi drepturi ca şi cei din Regat şi trebuie să beneficieze şi cei
de acolo de aceleaşi drepturi ca şi cei de aici? Rog respectuos pe onor guvern a ne
da un răspuns.
Interpelarea senatorului Nicolae Cotlarciuc
(Universitatea Cernăuţi)
Şedinţa Senatului din 26 ianuarie 192053

O-lor senatori, Înalt Prea Sfinţia Sa Mitropolitul Moldovei şi Sucevei a avut
motivele cele mai bune când a spus ca să nu avem deloc grijă asupra modului cum
se face ocrotirea orfanilor de război. Ocrotirea orfanilor de război este pusă în
mâinile cele mai bune şi sincere, în mâinile acelora care fac adevărate jertfe pentru
viitorul acestor copii ai neamului.
Ocrotirea orfanilor de război, v-o pot spune şi eu, care colaborez la această
instituţie, cere două lucruri principale: cere jertfă şi cere muncă. Jertfa cea mai
mare o aduce statul, pentru că jertfeşte foarte mult, aproape 16 milioane. În al
doilea rând pică jertfa pe care o aducem noi, ceilalţi, prin contribuţiuni. Eu nu
vreau să mă amestec în ceea ce priveşte Regatul Vechi, dar trebuie să vă aduc ca
52
53

D.S., M.O„ nr. 19, 30 ianuarie 1920, p. 134.
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pe un coleg de al nostru, care stă pe bancă, îmbrăcat ţărăneşte, d-l [Nistor]
Andronicescul, care, pe lângă că a dat diurna sa, ca noi toţi, a mai dat 3 OOO de
coroane acum, de sărbătorile Crăciunului. Pe lângă acestea, noi mai facem serbări,
festivităţi şi nu este în capul cuiva că banii rezultaţi nu se vor împărţi în mod
cinstit.
Cu toate jertfele acestea mari, ele nu ajung, însă, nici pe departe, pentru că,
dacă veţi binevoi a participa mâine la Congres, veţi vedea câte sute de mii de orfani
avem în ţara românească. Astăzi am fost la un consiliu şi am văzut că numai într-un
judeţ al d-voastră aveţi peste 8 OOO de orfani. Dar, încă, dacă adăugăm pe cei din
Bucovina şi pe cei din Basarabia, care toţi trebuiesc sprijiniţi. Acum este drept ceea
ce a spus Î.P.S. mitropolitul Moldovei, că observaţii de acestea jignitoare pot să
supere54 • Eu nu zic că nu se poate întâmpla vreun caz necorect, pe ici, pe colo.
Omul este om! Dar d-voastre, ca reprezentanţi ai districtelor, aveţi datoria să
participaţi, să colaboraţi la comitetele judeţene şi, acolo unde nu sunt, să faceţi
comitetele judeţene şi să controlaţi ce se face cu banul public şi dacă banii aceştia
daţi se întrebuinţează cum se cade. În ce priveşte comitetele regionale, vă asigur că
ele îşi fac cu prisos datoria şi exercitează un sever control ca ajutoarele să ajungă la
destinaţie. Dacă ici-colo nu se întâmplă aşa, aceasta nu e vina noastră - pe timpul
administraţiei militare, când, după cum observă d-l general [D.] Lambru, efectele
lucrate de femeile române pentru armată nu ajungeau la destinaţie şi se vindeau în
comerţ. Desigur, se găseau mulţi din soldaţi care, pe sub mână, îşi vindeau
asemenea efecte.
Eu vă rog, d-lor senatori, să nu descurajaţi pe cei care muncesc, ci să
binevoiţi a jertfi şi d-voastre puţină muncă. Şi vă rog ca mâine, după cum v-a spus
şi Î.P.S., să veniţi şi să participaţi la congres cu toţii, ca să vă încredinţaţi de tot
binele ce se face şi de care cred că nici jurnalistica nu are cunoştinţă.

54

Vezi nota 29.
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ANEXA V

Interpelarea senatorului Nicu Carabioski 55
(Partidul Democrat al Unirii, judeţul Rădăuţi)
Şedinţa Senatului din 21 februarie 192056

[... J A doua comunicare o am de făcut relativ la prizonierii de război din
Siberia. ln Siberia se află un număr foarte considerabil, se vorbeşte de câteva zeci
de mii de prizonieri din Ardeal şi Bucovina. Mulţi dintre aceştia au luptat cu
însufleţire pentru realizarea idealului naţional, pentru unirea tuturor românilor într-un
singur stat naţional. Aceştia se află, după cum aduc şi ziarele ştirea, în cea mai
neagră mizerie. N-au nici îmbrăcăminte, nici încălţăminte şi viaţa le-a devenit un
adevărat chin. În zadar aşteaptă acasă părinţii şi copiii, ei nu mai sosesc, în zadar
aşteaptă ei, nenorociţii, timpul ca să-şi îmbrăţişeze copiii şi părinţii, acest timp nu
soseşte şi astfel, în chinuri sufleteşti nedescrise, aşteaptă şi unii şi alţii mult dorita
revedere. Guvernul cehoslovac a luat toate măsurile pentru repatrierea acestor
nenorociţi şi, după ştirile din ziare, repatrierea lor se efectuează în mod favorabil.
Îmi permit a întreba onoratul guvern: l) Dacă a luat oarecari măsuri pentru
repatrierea prizonierilor ardeleni şi bucovineni din Siberia; 2) Dacă nu a luat încă
astfel de măsuri, ce intenţionează onoratul guvern să întreprindă pentru aducerea
acestor nenorociţi în ţară.
E un act de umanitate ca onoratul guvern să arate un interes cât mai mare
pentru soarta acestor oameni fără patrie. [... ]
[Şt. C. Pop, preşedinte ad interim al Consiliului de Miniştri]: O-lor senatori,
guvernul se ocupă demult cu chestiunea repatrierii prizonierilor din Siberia. Încă
din toamna anului trecut am făcut toate încercările ca să putem aduce pe fraţii
noştri, care îşi petrec viaţa cât se poate de trist în Siberia. Primele încercări, însă,
n-au avut niciun succes, pentru că n-am putut angaja nici Japonia, nici America să
ne dea o mână de ajutor ca să-i putem repatria. Acum am trimis o misiune specială,
cu deplină putere, care să facă toate demersurile pentru a face posibilă repatrierea.
Repatrierea întâmpină greutăţi şi la cei care sunt mai bine organizaţi ca noi, la
cehoslovaci, bunăoară.
Am onoare să aduc la cunoştinţă că chiar acum a plecat, nu demult, o
misiune în Japonia, în fruntea căreia stă chiar A.S.R. Principele Moştenitor. Şi
avem mare nădejde că înaltul nostru bărbat, Moştenitorul Tronului, graţie
legăturilor pe care Casa noastră domnitoare le are cu Curtea din Japonia a
Micadoului va putea, să sperăm, determina pe japonezi ca să ne pună la dispoziţie
55

Dr. Nicu Carabioschi a fost senator în mai multe legislaturi în Parlamentul României Mari.
S-a implicat în procesul de unire a Bucovinei cu Vechiul Regat, făcând parte din primul Consiliu
Naţional Român, constituit în urma hotărârilor Adunării Naţionale a românilor din Bucovina,
convocată la 14/27 octombrie 1918. Cf. Radu Economu, op. cit., p. 142.
56
D.S., M.O., nr. 32, 28 februarie 1920, p. 349-350.
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vasele necesare ca să putem repatria pe prizonierii ardeleni din Siberia. Vă rog, dar,
să fiţi, în această privinţă, liniştiţi, căci ceea ce omeneşte se putea face, s-a făcut
din partea guvernului. Dificultăţile, însă, sunt enorme.
Tabel. Senatori, sesiunea 1919-1920
Nr.
crt.

Judeţul

I

Nr.

alegători

I.

Suceava

2.

Zastavna

I

3 344 /I 868

358

3.

Coţmani

I

5 959 / 4 146

459

4.

Cernăuţi-

I

6 185 / 4 637

I 794

Jacob Hecht
Teofil
Simionovici
lonC.

înscrişi

I

votanti
3 565 / 4 902

Nr.
voturi
anulate
151

Candidaţi

Nr.
mandate
alocate
I

Oraşul

Teofil Lupu
Stanislaw
Kwiatkowski
Victor Racocea

oraş

5.

Cernăuţi

I

4 452 / 2 740
4 452 / 2 878

44
21

6.

Văşcăuţi şi

I

7 455 / 5 088

208

7.

Rădăuţi

I

6 803 / 5 262

171

8.

Câmpulung

1

5 491/3 724

40

9.

Gura
Humorului

1

5 395 / 3 165

293

Siret

1

4 685 / 3 871

5

Storojineţ

I

5812/5109

26

Grădişteanu

Vijnita

10.

11.

12.

-

1

14

o

13.

-

-

-

-

George
Wassilko
Nicu Carabioski
Mihai Vicol
Nistor
Andronicescul
Jon Stârcea
Alexandru
Hunnuzachi
Teofil
Constantinovici
Vasile Pooovici
Pavel Percec
Constantin
Onciul
Nicolae
Cotlarciuc
Ştefan Saghin
-

Senatori validaţi/nr.
voturi obţinute/partidul
Teofil Lupu (4 751) independent
Stanislaw Kwiatkowski
(I 510) - independent
Victor Racocea (3 687) P.D.U.
Iacob Hecht (2 888) independent
Teofil Simionovici
(2 696) - independ~nt
Ion C. Grădişteanu
(2 857) - independent
George Wassilko (4 880)
- P.D.U.
Nicu Carabioski (2 720)P.D.U.
Nistor Andronicescul
(3 684)- P.D.U.
Ion Stârcea (2 872) P.D.U.
Alexandru Hunnuzachi
(3 391)- P.D.U.

Pavel Percec (4 327)P.D.U.
Nicolae Cotlarciuc (9) Universitatea Cernăuţi
(senator de drept)
Vladimir Repta mitropolitul Bucovinei
(senator de drept)

* Pentru judeţul Cernăuţi au avut loc noi alegeri

la 7 februarie 1920, în urma cărora Ion C. Grădişteanu
l-a înlocuit pe Teofil Simionovici, care a optat pentru mandatul de deputat al oraşului Cernăuţi.

Sursa: Serviciul Arhive Naţionale Istorice Centrale, Fond Senat, dosar 17255, f. 26-28; D.S., M.O.,
nr. 2, 27 noiembrie 1919, p. 14; nr. 3, 28 noiembrie 1919, p. 18; nr. 25, 15 februarie 1920, p. 245-246.
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Ortfiied Kotzian, Der Herkunft eine Zukunft geben: Festschriftfiir Dr. Ortfried Kotzian,
ediţie îngrijită de Meinolf Arens, Berlin, 2013, 354 p.
Născut în 19 aprilie 1948, originar din Fellheim/Memmingen (astăzi, regiunea Unterallgiiu),
Ortfried Kotzian provine dintr-o familie de germani din Regiunea Sudetă. Părinţii săi, refugiaţi şi
prizonieri de război în perioada 1946-1947, s-au stabilit în cele din urmă la Illertissen, Bavaria. Aici
urmează cursurile şcolii populare ( 1954-1958), apoi cele ale Şcolii Reale Superioare, unde îşi dă
bacalaureatul ( 1967). Între 1969 şi 1972 este student al Institutului Pedagogic din Augsburg din
cadrul Universităţii Milnchen. În 1983 obţine titlul de doctor în filosofie, cu teza Das Schulwesen der
Deutschen in Rumănien im Spannungsfeld zwischen Volksgruppe und Staat [Sistemul şcolar al
germanilor din România în zona de conflict dintre grupul etnic şi stat].
La iniţiativa preşedintelui Consiliului Regional Bavaria, dr. Georg Simnacher, se înfiinţează,
în 1988, Institutul „Bukowina" din Augsburg. Misiunea de conducere şi organizare a acestei instituţii
îi este încredinţată dr. Ortfried Kotzian. Îndeplineşte funcţia de director în perioada 1989-2002. Din
2002 până în 2012 este director al Casei Germanilor de Est (Haus des Deutschen Ostens) din
Miinchen.
Bogata activitate ştiintifica desfaşurata de dr. Ortfried Kotzian are ca puncte de referinţă
problemele legate de grupurile şi minorităţile etnice din Europa (îndeosebi Europa Centrală, de Est şi
de Sud-Est), sistemul de învăţamânt al minoritaţilor şi aplicarea cunoştinţelor acumulate în sistemul
de predare şi educare a elevilor şi studenţilor. Un domeniu special de cercetare îl constituie situaţia
germanilor din Europa Centrala. de Est şi de Sud-Est, cele mai multe publicaţii ale dr. Ortfried
Kotzian concentrându-se asupra originii şi destinului etnicilor germani strămutaţi.
Anul 2012 a fost anul în care dr. Ortfried Kotzian a sărbătorit împlinirea a 65 de ani, şi, în
acelaşi timp, anul pensionarii sale. Pentru a marca acest eveniment deosebit şi a-i celebra întreaga
activitate, Casa Germanilor de Est a luat iniţiativa publicării unui volum omagial.
Lucrarea se intituleaza Da Hcrkunfi einen Zukun.fi geben [Să dăm originii un viitor], a apărut
cu sprijinul Societaţii Germano-Ungare (Deutsch-Ungarische Gesellschaft E.V.) din Berlin, este
îngrijită de Dr. Meinolf Arens şi reuneşte articole ale unor cercetători şi colaboratori apropiaţi ai dr.
O. Kotzian.
Volumul este structurat în şase părţi. Partea introductivă conţine un cuvânt de salut semnat de
editor, un mesaj de felicitare pentru întreaga activitate ştiinţifică, din partea doamnei ministru de stat
Christine Haderthauer şi o autobiogralie a dr. Ortfried Kotzian, intitulată Mein Leben [Viaţa mea].
În partea a doua, sunt publicate mesaje de mulţumire adresate dr. Ortfried Kotzian din partea
unor colegi şi colaboratori: Johann Biihm, preşedinte al Parlamentului din Bavaria şi purtător de
cuvânt al Grupului etnic al germanilor sudeţi; Peter Becher, directorul Asociaţiei „Adalbert Stifter"
din Miinchen; Gerald Ohlbaum. vicepreşedinte al Asociaţiei TNTEREG din Miinchen; Dr. lssa Hanna,
din partea Organizatiei Democratice a Sirienilor din Germania; Gustav Binder, coordonator al
conferintelor organizate la Heiligenhof (Bad Kissingen), centrul de întruniri al germanilor sudeţi;
Peter Hillebrand, membru al Organizaţiei Tinerilor Germani din Sudet (DJO- Deutsche Jugend in
Europa), filiala Bavaria.
Următoarea secţiune cuprinde articole care se referă la Regiuni multietnice în trecut şi prezent,
semnate de: Dr. Siegfried Miinchenbach, Danzig und die Danziger [Danzig şi locuitorii săi]; Manfred
Kittel, Elsa.u-Lorhringen und die Măchte [Asalcia-Lorena şi Marile Puteri]; Christoph Pan, Das
Mehrwerrporrnrial von Miderheitensprachen for die Regionalentwicklung [Potenţialul multivaloric al
limbilor minorită\ilor pentru dezvoltarea regională]; Beate Sibylle Pfeil, Sprachenpolitik und
Sprachenrechre in Europa - ein Oberblick [politica lingvista şi drepturile lingvistice în Europa - o
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privire de ansamblu]; Luis Thomas Prader, Deutsche Sprachinsel in ltalien [Insule lingvistice
germane în Italia]; Rudolf Grulich, Die Globalisierung und die Ostkirchen. Ist das kirchliche OstWest-Denken iiberholt:' [Globalizarea şi bisericile orientale. Este depăşită perspectiva clericală Orient
- Occident?]; Meinolf Arens, Die Moldauer Csangos zwischen ungarischen und rumiinischen
Nationskonzeptionen sowie der romisch-katholischen Kirche [Ceangâii din Moldova între concepţia
naţională românească, cea ungară şi cea a Bisericii Romano-Catolice]; Teodora Zivkovic, Die Ro/le
von Kultur und Sprache far die Fortexistenz der slowakischen Minderheit in Kroatien [Rolul culturii
şi al limbii pentru dăinuirea minorităţii slovace în Croaţia].
Secţiunea a patra este dedicată Bucovinei şi poartă titlul Bucovina ca peisaj cultural european.
Articolele încadrate aici se referă la diverse aspecte ale vieţii sociale, politice şi culturale ale fostei
provincii austriece: Halrun Reinholz, Dem Buchenland stets herzlich verbunden [Mereu cu sufletul
alături de Bucovina]; Luzian Geier, Ein Bukowiner Kiinstler und seine Wurzeln in West und Ost. ln
memoriam Prof Hubert Woyty-Wimmer [Un artist bucovinean şi rădăcinile sale din vest şi est. ln
memoriam Prof. Hubert Woyty-Wimmer]; Otto-Friedrich Hallabrin, Die Administration der
Bukowina wiihrend ihrer Selbststiindigkeit [Administraţia Bucovinei în timpul autonomiei sale];
Tetyana Kloubert, Nationaler Aufstieg durch Volksbildung: Die ruthenische Gesellschaft „Ruska
Besida" und die Griindung des ukrainischen Volkshauses in Czernowitz [Afirmare naţională prin
educaţie naţională: Societatea ruteană „Ruska Besida" şi înfiintarea Casei Naţionale Rutene
în Cernăuţi]; Radu Grigorovici, Vladimir Trebici, Vom K.u.K. Staatsgzmnasium in Czernowitz
(1808-1918) zum Liceul „Aron Pumnul" (1918-1944): Kulturelle Mode/le im Wandel [De la
Gimnaziul de Stat Cezaro-Crăiesc din Cernăuţi (1808-1918) la Liceul „Aron Pumnul" ( 1918-1944 ):
Modele culturale în schimbare]; Johannes Hampei, Der Anfang ist gesetzt, aber Europa ist grojJer
[Începutul este făcut, dar Europa este mai mare].
Ultima secţiune, Drumuri in est, este dedicată excursiilor tematice organizate de O. Kotzian în
Europa de Nord şi de Est. Semnează Erich Hemmel şi Juliane Hemmel-Stolle, Mit dem HDO den
Os ten und Norden Europa „ erfahren" [Să „experimentăm" estul şi nordul Europei împreună cu Casa
Germanilor de Est], şi Renate von Walter, Mit Ortfried Kotzian auf Reisen [În călătorie cu Ortfried
Kotzian].
Cartea apare în condiţii grafice deosebite, cu câteva reproduceri de fotografii, fiind un
instrument de lucru valoros pentru cercetarea istoriei minorităţilor şi a Bucovinei.
Ştefăniţa-Mihaela

