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EDITORIAL 

„ANALELE BUCOVINEI", 
PERIODICUL INSTITUTULUI „BUCOVINA" AL 

ACADEMIEI ROMÂNE. DESTINUL UNUI PROIECT 
ŞTIINŢIFIC 

VASILE I. SCHIPOR 

„Analele Bucovinei", das Periodikum des Bukowina-Instituts der 
Rumănischen Akademie. Das Schicksal eines wissenschaftlichen 

Projektes 

( Zusammeefassung) • 

Die Studie „Analele Bucovinei", das Periodikum des Bukowina-Instituts der 
Rumănischen Akademie. Das Schicksal eines wissenschqfilichen Projektes prăsentiert die 
Umstănden, unter denen clas genannte Bukowiner Periodikum gegriindet wurde, seine 
Erscheinung, sein Format, die Problematik, die im Laufe der 20 jăhrigen ununterbrochenen 
Erscheinung in der wissenschaftlichen Debatte behandelt wurde, seine Mitarbeiter, seine 
Prăgung im wissenschaftlichen Leben Rumăniens, sowie die Antwort des Redaktionsteams 
auf die neuen Herausforderungen der wissenschaftlichen Konkurrenz zu Beginn des neuen 
Jahrtausends. 

Schliisselworter und -ausdriicke: wissenschaftliches halbjăhriges Periodikum, 
Erscheinung, Fonnat, Redaktionsteam, Auflage, Programmartikel, redaktionelle Politik, 
programmatische wissenschaftliche Forschung, Forschungsrichtungen, redaktionelle 
Anspriiche, wissenschaftliche Konkurrenz, Erwartungshorizont, Benutzer, Wirkungsanalyse, 
Anwort. 

Încă din anul înfiinţării sale - 1992, septembrie 6 -, Centrul de Studii 
„Bucovina" preia proiectul Enciclopediei generale a Bucovinei, elaborat şi propus 
în 1990 de către academicianul Vladimir Trebici 1• Proiectul, întocmit la iniţiativa 

• Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu. 
1 Pentru întreaga problematică a proiectului, vezi D. Vatamaniuc, Centrul de Studii „Bucovina" 

la un deceniu de activitate, în „Analele Bucovinei", anul IX, nr. 2 (19), 2002, p. 317-326 şi capitolul 
Enciclopedia generală a Bucovinei, în volumul D. Vatamaniuc, Bucovina între Occident şi Orient. 
Studii şi documente, Prefaţă de acad. Ştefan Ştefănescu, Bucureşti, Editura Academiei Române, Colecţia 
„Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii" (20), 2006, p. 30--36. Procesul-verbal de la dezbaterea 
publică a proiectului, desfăşurată la Suceava, în 23 martie 1991, este inclus în documentarul Românii din 
Bucovina în reconstrucţia societăţii civile, publicat de Vasile I. Schipor în ,,Analele Bucovinei", anul XII, 
nr. l (23), [ianuarie - iunie], 2005, p. 192-196 şi în volumul Bucovina istorică. Studii şi documente, 
p. 586--589. 
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340 Vasile I. Schipor 2 

Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina şi prezentat public la 
Suceava, în 23 martie 1991, are în structura sa capitolele: I. Istorie; II. Pământul 
(I. Geografie; 2. Geologie; 3. Resurse naturale); III. Oamenii (I. Demografie 
generală; 2. Românii; 3. Rutenii/ucrainenii; 4. Germanii; 5. Evreii; 6. Polonezii; 
7. Lipovenii; 8. Alte neamuri); IV. Economia (1. Agricultura; 2. Creşterea animalelor; 
3. Pădurile; 4. Industria şi mineritul; 5. Transporturile şi comunicaţiile; 6. Industria 
casnică; 7. Alte activităţi economic~); V. Cultura (1. Biserica Ortodoxă. Mitropolia. 
Fo!_1dul Religios Greco-Oriental. Invăţământul teologic; 2. Celelalte confesiuni; 
3. Invăţământul; 4. Sănătatea publică; 5. Literatura şi presa; 6. Muzica şi teatrul; 
7. Folclorul; 8. Alte arte; 9. Societăţi culturale); VI. Administraţia şi viaţa politică 
(1. Administraţia austriacă, 1775-1918; 2. Administraţia românească, 1918-1940, 
1941-1944; 3. Administraţia sovietică, 1940-1941, 1944-1989; 4. Evoluţia împărţirii 
administrative a Bucovinei; 5. Partidele politice); Vil. Bucovina în lumina dreptului 
istoric şi internaţional (I. Anexarea din 1775; 2. Unirea Bucovinei cu România, 
1918. Aspecte juridice şi diplomatice; 3. Pactul Ribbentrop-Molotov şi anexarea 
Bucovinei de Nord, 1940; 4. Legislaţia şi dreptul; 5. Dreptul „obişnuielnic" în 
Bucovina); VIII. Structura socială şi etnică a Bucovinei. Probleme speciale 
(1. Ţăranii; 2. Răzeşii, mazilii şi boierii; 3. Colonizarea şi imigrările în perioada 
1775-1918; 4. Emigrări din Bucovina până în 1914; 5. Colonizări, imigrări şi 

deportări, 1940-1990; 6. Schimburi interetnice: căsătorii mixte, asimilări); IX. Sate 
şi oraşe (monografii); X. Personalităţi culturale şi politice (monografii)2

• 

2 Problematica proiectului, cu un adaos de alte două capitole, revine în discuţie în partea a 
doua a anului 2007. Sub presiunea evenimentelor din viaţa instituţiei şi a aceloraşi activişti 

înregimentaţi în „voluntariatul bucovinean" de la Rădăuţi, Institutul „Bucovina" adoptă un proiect de 
cercetare ştiinţifică, pe care îl supune spre aprobare Prezidiului Academiei Române. Iată proiectul, în 
câteva dintre variantele sale: cea dintâi variantă, însoţită de o adresă către Prezidiul Academiei 
Române, purtând numărul 146, din 11 octombrie 2007 se intitulează, Enciclopedia Bucovinei şi 

cuprinde 11 volume: „I. Bucovina. Repere cronologice; II. Personalităţi ale culturii; III. Periodice; 
IV. Viaţa politică; V. Învăţământul; VI. Culte şi instituţii; VII. Economia; VIII. Administraţia şi 
armata; IX. Asociaţii şi societăţi; X. Muzica şi artele plastice; XI. Prezentare generală". Cea de a 
doua variantă, însoţită de o adresă tot către Prezidiul Academiei Române, purtând numărul 156, din 
17 octombrie 2007, este o revenire la adresa anterioară şi cuprinde, de asemenea, 11 capitole: 
„I. Bucovina. Repere cronologice; II. Personalităţi ale culturii; III. Periodice; IV. Viaţa politică; 

V. Învăţământul; VI. Culte şi instituţii; VII. Economia; VIII. Administraţia şi armata; IX. Asociaţii şi 
societăţi; X. Aşezări din Bucovina; XI. Prezentare generală". La volumul X, după titlu, pe copie se 
află adăugat cu mină neagră: „+ Geologie + Geografie + Resurse". Potrivit acestor două variante ale 
documentului, proiectul ştiinţific poartă denumirea de Enciclopedia Bucovinei, urmând a fi realizat de 
către cercetătorii instituţiei „în colaborare cu specialişti din ţară şi din străinătate (Austria, Germania, 
Polonia, ReJ!ublica Moldova şi Ucraina)'', fiind structurat „ca un dicţionar, tematic şi în ordine 
alfabetică". In stărşit, cea de a treia variantă a documentului cuprinde 12 volume şi poartă o altă 
denumire: Dicţionarol general al Bucovinei: „l. Personalităţi ale culturii bucovinene; II. Periodice 
bucovinene; III. Viaţa politică în Bucovina (instituţii şi personalităţi); IV. Învăţământul în Bucovina; 
V. Culte şi instituţii religioase în Bucovina; VI. Economia în Bucovina; VII. Administraţia şi armata 
în Bucovina; VIII. Asociaţii şi societăţi în Bucovina; IX. Ştiinţa în Bucovina; X. Muzica şi artele 
plastice în Bucovina; XI. Literatura Bucovinei; XII. Prezentare generală Bucovina". Din documentele 
de evidenţă ale Institutului „Bucovina" nu rezultă că şi aceasta ar fi fost trimisă la Bucureşti, spre 
aprobarea Prezidiului Academiei Române. 
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3 „Analele Bucovinei", periodicul Institutului „Bucovina" al Academiei Române 341 

Timp de aproape doi ani (1992-1993 ), eforturile Centrului de Studii 
„Bucovina", încadrat cu numai doi cercetători şi un direct~r, acesta funcţionând cu 
jumătate de normă, nu dau rezultate în această direcţie. In condiţiile acestea, se 
adoptă hotărârea de a se tipări o publicaţie proprie, „Analele Bucovinei"3

, care, prin 
structură, să abordeze domeniile vizate prin proiectul Enciclopediei generale a 
Bucovinei, publicând, cu prioritate, lucrări cu caracter monografic, la nivelul 
exigenţelor publicisticii ştiinţifice academice contemporane şi tără a neglija 
orizontul de aşteptare al utilizatorilor din Bucovina şi originari de aici, provincie 
privită programatic în întregul ei istoric. 

„Analele Bucovinei" apar în 19944 sub egida Editurii Academiei Române şi 
se tipăresc la Bucureşti. Sub aceeaşi egidă periodicul apare şi astăzi. De format 
17 x 24 cm, periodicul are o apariţie semestrială şi un număr variabil de pagini5

• 

3 Ca orice început din această parte a lumii noastre de la sfârşitul veacului precedent, şi 
stabilirea numelui acestui periodic s-a făcut cu dificultate. Dintre variantele propuse timp de câţiva 
ani (1991-1993): „Anuarul Institutului de Istorie a Bucovinei", „Revista Bucovinei", în cele din urmă 
s-a impus actuala denumire: „Analele Bucovinei". Şi regimul de apariţie a periodicului s-a stabilit cu 
dificultate, acesta influenţând şi astăzi cercetare ştiinţifică desfăşurată de cercetătorii instituţiei de la 
Rădăuţi. Astfel, în Planul de activitate ştiinţifică pentru 1993, datat 26 decembrie 1992, se 
precizează, între altele: „Publicaţia ştiinţifică a Centrului de Studii s-ar putea numi «Revista 
Bucovinei», cu apariţie, deocamdată, semestrială, sub formă de caiete, în 300-400 de pagini". Tot în 
această privinţă, în Adresa nr. 2, din 16 martie 1993, către Academia Română - Filiala Iaşi, se 
precizează: „Având în vedere faptul că Muzeul Judeţean de Istorie Suceava scoate o publicaţie cu 
titlul de «Anuarn şi din nevoi ce ţin de o mai largă acoperire a spaţiului cultural bucovinean, vă rugăm 
prin prezenta să aprobaţi schimbarea titlului din «Anuarn în «Analele Bucovinei» ca publicaţie a 
Centrului de Studii «Bucovina». Propunem ca această publicaţie să apară de două ori pe an, cu 
posibilitatea ca-n anii următori ritmicitatea apariţiei acestei publicaţii să sporească de 3-4 ori pe an". 