Ungureanu

Vasile Diacon, Bucovina în secolul XX Istorie şi cultură, Argument: Gh. Buzatu,
Postfaţă: Stela Cheptea, Cuvânt de încheiere: Mihai Iacobescu, Iaşi, Editura
Tipo Moldova, Colecţia „Opera Omnia. Cartea de istorie'', 2012, 730 p.
Vasile Diacon, născut în 25 septembrie 195 I în comuna Stulpicani, judeţul Suceava, licenţiat
al Facultăţii de Filologie, secţia română-italiană (1974) şi al Facultăţii de Drept (1982) de la
Universitatea „Al. I. Cuza" laşi, doctor în istorie (2009), este autorul unor lucrări de interes nu numai
pentru cercetarea ştiinţifică privind Bucovina. Dintre acestea: Vechi aşezări pe Suha Bucovineană.
Pagini monografice, laşi, Universitatea „Al. I. Cuza", Colecţia „Românii în istoria universală", lV/3,
1989, 320 + 32 p.; Etnografie şi folclor pe Suha Bucovineană, laşi, Editura „Unirea", 2002, 496 p.;
Cronicile Suhei Bucovinene, voi. 1-11, laşi, Editura Tipo Moldova, 2005; Reîntregirea. Basarabia,
Bucovina şi Insula Şerpilor în dezbateri ale Parlamentului României, Prefaţă de Gh. Buzatu, Iaşi,
Editura Tipo Moldova, 2006, 428 p.; Berea la Români. Pagini de istorie, voi. 1-11, laşi, Editura Tipo
Moldova, 2009, 291 + 336 + 24 planşe; Un moment din istoria limbii române literare: Eufrosin
Poteca, laşi, Editura Tipo Moldova, 2009, 249 p.; Istorie şi cultură românească. Pagini regăsite, laşi,
Editura Tipo Moldova, 2009, 199 p.; Sub semnul lui Clio, laşi, Editura Tipo Moldova, 2009, p. 265;
Lingvistică şi cultură. Omagiu profesorului Ilie Dan la împlinirea vârstei de 70 de ani (coordonator),
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laşi, Editura Tipo Moldova, 2008, 534 p.; Ştefan Cuciureanu, Opere, voi. I-IV, ediţie îngrijită,
Argument, studiu introductiv şi notă asupra ediţiei de Vasile Diacon, laşi, Editura Tipo Moldova,
Colecţia „Opera omnia'', 2011, 412 + 547 + 262 + 257 p.; George Popa - homo universalis, laşi,
Editura Pamfilius, 2012, 251 p.; secretul lui Polichinelle şi vechimea locuirii în Gura Humorului.
O necesară punere în temă, laşi, Editura Tipo Moldova, 2012, 76 p.; Mitropolitul Nectarie Cotlarciuc
şi faptele sale, laşi, Editura Pim, 2012, 198 + 36 p.; Stulpicanii şi împrejurimile la 525 de ani de
atestare documentară, laşi, Editura Pim, 2013, 964 p.; Mitropolitul Nectarie Cotlarciuc şi vremea sa,
laşi, Editura Pim, 2013, 512 p.
Pentru activitatea sa ştiinţifică şi publicistică, remarcabilă prin varietate şi consistenţă, cu
deschidere către perspectiva pluridisciplinară a cercetării monografice, Vasile Diacon este răsplătit cu
Premiul pentru istorie, acordat de Fundaţia Culturală a Bucovinei (Suceava, 2008, 2011 ).
Dintre lucrările lui Vasile Diacon enumerate mai sus, un loc aparte îl ocupă Bucovina în
secolul XX. Istorie şi cultură, Argument: Gh. Buzatu, Postfaţă: Stela Cheptea, Cuvânt de încheiere:
Mihai Jacobescu, laşi, Editura Tipo Moldova, Colecţia „Opera omnia. Cartea de istorie", 2012,
730 p., proiect care valorifică teza sa de doctorat, susţinută la Universitatea „Ovidius" din Constanţa
în 2009, constituindu-se într-o „solidă monografie", potrivit aprecierii profesorului univ. dr. Gheorghe
Buzatu din Argument (p. 8). Exploatând o vastă bibliografie şi investigând arhive, Vasile Diacon scrie istoricul Gheorghe Buzatu - prezintă „o serie de calităţi esenţiale, precum îndeosebi profunzime
şi viziune în abordarea şi interpretarea temei, obiectivitate în analiza faptelor şi fenomenelor,
sistematizarea aspectelor politice şi culturale, combinarea armonioasă a analizei cu sinteza",
manifestând predilecţie pentru „tratarea şi interpretarea faptelor sau elementelor culturale bucovinene
semnificative", pe care le „expune într-un stil ales şi plăcut" (p. 7-8).
În Introducere, p. 9-12, autorul face câteva consideraţii privind, mai cu seamă, literatura
istoriografică românească dedicată Bucovinei. Afirmând că în acest domeniu „este de aşteptat totuşi o
nouă sinteză asupra întregii perioade austriece a acestui colt de \ară", Vasile Diacon precizează că
lucrarea sa, Bucovina în secolul XX. Istorie şi cultură, „nu are pretentia unei sinteze exhaustive asupra
secolului al XX-iea, ci pune în temă, pe baza bibliografiei existente, întreaga problematică a celui mai
tumultuos veac al istoriei noastre modeme" (p. 12).
Capitolul Istorie şi istoriografie, p. 13-36, prezintă un tablou al „cercetării monografice
locale" în spaţiul lumii româneşti (p. 13-14), dar mai cu seamă în Bucovina (p. 15-24), prezintă în
sinteză renaşterea activităţii de cercetare ştiinţifică sistematică în Bucovina, după evenimentele din
1989 (p. 26-36), considerând, în final, că istoria Bucovinei „se constituie într-o continuă provocare
pentru cercetători". Vasile Diacon invocă aici modelul paideic al academicianului Radu Grigorovici,
care continuă să stimuleze cercetarea ştiinţifică, apropiindu-i pe cercetători de noi orizonturi de
înţelegere şi interpretare, dar şi pe bucovineni, în general, de un nou stil de viaţă bazat pe „înţelegere
şi conlucrare", animat însă de un robust „sentiment national": „Trecerea în mileniul al treilea trezeşte
în omul conştient teama pentru viitorul omenirii de pe pământul pe care trăieşte şi care începe să de-a
semne îngrijorătoare ale urmărilor răului pe care i l-a pricinuit.
Dacă îngustăm mai departe orizontul nostru, se iveşte întrebarea: Ce ne va aduce viitorul nouă,
bucovinenilor, o mână de oameni de pe o fărâmă neînsemnată din univers, botezată [cândva]
Bucovina? Oare această denumire este mai mult decât un cuvânt magic, lipsit de corespondenţă cu
realitatea, dar care-şi păstrează forţa sugestivă până în prezent? Merită ea să ne străduim să-i apărăm
identitatea şi să încercăm să o transformăm într-un mic rai, pe cât este omeneşte posibil? Şi cine ne va
lumina calea spre acest ţel?[ ... ] Pentru numeroşi români şi, probabil, pentru o parte din ucraineni, au
apărut acum două noi cuvinte magice: Uniunea Europeană (U. E.). Ea va fi aceea care ne va elibera ca
prin farmec de toate dificultăţile şi de toate grijile. [ ... ] Din soarta Bucovinei atât U. E., cât şi
locuitorii actuali ai regiunii ar putea învăţa câte ceva, şi anume ce trebuie evitat şi pe ce se poate clădi
în prezent. Construirea şi extinderea U. E. poate reuşi numai cu condiţia existenţei unei voinţe de
înţelegere reciprocă. Graniţele statale pot atât uni, cât şi separa, în funcţie de împrejurări şi de
mentalităţi. Ele sunt şi vor fi fixate întotdeauna de oamenii de stat ai marilor puteri şi cum va decurge
istoria în viitor nu se poate prevedea cu siguranţă. De aceea atât U. E., cât şi noi înşine ar trebui să
dăm dovadă, până la integrarea noastră, de destulă înţelepciune pentru a alege, în ciuda oricăror
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graniţe, drept model al mentalităţii şi comportării noastre pe acela al unor grupări etnice învecinate
diferite, care trăiesc de veacuri în bună înţelegere reciprocă [Banatul]. [„ .] Dacă şi noi, bucovinenii,
vrem să fim europeni veritabili, trebuie să comutăm nu numai oficial şi superficial predispoziţia, în
fond paşnică a populaţiei autohtone şi chiar a celei imigrate, de la xenofobie şi ură reciprocă la
înţelegere şi conlucrare, fără a renunţa totuşi la sentimentul naţional. Nu ajunge să interzicem şi chiar
să pedepsim acte reprobabile ca arderea steagului national al unui stat vecin şi simbol al unei grupări
etnice conlocuitoare sau profanarea unor morminte prevăzute cu inscriptii în limba acesteia. Oamenii
trebuie educaţi să se îngretoşeze la vederea unor astfel de procedee. De fapt aceasta nu înseamnă
decât să ne autoeducăm în sensul moralei creştine [ ... ].
Le doresc [„.] cititorilor acestor rânduri şi, mai ales, generatiei viitoare de bucovineni să
reuşească să-şi creeze ei înşişi o existenţă paşnică, îndestulată şi în bună întelegere, aşa cum se
povesteşte că ar fi fost cândva în toată Bucovina, fără să aştepte să fie eliberaţi de [cineva] şi ca
bisericile noastre dreptcredincioase să se hotărască să propovăduiască împreună tuturor păstoriţilor lor
învăţătura iubirii între oameni a lui Iisus" (Acad. Radu Grigorovici, Bucovina între milenii. Studii şi
documente, Cuvânt-înainte: D. Vatamaniuc, m. o. al Academiei Române, volum îngrijit de Rodica
Marchidan şi Rodica !ateneu, Indice de nume de Rodica !ateneu, Bucureşti, Editura Academiei
Române, Colectia „Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii" (19), 2006, p. 301-305, passim).
Capitolul Bucovina în primele decenii ale secolului al XX-iea. Preliminarii istorice, p. 37-120,
prezintă sintetic mai multe probleme: contextul ocupării şi anexării părţii de nord-vest al Moldovei de
către Imperiul Habsburgic, organizarea administrativă a noii provincii, numite Bucovina, colonizările
şi imigrările, fenomene care au determinat „o creştere spectaculoasă a numărului populatiei" de aici.
Concluzia formulată de autor: „Caracterul românesc al spaţiului bucovinean a fost diluat continuu
datorită importantului aport numeric pe care l-au înregistrat cele 12 etnii şi zece confesiuni de.a
lungul timpului în Bucovina" (p. 120).
Capitolul Viaţa politică bucovineană de la Revoluţia din 1848 până !afinele secolului al XIX-iea,
p. 121-154, urmăreşte principalelor revendicări ale bucovinenilor fată de Austria din Petiţia Ţării,
rolul „Bucovinei". Gazetă românească pentru politică, religie şi literatură. Romănische Zeitung fiir
Politik, Kirche und Literatur" (Cemăuti, 4116 octombrie 1848-20 septembrie/2 octombrie 1850) în
viata politică din Bucovina, alegerile legislative, „bătălia" pentru autonomia reală a Bucovinei,
administrarea provinciei, Dieta Bucovinei, aspiratiile nationale ale românilor bucovineni şi „doctrina
bucovinistă", organizarea politică a românilor bucovineni şi programele de emancipare ale acestora.
Tot aici, în subcapitolul Emigrările din Bucovina, Vasile Diacon prezintă fenomenul în contextul
„puternicului fenomen de emigrare, mai ales în S.U.A. şi Canada", din întreaga Monarhie AustroUngară, exploatând statisticile vremii şi prezentând „dinamica emigrărilor şi a întoarcerii în spaţiile
de obârşie" (p. 139-154).
Capitolul Consolidarea naţionalismului românesc în spaţiul bucovinean, p. 155-191, prezintă
tabloul vietii politice şi culturale din Bucovina începutului de secol XX, influenta lui Nicolae Iorga,
„inauguratorul naţionalismului curat şi adevărat printre toti românii de pretutindeni", „a cărui operă şi
personalitate au determinat în mod hotărâtor curentul nationalist românesc în spatiul provinciei", în
cadrul căruia se află „momente importante ale consolidării nationalismului bucovinean": serbarea
comemorativă de la Putna, din 1904; rolul presei literare româneşti în consolidarea ideii unitătii
culturale a tuturor românilor; participarea Bucovinei şi a bucovinenilir la Expoziţia Generală Jubiliară
din 1906, de la Bucureşti; concertele sustinute de Societatea Corală „Carmen" din Bucureşti, la
Cernăuţi şi Suceava, în 1907; vizita celor 600 de bucovineni la laşi, în perioada 17-19 aprilie 1908,
sub conducerea lui Sextil Puşcariu şi George Tofan, eveniment ce a înrâurit „o uriaşă conştiinţă a
nevoii unirii sufleteşti a neamului în forme culturale fireşti şi corespunzătoare'', străbătând „tot mai
mult românimea" (N. Iorga, Bucovina şi Moldova, în „Neamul românesc", Bucureşti, anul III, nr. 48,
20 aprilie 1908, p. 747); cursurile de vară de la Vălenii de Munte („cursuri pentru sufletul românesc
care pregăteau ziua cea mare", cum le consideră poetul bucovinean Gavril Rotică); participarea
studenţilor români din Bucovina la Congresul tuturor studenţilor români, organizat la laşi în 1909 etc.
În acest capitol, Vasile Diacon face referire la activitatea refugiaţilor bucovineni din perioada
Primului Război Mondial, alături de cei din Transilvania şi Banat, urmărind acţiuni întreprinse în
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România, dar şi „momente memorabile", precum Congresul românilor de peste munţi aflători în ţară
(15 martie 1915 ). areluri. corespondentă, materiale de presă, conferinţe. Un loc distinct îl ocupă aici,
între altele, analiza vietii bucovinene pe care o face istoricul Nicolae Iorga în studiul Ce s-a schimbat
în Bucovina, publicat în „Neamul românesc", în serial (19 septembrie - 6 noiembrie 1919).
Capitolul luptele politice de după 1900 şi până la declanşarea Primului Război Mondial,
p. 191-264, reprezintă o sec\iune de rezistenţă din structura lucrării. În analiza operată de autor
prezintă activitatea unor personalităţi: George Popovici, Iancu Flondor, Aurel Onciul, Florea Lupu;
activitatea unor partide. conflictul dintre „tineri şi bătrâni", compromisul electoral din 1910
(Ausgleich) şi lupta românilor bucovineni pentru păstrarea unităţii Bisericii Ortodoxe Române şi a
Fondului Bisericesc. Este de remarcat aici, în mod deosebit, preocuparea pentru valorificarea unor
informa\ii inedite provenind din condicile parohiale („condicile cronicale") de pe Valea Suhei
bucovinene.
Alte câteva capitole de hază din structura lucrării: Războiul mondial din 1914-1918 şi unirea
Bucovinei cu România, p. 265-308; Aspecte legislative ale integrării Bucovinei În Reagatul
României, p. 309-334; Disputele româno-ucrainene în jurul problemei bisericeşti În Bucovina şi
luptele pentru apărarea caracterului naţional istoric românesc al Bisericii Ortodoxe din Bucovina,
p. 335-358; Via(a politică după unirea Bucovinei cu România, p. 359-371; Aspecte privind viaţa
culturală în Bucovina după anul 1900, p. 372-450; Încetarea activităţii societăţilor culturale,
p. 451-456; Alte a.1pecte privind viaţa spirituală bucovineană, p. 457-476; Diverse aspecte ale vieţii
social-economice bucovinene, p. 477-488, prezintă, cu frecvente depăşiri ale cadrului cronologic
fixat, poziţia bucovinenilor faţă de războaiele balcanice, declanşarea „marelui război" („hataia cea
mare", cum îl numesc oamenii simpli din Bucovina), care aduce o „perioadă de grele încercări pentru
întreaga Bucovină", participarea bucovinenilor la opera\iunile Primului Război Mondial, cele trei
ocupaţii ruseşti în Bucovina şi operaţiunile militare ale Puterilor Centrale în regiune, contextul politic
intern şi extern în care s-a pregătit şi realizat unirea Bucovinei cu România, precum şi activitatea
politică, legislativă, administrativă, culturală şi social-economică desfăşurată pentru integrarea
provinciei în cadrul statului român.
Capitolul Al Doilea Război Mondial şi viaţa culturală bucovineană ulterioară, p. 489-555,
evidenţiază consecinţele dramatice ale aplicării prevederilor Pactului Ribbentrop-Molotov, din
23 august 1939, privind Bucovina, eforturile autorităţilor române de a evacua bunurile din teritoriu,
drama refugiaţilor bucovineni din 1940 şi 1944, deportările operate de sovietici, procesul de
deznaţionalizare a românilor bucovineni din perioada postbelică şi rusificarea intensă a Bucovinei
ocupate. Capitolul reprezintă o radiografie a vieţii bucovinene din regiunea Cernăuţi şi, respectiv,
regiunea (jude\ul) Suceava, surprinzând, totodată, schimbările petrecute odată cu „dezgheţul"
gorbaciovist şi după evenimentele din 1989.
Un masiv corp de Anexe, p. 556-663, cuprinde documente inedite de arhivă: un memorandum
din 1914, corespondenţă oficială, tabele nominale, fragmente excerptate din condici parohiale, pagini
din Jurnalul lui Leca Morariu (I iulie - 30 septembrie 1944). O consistentă Bibliografie, p. 664-688,
şi o Cronologie bucovineană, p. 689-714, întregesc sumarul lucrării.
În Postfafă, p. 715-721, dr. Stela Cheptea afirmă că lucrarea lui Vasile Diacon Bucovina în
secolul XX. Istorie şi cultură „se constituie într-o originală şi documentată monografie, autorul
răspunzând tuturor exigenţelor impuse în cazul unui demers de asemenea natură şi amploare"
(p. 723). În referatul său, purtând acelaşi titlu, Bucovina în secolul XX: Istorie şi cultură, prof. univ.
dr. Mihai lacobescu subliniază că „autorul dovedeşte o bună cunoaştere a vastei bibliografii româneşti
şi străine despre Bucovina, migală şi capacitate de-a identifica şi utiliza noi izvoare documentare; este
animat şi luminat de o dragoste statornică pentru căutarea şi apărarea adevărului istoric, care este unul
singur şi acela străbate întreaga sa lucrare de la un capăt la altul". Tot aici, recomandând tipărirea
lucrării, profesorul sucevean susţine că Vasile Diacon „face dovada competenţei, pasiunii,
aptitudinilor sale de documentare temeinică, de organizare şi interpretare a materialului faptic cules,
stăpâneşte metodologia ştiinţifică de lucru, are un stil experimentat, elevat, aduce bogate surse
informative inedite".
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Lucrarea lui Vasile Diacon Bucovina în secolul XX. Istorie şi cultură, bogat ilustrată cu
reproduceri după fotografii, cărţi poştale ilustrate de epocă şi facsimile, apare în condiţii grafice
îngrijite şi este legată, fiind - caz dintre cele mai fericite-, un proiect susţinut de Universitatea „Petre
Andrei" din laşi. Pentru utilizatorii din Bucovina lucrarea este mai greu de procurat, de altfel, ca orice
carte tipărită astăzi în România. Înstăpânirea despotică a editurii asupra tirajului şi preţul practicat
descurajează, din păcate, tot mai mult preocuparea cercetătorilor bucovineni pentru cunoaşterea unei
bibliografii ample a domeniului, dar şi a bibliotecilor noastre pentru îmbogăţirea şi înnoirea fondului
de carte.

Vasile I. Schipor

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

CRONICĂ

MANIFESTĂRILE ŞTIINŢIFICE

ALE INSTITUTULUI „BUCOVINA"
AL ACADEMIEI ROMÂNE DIN 2013
Die wissenschaftlichen Veranstaltungen
des „Bukowina"-lnstituts der Rumiinischen Akademie 2013
(Zusammenfassung) •
Die 2009 inslitutionalisierten Kolloquien des „Bukowina" - lnstituts, die sich
Ober 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 lnstituts betrachtet werden - so der Veranlasser
derselben, Vasile I. Schipor, wissenschaftlicher Forscher und Sekretăr des lnstituts 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 Konkurrenzfâhigkeit/konkurrenzfâhigen 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 wissenschaftlichen
Kolloquien, die vom „Bukowina" - Institut 2013 veranstaltet wurden, und gleichzeitig auf
die intemationale, jăhrlich organisierte wissenschaftliche Tagung, wobei kritische
Bemerkungen und Vorschlăge fiir die zukiinftige Tătigkeit gemacht werden.
Schlilsselwfirter und -ausdriicke: die historische Bukowina, intemes Seminar,
wissenschaftliches Kolloquium, die FOrderung der Kultur- und Zivilisationswerten der
Bukowina, neue Verstlindnis- und Deutungsperspektiven des Bukowiner Kulturraumes,
konkurrenzfâhige Zusammenarbeit, das Auftauchen von kulturellen, energetischen,
integrativen Modellen auf dem ehemaligen Gebiet der historischen Bukowina,
lnstitutionen der Modeme.

ştiinţific reprezintă principala formă de susţinere şi manifestare a
din Institutul „Bucovina" al Academiei Române, începând cu anul
2009. Pornind de la o sugestie mai veche, aparţinând academicianului Radu

Colocviul

vieţii ştiinţifice

' Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.

Analele Bucovinei, XXI, 1 (42), p. 301-308,

Bucureşti,

2014
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Grigorovici ( 1911-2008), formulată în 1997, 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 instituţionale.
Colocviul ştiinţific acoperă cele două mari programe de cercetare ştiinţifică,
„Bucovina. Carte, cultură, civilizaţie", „Bucovina. Identitate, tradiţii, valori'', şi îşi
propune, în viziunea iniţiatorului - cercet. şt. drd. Vasile I. 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, modeme privitoare la valoarea propriului
patrimoniu, ca parte integrantă a patrimoniului european; - emergenţa modelelor
culturale paideice, energetice, integratoare în spaţiul fostei Bucovine istorice.
Cea dintâi manifestare ştiinţifică a Institutului „Bucovina" din anul 2013 se
desfăşoară la Hliboca/Adâncata, regiunea Cernăuţi (Ucraina), în 24 februarie.
Organizat în colaborare cu Centrul Bucovinean Independent de Cercetări Actuale
Hliboca/ Adâncata, Colocviul ştiinţific „Bucovina. Identitate, tradiţii, valori"
cuprinde în programul său trei părţi distincte. În prima parte, susţin referate: Vasile I. Schipor, Fotografi şi studiouri fotografice din Bucovina de altădată
(1862-1944); - Rodica Iaţencu, Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu, România interbelică în
imagini; - Ion Suceveanu, Nume de familie din satul Suceveni. Studiu; - Ovidiu Bâtă,
Bucovina şi bucovinenii în cuvânt şi imagine; - Marian Olaru, Un incident
diplomatic: expulzarea lui Nicolae Iorga din Bucovina; - Aurica Bojescu,
Perspectiva realizării în Ucraina a Legii despre politica de stat a limbilor.
Comunicările sunt urmate de dezbateri.
Partea a doua a programului cuprinde o proiecţie audio-video, Fotografi,
studiouri fotografice şi fotografii din Bucovina de altădată, pregătită şi prezentată
de Vasile I. Schipor şi Raluca-Irina Muscă.
Partea a treia a manifestării cuprinde, în tradiţia impusă în comunitatea
ştiinţifică din Bucovina de către Institutul „Bucovina" al Academiei Române, un
semnal editorial: - Periodicul „Analele Bucovinei" la aniversarea a două decenii de
la înfiinţarea Institutului „Bucovina" al Academiei Române: anul XIX, tomurile 1
(38) şi 2 (39), 2012 (Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu, Elena Pascaniuc, Vasile I.
Schipor); - Lansarea buletinului „Românii din Ucraina" (Aurica Bojescu).
Moderatorii manifestării ştiinţifice de la Hliboca/Adâncata, din regiunea
Cernăuţi, sunt Marian Olaru, directorul interimar al Institutului „Bucovina" al
Academiei Române, şi Aurica Bojescu, secretar executiv al Centrului Bucovinean
Independent de Cercetări Actuale, gazda reuniunii.
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Cea de a doua manitCstare ştiinţifică a Institutului „Bucovina" din 2013 este
Colocviul „Bucovina. Identitate, tradiţii, valori" şi se desfăşoară la sediul instituţiei
în ziua de 26 iunie 201), orele 10,00-15,00.
Prima parte a reuniunii cuprinde şase referate-impuls: - cercet şt drd. Vasile
I. Schipor. lnstit11t11I „ Bucovina" al Academiei Române şi societatea civilă.
Contribuţii la 11n nt'C'('.\'Clr hilanţ de parcurs; - cercet. şt. dr. Rodica Iaţencu,
Institutul „H11c01·i11a" şi proiectul Eurodreieck Augsburg - Cernăuţi - Suceava
1995, 1996. I YY 7;
cercel. şt. drd. Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu, Irina-Raluca
Muscă, Colahortiri al(' Institutului „ Bucovina" al Academiei Române cu biblioteci
de specialitate de /J<'slt' hotare; - cercet. şt. Elena Pascaniuc, Societăţile culturale,
modalitate de participare la viaţa publică în Bucovina; - cercet. şt. dr. Ovidiu Bâtă,
Contribuţia cercettitorilor de la Institutul „Bucovina" la Cursurile de vară ale
Universităţii Populare „lo11 Ni.\·tor" (1993-2012); - cercet. şt. dr. Marian Olaru,
Bucovina În perioada interhdicti - progres vs regres. Oameni şi instituţii culturale
în presa vremii.
După susţinerea referatelor-impuls urmează o dezbatere cu tema Institutul
„Bucovina" al Academiei Române şi societatea civilă. Contribuţii, probleme,
soluţii, noi oportunităţi, moderată de cercel. şt. drd. Vasile I. Schipor, secretarul
ştiinţific al instituţiei de la Suceava.
Cea de a treia parte a lucrărilor colocviului „Bucovina. Identitate, tradiţii,
valori" cuprinde un semnal editorial, în cadrul căruia sunt prezentate cărţi şi
periodice noi referitoare la Bucovina (2012, 2013): - Mihai Camilar, Calendarul
popular bucovinean: punte peste veacurile misterului existenţei, ediţia a II-a,
revăzută şi adăugită, Suceava. Editura Muşatinii, 2012, 386 p.; - Mihai Camilar,
Zona etnografică Dorna. Câmpulung Moldovenesc, [Fundaţia Culturală] Biblioteca
„Mioriţa", 2013, 512 p. + o hartă etnografică; - „Ghidul iubitorilor de folclor",
Suceava, nr. 2, 2012. Suceava. Editura Lidana, 2012, 200 p. (Elena Pascaniuc ); Andrei Corbea-Hoişie. Ion Lihaciu. Markus Winkler (editori), Prolegomene la un
dicţionar al presei ele limhci ~ermană din Bucovina istorică (1848-1940), Iaşi,
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza", 2012, 329 p. (Ştefăniţa-Mihaela
Ungureanu); - Mircea Irimescu, Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în
Bucovina (/ 862 2012). I.a 150 de ani, voi. I, Istoric şi realizări, Rădăuţi, Editura
Septentrion, 2012, 472 p.; Mircea Irimescu, Societatea pentru Cultura şi Literatura
Română În B11c01•ina (/862 2012). La 150 de ani, voi. II, Voluntariat bucovinean.
Membrii Societăţii, Rădăuţi, Editura Septentrion, 2013, 728 p. (Ovidiu Bâtă); Marian Palude, Ctitori de cultură şi spiritualitate ortodoxă. Arhierei, preoţi şi
monahi cărturari din ţinuturile Sucevei. Lexicon, Pătrăuţi [pe Suceava], Editura
Heruvim, 2012, 360 p. (Vasile I. Schipor); - Ion Ţiu, Istoria mişcării legionare,
1944-1968, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2012, 288 p. (Marian Olaru); Vasile Diacon, Secretul lui Polichinelle şi vechimea locuirii în Gura Humorului. O
necesară punere În temă, laşi, Editura Tipo Moldova, 2012, 76 p.; - Ioan-Paul
Valenciuc, Asociaţiunea clerului gr. or. din Bucovina (1898-1944), Iaşi, Editura
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Timpul, 2012, 354 p. + 6 p. cu facsimile şi reproduceri după fotografii; - Dr. Vladimir
de Repta, Scrieri, ediţie îngrijită şi studiu introductiv de diacon dr. Ioan-Paul Valenciuc,
Iaşi, Editura Timpul, 2012, 120 p.; - Prof. Vladimir de Repta, Introducere în cărţile
Testamentului Nou, ediţie îngrijită şi studiu introductiv de diacon dr. Ioan-Paul
Valenciuc, Iaşi, Editura Timpul, 2012, 200 p.; - pr. prof. dr. Ştefan Slevoacă,
Gânduri pentru intelectuali, Tipărită cu binecuvântarea Î.P.S. Pimen, Arhiepiscopul
Sucevei şi Rădăuţilor, Suceava, Editura Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor,
2013, 96 p. (Vasile I. Schipor).
Cea de a patra parte a reuniunii cuprinde câteva proiecţii cu subiect Bucovina: Laurence Salzmann, Last Jews of Rădăuţi 1974 to 1976. Ultimii evrei din Rădăuţi
1974-1976 (I sept. 2011, 5,11 min.) (Rodica Iaţencu); - Laurence Salzmann, Song
of Rădăuţi. Cântec din Rădăuţi, documentar despre evreii din Rădăuţi (1 aprilie
2009/15 oct. 201 O, 9,48 min.) (Rodica Iaţencu); - Paul Braşcanu, Drum de fier prin
praf de puşcă. 110 ani de la construirea liniei ferate Haina - Dorna Watra, pps
realizat şi postat pe Internet de Edgar Hauster, 12 mai 2013, 4,56 min. Selecţie,
pregătire şi prezentare a documentarului: Raluca-Irina Muscă, Vasile I. Schipor.
Iniţiator şi responsabil al proiectului este Vasile I. Schipor.
Cea de a treia manifestare ştiinţifică a Institutului „Bucovina" al Academiei
Române este Conferinţa internaţională „Bucovina şi bucovinenii în secolul al XX-iea.
Tradiţionalism şi modernitate", a XXI-a sesiune de referate şi comunicări ştiinţifice
a instituţiei.
Desfăşurată la Rădăuţi în perioada 24-25 octombrie 2013, în sala de
conferinţe de la Gerald's Hotel, reuniunea are în programul primei zile vernisarea
Expoziţiei „Bucovina în imagini în preajma Primului Război Mondial", organizată
de S. J. Suceava al Arhivelor Naţionale, moderator - Simona Palaghean, şef de
serviciu, şi prezentarea de comunicări.
Susţin comunicări în prima parte a zilei de 24 octombrie: - dr. Ortfried
Kotzian, fondator al parteneriatului tripartit germano-româno-ucrainean, Als vor
25 Jahren das Bukowina-lnstitut gegriindet wurde... Ober das Wechselspiel von
Politik, Wissenschafi und Kultur/Cu 25 de ani În urmă, când a fost înfiinţat
Institutul „ Bukowina "... Despre interdependenţa dintre politică, ştiinţă şi cultură,
comunicare trimisă organizatorilor şi prezentată de cercet. şt. drd. Ştefăniţa-Mihaela
Ungureanu; - dr. Alexandrina Cernov, m. o. al Academiei Române (Cernăuţi Ucraina), Preotul Constantin Morariu despre problemele limbii române În Bucovina; dr. Mugur Andronic, arheolog, Muzeul Bucovinei Suceava, Sistemul austriac de
forturi de la Gura Humorului; - cercet. şt. dr. Rodica Iaţencu, Institutul „Bucovina"
al Academiei Române, Parlamentari bucovineni în forul legislativ al României
Mari. Senatul, sesiunea 1919-1920; - cercet. şt drd. Mihaela-Ştefăniţa Ungureanu,
Institutul „Bucovina" al Academiei Române, Rose Ausliinder (1901-1988) - poeta
care a trăit în „patria cuvântului"; - dr. Ligia-Maria Fodor, consilier, Arhivele
Naţionale Bucureşti, Gimnaziile din Bucovina la începutul secolului al XX-iea între iniţiativă şi deziderat; - dr. Constantin Ungureanu, Institutul de Istorie al
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Academici <le ~liin\e a Republicii Moldova, Sistemul de învăţământ din Bucovina
la începutul .\"<'<'olului al XX-iea. Comunicările sunt urmate de dezbateri.
După masă. în partea a doua a zilei de 24 octombrie, susţin comunicări: dr. Alis Niculica. Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera", Suceava, Leon Goian (1843-1911)
şi primele reuniuni muzicale din Bucovina; - dr. Monica Dejan, muzeograf,
Complexul Muzeal Bucovina Suceava, Muzeele din Bucovina la sfârşitul secolului
al XIX-iea şi începutul secolului al XX-iea; - dr. Ilie Luceac, Cernăuţi (Ucraina),
Bucovina în amintirile scriitorului şi artistului plastic Partenie Masichievici (sfârşitul
secolului al XIX-iea - Începutul secolului al XX-iea); - dr. Bogdan Niculică,
muzeograf: Complexul Muzeal Bucovina Suceava, Despre activitatea arhivistică a lui
Josep Szomhathy În Bucovina. Cercetările lui din anii 1893 şi 1894.
După sustinerea comunicărilor au loc dezbateri, urmate de un semnal
editorial: Aurelian V. Chirilă, Prin cnut şi umilinţă, ediţie îngrijită, Cuvânt-înainte,
notă asupra ediţiei. note şi comentarii de dr. Marian Olaru, Studiu introductiv de
Vasile I. Schipor, Suceava, Editura Cygnus, 2013. Moderator al prezentării cărţii
este dr. Marian Olaru, director al Institutului Bucovina. Prezintă cartea: Oltea Iliuţ,
rudă apropiată a autorului şi deţinătoarea arhivei acestuia, Vasile I. Schipor,
secretar de redacţie al periodicului „Analele Bucovinei", cel care semnează studiul
introductiv al cărţii: Aurelian V. Chirilă (1917-1999), un autor aproape necunoscut
din „generaţia pierdută" a Bucovinei, p. XXIX-CV.
Ultima parte a lucrărilor din ziua de 24 octombrie cuprinde vizionarea
filmului documentar The Soviet story. Povestea sovietelor, scenariul şi regia Edvins
Snore, 2008, şi o dezbatere: Cunoaştere şi dialog intercultural. Moderator: Vasile
I. Schipor, secretar ştiinţific al Institutului „Bucovina" al Academiei Române.
În cea de a doua zi a Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Bucovina şi
bucovinenii în secolul al XX-iea. Tradiţionalism şi modernitate", 25 octombrie,
susţin comunicări: - cercet. şt. drd. Vasile I. Schipor, Institutul „Bucovina" al
Academiei Române, Cabinetele de lectură - forme de sociabilitate în Bucovina
istorică (li); - dr. Ion Filipciuc, Câmpulung Moldovenesc, W Eminowicz despre
Mihai Eminescu; - lector dr. Harieta Mareei-Sabot, Universitatea „Ştefan cel
Mare" Suceava, Copil-obiect, copil-subiect. Consideraţii istorice asupra statutului
juridic al copilului În Bucovina austriacă; - cercet. şt. Elena Pascaniuc, Institutul
„Bucovina" al Academiei Române, Valorificarea culturii tradiţionale În Bucovina
1900--1918 (li); - dr. Marian Olaru, Institutul „Bucovina" al Academiei Române,
Bucovina interbelică, istorie şi statistică; - cercet. şt. dr. Ovidiu Bâtă, Institutul
„Bucovina" al Academiei Române, Legislaţia silvică din Bucovina în perioada
1776-1918; - prof. drd. Ana-Gabriela Drahta, Colegiul Naţional „Eudoxiu
Hurmuzachi" Rădăuţi, Familia Flondor - apărătoare şi promotoare a limbii şi
culturii româneşti din Bucovina. Consideraţii.
După susţinerea comunicărilor, are loc un semnal editorial: „Analele
Bucovinei", Rădăuţi - Bucureşti, anul XX, nr. I (40), ianuarie - iunie 2013, 352 p.
(Rodica laţencu, responsabil de număr, şi Vasile I. Schipor, secretar de redacţie).
Semnalul editorial este urmat de dezbateri, concluzii şi propuneri privind
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activitatea de viitor. Sponsori ai Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Bucovina şi
bucovinenii în secolul al XX-iea. Tradiţionalism şi modernitate", a XXI-a sesiune
de referate şi comunicări ştiinţifice a Institutului „Bucovina" al Academiei
Române, sunt Egger Romania - sponsor principal, The Gerald's Hotel, Magic
Advertising SRL.
Dintre problemele aduse în discuţie, câteva trebuie menţionate: - „Analele
Bucovinei", una dintre puţinele reviste care mai apar în limba română, în această
parte a ţării, trebuie să-şi găsească posibilităţi mai mari de editare" şi noi forme de
pătrundere într-o comunitate ştiinţifică mai largă; pornind la drum în acelaşi timp
cu „Glasul Bucovinei", periodicul de la Rădăuţi s-a preocupat consevent pentru
„menţinerea demnităţii cuvântului scris", cercetătorii Institutului „Bucovina" al
Academiei Române oferind şi astăzi în provincia noastră, prin astfel de manifestări,
speranţa robustă pentru un „drum lung şi vecinătate rodnică, folositoare", cu
încredere în colaborarea competitivă şi în regăsirea „bucuriei de a restabili
legăturile fireşti cu Societatea pentru Cultură", printr-un parteneriat modern şi o
largă viziune asupra viitorului nostru comun (dr. Alexandrina Cernov, m. o. al
Academei Române); - colaborarea Rădăuţi - Chişinău trebuie să cuprindă,
instituţional, şi o colaborare între Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe din
Republica Moldova şi Institutul „Bucovina" al Academiei Române (dr. Constantin
Ungureanu); - în colaborarea tripartită germano-româno-ucraineană, Institutul
„Bucovina" al Academiei Române a rămas „cel mai vocal institut", iar relaţiile de
parteneriat între Universitatea „Ştefan cel Mare" Suceava şi Institutul „Bucovina"
ar putea deveni emblematice pentru noua regiune de dezvoltare a ţării care se
prefigurează (prof. univ. dr. Ştefan Purici); - se impune ca timpul destinat
comunicărilor să fie de 15-20 minute, iar programul să aloce un spaţiu mai generos
pentru dezbaterile vii, aplicate; în mod surprinzător, la închiderea lucrărilor au
lipsit concluziile şi propunerile pentru activitatea de viitor, bogata experienţă a
Institutului acumulată în cele două decenii de activitate, nefiind valorificată şi
valorizată în mod corespunzător; şi sub aspectul întocmirii programului de
activitate, cu rigoare şi atenţie la toate detaliile importante, se impune ca
organizatorii să depăşească soluţiile facile, provincialiste, învăţând din modelul
oferite de alte instituţii similare din România (cercet. şt. drd. Vasile I. Schipor); în pofida recesiunii economice a României, nu trebuie ignorate cercetarea de teren,
stagiile de cercetare sistematică în biblioteci şi arhive desfăşurate în mari centre
culturale ale ţării (Cluj-Napoca, Iaşi, Bucureşti) şi peste hotare (Cernăuţi, Lvov,
Cracovia), fără a neglija însă teme mai puţin frecventate, dar importante pentru
cercetarea ştiinţifică, precum recensămintele populaţiei din Ruthenia Roşie (dr. Ion
Filpciuc); - memoriile au o importanţă aparte pentru cunoaşterea istoriografică şi
trebuie identificate şi valorificate toate manuscrisele inedite aflate încă în arhive
(dr. Alexandrina Cernov); - în activitatea de editare a lucrărilor rămase în
manuscris trebuie respectate cu o rigoare dusă până la acribie toate cerinţele
ştiinţifice, în operaţiunile de pregătire pentru tipar stabilirea cu fidelitate a textului
de bază fiind obligatorie (cercet. şt. Vasile I. Schipor); - sesiunile ştiinţifice pe care
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le organi1e111:\ Institutul „Bucovina" al Academiei Române sunt contribuţii
valoroase ~i utile pentru românii de la Cernăuţi, în mod deosebit în câteva domenii:
cercetările de istoric recentă, orientarea către cercetarea activităţii unor personalităţi,
alcătuirea de monografii etc. (dr. Alexandrina Cernov); - studierea oportunităţii unui
proiect prin care sl'l se facă o sinteză a elementelor identitare ale locului, proiect
care să tic tinali1at prin realizarea unui CD ori DVD, destinat media, pentru a ne
promova o mai bunQ cunoaştere (prof. Victor Iosif); - o parte a comunităţii
româneşti din regiunea Cernăuţi nu este susţinută de către România, prin
nefinantarca Salonului de carte românească tradiţional şi a periodicului trimestrial
de istoric şi cultunl „Glasul Bucovinei"; înfiinţarea unui lectorat de limba română
la Cernăuti; din păcate. la Cernăuţi, ne cantonăm în continuare în limitele celor
patru sărbători ;111ualc şi tot numai prin „discursuri patriotice" (Alexandrina
Cemov, 111. o. al Academici Române); - o mai bună cunoaştere a legislaţiei în
vigoare în oril:c activitate de organizare a cercetării ştiinţifice, în aşa fel încât să
facem cât mai multe lucruri cu mai puţini bani; - orientarea activităţii de cercetare
ştiinţifică spre proiectul în echipă, cu finanţare europeană, mai cu seamă în cadrul
proiectelor transfrontaliere (dr. Lucia Olaru Nenati).
Cca de a patra manifestare ştiinţifică a Institutului „Bucovina" al Academiei
Române este Colocviul „Bucovina. Carte, cultură, civilizaţie'', care se desfăşoară în
ziua de 18 decembrie 2013, între orele 9,30 şi 15,30, la sediul instituţiei din Calea
Bucovinei, nr. 9, Rădăuti.
În prima parte a colocviului sunt prezentate şase referate-impuls: - cercet. şt.
dr. Marian Olaru, „ Bucovina intens culturală". Imagini de epocă - Epaminonda
Bucevschi (1843-1891 ); - cercet. şt. dr. Rodica Iaţencu, Bucovina şi problemele
reintegrării. Â!.pecte culturale; - cercet. şt. drd. Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu,
Presa de limbă germană din Bucovina după anul 1918. Consideraţii generale; cercet. şt. dr. Ovidiu Bâtă, Case naţionale din Bucovina; - cercet. şt. Elena
Pascaniuc, Basmul cu minciuni versus lumea ca bun simţ; - cercet şt. drd. Vasile I.
Schipor, Romanul „ Prin cnut şi umilinţă" al lui Aurelian V. Chirilă - frescă a
societăţii din Bucovina surprinse într-un moment dramatic: invazia sovietică din
iunie 1940.
După susţinerea referatelor-impuls are loc o dezbatere tematică: „ Bucovina
intens culturală''. Imagini de epocă. Moderator este dr. Marian Olaru, directorul
interimar al instituţiei.
Partea a treia a colocviului cuprinde un semnal editorial, în cadrul căruia sunt
prezentate noi apariţii editoriale referitoare la Bucovina : - „Surâsul Bucovinei",
revistă de istorie, literatură şi umor editată de Cenaclul „Nectarie" din VamaSuceava, anul I, nr. 3, septembrie 2013, 40 p.; - Vasile Diacon, Stulpicanii şi
împrejurimile la 525 de ani de atestare documentară, Iaşi, Editura Pim, 2013, 964 p.;
- Vasile Diacon, Mitropolitul Nectarie Cotlarciuc şi vremea sa, Iaşi, Editura Pim,
2013, 512 p.; - Vasile-Marius Ţibulcă, Nectarie Cotlarciuc, arhiepiscop al Cernăuţi/or
şi mitropolit al Bucovinei, Cu un Cuvânt-înainte de prof dr. Ion Vicovan, Iaşi,
Editura Pim, 2013, 160 p.; - Taţiana Vlad-Guga, Fugiţi de urgia bolşevică.
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Mărturiile autoarei şi ale altor refugiaţi din vechea Bucovină, Bucureşti, Editura
Christiana, 2013, 270 p.; - Paul Braşcanu, Drum de fier prin praf de puşcă, Ediţie
revizuită şi adăugită, Iaşi, Editura Stef, 2012, 716 p. (Vasile I. Schipor); - Ion
Popescu-Sireteanu, Chestionar păstoresc, Piteşti, Editura Tiparg, 2013; - Aurel
Prepeliuc, Lăzile de zestre din patrimoniul etnografic al Muzeului Bucovinei.
Catalog, Suceava, Editura „Karl. A. Romstorfer", 2012 (Elena Pascaniuc); Ştefan Purici, Dumitru Vitcu (coordonatori), Crezul istoriei. In honorem prof univ.
dr. Mihai /acobescu la 75 de ani, Iaşi, Editura Junimea, 2013 (Rodica Iaţencu).
Ultima parte a manifestării cuprinde, în formatul deja consacrat în viaţa
ştiinţifică a Institutului „Bucovina" al Academiei Române, câteva proiecţii: „Surâsul Bucovinei'', revistă de istorie, literatură şi umor editată de Cenaclul
„Nectarie" din Vama-Suceava, anul I, nr. 4, noiembrie 2013, 42 p. (varianta
digitalizată a periodicului); - Elisabeta, prima regină a României, pps; - Mari
biblioteci ale lumii, pps (Vasile I. Schipor, Irina-Raluca Muscă).
Colocviul ştiinţific „Bucovina. Carte, cultură, civilizaţie" se încheie cu
prezentarea unor concluzii: observaţii pe marginea desfăşurării manifestărilor
organizate de Institutul „Bucovina" în 2013 şi propuneri privind îmbunătăţirea
vieţii ştiinţifice interne din anul următor.
Manifestările ştiinţifice al Institutului „Bucovina" al Academei Române
reuşesc să susţină viaţa proprie şi a comunităţii ştiinţifice regionale numai în
măsura în care fiecare iniţiator de proiect şi fiecare cercetător, dar şi celelalte
componente ale infrastructurii sale înţeleg modernitatea şi imperativele modernizării, stimulând libertatea de exprimare, creativitatea, originalitatea, spiritul critic şi
nevoia continuă de inovare şi progres, lucrând consecvent, în primul rând, pentru
păstrarea activităţii de cercetare ştiinţifică în rosturile ei fireşti, precum şi pentru
continua modernizare a discursului, prin participarea masivă la dezbaterile
istoriografice din marile centre ştiinţifice contemporane din ţară şi de peste hotare.