4 În rânduiala lucrurilor din perioada invocată mai sus (1992-1993), anul de fondare a 
periodicului urma să fie 1993. Numărul I al periodicului „Analele Bucovinei'', în realitate, nu s-a 
tipărit, tomul primind aviz negativ. La această realitate, mai puţin cunoscută astăzi, face referire, între 
altele, şi Darea de seamă cu privire la activitatea desfăşurată în anul 1993: „Centrul de Studii 
«Bucovina» a pregătit pentru editare nr. I al «Analelor Bucovinei», aflat sub tipar la Editura 
Academiei. [ ... ] Menţionăm că acest număr este, în realitate, numărul 2 al revistei noastre, deoarece 
primul număr, cuprinzând în cele peste 300 de pagini studii şi articole de istorie veche şi medievală, a 
fost împiedicat să apară din motive controversate, referitoare la «teoria descălecatului»". Referatul cu 
privire la „Analele Bucovinei", I, I, 1993, întocmit la data de 23 septembrie 1993 de către Ştefan S. 
Gorovei, face, însă, un real serviciu instituţiei nou înfiinţate în Bucovina: „Ceea ce se propune a fi 
numărul 1 al unei reviste regionale - «Analele Bucovinei» - nu este, din păcate, decât o adunare 
neîndemânatecă de texte vechi, cu concluzii în cea mai mare parte depăşite şi se reia, într-o revistă din 
1993, un studiu de acum un secol al lui D. Onciul, amendabil şi sub raport bibliografic, nu numai sub 
acela al demonstraţiilor pe care le cuprinde. [ ... ] Adunarea acestor texte vechi într-o revistă nouă nu e 
deloc recomandabilă, dându-i mai degrabă aerul de crestomaţie decât de revistă ştiinţifică. Astfel 
alcătuită, ea poate fi lesne acuzată de amatorism, de lipsă de profesionalitate [ ... ]. Tipărit în forma în 
care se află acum, numărul I al «Analelor Bucovinei» va face un deserviciu Centrului de Studii care îl 
editează, riscând critici dintre cele mai severe". 

5 Cel dintâi tom are 234 p., iar cel de al doilea 308 p. Până la sfărşitul deceniului trecut, ,,Analele 
Bucovinei" apar cu un număr de circa 250 de pagini. Începând din anul 2000, periodicul apare, în 
general, cu peste 300 de pagini. Tomul XIII, 1 (26) din 2006, are 408 pagini, tomul XIV, I (28) din 
2007, 418 pagini, iar tomul XV, I (30) din 2008, are 424 pagini. Din 2009, „Analelor Bucovinei" li se 
alocă anual un număr de 700 de pagini, limitându-i-se fiecare apariţie la 350 de pagini. 
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În colegiul de redacţie al celui dintâi număr se află: acad. Radu Grigorovici, 
acad. Ştefan Ştefănescu, acad. Vladimir Trebici, acad. Gheorghe Platon, Liviu 
Ionesi, m. c. al Academiei Române, Radu Economu, Marian Olaru. Redactor-şef: 
Dimitrie Vatamaniuc. Secretar de redacţie: Vasile Schipor. Responsabil de număr: 
Marian Olaru. 

Articolul-program este semnat de acad. Gheorghe Platon. Ca document al 
epocii care l-a produs şi al unei generaţii însufleţite atunci de „mari idei", acesta 
surprinde importanţa proiectului patronat de Academia Română, din perspectiva 
integratoare a istoriei naţionale: ,,Asemenea lui Mihail Kogălniceanu, care, în 
1843, de la catedra Academiei Mihăilene, dădea expresie simţirii româneşti şi 

viziunii integratoare a istoriei, astăzi, şi noi considerăm ca patrie a noastră „toată 
acea întindere de loc unde se vorbeşte româneşte", iar ca istorie a românilor Istoria 
Moldovei Întregi, Înainte de sfârşirea ei, a Valahiei şi a fraţilor din Transilvania. 

Soarta, şi poate nu numai ea, a întreţinut vreme îndelungată separaţia politică 
între cele trei provincii româneşti. Din nefericire, sfăşierea Moldovei reprezintă şi 
astăzi o realitate, pe care Ţara o resimte dureros. Istoria României, sinteza 
întregului naţional existent şi viabil în pofida stăpânirilor politice vremelnice, a 
trebuit să fie realizată din suma părţilor politice în care vieţuia organismul etnic 
naţional. [ ... ] 

Când o parte a naţiunii se află în suferinţă, întregul organism naţional se 
resimte dureros. Sabia care se clatină asupra acestei părţi ameninţă, în măsură 
egală, întreaga naţiune în existenţa sa materială şi spirituală. 

Aspiraţiilor spre reîntregire şi eforturilor politice pentru a le realiza trebuie să 
li se adauge datoria morală de a cultiva şi a întreţine conştiinţa întregului naţional. 
«Unirea în cugete şi în simţiri» - chiar şi în noile condiţii ale istoriei - a rămas, 
trebuie să rămână, preludiul necesar al actului politic. 

Istoria naţională a românilor se cuvine să cuprindă, firesc este, istoria 
vremurilor în care cele două provincii, părţi din trupul ţării, s-au aflat sub stăpânire 
străină. Reconstituirea acestei istorii (adevărată istorie a rezistenţei naţionale) este 
un imperativ al vremurilor noastre, trebuitor păstrării încrederii în valorile 
naţionale şi în destinul nostru istoric. 

Împrejurări politice proprii au imprimat vieţii româneşti şi mişcării naţionale 
din Basarabia şi Bucovina căi deosebite, modalităţi de expresie care nu coincid. 
Ţara, naţiunea, este datoare să urmărească, să sprijine, să încurajeze şi să dirijeze, 
chiar, această mişcare; fără să lezeze interesele cuiva, mişcarea naţională a 
românilor afirmă şi promovează valorile libertăţii şi ale democraţiei, în numele 
cărora se realizează ordinea politică a lumii de astăzi. [ ... ] 

«Analele Bucovinei» - al cărui prim număr este acesta - pe linia 
prestigioaselor publicaţii care au precedat-o, îşi propune să fie un instrument pentru 
împlinirea nobilelor obiective ale promovării şi răspândirii culturii naţionale; să 
reprezinte o alternativă românească autorizată în dialogul, demult deschis, privind 
istoria şi cultura Bucovinei. Se va înscrie în acest dialog cu prestigiul instituţiei 
care o patronează şi cu autoritatea numelor care vor semna în paginile sale. 
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Sanctuar al Moldovei, cuprinzând ctitoria descălecătorilor, mormântul 
marelui Ştefan, cetatea de scaun a Ţării şi ctitoriile vo[i]evodale care mărturisesc 
geniul creator al poporului, Bucovina poartă în ea sufletul românesc dintotdeauna. 
«Analele Bucovinei» se vor strădui să dea expresie acestui suflet, ridicând 
conştiinţele noastre, ale tuturora, la nivelul unor mari idei"6

. 

Cu modificări în colegiul de redacţie şi îmbunătăţiri de structură, „Analele 
Bucovinei" se ocupă în cei douăzeci de ani de apariţie neîntreruptă de problemele 
Bucovinei istorice sub toate aspectele: viaţă politică, literară, culturală şi artistică, 
istorie, demografie, toponimie, onomastică, statistică, etnografie şi folclor, ştiinţe 

naturale7
. Număr de număr, este rezervat un spaţiu larg evocării personalităţilor 

bucovinene, cărţilor şi revistelor din provincie, manifestărilor diverse ce au ca temă 
Bucovina, atât în ţară cât şi peste hotare. Prin caracterul enciclopedic şi prin aria de 
cercetare, „Analele Bucovinei" ocupă un loc singular atât între publicaţiile 

periodice ale Academiei Române cât şi în rândul publicaţiilor ştiinţifice din 
Bucovina şi străine, ce apar astăzi. 

De-a lungul celor douăzeci ani de apariţie neîntreruptă, editorialele sunt 
semnate de mari personalităţi ale vieţii ştiinţifice din România: academicienii Radu 
Grigorovici, Gheorghe Platon, Vladimir Trebici, Ştefan Ştefănescu, Gheorghe Mihailă, 
Valeriu D. Cotea, Răzvan Theodorescu, Ioan-Iovitz Popescu, D. Vatamaniuc, m. o. 
al Academiei Române, Mihai-Ştefan Ceauşu; personalităţi ale vieţii ştiinţifice de 
peste hotare: dr. Ortfried Kotzian; personalităţi ale vieţii ştiinţifice din Bucovina: 
prof. univ. dr. Mihai Iacobescu; cercetători ai Institutului „Bucovina": Marian Olaru, 
Ştefan Purici, Vasile I. Schipor. 

În cadrul rubricii Evocări, ,,Analele Bucovinei" readuc în actualitate personalităţi 
de seamă ale vieţii ştiinţifice din Bucovina istorică: Ion I. Nistor (1876-1962), 
Dimitrie Onciul ( 1856-1923 ), Vasile Grecu (1885-1972), Constantin I. Brătescu 
(1882-1945), Ion Negură (1909-1985), Isaia Baloşescu (1766-1834), George baron 
Lavendal (1897-1964), Traian Brăileanu (1882-1947), George Macrin (1911-1991), 

6 Acad. Gheorghe Platon, Argument, în „Analele Bucovinei", Rădăuţi - Bucureşti, anul I, nr. I, 
[ianuarie - iunie] 1994, p. 5-6. Republicat într-un volum retrospectiv, vezi „Analele Bucovinei'', 
anul IX, nr. 2 (19), [iulie - decembrie] 2002, p. 329-33. 

7 Între obiectivele urmărite prin proiectul de elaborare a Enciclopediei generale a Bucovinei, 
direcţiile tematice principale de cercetare ştiinţifică ale Centrului pentru Studierea Problemelor 
Bucovinei, ulterior ale Institutului „Bucovina" al Academiei Române, articolul-program al periodicului 
„Analele Bucovinei" şi materialele ce formează substanţa fiecăreia din secţiunile sale există o relaţie 
strânsă, observabilă Ia o examinare atentă a lucrurilor. lată direcţiile tematice principale de cercetare 
ştiinţifică ale instituţiei: I) Mişcarea de emancipare naţională a românilor din Bucovina istorică 

( 1775-19 I 8); 2) Caracteristicile procesului de reintegrare a provinciei în spaţiul etno-cultural 
românesc; 3) Procesul de comunizare a Bucovinei. Consecinţe economice, social-politice şi 

populaţionale; 4) Bucovinenii şi exilul creator; 5) Evoluţia şi particularităţile fenomenului literar din 
Bucovina istorică; 6) Problematica presei din Bucovina istorică de la începuturi până în prezent; 
7) Familii vechi din Bucovina; 8) Caracteristicile etno-folclorice ale zonei Rădăuţilor; 9) Rezervaţiile 
naturale din spaţiul bucovinean; I O) Istoricul cercetărilor geologice şi al exploatării resurselor din 
Bucovina. 
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Teodor Balan (1885-1972), George Popovici (T. Robeanu) (1863-1905), 
Peter Tomaschek (1882-1940), Matthias Friedwagner (1861-1949), Dimitrie Dan 
(1856-1927), Ciprian Porumbescu (1854-1883), Andronic Motrescu (1852-1922), 
Eugen Pohonţu (1897-1992), Johann Mikulicz-Radecki (1850-1905), Filimon 
Rusu (1882-1957), Vasile Ţigănescu (1898-1971), Franz Herbich (1871-1865), 
Victor Ion Popa (1895-1946), Iraclie Porumbescu, Franz Xaver Knapp (1809-1883), 
Radu Grigorovici (1911-2008), Eudoxiu Hurmuzacki (1812-1874), Emilian Sluşanschi 
(1877-1916), Hubert Woyty-Wimmer (1901-1972), George Grigorovici (1871-1950), 
Grigore C. Bostan ( 1940-2004), Ludwig Adolf Simiginowicz-Staufe ( 1832-1897). 

Secţiunea amplă Viaţa politică, culturală, literară şi artistică reuneşte, de-a 
lungul celor 41 de tomuri tipărite până acum, numeroase studii pe o tematică 
diversă (scriitori, filosofi, compozitori, profesori, ierarhi, învăţători, oameni 
politici, instituţii, ideologie literară, literatură, muzică, învăţământ, biserică, presă, 
procese social-politice etc.). 

În spaţiul secţiunii Istorie, demografie, toponimie, onomastică, statistică, 
secţiune evoluată din Demogrqfie, toponimie (din perioada de început), „Analele 
Bucovinei" publică studii semnate de autori din generaţii diferite şi afirmaţi în 
domeniile urmărite programatic de redacţia de la Rădăuţi: Alexandina Cemov, 
Ion Popescu-Sireteanu, Ion Popescu, Radu Grigorovici, Nicolai Grămadă, Vasile 
Hasna, Alexandru-Ovidiu Cristureanu, Ştefan Purici, Valerian Procopciuc, Eugen 
Gliick, Constantin Ungureanu, Daniel Hrenciuc, Mircea Pahomi, Catinca Agache, 
Alain Ruze, Mihai-Aurelian Căruntu, Marian Olaru, Sergiu Haimovici, 
Vlad Gafiţa, Rodica Iaţencu, Luzian Geier, Volodomir Sapolovskij, Maria Mandric, 
Dumitru Valenciuc, Ioan-Paul Valenciuc, Mihai Iacobescu, Alexander Oguy, 
Ligia-Maria Fodor, Ortfried Kotzian, Vasile Diacon, Ovidiu Bâtă, Adrian-Nicolae 
Puiu, Elena Firea, Gheorghe Schipor, Alexandrina Cuţui, Anghel Popa, 
Otilia Hrihorciuc, Alexandru-Ovidiu Vintilă, Harieta Mareci-Sabol, Ion Cemat, 
Simina-Octavia Stan, Carmen-Rodica Chelba, Ilie Luceac, Otto-Friedrich Hallabrin, 
Vasile I. Schipor, Arcadie M. Bodale, Constantin Cenuşă, Tetyana Kloubert, 
Bogdan-Petru Niculică, Ana-Gabriela Drahta, Leon Buburuzan. 

În cadrul secţiunii Etnografie, folclor, devenită Folclor. Etnografie. 
Arhitectură, începând cu anul V, nr. 2 (11), [iulie - decembrie] 1998, ,,Analele 
Bucovinei" publică, de-a lungul celor douăzeci de ani de apariţie neîntreruptă, 

studii semnate de Grigore Bostan, Vasile I. Schipor, Dragoş Cusiac, Gr. Nandriş, 
Vetoria Costinean, Liviu Papuc, Magdalena Vasilescu, Florin Bucescu, Elena 
Cristuş (ulterior Elena Pascaniuc), Alma Blănaru, Iulia Brânză, Toderaş Simion, 
Iordan Datcu, Ion Filipciuc, Mihai Camilar, Gheorghe Patza. 

În secţiunea destinată Ştiinţelor naturii, în ,,Analele Bucovinei" se publică 
studii, articole, documentare diverse, semnate de Titus Lucescu, Sorin Trelea 
(şi colaboratorii), Taras Seghedin, Ovidiu Bâtă, Petru Bejenaru, acad. Liviu lonesi, 
Ion Iordache, Carmen Gache, Radu Cenuşă, Tudor Ţibuleac (şi colaboratorii), 
Ion Podaşcă, acad. Constantin Toma, Aspazia Andronache, Adrian Oprea, 
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Constantin Ion, Adrian Mesteacănu, Denisa Canete, Radu Gava, Angelica Turculeţ, 
Anca lance, Johanna Muller, Alina-Elena Ignat, Nicolai Pomohaci. 

Secţiunile Documente (întreţinută începând cu anul II, 1 (3) din 1995) şi 

Opinii (începând de la II, 2 ( 4) din 1995)8 reunesc materiale de interes, sub diverse 
semnături. Pentru importanţa lor, în numerele retrospective, aniversare, din 2002 şi 
2012, ,,Analele Bucovinei" retipăresc şi articolele de la rubrica Opinii, publicate 
de-a lungul anilor în paginile sale. 

În secţiunea Cronică, „Analele Bucovinei" publică articole referitoare la 
viaţa culturală şi ştiinţifică din provincie, iar alteori consemnează evenimente ce 
privesc Bucovina ori activitatea bucovinenilor din alte părţi. 

Secţiunea Cărţi. Reviste este destinată apariţiilor editoriale din provincie, din 
ţară şi de peste hotare, consacrate Bucovinei. Rubrica Jn memoriam consemnează 
trecerea în eternitate a unor bucovineni de seamă ori a unor colaboratori. 

Câteva numere din „Analele Bucovinei" sunt omagiale, închinate unor 
personalităţi ale istoriei şi culturii noastre: Gheorghe Levendal (IV, 2, 1997, 
p. 287-326), Ciprian Porumbescu (X, 1, 2003), Ştefan cel Mare (XI, 1, 2004). Un 
număr special, IV, 3, 1997, publică în limbile română, germană şi ucraineană 

documentele conferinţei ştiinţifice internaţionale din 1996, fără să respecte 
structura adoptată în 1994. Tomul XVII, nr. 1 (34), [ianuarie - decembrie] 2010, 
356 p., este, de asemenea, un număr special, reunind documentele Conferinţei 
ştiinţifice internaţionale „Identitate şi multiculturalitate în Bucovina istorică. 

Convergenţe culturale", Rădăuţi, 1-3 octombrie 20099
. Tomul XVIII, nr. 1 (36), 

[ianuarie - iunie] 2011, este un tom omagial, închinat academicianului Radu 
Grigorovici (1911-2008), director fondator al Institutului „Bucovina", la centenarul 
naşterii sale. 

La împlinirea a zece ani de la înfiinţarea Centrului pentru Studierea 
Problemelor Bucovinei, „Analele Bucovinei" apar cu un număr special, 
retrospectiv, oferind utilizatorului interesat de cercetarea problemelor Bucovinei un 
instrument de lucru. Sumarul acestuia cuprinde un Editorial (D. Vatamaniuc, 
Centrul de Studii „Bucovina" la un deceniu de activitate); Nota redacţiei; 

Argument (retipărirea articolului-program din I, I, 1994, semnat de acad. Gheorghe 
Platon); Editoriale (1994-2002); Opinii (1994-2002); Bibliografia tematică a 
revistei „Analele Bucovinei", pe anii 1994-2002; Sumare (1994-2002); Numere 
speciale; Lista ilustraţiilor apărute pe prima copertă a fiecărui număr; Indice de 
autori. 

La împlinirea a douăzeci de ani de la înfiinţarea Centrului de Studii 
„Bucovina", periodicul de la Rădăuţi apare cu un nou număr retrospectiv, 
aniversar, având aceeaşi structură a sumarului ca şi tomul din 2002: Editorial, 

8 La fel ca editorialele, materialele publicate în secţiunea Opinii se retipăresc în tomul 
retrospectiv al „Analelor Bucovinei", anul IX, nr. 2 (I 9), [iulie - decembrie] 2002, p. 457-564. 

9 Tipărind documentele acestei reuniuni, acesta este cel de al doilea tom care apare fără să 
respecte formatul adoptat la apariţie. 
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semnat de redactorul-şef: D. Vatamaniuc, Institutul „Bucovina" al Academiei 
Române la 20 de ani de activitate şi periodicul său „Analele Bucovinei"; 
Nota redacţiei; acad. Gheorghe Platon, Argument; Editoriale 2003-2012; Opinii 
2003-2012; Bibliografia tematică a revistei „Analele Bucovinei" pe anii 
2003-2012; Sumare (2003-2012); Numere speciale; Lista ilustraţiilor apărute pe 
prima copertă a fiecărui număr; Indice de autori. 

Alţi colaboratori ai periodicului „Analele Bucovinei": Ion Alexandrescu, 
Petru Bărbuţă, Luca Bejenaru, Alma Blănaru, Ana Borca, Radu-Florian Bruja, 
Constantin Burac, Dumitru Burghelea, Aurel Buzincu, Constantin C. Cojocaru, 
Viorel Cosma, Gavril I. Crăciun, Hans Dama, Ilie Dan, Vasile M. Demciuc, Andrei 
Devenyi, Mircea A. Diaconu, Oleksandr Dobrshanskii, Horst Fassel, Nicoleta 
Florea, Nicolae Havriliuc, Franz Holzl, Norbert Gaschler, Cornel Gheorghieş, 
Ion Gherman, Gheorghe Giurcă, Ştefan S. Gorovei, Mircea Grigoroviţă, Tadei laţeniuk, 
Vladimir Iliescu, Georgeta lstrătoaie, Ihor Jaloba, Doina lavni, Dan Jumară, Vasile 
Juravle, Lydia Baronesse Lavendal-Papae, Luminţa Lăzărescu, Dragoş Luchian, 
Mircea Lutic, George Macrin, Jurii Makar, Rodica Marchidan, Elena-Luminiţa 
Martiniuc, Oleksandr Massan, Eleonora Moldovan, Carol Mohr, Tudor Morariu, 
George Muntean, Vichentie Nicolaiciuc, Alis Niculică, Liviu Onu, Radu-Mihai 
Papae, Eugen Patraş, Gheorghe Pâţu, Dan Păcurariu, Maria Platon, Ilie Popescu, 
Doru Popovici, Vasile Precop, Cristina Puha, Raluca Răşinariu, Petru Rusşindilar, 
Mihailo Saiko, Emil Satco, Vasile Tărâţeanu, Dumitru Teodorescu, Vasile Tomescu, 
Serghei Troian, Domnica Ţibu, Pavel Ţugui, Luminiţa Vartolomei, Mira Voitec-Dordea, 
Hugo Weczerka, Ion Zadik. 