Vasile I. Schipor
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(Zusammenfassung)'

Der Priester und Universitătsprofessor Petru Rezuş, geb. am 22. Juni 1913 in
Radautz, besuchte die Kurse der Fakultăt flir Theologie - damals eine der
hochstbewerteten rumănischen Institutionen - und gleichzeitig die Kurse der Fakultiit
flir Philologie an der Universităt Czemowitz. Die vorliegende Studie prăsentiert die
Umstănden, unter denen der junge Radautzer Theologe, der sich einen universităren
Laufbahn wiinschte, die Bukowina 1938 verliess. Im September desselben Jahres wurde
er zum Professor an dem Lehrstuhl flir Dogmatische und Apologetische Theologie der
Theologischen Akademie in Caransebeş genannt. Mehr als eine Jahrzehnt spăter kam er
in die Bukowina wieder, um Theologie an der nach Suczeawa „gefliichteten"
Theologiefakultăt zu unterrichten. 1949 zog er nach Bukarest um, wo er bis 1974 an der
dortigen Theologiefakultăt als Professor und auch als Schiftsteller (theologische
Studien, Artikel und Biicher) tătig war. Nach seiner Pensionierung beschăftigte sich
Petru Rezuş mit der Literatur. Er veroffentlichte 5 Gedichtbănde und einige
Volksliederbănde. Er iibersetzte alle Soneten von Shakespeare (1992), schrieb auch
Kindergeschichten, Romane und ein Buch liber die Geschichte der Stadt Radautz. Er
starb am 7. Mai 1995 in Bukarest.
Schliisselwilrter und -ausdriicke: Bukowina, Radautz, Petru Rezuş,
Theologiefakultiit, Universitiit Czemowitz, Theologische Akademie Caransebeş,
Bukarester Universităt, Dichter, Prosaschriftsteller, Folklorist, Memoirenschreiber.

Părintele

profesor universitar Petru Rezuş s-a născut în 22 iunie 1913, la
în familia cu patru copii (Cristofor - a studiat la Academia Militară şi a
fost ofiţer de carieră; Petru - viitorul teolog şi profesor universitar; Gheorghe - a
urmat o şcoală silvică, devenind tehnician forestier; Ana) a lui Alexiu şi Domnica
Rezuş, părinţi care s-au străduit să le dea copiilor lor o educaţie superioară şi de la
care Petru „a moştenit o făptură plăcută şi o nobleţe înnăscută, care te cucerea de la
Rădăuţi,

'Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.

Analele Bucovinei, XXI, 1 (42), p. 309-315,

Bucureşti,

2014
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prima vedere. Vorbea potolit, fără gesturi primare, şi nu putea jigni sau refuza pe
cineva" 1•
Petru Rezuş a urmat şcoala primară în Rădăuţi, între anii 1920 şi 1924, apoi a
frecventat, „foarte reg[ulat]" 2, cele şapte clase gimnaziale ale Liceului de băieţi
„Eudoxiu Hurmuzachi" din acelaşi oraş, în perioada 1924-1931.
Viitorul profesor teolog şi-a început pregătirea de specialitate la Facultatea de
Teologie - una dintre cele mai titrate instituţii de învăţământ românesc la acea dată şi, în paralel, la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Cernăuţi
( 1931-1935). Licenţa în teologie a obţinut-o în 1935, cu calificativul „Distincţie".
Ulterior, a urmat un curs universitar de limbă engleză, cu prof. dr. Irina Balmoş. În
1935, fiind încă student teolog, a fost ales şi preşedinte al societăţii studenţeşti
„Academia ortodoxă". La Facultatea de Litere, îndrumător pentru teza de licenţă,
susţinută în 1937, i-a fost profesorul Leca Morariu. Rememorând acele vremuri,
Petru Rezuş nota: „Teza de licenţă la Leca Morariu a fost cea mai grea. Eram în
Cernăuţi. Am colindat totul, apoi am mers pe drumurile lui «fugare» acasă, prin
oraşul Siret şi am aflat ştiri interesante de la prof. Nicodim lţcuş. Au urmat anii de
întoarcere la Cernăuţi, plecarea în Transilvania, trecerea prin „Poiana Cucului" în
Muntenia, Giurgiu, teatrul, Viena. Le-am descris pe larg în teza de licenţă, apoi am
ţinut-o până în acest an, premergător lui 1989, când am prezentat manuscrisul
întreg Editurii Ion Creangă, sub titlul O copilărie nepereche" .
Educaţia teologică Petru Rezuş şi-a desăvârşit-o prin doctoratul în teologie,
obţinut magna cum laudae la Universitatea din Cernăuţi, în 12 aprilie 19374, sub îndrumarea profesorului de dogmatică Vasile Loichiţa. Teza de doctorat, Dezvoltarea
1
Pr. dr. Gh. I. Drăgulin, Părintele Petru Rezuş, un apologet de seamă, în „Ziarul Lumina", joi,
31 martie 2011, accesat la adresa: http://ziarullumina.ro/documentar/parintele-petru-rezus-unapologet-de-seama (23.05.2014).
2
Cf. Matricola elevilor publici a Liceului de băieţi „Eudoxiu Hurmuzachi", anul şcolar
1930/1931, voi. II, clasa a VII-a, nr. inv. 14.
3
Fragment dintr-o scrisoare din data de 27 aprilie 1988, Bucureşti, adresată lui Artur Silvestri,
publicată de acesta în: Artur Silvestri, Vremea seniorilor, voi. I, Scrisori de altădată de la ierarhi şi
cărturari bisericeşti (1984-1989), Bucureşti, Carpathia Press, 2004, p. 97. Volumul a fost accesat la
adresa: http://archive.org/stream/ArturSilvestri-VremeaSeniorilorVol.I 21.05.2014).
4
Autorii articolelor şi profilelor critice dedicate, de-a lungul timpului, teologului şi scriitorului
Petru Rezuş şi publicate în dicţionare sau în diverse reviste, menţionează ani diferiţi (1936, 1937,
1938) de susţinere a doctoratului. În lipsa documentului original, am optat pentru anul 1937, an care
este indicat de majoritatea autorilor. Vezi: Marian Popa, Dicţionar de literatură română
contemporană, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Albatros, 1977, p. 474; Emil Satco, Ioan Pânzar,
Dicţionar de literatură. Bucovina, Suceava, 1993, p. 192-194; Dicţionarul general al literaturii
române, Literele P/R, voi. 111, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2006, p. 628; Iordan Datcu,
Dicţionarul etnologilor români, ediţia a 111-a, revăzută şi mult adăugită, Bucureşti, Editura
Saeculum I. O., 2006, p. 764; Pr. prof. univ. dr. Gheorghe I. Drăgulin, Părintele Petru Rezuş,
un apologet de seamă, în Ziarul Lumina, 31 martie 2011, ediţie electronică accesată la
adresa: http://ziaru 11 um ina. ro/documentar/parintele-petru-rezus-un-apologet-de-seama, (23 .05.2014)
10; Pr. dr. Nicolae Cojocaru, Preotul profesor Petru Rezuş, teolog şi scriitor, în „Lumina de
duminică", 8 decembrie 2013, edi\ie electronică accesată la adresa: http://ziarullumina.ro/biografiiluminoase/preotul-profesor-petru-rezus-teolog-si-scriitor (26.05.2014 ).
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dogmatică 5 , a fost tipărită un an mai târziu. Atât în timpul pregătirii doctoratului, cât
şi după aceea, a urmat stagii de pregătire la universităţile romano-catolice şi protestante din Strasbourg, Oxford, Cambridge şi Viena (septembrie 1935 - aprilie 1937;
aprilie 1937 - septembrie 1938, din nou la Strasbourg), pentru specializările psihologie,
filozofie, teologia fundamentală şi dogmatică, beneficiind de burse de studiu6 •
În ciuda faptului că-şi dorea o carieră universitară, iar pregătirea foarte
serioasă l-ar fi recomandat pentru învăţământul universitar încă de la revenirea în
ţară, în loc să fie numit profesor, Petru Rezuş a fost hirotonit preot de mitropolitul
Visarion Puiu, la 9 aprilie 1938, iar la 1 august 1938 a fost numit preot paroh la
Storojine( În studiul evocator Preotul Petru Rezuş (1913-1995). O sută de ani de
la naştere, prin care Lucian Zenoviu Bot îşi propune (subtextual) să înlăture
„impresia ambiguă, de fragmentare" 8 pe care o identifică - pe bună dreptate -, în
studiile anterioare dedicate lui Petru Rezuş, autorul reuşeşte să clarifice mai multe
date, întâlniri şi evenimente din viaţa preotului şi profesorului bucovinean. Lucian
Zenoviu Bot prezintă şi împrejurările în care tânărul teolog rădăuţean, aspirant la o
catedră universitară, alege să părăsească Bucovina, în 1938: „Misiunea la care a
fost chemat Rezuş nu era tocmai uşoară, întrucât Storojineţul se transformase, la
acea vreme, într-un centru al mişcării legionare. Nu surprinde că, nemulţumit de
parohie şi de situaţia tensionată pe care a trebuit să o gestioneze aici, dar şi pentru
că îşi dorea o profesie academică, Petru Rezuş a hotărât să părăsească Bucovina în
toamna anului 1938"9 • S-a bucurat atunci de sprijinul profesorului Vasile Loichiţa,
la a cărui recomandare a fost acceptat, la 13 septembrie 1938, ca profesor suplinitor
la Catedra de Teologie dogmatică şi Apologetică a Academiei Teologice din
10
Caransebeş, unde a devenit profesor definitiv în 1 decembrie 1944 •
În deceniul petrecut la Caransebeş, activitatea din învăţământul superior a
fost completată de o bogată activitate de cercetare teologică şi de publicistică. Petru
11
Rezuş a tipărit, între 1939 şi 1947, numeroase studii, articole şi cărţi apreciate şi

Petru Rezuş, Dezvoltarea dogmatică, Cernăuţi, Institutul de Arte grafice „Glasul Bucovinei",
1938, 143 p.
6
Burse obţinute din partea Fondului Religionar al Mitropoliei Bucovinei, care avea prevăzut în
Regulamentul de funcţionare întreţinerea şcolilor teologice, a celor confesionale, acordarea de burse
pentru elevii şi studenţii nevoiaşi. Vezi şi: Sorin Toader Clipa, Fondul bisericesc al Bucovinei şi
lichidarea lui (1948-1949), Suceava, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare", 2006, p. 32, 52.
7
Lucian Zenoviu Bot, Preotul Petro Rezuş (1913-1995) O sută de ani de la naştere, în
,,Altarul Banatului". Revista Arhiepiscopiei Timişoarei, Arhiepiscopiei Aradului, Episcopiei Caransebeşului,
anul XXIV (LXIII), serie nouă, nr. l 0-12, octombrie - decembrie 2013, p. 93.
8
Ibidem, p. 92.
9
Ibidem, p. 93-94.
10
ibidem, nota 15, p. 94.
11
Cele mai importante lucrări: Tradiţia dogmatică şi ortodoxă, Caransebeş, 1939; Aspecte
soteriologice, Caransebeş, 1939; Aghiologia ortodoxă, Caransebeş, 1940; Despre Duhul Sfânt, Sibiu,
1941; Curs de Teologie Fundamentală, Caransebeş, 1942; Axiologia Teologiei Fundamentale,
Caransebeş, 1943; Sfiinţa mărturisitoare de Dumnezeu, Caransebeş, 1944; Argumente microfizice
pentnt dovedirea existenţei personale a lui Dumnezeu, Caransebeş, 1944; Problematica Teologiei
Fundamentale, Caransebeş, 1943; Introducere în Teologia Dogmatică, Caransebeş, 1946; Teologia
ortodoxă contemporană, Timişoara, 1989, Domnul Iisus Hristos, Bucureşti, 1994.
5
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în perioada actuală drept importante scnen cu conţinut teologic, „cu o solidă
fundamentare bibliografică", care „inspiră cititorului o stare de bucurie şi pace
12
lăuntrică" • Într-un studiu din 1991, ce prefigura o istorie a teologiei ortodoxe
române, preotul profesor Gh. I. Drăgulin face observaţia că, în lucrările sale,
teologul Petru Rezuş transpune ceva din „spiritul clasic al şcolii teologice
cemăuţene, după care superioritatea poziţiei ortodoxe reiese mai mult din
afirmaţiile cercetătorilor decât din realităţile organice şi spirituale pe care le
13
prezintă" • Atât cărţile şi studiile, cât şi cursurile profesorului teolog Petru Rezuş
au fost apreciate în epocă, dar şi în prezent, pentru ineditul problematicii analizate,
a clarităţii expunerii, pentru subtilitatea şi eleganţa exprimării. Profesorul Rezuş are
meritul de a fi tipărit primul curs de Teologie fundamentală ( 1942) şi primul
manual de aghiologie ( 1940), ulterior publicând studii importante de bizantinologie,
istoria dogmelor religioase şi morală.
Din 1940, Petru Rezuş a fost, pentru scurt timp şi profesor în învăţământul
secundar, a predat limba latină la Liceul „Traian Doda" (1940-1942). Anul 1943
înseamnă şi alte angajamente: profesor suplinitor la Şcoala de cântăreţi a eparhiei,
bibliotecar al Academiei teologice, iconom stavrofor 14 •
Un an mai târziu, din ianuarie 1944, este redactorul-şef al primei serii a
revistei teologice „«Altarul Banatului». Revistă de zidire sufletească şi de ştiinţă
15
teologică a eparhiei Caransebeşului" , publicaţie ctitorită de episcopul Veniamin
Nistor al Caransebeşului. Revista, cu o ţinută grafică de excepţie şi cu o apariţie de
şase numere pe an, publica atât studii de teologie, cât şi articole de popularizare.
Publicaţia se dorea a fi „emblema teologiei caransebeşene", astfel că majoritatea
studiilor, a articolelor, a medalioanelor biografice, a comentariilor, a recenziilor şi
a notelor bibliografice erau publicate de către profesorii de la Academia teologică
din Caransebeş, altele de către clerici din ~aratul administrativ eparhial, de preoţi
simpli sau de intelectuali bănăţeni laici 1 • În primele numere ale periodicului,
Rezuş a publicat două articole critice, „de atitudine" împotriva cărţii lui Lucian
Blaga, Religie şi Spirit 17 , articole care au provocat o polemică destul de dură cu
scriitorul, încheiată printr-un proces de calomnie intentat de Blaga tânărului, pe
atunci, teolog. Episodul, ca şi amintirea lui Rezuş despre acesta, sunt relatate pe
larg de Lucian Zenoviu Bot în studiul său evocator.
12
Dumitru Abrudan, Pr. prof univ. dr. Petru Rezuş - la centenarul naşterii, în «Altarul
Banatului». Revista Arhiepiscopiei Timişoarei, Arhiepiscopiei Aradului, Caransebeşului, anul XXIV
(LXIII), serie nouă, nr. 10--12, octombrie - decembrie 2013, p. 46.
13
Gheorghe I. Dragulin, Teologi români de seamă din prima jumătate a veacului al XX-iea, în
„Studii teologice", seria a II-a, anul XLIII, nr. 4, iulie - august 1991, pag. 64-83. Accesat în data de
29 mai, orele 13, la adresa electronică: http://ortodoxie.trei.ro/istoric/form_pop_rom/8g_teologi_romani_
de seama din_primajumatate a veacului al xx-lea.html.
14
Lucian Zenoviu Bot, ;;rt~ cit., p. 9S. 15
Despre evoluţia revistei pe parcursul celor trei serii ale sale, vezi: Florin Dobrei, Revista
teologică „Altarul (Mitropolia) Banatului" (1944-1947; 1951-2011) - repere monografice, ClujNapoca - Timişoara, Editura Învierea a Mitropoliei Banatului, 2013, 719 p.
16
http://mitropolia-banatului.ro/istoricul-revistei-altarul-banatului%E2%80"/o9D/. Accesat 29.05.2014.
17
Lucian Blaga, Religie şi spirit, Sibiu, (f. ed.), 1942.
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Revista „Altarul Banatului" (prima serie) şi-a încetat apariţia în 194 7.
În acelaşi an şi părintele profesor Rezuş pleacă din Caransebeş, fiind solicitat
să predea Dogmatica - „printr-o fericită conjunctură a destinului", cum remarcă
Lucian Zenoviu Bot în studiul citat -, la Facultatea de Teologie a Universităţii din
Cernăuţi, aflată în refugiu la Suceava. Aici a funcţionat ca profesor şi prodecan
până la desfiinţarea de către regimul comunist a acestei instituţii emblematice
pentru Bucovina, la 2 decembrie 1948.
Petru Rezuş a fost încadrat, din 1949, profesor la aceeaşi specialitate, în
cadrul Facultăţii de Teologie din Bucureşti (pe atunci, Institutul Teologic
Universitar) şi numit director de studii al acestei instituţii (1949-1953). Vreme de
încă un sfert de veac s-a dedicat slujirii la catedră.
A contribuit şi la înfiinţarea revistei „Ortodoxia", unde a fost redactor, în
aceeaşi calitate sprijinind şi periodicul „Studii teologice". A continuat să scrie
lucrări de specialitate şi să publice în foarte mult reviste. A colaborat cu studii,
articole de istorie, predici, cronici, recenzii în „Revista Teologică" din Sibiu, la
revistele centrale bisericeşti şi ale mitropoliilor. De asemenea, a colaborat şi la
Calendarul „Credinţa" (Detroit, SUA) şi la „Vestitorul canadian" (Ontario,
18
Canada) •
Ca recunoaştere a rolului său în dezvoltarea Bisericii Ortodoxe Române şi a
relaţiilor ei cu celelalte biserici europene, în anul 1972 părintele Petru Rezuş a
făcut parte din delegaţia Bisericii Ortodoxe Române, formată din Patriarhul
Justinian, Mitropolitul Nicolae al Banatului şi episcopul-vicar Antonie Ploieşteanu,
care a întreprins o vizită în Belgia, fiind primită şi de regele Baudoin al Belgiei 19 •
Petru Rezuş s-a pensionat la 61 de ani, în 1974, iar autorii articolelor care
i-au fost dedicate în 2013, la centenarul naşterii, în revista „Altarul Banatului", pe
care acesta a condus-o ca redactor-şef în primii trei ani de existenţă, remarcă faptul
că retragerea sa din învăţământ a fost ca „urmare a unor presiuni exercitate asupra
lui", profesorul renunţând „la orice contact cu mediul academic teologic
bucureştean".

În ciuda acestui lucru, generaţii de teologi la a căror formare profesională şi
a contribuit profesorul îl evocă cu recunoştinţă; şi merită amintit aici că,
la rândul lui, Petru Rezuş se mândrea cu studenţii şi doctoranzii pe care îi avusese:
„Ca profesor la şcolile eclesiastice, i-am avut elevi pe scriitorul meu iubit Petru
Vintilă şi pe Mitropolitul Nicolae Corneanu al Banatului, ca profesor universitar
i-am avut studenţi şi doctoranzi pe Dan Zamfirescu, Virgil Cândea, Alexandru
Duţu, Antonie Plămădeală, Nestor Vomicescu, Ştefan Pârvu, Mihai Vlasie şi pe
spirituală

mulţi alţii" 20 .
A mai publicat articole în: „Candela'', „Credinţa", „Foaia Diecezană", „Biserica Ortodoxă
„Studii Teologice'', „Ortodoxia", „Glasul Bisericii", „Mitropolia Moldovei şi Sucevei",
„Mitropolia Olteniei", „Mitropolia Banatului" etc.
19
http://ziarullumina.ro/memoria-bisericii/mai-1972-vizita-patriarhului-justinian-belgia. Accesat în
data de 28.05.2014.
20
Scrisoare datată „Bucureşti, 12 septembrie 1987''. Vezi: Artur Silvestri, op. cit.
18

Română",
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După încheierea activităţii didactice, Petru Rezuş s-a avântat, din nou, pe terenul
literaturii, după treizeci de ani de la debutul lui literar, petrecut în anii studenţiei.
A debutat în 1935, publicând în „Almanahul literar-cultural" al Societăţii
studenţilor în teologie „Academia ortodoxă" de la Universitatea „Regele Ferdinand
I" din Cernăuţi. Zece ani mai târziu, el publică, într-o altă revistă cernăuţeană,
„Revista Bucovinei", proză şi versuri. Colaborarea lui Petru Rezuş la periodicul
„Revista Bucovinei" începe când această revistă era deja „în pribegie", fiind
tipărită la Timişoara din aprilie 1944 până la momentul încetării apariţiei. Rezuş
1
publică în nr. 5, din mai 1944, Bejenirea Rădăuţiului2 , un fragment din romanul
Târg bucovinean, rămas în manuscris; îi mai apar poezia Spre altă lume 22 şi
articolele Mormintele voievodale din Bucovina 23 şi Drumuri rădăuţene 14 • E curios,
însă, că mult mai târziu, Rezuş afirma 25 că debutul său, ca poet cel puţin, a avut loc
în „Naţiunea'', revista condusă de G. Călinescu, cu poezia Astral. Apropierea şi
admiraţia faţă de renumitul profesor şi critic literar, care „fascina ca un şarpe", şi la
prelegerile căruia participa, lăsându-se sedus de „deducţiile superbe, cuvintele (ce)
se-ncătuşau de la sine", e posibil să-l fi determinat pe Rezuş să-şi considere poezia
apreciată de acesta, drept adevăratul debut.
Poetul Petru Rezuş şi-a pus semnătura pe primul din cele cinci volume de
versuri, Poeme 26 , la ~aizeci de ani, după ce „s-a cheltuit generos pe varii fronturi,
iscând controverse"2 • Cu o poezie elegiacă, de factură clasică, poetul - ,,rapsod
care cântă în asfinţit" (O, nu căuta), este un însingurat plecat în căutarea „ţării de
vis": „Până la marginea cuvintelor am ajuns/şi n-aud chemări de afară./Supus
neîmplinirii, drumul ascuns/a trecut pe lângă o primăvară/Ide cântec. Nu văd
înainte/nicio ţară de vis şi mă întorc înapoi./Numai exilul total în cuvintele singura
cale spre cântece noi" (Exil). Cu un aer de „om vechi" - remarca George Muntean-,
el împărtăşeşte cititorului ultima dorinţă: „Vreau lumea să fie, după amurgu-mi,
senină". Alcătuindu-i profilul critic în antologia dedicată poeţilor bucovineni,
criticul timişorean Adrian Dinu Rachieru scrie: „Gândită sub zodia seninătăţii,
poezia lui Petru Rezuş, onorabilă pe alocuri, vrea să împrăştie spaimele ce bântuie
fiinţa noastră trecătoare, aşa că încheierea vine previzibil: «lină e ora întoarcerii
tale-n surghiunul de lut»" 28 •

În „Revista Bucovinei", Cemăuti -Timişoara, anul III, nr. 5, mai 1944, p. 187-189.
Ibidem, nr. 7, iulie 1944, p. 256.
23
Ibidem, nr. 8, august 1944, p. 265-269.
24
Ibidem, nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1944, p. 345-348.
25
În Artur Silvestri, op. cit.: „Prima mea poezie a fost apreciată de G. Călinescu şi publicată în
„Natiunea", anul I, nr. 225, 17 decembrie 1946, p. 2, AstraI" (scria Petru Rezuş în scrisoarea din 10 mai
1987); „mă refer ( ... ) la legăturile mele literare cu G. Călinescu (la „Natiunea" căruia am debutat),
precum la avatarurile vietii mele ... ", (mărturisea P. Rezuş în scrisoarea din 12 septembrie 1987).
2
Petru Rezuş, Poeme, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1973. Au urmat: La vaduri
devreme, Bucureşti, Editura Minerva, 1974; Trecere înaltă, Bucureşti, Editura Cartea Românească,
1976; Vama de aur, Bucureşti, 1977; Pe aripi, Bucureşti, f. ed., 1987.
27
Adrian Dinu Rachieru, Poeţi din Bucovina (Seleqie, studiu introductiv şi profiluri critice),
Timişoara, Editura Helicon, 1996, p. 3 74.
28
Ibidem, p. 375.
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Activitatea de folclorist a lui Rezuş, începută sub îndrumarea lui Leca Morariu
la Cernăuţi şi continuată la Caransebeş, prin culegerea de cântece, poveşti şi proverbe
din Banat, a stat în atenţia a doi specialişti în domeniu 29 , după apariţia volumului
30
Dochiţa împărătiţa. Basme şi poezii populare din Ţara de Sus ; se întâlnesc aici
texte despre care scriitorul menţionează că au fost culese între 1931 şi 1948 din
ţinutul Rădăuţilor, Suceava, Câmpulung Moldovenesc. Volumul cuprinde 28 de
poveşti, şapte legende, 13 balade şi nouă texte specifice obiceiurilor tradiţionale.
Culegătorul urmează o metodă proprie de culegere, „metoda cristalizării"; aceasta
presupune o notare din memorie a celor auzite de la informatori, notare în care
intervine talentul culegătorului. Dar cum reproducerea textelor din memorie este
specifică secolului al XIX-iea şi nu mai intră demult în „uzanţele modeme ale
metodologiei ştiinţifice de culegere a folclorului" 31 , Dochiţa împărătiţa, carte în care
culegătorul-autor s-a străduit să reformuleze în stilul propriu cele mai multe dintre
textele poetice, este considerată de Ovidiu Bîrlea „în loc de o colecţie de folclor
autentic, o compilaţie care întrece modelul antonpannesc, reluat după un veac" 32 . Mai
mult de atât, remarcă Iordan Datcu, culegătorul nu a fost interesat nici de
chestionarea unor informatori autentici, multe dintre piesele reţinute de P. Rezuş
fiindu-i comunicate acestuia de învăţători, preoţi, studenţi, mici funcţionari, chiar
scriitori (Eusebiu Camilar, Traian Chelariu) şi folclorişti (Lucian Costin).
Mai important este volumul de proverbe şi zicători Dacă poţi râde, să râzi 33 ,
care conţine o riguroasă selecţie, de aproape 2 OOO de texte culese din Banat, din
totalul celor 8 OOO de texte paremiologice adunate între 1938 şi 194 7 din Bucovina,
Moldova, Maramureş, Muntenia, Dobrogea. Restul colecţiei de proverbe şi zicători
a rămas în manuscris.
În perioada petrecută la Caransebeş, Petru Rezuş afost apropiat de folcloriştii
Lucian Costin şi George Cătană, cărora le-a dedicat, în 1979, volumul Făt-frumos
cel Luminos.
Scriitorul Petru Rezuş a publicat versuri şi proză memorialistică în reviste literare
şi volume de autor, a fost culegător de folclor, romancier, traducător, şi-a încercat pana
şi în domeniul istoriei şi criticii literare, a scris literatură pentru copii. Privind în urmă,
el însuşi se definea drept „un om contradictoriu, împrăştiat în atâtea direcţii, dar
încercându-se să se adune cândva, deşi n-am încredere. [ ... ] Este o mărturisire sinceră,
34
fără făţărnicie, a unui om care-şi caută încă sensul final, la vârsta lui" .
29

Ovidiu Bîrlea, Istoria folcloristicii româneşti, editia a 11-a, Craiova, Aius PrintEd, 2010,
p. 671-672. Iordan Datcu, Dicţionarul etnologilor români, editia a III-a, revăzută şi mult adăugită,
Bucureşti, Editura Saeculum I.O„ 2006, p. 764.
30
Petru Rezuş, Dochiţa împărătiţa. Basme şi poezii populare din Ţara de Sus, Bucureşti,
Editura Minerva, 1972.
31
Iordan Datcu, op. cit., p. 764.
32
Ovidiu Bîrlea, op. cit., p. 672.
33
Petru Rezuş, Dacă poţi râde, să râzi. Proverbe şi zicători din Banat, Timişoara, Editura
Facla, 1974.
34
Scrisoare din data de 1O mai 1987, în Artur Silvestri, op. cit.
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0

Der Verfasser stellt im folgenden Artikel das Leben und die Tătigkeit des
Bukowiner Universitătsprofessors Ilie Dan dar. Er beschăftigte sich mit der
rumănischen Linguistik, Onomastik, Toponymie, Grammatik, Geschichte, Zivilisation
und Literatur. Weiter hat er Rumănisch an der Universităt „Provence" in Aix-enProvence (Frankreich) unterrichlet und war Mitglied des Redaktionsteams der dortigen
Zeitschrift, Cahiers d'etudes romanes. Als Professor nahm er an verschiedenen
intemationalen Tagungen in Bukarest, Avignon, Aix-en-Provence, Marseille, Loches,
Nisa teii. Seine Tătigkeit als Schriftsteller umfasst iiber 40 Biicher (Gedichtbănde,
Prosa, Literaturkritik, Obersetzungen).
Schliisselwiirter

und

-ausdriicke: Ilie Dan, Bukowiner Schriftsteller,
Literaturgeschichte, rumănische Sprache, Gedichte.