Prin oferta sa, „Analele Bucovinei" se adresează, în acelaşi timp, unui public 
mai larg, furnizându-i elemente (date, informaţii, modele de interpretare) necesare 
în construirea propriei strategii de cunoaştere, precum şi repere în deprinderea 
ştiinţei de a înţelege prezentul şi de a-şi construi viitorul. Într-o perioada 
anevoioasă, de schimbare a paradigmei culturale şi de recesiune a resurselor, 
fiinţând într-un orăşel modest, departe de marile biblioteci şi arhive, „Analele 
Bucovinei", prin fiecare din tomurile sale, oferă, în primul rând bucovinenilor 
risipiţi astăzi în mai multe ţări şi pe mai multe continente, un exemplu de 
valorificare şi promovare a valorilor de patrimoniu naţional-european, susţinut 

printr-o tenacitate elegantă şi o distinsă modestie 10
• 

În viaţa publică a provinciei noastre, contribuţia periodicului „Analele 
Bucovinei" este recunoscută şi răsplătită prin acordarea unor distincţii: Diploma de 
Onoare, acordată colectivului de redacţie, la împlinirea a I O ani de la fondarea 
periodicului „Analele Bucovinei", pentru „contribuţia la răspândirea culturii 
naţionale şi promovarea unei alternative româneşti autorizate în dialogul referitor la 

10 Pentru aceasta, vezi, între altele: Adrian Cioroianu, Puţină Moldavă, în „Dilema'', anul X, 
nr. 503, 1-7 noiembrie 2002, p. 6. 
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istoria şi cultura Bucovinei", Primăria municipiului Rădăuţi, 16 decembrie 2004; 
Premiul pentru periodice al Fundaţiei Culturale a Bucovinei, atribuit la 8 decembrie 
2006, pentru tomul XII, nr. 1, 2005 11

• 

De-a lungul celor douăzeci ani de existenţă, în paginile periodicului „Analele 
Bucovinei", alături de fondatori şi îndrumători - academicieni şi profesori 
universitari din ţară publică cercetători, profesori, învăţători, preoţi, muzeografi, 
arhivişti, din multe localităţi ale Bucovinei şi din ţară, de la Cernăuţi şi din 
Basarabia, din Occident. Unele dintre eboşele publicate, mai întâi aici, formează 
substanţa unor studii şi monografii ce se publică, după 1996, în colecţia 

„Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii". 
În peisajul publicisticii ştiinţifice din România, „Analele Bucovinei" 

reprezintă o apariţie singulară, patronată de Academia Română, prezentă în 
circuitul naţional şi internaţional, unde se bucură de o primire bună: „Se poate 
remarca, în ansamblu - scrie, în acest sens, academicianul Alexandru Zub în 
2005 -, preocuparea echipei de la Rădăuţi - de a informa pe cei interesaţi asupra 
chestiunilor ce se pun azi cu privire la acea parte din Ţara de Sus, care, după 
ocupaţia habsburgică, s-a numit Bucovina. De unde panşantul istoriografic al 
multor autori, chiar şi atunci când vin din alte domenii. Unele texte sunt pregnant 
polemice, însă cu măsură, cu respect pentru preopinent şi cu interes real pentru 
stabilirea adevărului" 12 • 

Dintre opiniile despre periodicul „Analele Bucovinei", exprimate de-a lungul 
celor două decenii de apariţie neîntreruptă, reproducem un fragment din Prefaţa, 
semnată de academicianul Ştefan Ştefănescu, la unul din volumule editate de noi: 

11 Vezi Emil Satco, Alis Niculică, Pentru promovarea artei şi literaturii în Bucovina. 
Fundaţia Culturală a Bucovinei la cincisprezece ani, Suceava, [Editura] Muşatinii, 2010, p. 182-183, 
193-194. 

12 Apariţia periodicului „Analele Bucovinei" prilejuieşte „o adevărată revelaţie" în viaţa 
culturală a provinciei, certificând „cu argumente ştiinţifice continuitatea spiritualităţii româneşti în 
Bucovina istorică". Vezi Ilie Luceac, „Analele Bucovinei", An I, I, 1994. Centrul de Studii 
„Bucovina", Editura Academiei Române, Bucureşti, 1994, 234 p., în „Glasul Bucovinei'', revistă 
trimestrială de istorie şi cultură, Cernăuţi - Bucureşti, anul I, nr. 4, 1994, p. 128-130. Fiecare din cele 
aproape 30 de tomuri ale periodicului ştiinţific de la Rădăuţi se bucură de-a lungul anilor de 
numeroase cronici de semnal ori de întâmpinare, atât în presa cotidiană din Bucovina cât şi în 
periodice ştiinţifice şi de cultură din ţară, cronici care subliniază contribuţia acestuia la „sporirea 
fondului documentar istoric referitor la Ţara de Sus". Vezi, printre altele, Vasile Precop, „Analele 
Bucovinei", An IV. I (7) şi 2 (8), 1997, în „Glasul Bucovinei", Cernăuţi - Bucureşti, anul V, nr. 2 
(18), 1998, p. 117-120; [Ştefan Hostiuc], „Analele Bucovinei", Anul VIII, Nr. I, 2, 2001, în „Mesager 
Bucovinean'', Bucureşti, anul II, nr. I (5), ianuarie - martie, 2003, p. 8. Pentru „un bilanţ de parcurs" 
al instituţiei, la împlinirea a zece ani de activitate, cu trimitere la volumul retrospectiv aniversar al 
periodicului ştiinţific al acesteia, vezi Alexandru Zub, „Analele Bucovinei", IX 2002, 2, p. 313-619, 
în „Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol»", XLII, Iaşi, Editura Academiei Române, 2005, 
p. 799-800. Sub titlul Studii bucovinene - un bilanţ de parcurs, textul semnat de acad. Alexandru Zub 
apare, ca editorial, în „Dacia literară", serie nouă, anul XVI, nr. 6 (63), noiembrie - decembrie 2005, 
p. 3-4. 
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„Revista «Analele Bucovinei», deschisă contribuţiilor ştiinţifice autentice, a atras 
printre colaboratorii ei nume ilustre de oameni de cultură români şi străini, ca şi 
mulţi tineri talentaţi. 

Varietatea tematică - de la izvorul istoric inedit, la reflecţia profundă asupra 
valorii istoriei, de la istoria străveche la istoria zilelor noastre, de la istoria locală la 
cea naţională şi universală - şi permanenta preocupare de întinerire a cercului de 
autori de valoare fac ca revista să fie un veritabil barometru pentru natura şi nivelul 
preocupărilor în istoriografia naţională şi universală de azi" 13

• „Revista Institutului 
«Bucovina» [al Academiei Române] - susţine Alexandrina Cemov, m. o. al 
Academiei Române, într-un referat din 2014 - este o publicaţie necesară [care 
readuce în actualitate] adevărate modele de rezistenţă naţională" din istoria 
provinciei noastre, privită ca parte inseparabilă a istoriei modeme şi contemporane 
a României. 

Dintre referirile de prestigiu, trebuie reţinută, însă, şi privirea critică a lui 
Mihai-Ştefan Ceauşu, publicată de „Analele Bucovinei" într-un editorial din 2012: 
„Ca orice început, mai ales într-o perioadă ce părea a fi a unei nesfârşite tranziţii, 
găsirea drumului propriu a fost mai dificilă, unele proiecte ştiinţifice, mult prea 
vaste şi fără posibilitate de acoperire reală, precum Enciclopedia Bucovinei, nu au 
putut fi duse la bun sfârşit în formula propusă iniţial. Din eşecul acestui proiect, 
începând din anul 1994, a apărut revista «Analele Bucovinei», cu apariţie 

semestrială, care avea şi are până azi, o structură tematică extrem de eterogenă, de 
tip enciclopedic, reunind în cadrul aceluiaşi tom studii din domeniul istoriei, 
literaturii, folclorului sau al ştiinţelor naturii. În decursul timpului, prin 
continuitatea apariţiei şi, mai ales, prin orizontul informaţional şi buna calitate a 
multora dintre studiile publicate, revista a ajuns să se impună în lumea ştiinţifică 
românească, având şi vizibilitate externă. Totuşi, considerăm că factura 
enciclopedică a «Analelor Bucovinei» nu este prea benefică astăzi, când lumea 
academică tinde spre o cât mai exactă definire a domeniului, permiţând, ce-i drept, 
într-o anumită măsură, interdisciplinaritatea. În acelaşi timp, ea face mai dificilă 
încadrarea revistei în standardele tematice obişnuite şi, de aici, dificultăţi în 
obţinerea unui calificativ superior în cotarea pe care Consiliul Naţional al 
Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior o aplică revistelor ştiinţifice 
româneşti. O nouă structurare şi regândirea tematică a acestei publicaţii periodice, 
în acest context, ar putea fi o chestiune mai mult decât binevenită în viitor" 14

• 

13 D. Vatamaniuc, Bucovina între Occident şi Orient. Studii şi documente, Bucureşti, Editura 
Academiei Române, 2006, p. 7-8. 

14 Mihai-Ştefan Ceauşu, Consideraţii privitoare la cercetarea istoriei Bucovinei în spaţiul 
românesc, editorial, în „Analele Bucovinei", anul XVI, nr. 2 (33), [iulie - decembrie] 2009, p. 364. 
Republicat în tomul retrospectiv, aniversar, din anul XIX, nr. 2 (39), [iulie - decembrie] 2012, p. 488 
(p. 487-492). Pentru o înţelegere într-un cadru mai larg, vezi şi un alt editorial semnat de Ştefan 
Purici, Istoriografia Bucovinei: continuitate versus schimbare, ibidem, anul XVII, nr. 2 (35), [iulie -
decembrie] 20 I O, p. 359-365. 
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La împlinirea a două decenii de existenţă în comunitatea ştiinţifică din 
Bucovina, moment favorabil pentru un nou bilanţ de parcurs, redacţia periodicului 
„Analele Bucovinei" 15 priveşte cu încredere spre viitor, încercând să-şi fructifice 
experienţa şi să-şi apropie capabilităţile de exigenţele competiţiei ştiinţifice 

naţionale şi internaţionale în cercetarea ştiinţifică privind destinul acestei străvechi 
provincii româneşti. 

15 De la tomul XVI, 2 (32), iulie - decembrie 2009, colegiul de redactie al periodicului 
„Analele Bucovinei" este format din: academician Ştefan Ştefănescu, Dorin Ieşean, m. c., Mihai 
Iacobescu, Ştefan Purici, Ortfried Kotzian, Mihai-Ştefan Ceauşu, Marian Olaru. Redactor-şef: 

D. Vatamaniuc. Secretar de redacţie: Vasile I. Schipor. 
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EVOCĂRI 

DER UNTERGANG DER BUKOWINAIN DER GESTALT 
„MAGHREBINIENS" UND IHRER GESCHICHTE(N) 

GREGOR VON REZZORI ZUM 100. 
GEBURTSTAG AM 13. MAI 2014 

ORTFRIED KOTZIAN 

Bucovina de odinioară, întruchipată de „Maghrebinia" şi poveştile ei. 
13 mai 2014: 100 de ani de la naşterea lui Gregor von Rezzori 

(Rezumat)" 

Dintre creatorii de versuri de limbă germană din Bucovina, care s-au bucurat de 
o mare popularitate în deceniile trecute, cel mai adesea sunt menţionaţi Paul Celan şi 
Rose Auslănder: aceasta din urmă, prin lirica deosebit de expresivă şi o tematică ce 
evocă Bucovina şi particularităţile sale, a „ridicat" un adevărat monument literar în 
amintirea unei lumi care astăzi nu mai există. Aproape toţi scriitorii din spaţiul 

Bucovinei istorice, supravieţuitori ai celui de-al Doilea Război Mondial, s-au bucurat 
de recunoaştere pe plan literar, dar nu în patria lor, ci pe alte meleaguri. Gregor von 
Rezzori nu face excepţie, din acest punct de vedere. Aspectul esenţial, deseori contestat 
de criticii literari - remarcă autorul articolului, citându-l pe Alfred Kittner, în antologia 
lirică Spiitentdeckung einer Literaturlandschaft (Miinchen, 1994) - este acela că pentru 
toţi „limba germană a rămas patria comună". 