Universitătsprofessor, rumănische

Ilie Dan s-a născut în 11 septembrie 1938, în Pârteştii de Jos, judeţul
Suceava, fiind al doilea copil din cei zece ai familiei Gheorghe şi Veronica Dan.
După absolvirea şcolii primare din localitatea natală şi
a celei medii de băieţi din Suceava (azi, Colegiul
„Ştefan cel Mare" din Suceava), în 1955, şi-a asigurat
existenţa lucrând ca inspector statistic (el, care fusese
corigent la matematică!) la Sfatul Popular Raional Gura
Humorului. În târgul dintre obcini, în timpul liber, a
citit cu statornicie în biblioteca orăşenească, primind,
în urma unui concurs, diploma şi insigna de „Prieten al
cărţii", fapt ce l-a determinat să se orienteze definitiv
către filologie şi, ca urmare, a finalizat studiile
universitare la Iaşi, în 1961, ca şef de promoţie, cu
media generală 9,87.
Student fiind, Ilie Dan s-a manifestat cu vrednicie la activitatea cercurilor
ştiinţifice studenţeşti (pe cel de Lingvistică l-a şi condus). În 1960, la Cluj, la
• Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.
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sesiunea pe ţară a cercurilor ştiinţifice studenţeşti, a obţinut premiul I, cu o lucrare
referitoare la revistele literare ieşene din perioada interbelică; la cenaclul literar al
facultăţii, vizitat cu o ocazie de regretatul Petru Comarnescu, care a şi notat în
jurnalul său: „Apoi au citit versuri studenţii Sergiu Adam, Ion Popescu, George
Cârligeanu, acesta orb, Stoian, Grigoriu, Iacoban, Ilie Dan, acesta din urmă nu
versuri, ci proză despre foametea din Bucovina din 1938. Prozatorul are talent...
Ilie Dan mi-a pus întrebări mai interesante, înainte"'. Încă din tipul studenţiei,
modest, desigur, a început activitatea ştiinţifică orientată în două direcţii care
valorificau pregătirea sa filologică: istorie literară şi lingvistică.
A avut şansa de a se forma sub „bagheta" unor profesori de excepţie ca statut
moral şi intelectual: N. I. Popa (fratele scriitorului Victor Ion Popa), Al. Dima,
Al. Zacordoneţ, Al. Husar, Şt. Cuciureanu, Th. Simenschy, D. Gafiţanu, G. Istrate
şi Const. Ciopraga. Cu ultimii doi avea să colaboreze mai târziu la editarea
operelor lui Sextil Puşcariu şi Mihai Codreanu.
După absolvirea facultăţii a fost numit asistent, în 17 septembrie 1961, la
Catedra de Limba Română a Universităţii ieşene, parcurgând întreaga ierarhie
didactică, fiind numit, prin concurs, profesor titular în 1993. A ţinut seminarii şi
cursuri la Facultatea de Filologie şi la cea de Teologie Ortodoxă.
În ultimi trei ani de activitate a predat un curs de Onomastică românească,
dar disciplina pe care a slujit-o cu pricepere şi pasiune a rămas, pentru întreaga
carieră, Istoria limbii române (Gramatica istorică). A predat şi alte discipline, între
care: Lingvistică generală, Lingvistică romanică, Dialectologie, Psiholingvistică,
şi Biblioteconomie, ultimele două fiind cursuri facultative, la care se înscriau
studenţi şi de la alte secţii sau facultăţi.
Ca profesor, a participat la congrese internaţionale (Bucureşti, Avignon,
Aix-en-Provence, Marsilia, Loches, Nisa), la colocvii ş1 sesmm ştiinţifice
organizate în diferite centre culturale din ţară.
În 1975-1978, Ilie Dan a funcţionat ca lector de limba română la
Universitatea „Provence" din Aix-en-Provence (Franţa). Pentru studenţii francezi a
predat trei ani de studiu cu următoarea structură: Iniţiere (anul I), Nivelul II (anul II)
şi Curs de literatură şi civilizaţie românească (anul III). Cursurile au fost
frecventate de studenţi de la toate facultăţile. Dacă a început activitatea cu opt
studenţi, la terminarea stagiului, în cei trei ani de studiu, erau înscrişi 312 cursanţi,
fiind lectoratul român (dintre cele existente atunci) cu cei mai mulţi audienţi.
Datorită activităţii sale susţinute, a fost numit în Comisia pentru laboratoare a
Universităţii „Provence" şi membru în comitetul de redacţie al revistei facultăţii,
Cahiers d'etudes romanes (singurul lector străin), în care, de altfel, a publicat
(chiar şi după întoarcerea în ţară) mai multe studii şi recenzii, legate de limba şi
literatura română. Pentru aceştia, profesorul român a multiplicat lucrarea Le verbe
roumain.
1

Petru Comarnescu, Documentar memorialistic, Suceava, Editura Lidana, 2005, p. 33.
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Ca lector de limba română în Aix-en-Provence, el s-a remarcat şi ca mesager
al culturii române, organizând (cu materiale proprii, aduse din ţară, inclusiv
prosoapele ţesute de mama sa pentru înmormântare!) două expoziţii - Cunoaşteţi
România? şi Itinerar turistic În România -, seri de poezie românească, audiţii
muzicale şi conferinţe (Mănăstirile din Nordul Moldovei, Eminescu, Brâncuşi,
Marin Preda) şi a publicat articole în ziarele „Le Soir" (Paris), „Le Proven\:al" şi
„Le Meridional" (Marsilia).
În timpul sejurului său, profesorul a reuşit să obţină burse pentru 30 de
studenţi francezi, care au participat la cursurile de vară de la Braşov şi Sinaia. Cu
ocazia Centenarului Independenţei României, Ilie Dan a organizat (9-1 O decembrie
1977), la Aix-en-Provence şi Marsilia (aici delegaţia română a fost primită de
primarul oraşului) un colocviu franco-român, la care, pe lângă personalităţi
franceze din domeniu, au participat şi profesori români, între care academicienii
Dan Berindei şi Gheorghe Platon. Evenimentul, ca şi alte activităţi organizate de
„la section de roumain", a fost consemnat în presa din mai multe oraşe provensale.
În ultimii doi ani de activitate, lectorul român a făcut parte din comitetul executiv
al Centre universitaire de la Romania (cu sediul la Malaga, Spania), care organiza
profesorii, cercetătorii şi studenţii pentru studierea limbilor şi literaturilor
romanice. Despre activitatea sa, au trimis câte un raport Rectoratului Universităţii
din Iaşi domnii Jean-Claude Bouvier, prorector şi Guy Mercadier, decan. Acesta
din urmă scria, printre altele, rectorului universităţii ieşene: „Expozeul precedent,
~otuşi succint, afirmă excepţionala activitate depusă de domnul profesor Ilie Dan.
In şedinţa din 28 iunie 1978, Consiliul Institutului de Limbi Romanice şi din
America Latină a exprimat în unanimitate domnului Ilie Dan recunoştinţa sa pentru
strălucirea pe care a ştiut să o dea limbii şi culturii ţării sale".
Pentru întâia oară în Franţa, Ilie Dan a organizat şi o oră de primireconversaţie (de „deschidere", spun francezii), în cadrul căreia se întâlnea cu
publicul larg (medici, ingineri, comercianţi), care doreau să viziteze România,
prilej cu care primeau toate informaţiile necesare şi pliante.
Despre activitatea lui Ilie Dan s-a scris (cu fotografii) în ziare din Provence,
dar şi în publicaţii româneşti: „România liberă", „România literară'', „Luceafărul",
„Tribuna României'', „Cronica", „Flacăra Iaşului" ş. a ..
Ilie Dan a obţinut titlul de doctor în filologie la 8 iulie 1976, în cadrul
Universităţii „Al. I. Cuza" din Iaşi, cu teza Toponimia Văii Soloneţului (tipărită în
1980, cu titlul Toponimie şi continuitate În Moldova de Nord), având ca îndrumător
pe profesorul Gavril Istrate.
El a predat mai multe discipline timp de câţiva ani şi la universităţi
particulare din Iaşi, precum „Dimitrie Cantemir", „Mihai Eminescu" şi „Mihail
Kogălniceanu".

activitatea didactică şi cea ştiinţifică, profesorul ieşean a desfăşurat
şi o variată activitate culturală, concretizată în conferinţe, expuneri şi prezentări de
cărţi în unele oraşe din Moldova, la case memoriale şi la salonul internaţional de
carte de la Iaşi.
Pe

lângă
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Timp de peste 35 de ani, a colaborat statornic la Radio Iaşi, în cadrul unor
emisiuni ca Grai şi suflet românesc şi Zăbavă printre oameni şi cărţi. A avut şi
două emisiuni speciale: laşul amintirilor şi Povestea unui nume (până în februarie
2008).
Ilie Dan a fost membru al Uniunii Scriitorilor din România, al Societăţii
Scriitorilor Bucovineni şi al Societăţii Române de Lingvistică Romanică (al cărei
premiu l-a primit în 1975). A fost preşedinte de onoare al Fundaţiei Culturale
„I. I. Mironescu" (Neamţ) şi cetăţean de onoare al comunelor Pârteştii de Jos
(Suceava) şi Tazlău (Neamţ).
Mare iubitor al lecturii, Ilie Dan a rămas pentru toată viaţa un om al cărţilor.
A publicat peste 40 de volume (dintre care unul în colaborare cu Anca Simireanu).
În reviste de specialitate din ţară şi din străinătate (Franţa, Italia, Polonia şi
Republica Moldova), el a semnat un număr impresionant de studii, articole,
recenzii. De asemenea, a îngrijit un număr mare ediţii critice din diferiţi autori
români (I. I. Mironescu, M. Codreanu, Octav Botez, I. Creangă, Sadoveanu etc.).
A tradus şi două volume din limba franceză: Tartarin din Tarascon, de Daudet şi
Societatea rafinată, de Muchembled. Acestora li se adaugă prefeţele pe care le-a
scris la volumele unor autori cunoscuţi.
Activitatea ştiinţifică şi publicistică a profesorului Ilie Dan a avut ca obiect
de studiu, indiferent de tematica abordată, limba şi literatura naţională în
originalitatea şi evoluţia lor din punct de vedere temporal şi spaţial. Ea s-a orientat
în trei direcţii principale: a) lingvistică şi filologie; b) onomastică românească.
O altă coordonată a contribuţiei sale în acest domeniu o reprezintă critica şi istoria
literară, în legătură cu care se află începând cu volumul de debut, Contribuţii
( 1978), urmat de altele zece, apărute până în septembrie 2008.
Lucrările de lingvistică se referă, în mod deosebit, la aspecte din istoria limbii
române, fie cu caracter general (originea şi evoluţia limbii române, teritoriul de
formare, locul ei între limbile romanice, lexicul latinesc al limbii române etc.), fie
la unele particulare (vocativul românesc, postpunerea articolului, termeni creştini
de origine latină), unele studii din această ultimă categorie fiind publicate în
Franţa şi Polonia. Din acest punct de vedere, lăsând deoparte studiile şi articolele
de acest gen, merită menţionate volumele: Contribuţii la istoria limbii române
(1983); Altfel de martori (2002), cu valorificarea operei lui Sextil Puşcariu,
A. Philippide şi Theofil Seminschy; Probleme de filologie română (2003) şi
primele două părţi din Contribuţii la.filologia şi onomastica românească (2008).
O menţiune aparte merită şi volumul Lingvistică şi filologie (2008), dedicat
părinţilor săi. În prima parte din volumul publicat în 2003 sunt deosebit de
valoroase studiile: Româna - limbă romanică; Continuitatea populaţiei dacoromane În Dacia; Teritoriul de formare a limbii române; Individualitatea limbii
române; Le lexique latin du roumain (Aspects particuliers). Ne permitem să cităm
din ultima pagină a cărţii: „Limba română a rămas şi ne-a statornicit, prin cuvinte,
în spaţiul de la Dunăre, Mare şi Carpaţi.
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Ea ne-a dat conştiinţa romanităţii, determinarea unui popor care a năzuit
statornic spre pace şi libertate, semnificativ unităţii etnice, fiind limba ţinuturilor
româneşti şi instrumentul cultural al naţiunii române.
Comoară şi lumină în timp, devenire istorică şi înălţare sufletească, limba
noastră e monumentul măreţ al timpului românesc".
Şi în volumul Lingvistică şi filologie întâlnim o tratare judicioasă şi
pertinentă a unor aspecte din istoria limbii noastre, precum în studiile: Unele
aspecte ale articolului românesc, A proposito de la posposicion de! articula
rumano, Termeni creşteni de origine latină În limba română, Preocupări filologice
la „ Şezătoarea'', Titu Maiorescu şi problemele limbii române.
În legătură cu volumul Probleme de filologie română, Ion Popescu-Sireteanu
nota următoarele, în finalul recenziei sale din „Revista Română": „Cartea
profesorului Ilie Dan excelează prin idei clar exprimate şi printr-o mare bogăţie de
informaţii, astfel că cititorul dobândeşte, pe de o parte, numeroase informaţii
privitoare la istoria limbii române, iar pe de alta, i se pune la îndemână o bogată
listă bibliografică (fiecare capitol se încheie cu bibliografia problemei).
Această lucrare, adăugată la multe altele publicate de Ilie Dan, contribuie la
conturarea unei însemnate personalităţi a culturii româneşti actuale".
Acelaşi universitar ieşean, într-o recenzie din „Bucovina literară", încheia
astfel: „Această ultimă apariţie editorială a lui Ilie Dan cuprinde, cum am văzut,
importante cercetări lingvistice şi filologice, care au menirea de a contribui la
formarea unor noi generaţii de intelectuali". I. Nedelea, într-o cronică intitulată
Din dragoste pentru limba română, nota următoarele: „autorul face operă de cultivare
a limbii atât prin alegerea şi tratarea subiectelor, cât şi prin propria scriitură".
În Contribuţii la filologia şi onomastica românească (2008) pune în valoare,
din perspectivă modernă, opera unor mari lingvişti şi filologi români, precum
Timotei Cipariu, B. P. Hasdeu, Alexandru Lambrior, Alexandru Philippide, Ioan
Bianu şi Sextil Puşcariu, numit, ajuste titre, „un savant european". O notă aparte
reprezintă studiul Dimitrie Onciul şi ortografia românească, Ilie Dan fiind singurul
cercetător care a semnalat şi comentat Îndreptarul apărut la Viena în 1883, datorat
celebrului istoric (născut la Straja, în Bucovina).
Inedită şi foarte interesantă este a doua secţiune a cărţii Traducere şi
adaptare, în care întâlnim următoarele studii: Traduceri din Eminescu, În Franţa şi
Olanda; Nicolae Gane, traducător din Dante; Poveştile lui Creangă În versiune
franceză şi Theofil Simenschy şi colecţia lui lspirescu. Cartea a fost caracterizată
succint, dar exact, de Ion Paranici, într-o recenzie purtând titlul Elogiu şi rigoare
ştiinţifică, al cărei final este următorul: „Prin toate fibrele lui, opul la care ne
referim poate declanşa şi susţine, în cazul multor intelectuali, bucuria lecturii".
Activitatea filologică a lui Ilie Dan include şi o componentă specială, el
devenind, între 1968 şi 2008, unul dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi editori din
ţară. În acest domeniu, el a urmărit constant publicarea, în ediţii critice, a
scriitorilor din Moldova, unii dintre ei pe nedrept uitaţi sau valorizaţi incomplet sau
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chiar nedrept, fiind, cum a mărturisit-o public de mai multe ori, un „arheolog"
literar.
Pe de altă parte, profesorul ieşean a avut în vedere pe scriitorii consideraţi după opinia lui Şerban Cioculescu - „de raftul al doilea". Colaborând, timp de
patru decenii, cu edituri din Bucureşti, Iaşi şi Timişoara, filologul a pus la
dispoziţia cititorilor opera autorilor studiaţi în colecţii de prestigiu ca: „Scriitorii
români", „Restitutio", „Biblioteca pentru toţi'', „Litere" ş.a. Au fost îngrijite (ediţie,
prefaţă, aparat critic, note, glosar) operele lui I. I. Mironescu, Nicolae Gane,
Al. O. Teodoreanu, C. Hogaş, Mihai Codreanu, G. Topîrceanu, Al. Cazaban, Octav
Botez, Delavrancea, D. D. Pătrăşcanu.
O menţiune particulară merită ediţiile datorate lui Ilie Dan, de mare utilitate
pentru cercetători, studenţi, profesori şi elevi, precum: Studii despre Jon Creangă
(1973), Studii despre opera lui Sadoveanu (1977), Destinul unui clasic:
Jon Creangă (1989), ca şi cele două ediţii (apreciate în ţară şi în străinătate) din
opera creatorului şcolii lingvistice de la Cluj, Sextil Puşcariu: Cercetări şi studii şi
Limba Română, voi. I.
Preocuparea constantă a lui Ilie Dan, ca lingvist, rămâne, fără îndoială,
onomastica românească ca studiu al numelor proprii: de locuri şi de persoane; el
este considerat unul din specialiştii români din acest domeniu, lucrările sale fiind
deosebit de apreciate .
Cu privire la acest spaţiu de cercetare, în afară de teza de doctorat Toponimie şi continuitate în Moldova de Nord ( 1980), Ilie Dan a mai publicat şi
următoarele volume: Numele de locuri în limba română (2002), Studii de
onomastică (2006), Nume proprii româneşti (2006) şi Contribuţii la filologia şi
onomastica românească (2008). El este şi autorul Cursului de toponimie
românească, multiplicat la Bacău, în 1995.
În toate contribuţiile sale în acest domeniu, Ilie Dan a urmat cu consecvenţă
două direcţii: una se referă la chestiuni cu caracter general, fundamentale în
cercetările de onomastică, precum raportul dintre apelative şi toponime, toponimie
şi istorie, raportul nume proprii - nume comune, relaţia dintre numele de loc şi
numele de persoană, implicaţiile istorice în studiul toponimiei româneşti, analiza
lingvistică în toponimie. Toate acestea au implicat o abordare interdisciplinară pe
baza unor criterii de lingvistică generală, dar şi invocarea unui material toponimic
din limba română şi din alte limbi europene; o altă orientare are în vedere cercetări
parţiale, strict limitate, aşa cum o întâlnim în amplele studii intitulate Sufixele în
toponimia românească, Formarea numelor de familie româneşti, Observaţii
asupra toponimiei Văii Soloneţului, Numele proprii în opera lui Creangă.
Un al doilea segment important din activitatea sa ştiinţifică l-a constituit
istoria literară. De fapt, cercetarea literaturii române (autori, cărţi, reviste,
conexiuni culturale), mai ales din ultimele două secole, a prezentat o preocupare
constantă şi o pasiune nedezminţită, începând cu debutul publicistic (,,Zorii noi",
Suceava, 2 decembrie I 961) şi cu cel în volum (Contribuţii, Bucureşti, 1978).
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sale s-au concretizat nu numai în cărţi, ci şi în studii, articole, recenzii
unele contribuţii fiind publicate în franceză în Franţa, iar altele în
română în Italia (Noi Tracii). Ilie Dan a publicat următoarele volume de istorie şi
critică literară: Contribuţii ( 1978), Confluenţe ( 1980), /. I. Mironescu ( 1982),
Anton Pann ( 1989), Paşii memoriei (200 I), Altfel de martori (2002), Popas printre
oameni şi cărţi (2004), Nasc şi la Moldova oameni (2006), Retrospectivă şi
perspectivă (2007), dar şi unul de publicistică, în care literatura română şi cea
universală ocupă un loc preponderent, intitulat la mijloc şi pe margine, aflat sub
tipar. În scopul realizării unui instrument auxiliar în predarea literaturii universale,
împreună cu Anca Simireanu a publicat şi un Mic dicţionar de literatură universală
(2003).
Şi în această componentă a activităţii sale ştiinţifice şi literare, profesorul Ilie
Dan a urmat două direcţii convergente, care se interferează atât în ceea ce priveşte
autorii studiaţi, cât şi metoda de analiză a istoricului literar: pe de o parte,
cercetarea şi reevaluarea operei marilor scriitori români (Eminescu, Creangă,
Sadoveanu), iar pe de alta, o nouă interpretare a operei unor scriitori (în special
moldoveni) „uitaţi" sau judecaţi prea sever, inconsecvent sau parţial, chiar
şi de către un „interpret" de talia lui G. Călinescu. (Gane, I. I. Mironescu,
D. D. Pătrăşcanu, Al. O. Teodoreanu ş.a.). Cei mai mulţi dintre aceştia din urmă
sunt cei pe care i-a editat, potrivit unor criterii ştiinţifice adecvate, însoţind opera
lor de o prefaţă (studiu introductiv) şi comentarii (note). Din prima categorie (să
zicem, a scriitorilor „mari"), merită menţionate studiile de sinteză intitulate:
Eternitatea poeziei româneşti: Eminescu; Destinul unui clasic: Ion Creangă;
Epopeea prozei: Mihail Sadoveanu (din volumul Nasc şi la Moldova oameni), dar
şi Ştefan cel Mare, personaj literar, Memorialistica lui Gane, O filiaţie posibilă
Sadoveanu-Labiş, Păcală, haz şi necaz (din volumul Retrospectivă şi perspectivă).
Din cea de-a doua categorie de studii literare fac parte cele care au în vedere
un aspect particular sau aduc date noi pe baza cercetărilor de arhivă şi a
corespondenţei scriitorilor respectivi, ca şi a presei vremii, ca în cazurile: Virtuţile
comicului: D. D. Pătrăşcanu, Un poet vesel-trist: George Topîrceanu (Nasc şi la
Moldova oameni), Corespondenţă privitoare la prima monografie Creangă,
Caragiale omagiat de Sadoveanu, Veronica Miele - legendă şi adevăr, „Fenomenul"
şi prefeţe,

Păstorel (Retrospectivă şi perspectivă).