Din momentul naşterii sale, în 13 mai 1914 la Cernăuţi, şi până la trecerea în 
nefiinţă, la 23 aprilie 1998, lângă Florenţa (Toscana), Gregor von Rezzori a trăit o viaţă 
tumultuoasă: a fost un prozator talentat, cu renume în mediul literar, care a cochetat cu 
mass-media mai mult decât alţii din generaţia sa (ziare, reviste ilustrate, film, 
televiziune), un excelent povestitor, actor şi participant la viaţa mondenă, adoptând în 
scrierile sale un stil satirico-umoristic. În scrierile sale, însă, Rezzori se întoarce mereu 
în locul unde a copilărit. Într-un interviu acordat cu câteva luni înainte de moartea sa, el 
afirma: „[ ... ] inima mea aparţine Bucovinei". 

Dintre romanele sale, amintim: Ein Hermelin in Tschernopol ( 1958), Denkwiirdigkeiten 
eines Antisemiten (1979), Blumen im Schnee (1989), Mir au/ der Spur (1997). 

În ciclul de povestiri Maghrebinische Geschichten [Poveşti din Maghrebinia] 
( 1952), Gregor von Rezzori a descris Bucovina ca pe o lume „între Orient şi Occident", 
cu „poveşti minunate, pline de o exuberantă şi luxuriantă fantezie balcanică şi de 
anecdote spuse cu subînţeles", schiţând, în linii mari, destinul oamenilor din Bucovina. 
Autoironia şi satira, îmbinate cu „graţia exprimării şi cinismul melancolic", i-au oferit 
posibilitatea de a depăşi şi de a medita asupra nefericitelor experienţe ale secolului 
al XX-iea, mai ales, asupra dispariţiei acelei coexistenţe paşnice a mai multor popoare, 
limbi, culturi şi religii din Bucovina istorică. 

•Traducerea: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu. 

Analele Bucovinei, XXI, 2 (43), p. 351-357, Bucureşti, 2014 
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Cuvinte şi sintagme-cheie: Gregor von Rezzori, scriitori de limbă germană, 
Bucovina, proză, stil satirico-umoristic, destinul bucovinenilor. 

2 

„Gregor von Rezzori: Auf der Suche nach einer groBeren Heimat" 1 ist das 
voluminose Werk ilberschrieben, das Andrei Corbea-Hoişie und Cristina Spinei in 
der Reihe „Jassyer Bei trage zur Germanistik, Band 17" zum 100. Geburtstag 
vorgelegt haben. Es fasst die Vortrage der gleichnamigen Tagung vom 2. bis 5. 
Mai 2012 in Jassy/Iaşi auf 578 Seiten zusammen, in denen nahezu alle Aspekte des 
Lebens und literarischen Wirkens des Autors Gregor von Rezzori untersucht, 
ausgebreitet, fast mochte man sagen „seziert" und gewiirdigt werden. Der Ort der 
Tagung Iaşi in Rumanien war durchaus vemiinftig gewahlt, da in diesem 
geographischen Raum - nahe der Bukowina - in der heutigen Zeit das Verstăndnis 
und Verstehen filr das Werk des Autors erwartet werden kann, wie sonst wohl 
nirgendwo in Europa. Ob der vielseitig begabte Schriftsteller wirklich Zeit seines 
Lebens „auf der Suche nach einer groBeren Heimat" war, auch wenn das Zitat von 
Milo Dor entlehnt wurde, wie Andrei Corbea-Hoişie in seinem Vorwort schreibt2, 
darf wohl mit einem groBen Fragezeichen versehen werden. Sein literarisches 
Werk jedenfalls fand immer wieder zuriick in jenen Landstrich Europas, der seine 
Kindheit und teilweise seine Jugend maBgeblich bestimmte. Auch wenn dies 
imaginar geschah, literarisch iiberhOht, so wird es in seinen autobiographischen 
Romanen und Werken mehr als deutlich3

. 

Foto: Scriitorul Gregor von Rezzori în curtea casei din Toscana, 
împreună cu mezzosoprana Viorica Cortez . 

1 Corbea-Hoişie, Andrei/Spinei, Cristina (Hg.): Gregor von Rezzori: Auf der Suche nach der 
grof3eren Heimat. Studien und Materialien. Jassyer Beitrăge zur Germanistik XVII. laşi - Konstanz 
2013, 578 s. 

2 Ebd„ S. 9. 
3 Zum Beispiel: Ein Hermelin in Tschemopol, Blumen im Schnee, Denkwtirdigkeiten eines 

Antisemiten, Greisengemurmel u. a. 
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Sein Lebenslauf dagegen war geprăgt einmal von seiner familiăren Situation, 
wie wir aus oben genannten W erken entnehmen konnen, und von den historischen 
Ereignissen des 20. Jahrhunderts, die ihm das Verlassen „seiner" Bukowina 
nahelegten ader es notwendig machten. Er hat diesen Tatsachen in seiner Literatur, 
in seinem Beschreiben und Durchdenken einen kOnstlerischen Ausdruck verliehen 
und „Maghrebinien" zur Phantasiewelt werden lassen, in der zahlreiche reale und 
typische Geschehnisse in seiner Heimatregion mit all ihrer ethnischen, 
sprachlichen, konfessionellen und religiosen Vielfalt verarbeitet sind. Auch wenn 
das Erfolgsbuch der „Maghrebinische(n) Geschichten" ihn „zum Humoristen und 
Schmonzesfabulierer"4 abstempelte, wie er selbst schrieb, ist es ein Beleg dafilr, 
dass Rezzori seine Heimat Bukowina mit allen Facetten im Positiven wie im 
Negativen zu beschreiben im Stande war. For sein literarisches Werk hat er die 
„groJ3ere Heimat" nicht benotigt, auch wenn er sich den Zeitumstănden 

entsprechend und den Bezugspunkten seiner „Wahlheimaten" in manchen Schriftstiicken 
widmete5

. 

In den vergangenen Jahrzehnten hat nach Paul Celan neben Rezzori wohl die 
Lyrikerin Rose Auslănder unter den Dichtem und Dichterinnen der Bukowina die 
groJ3te Offentlichkeitswirkung entfalten konnen. lhre in ausdrucksstarken 
Wortkompositionen gehaltenen und in „freien Reimen" gestalteten Gedichte Ober 
die Bukowina und ihre Besonderheiten stellen die schonste Literatur Ober eine 
Region dar, die in der beschriebenen Form so nicht mehr existiert. Sie hat der 
Bukowina wahrhaftig ein literarisches Denkmal gesetzt und trăgt bis zum heutigen 
Tag dazu bei, dass sie im hektischen Literaturbetrieb der Gegenwart nicht in 
Vergessenheit gerat. 

Es wăren noch eine ganze Reihe von Dichtem und Schriftstellem zu 
erwăhnen. Dafilr lăsst diese WOrdigung Rezzoris aus Anlass seines I 00. 
Geburtstages kaum Raum. Fast alle Schriftsteller erlangten ihre Bedeutung und 
ihren Ruhm, so sie den Zweiten Weltkrieg Oberlebten, nicht in ihrer Heimat, 
sondem irgendwo in der Welt. Hier bildete auch Gregar von Rezzori keine 
Ausnahme. Der wesentlichste Aspekt - oftmals unter Literaturkritikem umstritten, 
denen die ethnische Abstammung der Autoren wichtiger ist als die Bedeutung des 
W erkes - ist darin zu sehen, dass „ihre gemeinsame Heimat die deutsche Sprache 
blieb"6

• 

Als einer der letzten groJ3en Autoren hat Gregor von Rezzori (13. Mai I 9 I 4 -
23. April 1998) in seinen BOchem der Bukowina und dem Zusammenleben in 
dieser Region, filr die Herstellung einer „Nachbarschaft im Bewusstsein von Zeit 

4 Rezzori, Gregor von: Greif zur Geige, Frau Vergangenheit. Miinchen 1990, S. 174. 
5 Zum Beispiel: Oedipus siegt bei Stalingrad. 
6 zit. nach: Kittner, Alfred: Spiitentdeckung einer Literaturlandschaft. Nachwort. ln: Colin, 

Amy/Kittner, Alfred (Hrsg.): Versunkene Dichtung der Bukowina. Eine Anthologie deutschsprachiger 
Lyrik. Milnchen 1994, S. 419. 
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und Raum im Netzwerk des Miteinander"7 ein literarisches Andenken bewahrt. 
Kaum jemand brachte die „emotional positive Grundstimmung" besser zu Papier, 
wie er in dem Roman „Blumen im Schnee": 

Jch liebte das Land und seine Schonheit, seine Weite und Ursprilnglichkeit, 
und ich /iebte das Volk, das dort /ebte: das vielgestalte Volk nicht nur einer, 
sondern gleich eines halben Dutzends von Nationalitiiten; nicht nur eines einzigen, 
sondern eines halben Dutzends von Glaubensbekenntnissen; nicht nur einer, 
sondern eines halben Dutzends von Sprachen; das aber doch ein Vo/k von ganz 
bestimmter besonderer gemeinsamer Priigung war "8

. Rezzori nannte den Roman 
„Portraitstudien zu einer Autobiographie, die ich nie schreiben werde"9

• Er hat sich 
an diese selbstgewăhlte Kasteiung nicht gehalten. Mehrere seiner grol3eren und 
nicht nur etwa der spăten Werke tragen ausgesprochen autobiographische Ziige. 
Das beginnt schon mit dem „Hermelin in Tschernopol" 10 und setzt sich mit den 
„Denkwiirdigkeiten eines Antisemiten" 11 und „Blumen im Schnee" fort, fiihrt iiber 
„Greisengemurmel" 12 zu „Mir auf der Spur" 13

. 

Gregor von Rezzori verkorperte quasi als Person die Vielvolkerregion 
„Bukowina". Er, der als der „letzte Kakanier" 14 bezeichnet wurde, kam am 13. Mai 
1914 in Czernowitz als Sohn eines k. u. k. Hofrats und Architekten zur Welt. Am 
23. April 1998 verstarb er in seiner Wahlheimat Donnini bei Florenz in der 
Toscana. Dazwischen lag ein wechselvolles Leben dieses Multitalents, das 
literarischen Ruhm erlangte, aber auch - wie kaum ein anderer seiner Generation -
die „neuen Medien" ins Blickfeld nahm und sich mit ihnen arrangierte: Zeitung, 
Illustrierte, Film und Fernsehen. Rezzori war ein exzellenter Erzăhler, ein 
Schauspieler und Humorist, ein Satiriker und Lebemann, der jedoch in seinen 
Romanen meist dorthin zuriickkehrte, wo er aufgewachsen war. „Obwohl ich die 
Toskana, in der ich schon seit mehreren Jahrzehnten lebe, ungemein liebe, gehort 
mein Herz <loch der Bukowina" 15

, ăul3erte er wenige Monate vor seinem Tod. Dies 
bewies er vor allem mit der Erfindung der ,,Zwischenwelt" zwischen Orient und 

7 vergi. dazu: Kotzian, Ortfried: II. RujJland, Ukraine. In: „ ... die Reiser, die wir pflanzen den 
Kindem, wiirden ein Garten. Im Licht" Zehn Jahre Ostsee-Akademie. Reden, Thesen, Referate. Hrsg. 
von Dietmar Albrecht und Martin Thoemmes. Liibeck 1998, S. 76-82. 

8 Rezzori, Gregor von: Blumen im Schnee. Portraitstudien zu einer Autobiographie, die ich nie 
schreiben werde; auch: Versuch der Erzăhlweise eines gleicherweise nie geschriebenen Bildungsromans. 
Miinchen 1989, S. 42. 

1958. 

9 Ebd. Untertitel. 
10 Rezzori, Gregor von: Ein Hermelin in Tschernopol. Ein maghrebinischer Roman, Hamburg, 

11 Rezzori, Gregor von: Denkwiirdigkeiten eines Antisemiten. Miinchen, 1979. 
12 Rezzori, Gregor von: Greisengemunnel. Ein Rechenschaftsbericht. Miinchen 1994. 
13 Rezzori, Gregor von: Mir auf der Spur. Miinchen 1997. 
14 Der letzte Kakanier. Gregor von Rezzori gestorben. In: Siiddeutsche Zeitung, nr. 94 vom 

24. 4. 1998. 
15 „In Europa wiichst die Zahl der militanten Spiefler". Interview von Adalbert Reifmit Gregor 

von Rezzori. In: „Die Welt" vom 27. 10. 1997, S. 9. 
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Okzident, jenen „mărchenhaften Erzăhlungen von ilppig wuchemder balkanesischer 
Phantasie und zwinkemd servierten Anekdoten" 16

, in den „Maghrebinischen 
Geschichten" (1952). Wer die Bukowina der Zwischenkriegszeit kennen und 
verstehen lemen will, der muss den Erinnerungsroman „Ein Hermelin în 
Tschernopol" (1958) lesen und die autobiographischen Romane „Blumen im 
Schnee" ( 1989) oder „Mir auf der Spur" ( 1997). Mit dem „Kunstwort" 
Tschernopol, das sich aus „Czernowitz" und „Tarnopol" zusammensetzen lăsst 

oder wie behauptet wurde, von einem Czernowitzer Stadtrat stammen soli, der 
Czernowitz în Czernopol umtaufen wollte und dafiir den Spottnamen „Herr 
Czernopol" erhielt 17

, mochte Rezzori die Allgemeingilltigkeit seiner Aussagen liber 
die Mischsiedlungsgebiete im Sildosten Europas verdeutlichen. Er hat în seinem 
Leben und în seiner Zeit das Schicksal der Menschen der Bukowina în groBen 
Linien nachgezeichnet. Er war ein Teii dieser Linien. Selbstironie und Satire boten 
ihm die Moglichkeit, die bitteren Erfahrungen des 20. Jahrhunderts, mit dem 
Verlust eines politisch-gesellschaftlichen Traumes vom friedlichen Zusammenleben 
verschiedener Volker, Sprachen, Kulturen und Religionen în einem Land, zu 
verarbeiten. „Als letzter Alt-Osterreicher der Literatur und gelernter Mitteleuropăer 
ist er Praktiker geschichtlicher Verwerfungen", schreibt ein Rezensent 18 zu 
Rezzoris letztem Buch „Mir auf der Spur". Er fahrt fort: „Dass er sich als Dichter 
«im Niemandsland des Traumwandlers» bewegte, behindert die nachtrăgliche 

Făhigkeit zur Analyse nicht im geringsten ... Das Schicksal des 'Uberlebthabenden' 
beschert uns einen reichen Fundus an Anekdoten. Weil Rezzori sich aber nichts 
vormachen will, schmecken die Fundstilcke des Vergangenen oft bitter, ja wie 
durch Erfahrung vergiftet... Seine Genien sind Grazie des Ausdrucks und 
melancholischer Zynismus" 19

• 

So wie die Bukowina în der von Rezzori karikierten Gestalt Maghrebiniens 
nicht mehr existiert und gegenwărtig ein geteiltes Grenzland im Nordosten 
Rumăniens und der Westukraine darstellt, so sind seine Werke dem Vergessen 
anheimgegeben, weil die Menschen, jene Bukowiner în der Bukowina und în 
Europa fehlen, deren Typen er so nachhalti§ beschrieben hat. Trotz „vollendeter 
Manieren und provozierender Boshaftigkeit" 0 wird Gregor von Rezzori auch nach 
seinem 100. Geburtstag nicht vor diesem Schicksal gefeit sein ... 

16 Michaelis, Rolf: Der ordentliche Chaot. Gregor von Rezzori sagt Adieu. In: Die Zeit, Nr. 19 
vom 29. 4. 1998. 

17 vergi. dazu: „Maghrebinien" und die Justiz. In Osterreich: „Ein Hermelin in Tschernopol" 
muB eingestampft werden - Gregor von Rezzori zu 10000 Schilling verurteilt. In: Der Siidostdeutsche, 
Nr. 5 vom Mărz 1959, S. 4. 

18 Weinzierl, Ulrich: Die Feinfiihligkeit der Metzgershunde. Gelernter Mitteleuropăer: Gregor 
von Rezzori in seinen Erinnerungen. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. Beilage Literatur. Nr. 280 
vom 2. 12. 1997, S. Ll5. 

19 ebd. 
20 Bauer, Markus: Vollendete Manieren und provozierende Boshaftigkeit. Mit seinen Geschichten 

und Romanen feierte er Welterfolge, heute ist er hierzulande fast vergessen - vor hundert Jahren wurde 
Gregor von Rezzori geboren. In: Neue Ziircher Zeitung, Nr. vom 13. Mai 2014. Recherche 
http://www.nzz.ch/aktuell/feuilleton/uebersicht/provokanter-gesellsc ... vom 14.05.2014, 17:49 Uhr. 
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LESEPROBE ZU GREGOR VON REZZORI 
„MAGHREBINISCHE GESCHI CHTEN" 

Die Geburt der Geige 

6 

Die „ Maghrebinischen Geschichten" des Gregor von Rezzori haben die 
Bukowina auf zwiespiiltige Weise im Westen bekannt gemacht. Eine der 
poetischsten Geschichten istjedochjene von „Der Geburt der Geige". Ihr Text ist 
auch der besonderen Ro/le der Volksgruppe der Zigeuner (Roma, Sinii) gewidmet. 

Dieserart war die Geburt der Geige: Ein Konig hatte drei Sohne: der erste war 
stolz, der zweite war kiihn, der dritte aber war schon. Als sie herangewachsen 
waren, zogen sie in die Welt, um ein Handwerk zu erlemen. Der erste kam an den 
Hof des GroBkhans, des Konigs der Konige, und nachdem er sieben Jahre im 
Schatten seines Thrones hingebracht hatte - schnell ist ein Mărchen erzăhlt, aber 
lange dauert es, bis es geschieht - da war er erfahren in aller Weisheit und Wi.irde 
des Herrschers wie kein anderer. Und er kehrte heim und i.ibemahm Thron und 
Szepter seines Vaters und herrschte iiber sein Volk bis an seines Lebens Ende. 

Der zweite gelangte zu den Kriegem. Und er lemte die Hărten des Lagers 
und das Geti.immel der Schlachten ertragen und stărkte seinen Arm und Blick. Und 
als er ausgelemt hatte, setzte er sich an die Spitze der Truppen und wurde ein Held 
und Eroberer, wie es seinesgleichen nicht mehr gegeben hat. 

Ihrer beiden Namen aber sind vergessen. 
Der dritte endlich zog durch die Welt und fand keinen Aufenthalt, denn er 

war ungeni.igsam vom W esen. Einmal aber gelangte er zu einem Asketen, der in 
der Wiiste auf einer Saule lebte, und er blieb bei ihm und diente ihm sieben Jahre 
lang. 

Und nachdem er ihm sieben Jahre lang gedient hatte, wanderte er weiter. 
Aber er hatte die Kunst erlemt, sich zu verwandeln in jegliche Gestalt. 

So ritt er einmal i.iber Land, als er einen Hirsch gewahrte, der vor ihm 
fliichtete. Von Jagdlust gepackt, setzte er ihm nach. Aber der Hirsch war schneller 
als sein schnelles Pferd und fast hătte er ihn aus dem Blick verloren. Da erkannte 
er, dass es kein gewohnlicher Hirsch war, den er verfolgte, und rasch verwandelte 
er sich in einen Geparden und flog in weiten Spri.ingen hinter ihm her, bis er ihn 
erreichte und mit einem Satz in seinem Nacken saB. Kaum aber hatte er ihn 
gepackt, so verwandelte sich der Hirsch in einen Stichling und schnellte sich in das 
Wasser des nahen Flusses. Der Konigssohn aber verwandelte sich in einen Hecht 
und hatte ihn bald gefaBt. Da verwandelte sich der Stichling in eine Taube, 
schwang sich von den Wellen des Flusses hoch und entflog mit klatschenden 
Schwingenschlăgen. Der Konigssohn aber verwandelte sich in einen Falken und 
war bald i.iber ihr, stieB zu und hatte sie geschlagen. Die Taube aber verwandelte 
sich in ein Haar, der Konigssohn aber in ein Messer: so spaltete er das Haar. Und 
als er es gespalten hatte, da verstand er mit einem Male die Sprache aller Dinge. 
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So zog er weiter, und die Dinge redeten zu ihm ein jegliches in seiner 
Sprache und priesen die SchOnheit der SchOpfung GOTTES. Da begann der 
Konigssohn zu singen von der Schonheit der Schopfung GOTTES. Dann aber horte 
cr wie die Dinge sprachen vom Leid der Welt, und er verstummte. 
Und er blieb in der Einsamkeit, bis er alt und miide wurde. Als er aber spiirte, dass 
cr sterben sollte, verfertigte er ein Kăstchen aus Holz, und er weinte dariiber alle 
Trănen der Welt. Dann zog er vier Haare aus seinem Bart, das eine mit der Stimme 
der Lerche am friihen Morgen, das andere mit der Stimme der Hummel im hohen 
Sommer, eines mit der Stimme des singenden Knaben und eines mit der Stimme 
des stolzen Hahnes. Sie spannte er iiber das Kăstchen und verschloJ3 es so. Dann 
starb er in der Einsamkeit. Erst viele hundert Jahre spăter schoJ3 ein Zigeuner 
seinen Bogen ab, und der Pfeil flog weithin und blieb in der Erde stecken. Und als 
cr hinging, ihn zu holen, fand er daneben das Kăstchen mit den vier Haaren. Er 
verwunderte sich dariiber und strich mit der Sehne seines Bogens priifend iiber die 
Haare hin. Da ertonten die Stimmen der Haare und sangen von aliem Leid und von 
aller Freude und Lust der Welt. 