Un aspect particular şi inedit din studiile de istorie literară ale lui Ilie Dan îl
constituie traducerea şi interpretarea creaţiei unor autori români în spaţiul
european, el evocând totdeauna cercetări sau necunoscute nu numai publicului larg
interesat, ci chiar şi cercetătorilor din domeniul respectiv. Este cazul următoarelor
contribuţii: Un studiu francez despre Eminescu (volumul Paşii memoriei),
Traduceri din Eminescu, În Franţa şi Olanda; Nicolae Gane traducător din Dante;
Poveştile lui Creangă „ traduse" În franceză (din volumul Contribuţii la filologia
şi onomastica românească - în secţiunea intitulată Traducere şi adaptare).
Cum era şi firesc, cărţile de istorie literară ale lui Ilie Dan, începând cu cea de
debut - Contribuţii -, au fost apreciate, obiectiv, drept contribuţii de referinţă în
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studiul literaturii române în context european. În majoritatea cronicilor şi recenziilor
au fost menţionate elementele de bază ale demersului critic al autorului: context
socio-cultural, raportul biografie-operă, teme şi personaje, originalitatea scriiturii,
locul operelor în planul literaturii române şi al celei europene. Dintre numeroasele
aprecieri total favorabile, ne permitem să cităm unele referiri în ordinea cronologică a
apariţiei volumelor lui Ilie Dan: ,,În general, Ilie Dan trece în revistă operele
scriitorilor, examinează acribios ideile consacrate ale înaintaşilor şi contemporanilor
cu privire la ele, adoptă o atitudine estetică mobilă, deschizătoare de perspective noi
în receptarea lor, apoi stabileşte locul creatorilor respectivi în câmpul literaturii
române şi universale" (Constantin Blănaru, 1978); „Monografia de faţă(/. /. Mironescu n. n.), care nu este singura manifestare scriitoricească a lui Ilie Dan faţă de
I. I. Mironescu, întruneşte remarcabile calităţi de fond şi de formă, făcând-o
deopotrivă de utilă pentru o gamă largă de specialişti" (I. Saizu, 1982); „Cum am
putut vedea şi în alte lucrări, Ilie Dan, erudit în tema abordată (micromonografia
Anton Pann - n. n.) are un spirit proteic mereu activ, dar nu şi ostentativ, reamintirea
opiniilor altor istorici şi critici literari apare în multe feluri, impunându-se aspecte de
reper, de argumentare şi - uneori - de finalizare a unui demers critic" (Constantin
Blănaru, 1991 ); „Aceasta ca pentru a completa un volum de sensibilă introducere în
cultură, pe calea memorialisticii cu uneltele verificate ale lirismului veritabil, având
ca fundament dragostea de patrie, exprimată declarat sau implicit" (Liviu Papuc,
Altfel de martori, 2002); „Cartea bucovineanului Ilie Dan (Altfel de martori - n. n.)
este un omagiu adus pământului, limbii române şi culturii româneşti şi universale, de
aceea o şi dedică, în semn de recunoştinţă, dascălilor săi. Citirea şi recitirea ei ne
îmbogăţeşte" (Ion Popescu-Sireteanu, 2003); „Scriitorul Ilie Dan rămâne un veşnic
interesat de descifrarea cărţilor, un fin analist al literaturii de la noi şi de aiurea, un
om de litere născut cu o eleganţă intelectuală" (Nicolae Busuioc, Cetatea gânditoare,
2005); „În concluzie, volumul Nasc şi la Moldova oameni este o pledoarie pro domo,
un breviar literar de la Eminescu până la Al. O. Teodoreanu, considerând (fără a o
afirma răspicat însă) că spiritualitatea moldavă este mai pregnantă atât prin
pătrunderea noilor idei, cât şi prin critica şi creaţia literară" (Rodica Mureşan,
Bucovina literară, 2006); „Atent la detaliu, Ilie Dan arată şi în această carte
(Retrospectivă şi perspectivă - n. n.) că, alături de lingvistică, îi sunt apropiate şi
poezia, critica şi istoria literară, dăruind cititorului un bagaj de informaţii variate şi
interesante, dublate de judecăţi pertinente" (Convorbiri literare, 2008); „Aproape
toate studiile din primul capitol au caracter exhaustiv (introducere în temă, incursiuni
strict necesare în contextul acesteia, analize, corelaţii, paralele, concluzii privind
locul unei opere sau al alteia în sfera valorilor)" (Constantin Blănaru, Bucovina
literară, 2008); „Cât despre Moldova şi Bucovina prin cărţile şi scriitorii lor,
Retrospectivă şi perspectivă de Ilie Dan este deopotrivă cartea unui intelectual
mândru că este român şi încrezător în puterea românilor de a depăşi acum, ca şi
altădată, încercările vremurilor. Credinţa sa este hrănită de scrieri şi autori şi afirmată
prin curajul de a continua să citească şi să scrie când totul pare a-i fi împotrivă"
(Doina Cemica, Crai nou, 2008).
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istorie literară ale lui Ilie Dan probează informaţie şi
claritate în expunere şi implicarea sa totală şi sinceră
în „desluşirea" fenomenului cultural românesc.
În planul activităţii sale creative, Ilie Dan s-a manifestat ca un ca un liric
ardent, original pe plan ideatic, dar şi din punct de vedere al stilisticii prozodice.
Surpriza a fost cu atât mai mare cu cât colegii de liceu şi de facultate ştiau că era
considerat o speranţă a prozei româneşti din acea perioadă. Încă din liceu, Ilie Dan,
a înfiinţat un cenaclu literar al elevilor. Ba chiar, în februarie 1954, a participat, la
Botoşani, la întâlnirea pe ţară a cenaclurilor literare, prilej cu care ocazie l-a
cunoscut pe Nicolae Labiş. Cei care l-au descoperit l-au recomandat (împreună cu
I. Paranici) pentru Şcoala de Critică şi Literatură „Mihai Eminescu" din Bucureşti.
Dar n-a fost să fie! În timpul studiilor universitare, el a participat cu schiţe şi
povestiri la activitatea cenaclului Facultăţii de Filologie, fiind remarcat, cu prilejul
unei vizite, de criticul de artă Petru Comarnescu (fapt consemnat în Jurnalul
acestuia, publicat la Suceava în 2005, prin grija lui Nicolae Cârlan). După
terminarea studiilor, Ilie Dan a publicat în „Ateneu" şi în ziare din Iaşi şi Suceava
mai multe schiţe şi povestiri şi a început un roman (din care a scris doar primele
două capitole), intitulat Ultima săptămână. Într-o vacanţă la Mănăstirea Humor
Qudeţul Suceava), a început un altul (scris la persoana întâi, cu titlul Insula
interzisă), din care a aşternut pe hârtie doar primul capitol. Prozatorul începuse să
fie uitat!
În schimb, sub zodia unei iubiri furtunoase, a început să „cioplească" versuri
şi să zidească metafore, în consonanţă cu starea sa sufletească. Cu timpul au apărut
unele poezii în „Cronica", „Convorbiri literare", „Ateneu", „Dacia literară",
„Pagini bucovinene" şi „Bucovina literară". În 1981, Editura „Eminescu" i-a tipărit
primul volum de versuri, cu titlul Cumpăna gândului. Aceeaşi editură i-a publicat
următorul volum - Semnul zăpezii (1984). Până în 2013, Ilie Dan a dăruit cititorilor
câte un florilegiu din creaţia sa, într-un numar de 21 de volume, ultimul fiind o
antologie - Drumeţul înzăpezit, alcătuită de el însuşi, pentru a marca cel de-al
75-lea an al existenţei sale, titlu care trădează, indubitabil, o ascunsă premoniţie.
Şi o simplă enumerare a volumelor de versuri publicate subliniază arderea
interioară a poetului Ilie Dan: Furtuna unui anotimp (Iaşi, 1989), Orga inimii
(Timişoara, 2000), Draperia de ceaţă (Iaşi, 2003), Cascade (laşi, 2005), Insula
mirărilor (Iaşi, 2005), Clopotul din iarbă (Botoşani, 2005), Amurg învins (Iaşi,
2006), Curcubeu de suflet (Botoşani, 2006), Vitralii şi Taina Albă (Botoşani,
2008), Insomnia ploilor, Crucea de gheaţă şi În pridvorul cerului, apărute la
Botoşani, în 2009; Nisipul din rouă (Iaşi, 2010), Omătul albului suspin, Surâsul
înserării vinovate şi Cărarea viscolită, publicate la aceeaşi editură botoşăneană
(Quadrat), în 2011, şi Stejarul fulgerat (2012).
A publicat, de asemenea, versuri în antologii poetice apărute la Iaşi şi
Suceava.
În mai multe intervenţii publice, autorul acestor volume mărturisea că doi
poeţi de marcă l-au influenţat de la început: Shakespeare (în Sonete, traduse
de

critică şi
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magistral în română de Ion Frunzetti), în ceea ce priveşte dinamica ideilor şi fondul
reflexiv al poeziei, şi Serghei Esenin, pentru aspectul metaforizant al creaţiei sale
(şi ea, tradusă admirabil de ieşeanul George Lesnea).
Cercetate cu atenţie in nuce, înţelese în dimensiunea lor ideatică şi prozodică,
versurile lui Ilie Dan se refuzli unor modele sau influenţe detectabile, ca atmosferă, gând
şi simţire, stil şi tip de versificaţie. El rămâne, constant, egal cu sine, chiar şi în structura
poetică, refuzând poemele ample (cu excepţia primelor două volume), preferinţa sa
orientându-se spre catrene şi distihuri. Poate că această opţiune a fost determinată,
afectiv şi lingvistic, de cultura filologului, care începuse o nouă şi originală carte, Viaţa
şi moartea cuvintelor. În mod deosebit, distihurile (care alcătuiesc, integral, volumele
Insula mirărilor şi Vitralii) presupun un mare efort spre concentrare şi esenţializare, ele
fiind nişte veritabile definiţii lirice pe baza simbiozei dintre idee şi metaforă, amintind
de haiku-urile japonezilor. Unii comentatori au afirmat că, în momentul de faţă, Ilie Dan
este, în privinţa distihurilor, unul dintre cei mai buni din România. De altfel, specia nu
este prea cultivată în lirica românească actuală.
Esenţa şi originalitatea poeziei lui Ilie Dan a fost foarte bine remarcată în
postfaţa la volumul Draperia de ceaţă, semnată de Adrian Dinu Rachieru, care
considera că „în tot ce face, Ilie Dan rămâne un intratabil poet".
Cu certitudine, poezia lui Ilie Dan e una luminoasă (deşi există şi umbrele
trecutului sau spaima lui fugit irreparabile tempus ), de o mare simplitate şi
concentrare, dominată de mulţimea, semnificaţia şi noutatea metaforelor, care
„inundă" poezia sa. Copilăria, satul natal, focul marilor trăiri, Iubirea-Minune,
implacabila rostogolire a clipelor dictată de Cronos, precum şi teama faţă de
„marea taină" - iată componentele care dau consistenţă şi inedit creaţiei poetice a
cunoscutului (şi iubitului!) profesor şi filolog din Iaşi.
Aproape toate aceste coordonate ale artei poetice erau anunţate încă din
primele două volume publicate, ale căror titluri (Cumpăna gândului şi Semnul
zăpezii) „trădează" starea de spirit a poetului, felul său de a înţelege şi a judeca cele
înconjurătoare: misterul naturii, nemoartea Iubirii şi Drumul spre dincolo, vegheat
de ochiul lui Dumnezeu, într-un cuvânt, un modus vivendi al spunerii, prin cumul
de gânduri şi sentimente, sincere, vulcanice, pe alocuri, jalonând, în plan poetic, un
destin răstignit pe crucea timpului. „Temele" sau „motivele" capătă o pecete
stilistică originală, a unui „suflet haiduc şi copil", din care nu lipsesc impulsuri
meditative, explozii erotice, bogăţia imagistică, dar şi energia şi dramatismul trăirii
autentice (fie şi retrospectivă!), cu tonalitatea „clavecinului bine temperat". Astfel
de aspecte relevante nu lipsesc din cronicile şi recenziile care au avut în vedere
creaţia poetică, dominată de cuvinte cheie, precum zăpadă, lumină, amurg, gând,
suflet, tristeţe, cântec-suflet.
O caracterizare evaluatoare, de substanţă şi expresivă, a poetului Ilie Dan, o
datorăm lui Emilian Marcu, el însuşi poet de real talent şi comentator avizat al
creaţiei literare contemporane: „Fără Ilie Dan cu siguranţă că laşul ar fi puţin mai
stingher şi ar purta o rană în bandulieră, aşa cum o rană poartă obcinile bucovinene
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pe care distinsul intelectual Ilie Dan le-a sculptat în Vitraliile sale şi le spală de
lună să-şi poată vedea cât mai clar copilăria".
Din acest excurs bio-bibliografic, prin forţa lucrurilor concis, dar la obiect şi
analitic, sper ca cititorii să cunoască şi să aprecieze coordonatele vieţii şi operei
profesorului universitar şi scriitorului Ilie Dan. Ca om, ca profesor, Ilie Dan s-a
impus uneori cu modestie, alteori convingător şi cu rezultate remarcabile, ca o
personalitate importantă în cultura românească a ultimelor două decenii, onorând,
prin activitatea sa, şi laşii, şi Bucovina natală. A investit, deopotrivă, muncă (labor
improbus, zicea poetul Vergilius Maro), tenacitate, studiu organizat, spirit obiectiv,
valenţe comprehensive faţă de valori, oameni şi cărţi, rămânând un reper însemnat
în creaţia literară şi în cercetarea ştiinţifică din „dulcele târg al leşilor" şi din ţară.
Viaţa şi activitatea sa, bogată şi variată (lingvist, filolog, editor, traducător,
istoric literar, poet şi publicist), l-au impus între cei aleşi prin truda şi talentul său,
prin onestitatea şi modestia care l-au însoţit de-a lungul celor 75 de toamne (la
propriu şi la figurat), prin omenie, luptă pentru adevăr şi prin încrederea acordată
celor din jur, din copilărie până la senectute.
Nu întâmplător, Oltea şi Ioan Ieţcu scriau în 1985 următoarele rânduri: „Prof.
Ilie Dan rămâne o conştiinţă cultural-literară autentic românească, legată prin mii
de fire nevăzute de Bucovina şi de satul său, o valoare clădită pe dragostea de
adevăr şi frumos a celui născut în mediul rural, sănătos între ţăranii săi din Pârteştii
de Jos, şi ne mândrim că i-am fost colegi, că-i suntem contemporani şi prieteni ...
Întreaga operă a profesorului şi a poetului Ilie Dan, ancorată puternic în
realitatea tulburătoare, este oglinda unei conştiinţe înnobilate de dragostea celui
care, născut pe meleaguri bucovinene, există şi se exprimă profund româneşte".
Acum, când magistrul, literatul şi Omul Ilie Dan a devenit partener de dialog la
„masa umbrelor", să ne reamintim liniile pentru un portret de intelectual, aşa cum au
fost trasate de universitarul ieşean Ion Popescu-Sireteanu: „Energic, tenace, neinvidios,
nebârfitor şi nemăreţ, prin munca sa dăruită nouă, tuturor el (Ilie Dan - n. n.) reprezintă
un model de cărturar, un mare iubitor de oameni şi un adevărat patriot".
Fără a vorbi despre Omul întruchipat de către cel ce a fost Ilie Dan, orice
schiţă de portret rămâne numai ... o palidă încercare. Vom spune doar că era
„bolnav" de bucovinie - termen ce-i aparţine (compunere din bucovinean +
omenie), cred, şi pe care mi l-a scrijelat într-un autograf pus pe una dintre
minunatele sale cărţi.
Bucovineanul Ilie Dan s-a supus legii firii şi a plecat în seara zilei de
23 martie 2014 să-l întâlnească pe ilustrul său dascăl, celălalt mare bucovinean, pe
Ştefan Cuciureanu, undeva dincolo de ceruri, pe unde va fi hălăduind acesta.
Noi toţi cei care l-am cunoscut pe profesorul, literatul şi, mai ales pe omul
Ilie Dan, purtăm în suflet amintirea „drumeţului înzăpezit", care, risipindu-se pe
sine, ne-a dăruit cu generozitate deosebita bucurie a înţelepciunii şi a metaforei.

Vasile Diacon
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Ortfried Kotzian - bom on 19•h of April 1948 in Felheim, Memmingen district,
Sudentenland. He becomes student at the Popular School in Illertissen, and then registers in
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in Augsburg. Between 1977 and 1980 he attends the courses of the University in Augsburg,
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at The Department of School Pedagogy of the University of Augsburg. In 1983 he obtains his PhD in
Philology, and in 1984 he receives for his thesis the "Friends of the Augsburg University" Society
Award. Between 1989 and 2002 he was 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 culture of the same institution. In 2002 - awarded, for
distinctive merits, with the "Sieben Schwaben" Meda!. Since March 2002 - 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 Rumiinien im Spannungsfeld zwischen
Volksgruppe und Staat (Augsburg, 1984); Die Aussiedler und ihre Kinder: Eine Forschungsdokumentation iiber die Deutschen im Os ten (Dillingen-Munich, 1991 ); Spurensuche in die Zukunft.
Europas vergessene Region Bukowina (with Johannes Hampei, Augsburg, 1991); Die Umsiedler: die
Deutschen aus West-Wolhynien, Galizien, der Bukowina, Bessarabien, der Dobrudscha und in der
Karpatenukraine (Munich, 2005).
Vasile I. Schipor - bom on the 3rct of January 1953 in Domeşti/Suceava; scientific researcher,
PhD candidate, editor-in-chief of "Analele Bucovinei" since its foundation in 1994. He was also
scientific secretary at Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei of the Romanian Academy
(since 2007). Author of the volume Bucovina istorică. Studii şi documente, Bucharest, Romanian
Academy (2007), and of various studies and articles published in scientific, literal and cultural
periods: "Analele Bucovinei" (Rădăuţi - Bucharest), "Revista de istorie socială" (laşi), "Codrul
Cosminului", "Bucovina literară", "Convorbiri didactice", "Scriptum" (Suceava), "Buletinul
Centrului, Muzeului şi Arhivei istorice a evreilor din România" (Bucharest), "«Apă vie». Almanahul
tuturor românilor" (Timişoara), "Anuarul Muzeului Literaturii Române", "Dacia literară'', "Revista
română" (Iaşi), "Viaţa Românească" (Bucharest), "Septentrion" (Rădăuţi), "Biblioteca" (Bucharest),
"The New America" (Cleveland), "Glasul Bucovinei" (Cernăuţi). Studies and documentaries in
collective volumes: Vasile Iuga (coordonator), Maramureş - vatră de istorie milenară (1998); Vasile Diacon (coordonator), Lingvistică şi cultură. Omagiu profesorului Ilie Dan (2008); - We
wsp6lnocie narod6w i kultur. W kr~gu relacji polsko-rumunskich/Comunitatea popoarelor şi
culturilor. În lumea relaţiilor polono-române (2009); - Mihai-Bogdan Atanasiu, Mircea-Cristian
Ghenghea, Pro Bucovina. Repere istorice şi naţionale (20 I O); - Relacje polsko-rumunskie w historii i
kulturze. Relaţii polono-române în istorie şi cultură (2010); - Vasile Grăjdian, Serhii Hakman, Olga
Lukăcs (coordonatori), Culturi şi religii în Bucovina istorică. Retrospectivă şi perspective ale
deyvoltării. Kyllbmypu ma pelluzii" 6 ucmopu'IHiu 5yK06UHi. PempocneKmuBa ma nepcneKmuBa
pocBumry. Cultures and Religions in thre Historical Bucovina. Retrospection and Perspectives of
Development (2011 ); - Polska i Rumunia - zwiqzki historyczne i kulturowe - przeszlosc i dzien
dzisiejszy. Polonia şi România - legături istorice şi culturale - trecut şi prezent (2011 ); - Interviurile
"Bucovinei literare", 1990-201 O. Antologie (2011 ); - Polsko-rumunskie zwiqzki historyczne i
kulturowe. Legături istorice şi culturale polono-române (2013); - Ştefan Purici, Dumitru Vitcu
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(coordonatori), Crezul istoriei. ln honorem prof univ. dr. Mihai lacobescu la 75 de ani (2013).
Autohor and co-author of the following books: Mihai Horodnic, lzvornl Primăverii (2004); - Vasile
Adăscăliţei, Românita/ea de Sus. Repere etnologice (2004); - Ilie Dugan-Opaiţ, Date pentrn
monografia comunei Cireş-Opaiţeni (2008); - Filimon Rusu, Amintiri. Oameni şi locuri din Ţara
Fagilor (2009); - Ilie Dugan-Opaiţ, Familia Dugan din Cireş-Opaiţeni (2009). Autor al unor studii
introductive şi postfeţe în lucrări de importanţă privind Bucovina: Valerian I. Procopciuc, Suceviţa sat al Obcinilor Bucovinei şi gropniţă a Movileşti/or (2003); - Marian Olaru, Elena Olaru, Colegiul
Tehnic Rădăuţi. Studiu monografic (2005); - Bucovineni împotriva comunismului: fraţii Vasile şi
George Motrescu (2006); - Aurelian V. Chirilă, Prin cnut şi umilinţă (2013). Awarded with the Prize
for scientific publicistics, toghether with the redaction team of the "Analele Bucovinei" (2006) and
the Prize for edited works (2010) of Bukovina's Cultural Foundation.
D. Vatamaniuc - critic and historian of literature. Honorary member of the Romanian
Academy (since 61h June 200 I). Founding member of the "Centrul pentru Studierea Problemelor
Bucovinei" of the Romanian Academy. Bachelor of the Faculty of Letters and Philosophy in Cluj, in
the history of Romanian Literature, literary aesthetics and Romanian history (1947). PhD 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 ( 1957), work printed in 1959, second edition in
2005. He was a Romanian Literature professor at the "Andrei Mureşanu" High School in Dej, editor
of "Almanahul literar" in Cluj, researcher at The Institute of Literary History and Folklore, of the
Romanian Academy, lecturer at the University of Bucharest, librarian at the Central University
Library of Bucharest, 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 Romani an Academy, Iaşi subsidiary ( 1992-2007), chief-editor of the
periodica! "Analele Bucovinei", director of the periodica) "Septentrion" and member in the editorial
board of"Bucovina literară" (Suceava) and "Glasul Bucovinei" (Cernăuţi). Various articles published
in: "Academica", "Analele Bucovinei", "Almanahul literar", "Bucovina", "Bucovina literară",
"Caietele Mihai Eminescu", "Călăuza bibliotecarului", "Contemporanul", "Convorbiri literare",
"Făclia", "Gazeta literară", "Limbă şi literatură", "Literatorul", "Luceafărul", "Lupta Ardealului",
"Manuscriptum", "Mesager bucovinean", "Paşii Profetului", "Progresele ştiinţei", "Revista de istorie
şi teorie literară", "Steaua'', "Transilvania", "Tribuna", "Viaţa Românească", "Viaţa universitară",
"Kurier" (Bochum University, Germany). Member ofthe Writer's Union ofRomania, president ofthe
"Mihai Eminescu" lntemational Academy (India), member ofthe Carpatica Academy, ofthe "Mihai
Eminescu" Intemational Centre in Chişinău and of other societies (Oradea Mare, Sibiu, Suceava,
Târgu-Jiu, Craiova). He is the author of 12 monographs, 4 biographies and publisher of the work of
George Călinescu, Ioan Slavici, Mihai Eminescu, Teodor Balan, Titu Maiorescu, Dimitrie Onciul.
Works: Bucovina între Occident şi Orient. Studii şi documente, prologue by acad. Ştefan Ştefănescu,
Bucharest, 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 1939 and interrupted in 1963, at the sixth volume, by printing the VII
through XVI volumes. He initiated and organized the first major intemational scientific conferences
regarding Bukovina, in collaboration with the Bukowina-lnstitute in Augsburg (Germany) and the
Bukovinean Centre of Scientific research of the State University in Cernăuţi (Ukraine). For his
researcher and publisher activity he was given the title "Man of the Year" and was awarded with the
"Diploma of Honour" from the American Biographical Institute ( 1999 and 2000). Doctor Honoris
Causa of the "Lucian Blaga" University in Sibiu, honorary member of the Romanian Academy (6 1h
June 200 I). The Excellence Award of the Bukovinean Cultural Foundation (2002), Doctor Honoris
Causa ofthe "Ştefan cel Mare" University, Suceava (2008).
Ligia-Maria Fodor - archivist at the National Archives in Bucharest, PhD in History (2011).
Activity profile: cataloguing and managing information and records in Romanian and German
language, facilitating access to archival records, translating from German into Romanian (German
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

331
paleography), arranging exhibitions, publishing articles and book reviews, participating to scientific
conferences. Main field of research: history of education in Bukovina. Published articles (selection):
Die Mădchenlyzeen in der Habsburgischen Bukowina, in "Anuarul Institutului de Cercetări SocioUmane «Gheorghe Şincai»", XIV, 2011; The Girls' High School in Cernăuţi, the first secondary
schoolfor girls in the Habsburg Bucovina (1898-1918), in "Valahian Journal ofHistorical Studies'',
n° 15, 2011; Die Schule als nationales Emanzipationsmittel in der habsburgischen Bukowina, in
"Hrisovul", Jahrbuch der Fakiiltăt filr Archivistik, XIV (2008), Neuausgabe, Verlag des Ministeriums
des lnnem, Bukarest; Legislaţia şcolară în Ducatul Bucovinei. Legea din 14 mai 1869, in "Analele
Bucovinei", Jahrgang XIV, Nr. 2/2007, Verlag der Rumănischen Akademie, Bukarest.
Constantin Ungureanu - graduate of the "Ion Creangă"- UPS Faculty of History in Chişinău
( 1992); PhD in History (1997). Scientific researcher and coordinator at the Institute of History, State and
Law of the Academy of Sciences of Moldova. Author of two monographs on the history of Bukovina:
Bucovina în perioada stăpânirii austriece 1774-1918. Aspecte etnodemografice şi corifesionale,
Chişinău, Civitas Publishing House, 2003, 304 p.; Învăţământul primar din Bucovina (1774-1918),
Chişinău, Civitas Publishing House, 2007, 336 p. He also wrote a historical-statistical study about the
population from the Chemivtsi region (with Ion Popescu) and a notebook of local history (as a coauthor). He published about 90 scientific studies and articles mainly on the history of Bukovina during
the Austrian period and edited magazines and collections of articles from the Republic of Moldavia,
Romania and Ukraine. He obtained severa( scholarships for research and documentation in Germany and
Austria. In the period 2008-2010 he was employed by the University of lnnsbruck, Austria in order to
participate to the intemational scientific project Cadastrul austriac din Bucovina şi Carintia la mijlocul
secolului al XJX-lea.
Philippe Henri Blasen promoviert unter der Leitung von Professor Sorin Mitu in neuzeitlicher
Geschichte an der Babes-Bolyai-Universităt Cluj-Napoca. Das Thema seiner Dissertation ist das
Entstehen der nordlichen und nordostlichen Grenze von Grol3rumănien. Blasen ist Mitarbeiter des Centre
de Documentation sur Ies Migrations humaines, Luxemburg. Seine Masterarbeit liber die Beziehungen
zwischen der rumănisch-griechisch-katholischen und der rumănisch-orthodoxen Kirche in Siebenbiirgen
ist in Buchformat beim Verlag Mega in Cluj-Napoca erschienen.
Ion Cernat - teacher and writer, graduate ofthe Faculty ofHistory and Philosophy ofthe "Al. I.
Cuza" University of Iaşi, director of the secondary school in Vama (Suceava) between 1979 and 1989,
school inspector (1990--1997). After his retirement he dedicated himselfto the study of Vama's history
and famous people and ofthe Romanian history in general (ancestors, migrations, medieval and modem
history). Published books: 600 de ani de istorie ai satului Vama (with Elena Lazarovici, laşi, 2002); Cu
largu C. Toma despre naţionalism şi verticalitate (laşi, 2004); Momente din istoria României orientale
(laşi); Mitocu Dragomirnei, satul de lângă "cordun" (Botoşani, 2006).
Ioan losep - assistant professor at the University of Suceava, Geography department; PhD in
Geography (1999), "Al. I. Cuza" University of lasi, with the thesis Studiul geografico-economic al
Obcinilor Bucovinei. Research interests: human and economic geography, geography of agriculture,
geographical toponimy, ethnogeography. Main books and articles: contribution to the encyclopedia
Geography of Romania, 3rd volume, chapter Obcinile Bucovinei (with Prof. Dr. N. Barbu),
Monograph of the Suceava County (1973, 1980), touristic guides (of Câmpulung Moldovenesc,
Fălticeni and Suceava, in 5 languages); Introduction to the General Physical Geography ( 1977),
A Practicai Guide of Carthography (1980, 1996 with A. Grozavu), Geographical Toponomastic
( 1999). Maps: Vegetation and River Map of Suceava County, Physical Map of Suceava County.
Rodica Iaţencu - scientific researcher at the "Bucovina" Institute of the Romanian Academy.
PhD in History (2004). Research interests: Romanian history (interwar period), cultural history of
Bucovina, the history of the communist regime in Romania. Editor-in-chief for I O volumes dedicated
to the history of Bucovina and 11 numbers of the scientific journal of the "Bucovina" Institute http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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"Analele Bucovinei". She took part at the Grant CNCSIS n° I 290/2005, Romaniansfrom outside the
country in the context of Euro-Atlantic and European integration of Roman ia. The case of Romanian
communities in Ukraine (1945-2007), approved by M.E.C., n° I 298/2005; theme: Considerations on
the evolution of cultural lţfe of the Romanian community from Ukraine, 199()-2007. Representative
studies: Considerations on the development of pre-graduate education in Bucovina in the interwar
period, in "Suceava". Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX, voi. 11, 2002-2003;
Anticommunist student organizations and movements (1945-1959). Case study: Bucovineans in the
Roya/ist Youth Movement (I), in AB, XII, n° 2, 2005; XIII, n° I, 2006; The "wooden" language and
the symbol of power (1945-1956). Case study, in AB, XIV, n° I, 2007; Considerations on the
sociologica/ research from Bucovina in the inlerwar period, in AB, XVII, n° 2, 2010; Bukovinian
members in the Parliament of Greai Romania. Session 1919-1920 in AB, XIX, n° I, 2012;
Contributions of the acad. Radu Grigorovici to the knowledge of Bukovina 's history - a model of
interdisciplinary scientific research, in: Ştefan Purici, Dumitru Vitcu (coord.), Crezul istoriei. 1n
honorem prof univ. dr. Mihai 1acobescu la 75 de ani, laşi, 2013, p. 699-707. Participation to
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
Culture, Cults and National Cultural Patrimony of Suceava.
Marian Olaru - scientific researcher at the "Bucovina" Institute of the Romanian Academy.
PhD in History since 2000. Fields of interest: modem and contemporary history, oral history,
microhistory and history ofmentalities. He published various studies and articles related to the history
of Bucovina, regarding the evolution of the politica) system in this region during the Austrian
occupation, the role of personalities, cultural and politica) elite from this region in advocating the
identity at the end of the XIX'h century and beginning of the xx•h century. He also showed a
particular interest in studying the context (phenomena) that resulted in the extinction of the
multicultural and multiethnic Bucovina at the end ofthe Second World War, a process emphasized by
the establishment of communist rute in the Central and Eastem Europe. Representative studies:
Mişcarea naţională a românilor din Bucovina la sfârşitul secolului al XIX-iea şi începutul secolului
al XX-iea, foreword by acad. Gh. Platon, Rădăuţi, "Septentrion", 2001; Bucovineni împotriva
comunismului: fraţii Vasile şi George Motrescu, foreword by D. Vatamaniuc, honorary member of
the Romanian Academy, afterword by Vasile I. Schipor, Suceava, 2006. He is a member of the
editorial board of "Analele Bucovinei", scientific journal of the "Bucovina" Institute of the Roman ian
Academy, published since 1992, and ofthe editorial board of"Archiva Moldaviae", published by the
National Archives of Romania, laşi Branch. He contributed with various papers at scientific
conferences in Romania and abroad.
Ion Popescu-Sireteanu - assistant, lecturer, associate professor and professor at the Faculty of
Philology of the University of laşi, holding lectures on Romanian Dialectology and General
Linguistics. He was head of the Department of Romani an Language for foreign students. During his
scientific activity he distinguished himself as an editor, critic and linguist. His scientific anthologies
represent contributions to the knowledge of the life and work of personalities of the Romanian
classical and contemporary literature. His studies and researches also refer to linguistics, folklore and
history of culture. Among these we mention: Contribuţii la cercetarea terminologiei păstoreşti în
limba română, laşi, 1980; Limbă şi cultură populară. Din istoria lexicului românesc, Bucharest,
1983; Siretul - vatră de istorie şi cultură românească, laşi, 1994; Termeni păstoreşti în limba
română, Iaşi, 2005. After 1989 he published literary original writings in volumes: poems in verse and
prose, short stories, fairy tales and fables. We note here the volume dedicated to the Romanian village
in Bukovina, La porţile norocului, Iaşi, 2002. The work and activity of the Bukovinian Professor Ion
Popescu-Sireteanu was rewarded with severa) prizes: "Timotei Cipariu" - Prize of the Romanian
Academy (1993), Bucovina Cultural Foundation Award (2005), Romanian Heritage Award (2008).
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Elena Pascaniuc - scientific researcher at the "Bukovina" Institute în Rădăuţi, graduate of the
Faculty of Philology of the "Al. I. Cuza" University în laşi. Main fields of study: folklore, magic
rituals, mythology. Published representative studies: Folclorul deportărilor din Bucovina, în "Analele
Bucovinei", XIII, 1/2006, Publishing House ofthe Romanian Academy, p. 263-270; Traian Cantemir
(1907-1998), reprezentant al Şcolii .filologice şi folclorice din Cernăuţi, în "Analele Bucovinei",
XIV, 1/2007, p. 133-149; "De plămădit inimile" - o colecţie inedită de folclor medical din Bucovina,
în "Analele Bucovinei", XIV, 2/2007, p. 619-629. Participation to 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 Culture, Cults and National
Cultural Patrimony of Suceava, the Institute for Romanian Culture and Civilisation of the "Friedrich
Schiller" University în Jena (Germany).
Ovidiu Bâtă - engineer geologist, scientific researcher III at the "Bucovina" Institute of
Romanian Academy. PhD în Geology in 2006 at the "Al. I. Cuza" University of laşi, with the thesis
Palynostratigraphical Study of the Metamorphic Formations /rom Putna Basin (Bistriţa Mountains).
Fields of interest: geology, the exploatation of the mineral resources, the environmental protection.
Representative studies: Old spas in Bukovina, in the nineteenth and twentieth centuries, în AB, XII,
n° I, 2, 2005, XIII, n° I, 2006; Geology of the upper basin of the Putna river (Bistriţa Mountains), în
AB, XIII, n° 2, 2006; XIV, n° I, 2, 2007; XV, n° 2, 2008; XVI, n° I, 2009. 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 Culture, Cults and National Cultural Patrimony of Suceava.
Ion Filipciuc - writer, graduate of the Philology Faculty of the "Al. I. Cuza" University, Iasi.
PhD. în Philology (1999), with the thesis Stylistic constant and archaic significance in the bal/ad
"Miorita ". He contributed to severa! literary publications with prose, lyrics, essays, studies about
Mihai Eminescu, about the folk ballad "Mioriţa". Editor of "Bucovina literară" ( 1990-2000).
Published the following books (selected): Înspre alt Eminescu (I 999), Drumul împărătesc al poetului
(1999), Mioriţa străbate lumea sau 123 de traduceri ale colindei şi baladei, semnate de ... (2001),
Mioriţa şi alte semne poetice (2002), Simptomuri politice în boala lui Eminescu (2007, 2"d edition
2009), Semne şi minuni în tradiţia românească (2009). Edited books: G. Coşbuc. Elementele
literaturii populare (1986), Vasile Posteucă, Catapeteasmă bucovineană (2000); Folclor stăneştean.
În meoria lui Vasile Posteucă (with Ion Creţu und Ion Posteucă, 2003).
Anghel Popa - history teacher in Câmpulung Moldovenesc; PhD in History, "Al. I. Cuza"
University of laşi. Research interests: the culture of Bucovina, cultural societies, personalities of
Bucovina. Books: Renaşterea armatei pământene în Moldova, 1829-1859, Câmpulung Moldovenesc,
Municipal Library, 1996; Societatea Academică "Junimea" din Cernăuţi, 1878-1938, Câmpulung
Moldovenesc, "Alexandru Bogza" Cultural Foundation, 1997; Între fronturi. Bucovineni în România
Primului Război Mondial, Câmpulung Moldovenesc, "Alexandru Bogza" Cultural Foundation, 1998;
Aromânii din Bucovina, Câmpulung Moldovenesc, "Alexandru Bogza" Cultural Foundation, 2000;
Serbările naţionale de la Putna, Câmpulung Moldovenesc, "Alexandru Bogza" Cultural Foundation,
2004; Un tren întârziat, Câmpulung Moldovenesc, "Alexandru Bogza" Cultural Foundation, 2009.
He published studies and articles in various magazines: "Almanah «Convorbiri literare»", "Mitropolia
Moldovei şi Sucevei", "Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie «A D. Xenopol»", "Manuscriptum",
"Magazin istoric", "«Deşteptarea». Revista aromânilor", "Curierul românesc", "Teologie şi Viaţă",
"Arhiva Genealogică", "Revista istorică", "Glasul Bucovinei", "Analele Bucovinei".
Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu - scientific researcher at the "Bucovina" Institute in Rădăuţi.
Fields ofinterest: German press and literature in Bucovina, translations frorn/into German. Significant
projects: Iraclie Porumbescu, Scrieri literare, istorice şi corespondenţă (translations of German texts,
under the coordination of Acad. D. Vatamaniuc); the bi lingual (German-Romanian) edition of Arthur
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