Der Zigeuner aber nahm das Kăstchen mit sich. So wurde die Gege. 
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VIAŢA POLITICĂ, CULTURALĂ, LITERARĂ ŞI ARTISTICĂ 

ROMÂNII DIN IMPERIUL HABSBURGIC 
ÎN REVOLUŢIE ŞI DUPĂ REVOLUŢIA DIN 1848-1849 (I) 

D. VATAMANIUC 

Die Rumanen aus dem Habsburgischen Reich 
inund nach der Revolution von 1848-1849 (I) 

(Zusammenfassung) • 

Die vorliegende Studie setzt das in der letzten Nummer der „Analele Bucovinei" 
eingeftihrte Thema fort, und zwar die Revolution von 1848 in der Bukowina und ihre 
Folgen. Dabei werden es besonders hervorgehoben: die Tătigkeit der rumănischen 
Publikationen dies- und jenseits der Karpathen („Gazeta Transilvaniei", „Foaie pentru 
minte, inimă şi literatură", „Organul luminării. Gazetă bisericească, politică şi literară", 
„«Bucovina» Ziar politic şi cultural româno-german"), die Nationalversammlung în 
Czemowitz am 20. Mai 1848, die parlamentarischen Wahlen ftir den Wiener Landtag, 
die Bukowiner Landespetition, die Landesverfassung, die Tătigkeit Iraclie Porumbescus 
als Redakteur der „Bucovina"- Zeitung der Gebrtider Hunnuzachi, als Korrespondent 
der obengenannten rumănischsprachigen Publikationen und seine Verbindungen zu 
George Baritiu, Aron Pumnul, Vasile Alecsandri. 

Schliisselwiirter und -ausdrllcke: Jraclie Porumbescu, die Revolution von 
1848, die Bukowina, rumănische Publikationen, das Habsburgische Reich Wiener, 
Landtag, Landesverfassung. 

GHEORGHE BARIŢIU ŞI IRACLIE PORUMBESCU 
ÎN REVOLUŢIA DIN 1848-1849 

Existau în Imperiul Habsburgic, în timpul Revoluţiei din 1848-1849, numai 
câteva publicaţii româneşti: „Gazeta Transilvaniei", „Foaie pentru minte, inimă şi 
literatură" - fondate, amândouă, de George Bariţiu la Braşov, în 1838 - şi „Organul 
luminării. Gazetă bisericească, politică şi literară'', scoasă de T. Cipariu la Blaj, cu 
apariţie neregulată în 1848, iar dincoace de Carpaţi, „«Bucovina». Ziar politic şi 

cultural româno-german", întemeiat de Hurmuzăcheşti la Cernăuţi, în 1848. 
Publicaţiile româneşti sunt suspendate de stăpânirea imperială în mai multe 

rânduri, nu o dată, pentru mai multe luni. 

• Traducerea: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu. 

Analele Bucovinei, XXI, 2 (43), p. 359-383, Bucureşti, 2014 
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Apar paralel, dincolo şi dincoace de Carpaţi, între octombrie 1848 -martie 
1849 şi decembrie 1849 - februarie 1850 şi înscriu momentele de glorie în 
susţinerea revendicărilor românilor din Imperiul Habsburgic. 

G. Bariţiu face din „Gazeta Transilvaniei" singura publicaţie românească în 
care se relatează despre mersul revoluţiei din 1848-1849, cu informaţii 

cuprinzătoare şi la zi. Paginile sale se constituie într-un ,jurnal politic"cum nu 
avem altul în presa românească. Prezintă evenimentele din revoluţie de pe poziţiile 
imperialilor, din care făceau parte şi românii, şi îi numeşte pe revoluţionarii 
maghiari „rebeli". 

Hurmuzăcheştii fondează „Bucovina'', publicaţie bilingvă româno-germană, 
cu subtitlul „Gazetă românească pentru politică, religie şi literatură", care începe să 
apară la Cernăuţi în data de luni, 4/16 octombrie 1848. 

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 
se proclamă Republica. Evenimentele din Franţa au un ecou puternic în ţările 

europene şi îndeosebi în Imperiul Habsburgic, multinaţional. 
Dieta din Austria de Jos se întruneşte în 13 martie 1848 şi o mare mulţime 

invadează străzile Vienei: lucrători, intelectuali, studenţi, burghezi, nobili liberali 
asaltează Palatul Hofburg şi înlătură puterea absolutistă. Prima victorie a revoluţiei 
vieneze, Klemens prinţ de Wenzel von Metternich (1773-1859), cancelar al 
Austriei (1821-1848), susţinător al absolutismului, rămas fără sprijinul împăratului 
Ferdinand I de Habsburg, fuge în Anglia, iar revoluţionarii ocupă, cu toată 

împotrivirea, palatul său şi-i dau foc 1
• 

Participă la luptele de stradă şi pe baricade Eudoxiu Hurmuzachi, venit de la 
Berlin, şi Ioan Popovici, din Suceava, student la Viena2

• 

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 o Adunare 
Naţională care să pregătească noua Constituţie a Imperiului Habsburgic3

. 

Fruntaşii românilor bucovineni convoacă pentru 20 mai 1848 o Adunare 
Naţională la Cernăuţi, în care să se stabilească „dorinţele ţării'', ca o pregătire 
pentru alegerile deputaţilor pentru Adunarea Constituantă, care avea să pregătească 
noua Constituţie a imperiului. Participă la această Adunare Naţională reprezentanţi 
din întreaga Bucovină şi ai tuturor claselor sociale4

. Eugenie Hacman, episcopul 
Bucovinei, reprezenta clerul, Hurmuzăcheştii, Vasilco, Goian, Zotta, Petrovici, 
Mikuli, proprietarii, iar primarii din mai multe comune, ţărănimea. Minoritatea 

1 Mihai lacobescu, Din istoria Bucovinei, voi. I, (1774-1862). De la administraţia militară la 
autonomia provincială, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1993, p. 366. 

2 ibidem, p. 372. 
3 Ion Nistor, istoria Bucovinei, ediţie şi studiu bio-bibliografic de Stelian Neagoe, Bucureşti, 

Editura Humanitas, Colecţia „Historia magistra vitae", 1991, p. 89-90. 
4 ibidem, p. 93-94. 
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germană este reprezentată de Anton Kral, directorul Liceului german din Cernăuţi 
şi mai mulţi colegi ai săi. După dezbateri, la care iau parte mai mulţi reprezentanţi 
ai categoriilor sociale, s-a ajuns la „programarea a 12 dorinţe". Mai multe dintre ele 
cu mare impact asupra viitorului Bucovinei. Se stabileşte „separarea Bucovinei de 
Galiţia" şi constituirea ei în „ţară de coroană autonomă", organizarea administraţiei 
pe „baza autonomiei provinciale", „dezrobirea ţăranilor" prin desfiinţarea „clăcii şi 
a dijmei'', „garantarea religioasă'', „egalitatea tuturor confesiunilor'', desfacerea 
episcopiei Bucovinei de [Mitropolia] din Carlovăţ (punctele 1-3, 5, 6, 10). Se 
prevăd, la celelalte puncte, revocarea „măsurilor vexatorii la graniţă" şi „dorinţe" 
de natură economică şi fiscală5 . 

Adunarea Naţională din 20 mai 1848 arată că prin înlăturarea absolutismului 
din Imperiul Habsburgic şi românii din Bucovina se bucurau de deplină libertate. 
Întreprind acţiuni ca şi românii din celelalte provincii româneşti şi înlătură regimul 
absolutist din provincia lor. 

Mihai Grigore Sturdza (1834-1849), domnitorul Moldovei, suprimă 

Asociaţia Patriotică (1846) şi urmărea lichidarea revoluţionarilor din 1848. 
Bucovinenii apelară, în spiritul Adunării Naţionale de la Cernăuţi, din 20 mai 1848, 
la Meletie Brandaburul, originar din Suceava, Mitropolitul Moldovei, 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 18486

. 

Era o invitaţie pentru personalităţile din Moldova că aveau găzduire în 
Bucovina şi puteau primi sprijin pentru „zdrobirea cătuşelor despotismului". 

Şi întâlnim în Bucovina, la Cernăuţi, refugiaţi din Moldova: M. Kogălniceanu, 
Vasile Alecsandri, Iancu Alecsandri, Alexandru Ioan Cuza, Gheorghe Sion, Anastase 
Panu, Alecu Russo, Petru Cazimir, Costache Cazimir, Costache Negri, iar din 
Transilvania: Timotei Cipariu, Gheorghe Bariţiu, 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 periculoase7

. Avea, prin originea sa 
socială, un statut prin care nu era legat de proprietarii din Bucovina şi nici de 
personalităţile cu titluri nobiliare, conferite de Curtea din Viena. Îşi face pregătirea 
intelectuală în condiţii vitrege şi le depăşeşte prin înzestrarea pentru luptă şi legarea 
de provincia sa natală. 

Statutul electoral pentru Adunarea Constituantă din Imperiul Habsburgic 
atribuie Bucovinei opt mandate: Cernăuţi - două mandate, unul pentru oraş, altul 
pentru judeţ şi câte un mandat pentru circumscripţiile: Suceava, Rădăuţi, 

Câmpulung Moldovenesc, Sadagura, Coţmani şi Câmpulung pe Ceremuş. 

5 Ibidem, p. 94. Textul celor „12 Dorinţe". 
6 Ibidem, p. 95-97. Se publică aici Adresa - apel. 
7 Scrierile lui /rac/ie Porumhescu. Adnotate şi însoţite de O schiţă biografică de Leonida 

Bodnarescu. Partea I, Cernăuţi, Societatea Tipografică Bucovineană, Editura lui Leonida Bodnarescu, 
1898, p. 97-103. Evocarea: Un episod din 1848. 
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Comisiile pentru fiecare circumscripţie sunt stabilite de Guberniul Galiţiei, de 
care depindea Bucovina, în colaborare cu dregătoriile districtuale şi având la 
conducere un reprezentant al împăratului. Cunoaştem componenţa acestor comisii8

• 

Intră în ele puţini români. Îi vedem în una din circumscripţiile de la Cernăuţi pe 
Gheorghe Isăchescu şi Gheorghe Hurmuzachi. Cu asemenea comisii formate, cu 
precădere, din reprezentanţii dregătoriilor austriece, [rezultatele] nu puteau fi decât 
defavorabile românilor bucovineni. 

Alegerile parlamentare pentru Adunarea constituantă se ţin între 13 şi 26 iunie 
1848. Comisiile din fiecare circumscripţie ştiură să lucreze. Nu se alege niciun 
reprezentant al familiei Hurmuzachi, deşi un membru al ei intrase într-o comisie, 
niciun reprezentant al intelectualilor români şi nici al proprietarilor din Bucovina. 
Se alege un intelectual, Anton Kral, directorul Liceului german din Cernăuţi, în una 
din circumscripţiile din capitala Bucovinei şi şapte ţărani, dintre care numai doi 
ştiutori de carte: Mihai Bodnar-Bodnărescu în circumscripţia Rădăuţi şi Miron 
Ciupercă-Ciupercovici în circumscripţia Câmpulung Moldovenesc. Desfăşoară în 
Parlamentul de la Viena o activitate susţinută prin mijlocirea petiţiilor, cu multe 
semnături, pe care le introduc în dezbaterile Parlamentului, având ca temă 
principală obţinerea unui statut de autonomie provincială9 . Sunt combătuţi de 
Lukian Cobeliţă, deputatul din circumscripţia Câmpulung pe Ceremuş şi 

răzvrătitorul huţulilor din Munţii Bucovinei, care susţine şi în Parlamentul de la 
Viena rămânerea Bucovinei la Galiţia. Demersul deputaţilor români şi al lui Anton 
Kral nu va rămâne fără răspuns. În noua Constituţie a imperiului se va sancţiona 
separarea Bucovinei de Galiţia. 

Hurmuzăcheştii, familia cu cel mai mare prestigiu şi autoritate în viaţa 

politică, socială şi culturală din Bucovina 10
, sunt scoşi din lupta politică prin 

nealegerea lor în Parlamentul de la Viena în momentul când se pregătea Constituţia 
imperiului. Ţin o reuniune de familie la Cernauca, moşia lor de lângă Cernăuţi şi 
hotărăsc să scoată un ziar, să facă auzit cuvântul lor în Parlamentul de la Viena' 1• 

„Bucovina", cu subtitlul „Gazetă românească pentru politică, religie şi literatură", 
apare la Cernăuţi cu începere de luni 4/ 16 octombrie 184812

• Îşi inaugurează 
activitatea cu un editorial programatic Cernăuţi, 3 octombrie, pregătit de Gheorghe 
Hurmuzachi şi semnat cu iniţiale: „G. H". Se deschide cu o prezentare a Revoluţiei 
din 1848, realitate istorică pe care statele europene nu o pot evita şi nici Imperiul 

8 Mihai lacobescu, op. cit., p. 383-385. Componenţa comisiilor, cu numele persoanelor. 
9 Ibidem, p. 390--394. Activitatea lui Mihai Bodnar-Bodnarescu, Miron Ciupercă-Ciupercovici 

şi Anton Kral în Parlamentul de la Viena. 
10 Ion Nistor, Un capitol din viaţa culturală a românilor din Bucovina 1774-1857, Bucureşti, 

Librăriile Socec & Co., C. Sfetea Pavel Suru, 1916, p. 39-44. 
11 Ibidem, p. I 03. 
12 „Bucovina" [I], nr. I, 4/16 octombrie 1848, p. 1-3. Editorial programatic; Teodor Bălan, 

Fraţii George şi Alexandru Hurmuzachi şi ziarul „Bucovina". Un capitol din istoria politică a 
Bucovinei din anii 1848-1850, Cernăuţi, Societatea Tipografică Bucovineană, 1924, p. 14-25. 
Capitolul: Programul ziarului „ Bucovina". 
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Habsburgic, multinaţional. O „lovire 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 trata Bucovina, provincie din marginea imperiului, ca o 
„maşteră" [mumă vitregă] şi o ţinea în „cătuşe" [cu] o „birocraţie obraznică sau 
incapabilă". Revoluţia aduse şi în Bucovina speranţele mult aşteptate la trecerea 
din „vechea sclavie în noua eră". „Bucovina" va fi, arată fondatorii săi, 

„defensorul'', adică apărătorul „intereselor naţionale, intelectuale şi materiale". 
Hurmuzăcheştii fondează „Bucovina" ca o publicaţie singulară bilingvă 

româno-germană, deosebită şi prin aşezarea textelor în pagină, cu poziţii distincte. 
Textele româneşti se tipăresc în stânga, cu litere chirilice şi datele după vechiul 
calendar, textele în germană se tipăresc în partea dreaptă, cu litere latine şi datele 
după calendarul nou. 

Paginile sunt împărţite în două, separate printr-o linie orizontală, partea de 
sus: pentru editoriale şi alte articole de orientare, partea de jos: Feuilleton, pentru 
lucrări literare. Ziarul cuprindea încă de la primul număr un Supliment, mai târziu 
abandonat cu textele pe două coloane, separate printr-o linie verticală. Nu este 
consacrat, cum s-ar crede, literaturii, ci informaţiilor cotidiene şi de altă natură. 
Mai este de remarcat că paginaţia ziarului este continuă pe întregul an, iar 
Suplimentul este integrat în paginaţia din numărul respectiv. 

„Bucovina" are redactori responsabili pe Gheorghe şi Alexandru Hurmuzachi 
până în 14/26 octombrie 1849, apoi numai Alexandru Hurmuzachi. Ziarul se 
tipăreşte în Tipografia lui Johann Eckhart şi Fiul, singura, la acea dată, în 
Bucovina. Hurmuzăcheştii îl aduc alături de ei şi pe Iraclie Porumbescu, secretar de 
redacţie, cum va rămâne pe toată durata apariţiei ziarului. Îşi va da concursul în 
susţinerea ziarului şi Aron Pumnul. 

„Bucovina" publică, încă din primul număr, Proiect a drepturilor fundamen
tale înfăţişat Parlamentului de comitetul Constituţiunei în 30 de articole 13

• Se 
deschide cu un articol de punere în temă: „Toţi oamenii - se arată aici - au drepturi 
egale, înnăscute, şi neînstrăinătoare dintre care cele mai însemnate sunt: dreptul a de 
sine conservaţie, a libertăţii personale, a dezvoltării intelectuale şi materiale". Mai 
încolo se arată obligaţiile statului în apărarea drepturilor cetăţenilor, ale justiţiei în 
aplicarea legilor şi ale armatei în apărarea ţării. 

Proiect a drepturilor fundamentale este întocmit cu preocuparea evidentă să 
nu se introducă în noua Constituţie a Imperiului Habsburgic prevederi din epoca 
absolutismului. „Toate principiile de clasă - se arată în articolul 5 - şi toate feluritele 

13 Ibidem, nr. 1, 4/16 octombrie 1848, p. 5-7. Textul: Proiect a drilurilor fondamentale, înfăţişat 
Parlamentului de comitetul Constituţiei. Text român cu [caractere] chirilice, text german cu 
[caractere] latine. Se publică aici şi mai departe sub supravegherea lui lraclie Porumbescu, secretarul 
de redacţie. 
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numiri de nobleţă sunt desfiinţate şi nu se mai pot hărăzi [acorda] de acum înainte", 
proprietatea să nu fie „mărginită prin legături feudale" şi nici prin aranjamente de 
familie (articolul 23), egala îndreptăţire a „limbii obicinuite a ţării" în viaţa publică, 
în funcţii şi în şcoală (articolul 21). 

„Bucovina" prezintă după acest Proiect a drepturilor fundamentale situaţia 
din Muntenia şi din Moldova, cu intrarea turcilor şi ruşilor, reprezentanţii celor 
două imperii „aşa de împilatoare" 14

• 

Proiect a drepturi/or fundamentale nu vorbeşte de revendicările românilor. 
Lucrul acesta se făcea de deputaţii din Parlamentul de la Viena şi prin Petiţia Ţării 
din iunie 1848, publicată în presa vieneză cu câteva luni mai înainte de încheierea 
dezbaterilor pentru noua Constituţie, preluată de acolo şi apărută şi în „Bucovina", 
ziarul cernăuţean 15 • 

Petiţia Ţării sau Petiţia Bucovinei se întemeiază pe Dorinţele Adunării 
Naţionale de la Cernăuţi, din 20 mai 1848, în cele 12 puncte, expuse acolo 
enunţiativ. Acum asistăm la prezentarea lor sub forma unei demonstraţii, cu 
punerea în aplicare a prevederilor înscrise în ea. Se deschide, ca toate documentele 
din epoca Revoluţiei din 1848-1849 din Bucovina, cu separarea provinciei de 
Galiţia şi dobândirea autonomiei locale, cu conducere proprie. Datată: „Cernăuţi, 
iunie 1848", Petiţia Ţării este semnată de Eugenie Hacman, episcopul Bucovinei, 
Eudoxiu Hurmuzachi, vicarul Epaminonda Bendela, boierii Ion Mustaţă, Cristof 
Petrovici, Nicolae Petrini, arhitectul Joseph Muller, tipograful Ferdinand Eckhart şi 
doi studenţi, Constantin Tarangul şi Ioan Homiuca. Se alătură şi 250 de semnături 
ale locuitorilor din Bucovina. Între semnatari îl vedem şi pe Iraclie Porumbescu. 

Petiţia Ţării era chemată să confere greutate, prin semnăturile aşternute pe 
ea, revendicărilor bucovinenilor. Era adresată, protocolar, împăratului Ferdinand I 
de Habsburg, dar se ştia că el nu conducea, în realitate, imperiul. O delegaţie 
condusă de Eudoxiu Hurmuzachi şi Mihai Bodnar-Bodnarescu, deputatul din 
Rădăuţi, prezintă Petiţia Ţării, printr-un intermediar, în 1 august 1848, prezidiului 
Parlamentului din Viena, iar Ministerul de Interne din capitala imperiului o trimite 
în rez~mat Guberniului din Galiţia 16 • 

Impăratul Ferdinand I de Habsburg părăseşte conducerea Imperiului 
Habsburgic în valurile revoluţiei, în 27 noiembrie 1848 şi o trece lui Carol 
Ferdinand, fratele său, dar şi acesta o părăseşte în valurile revoluţiei, după câteva 
zile şi o trece lui Francisc Iosif (Franz Joseph), fiul său, care vine la conducerea 
imperiului pe valurile revoluţiei, în 2 decembrie 1848. 

Un împărat mărginit intelectual - să nu spunem altfel - şi un al doilea 
împărat, despre care ştim puţine lucruri, părăsesc conducerea imperiului în valurile 
revoluţiei şi vine la conducerea [lui] pe valurile revoluţiei, un al treilea împărat 
„din graţia lui Dumnezeu", la 18 ani, să conducă imperiul miniştrii săi, prin voinţa 
şi puterea lor. 

14 „Bucovina'', [I], nr. I, 4/16 octombrie 1848, p. 12. 
15 Ibidem, nr. 9, 3/15 decembrie 1848, p. 67-70. 
16 Mihai lacobescu, op. cit., p. 382. 
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Adunarea Constituantă îşi încheie lucrările pentru elaborarea Constituţiei în 
martie 1849, începute în iunie 1848. Am stăruit mai sus asupra activităţii celor doi 
deputaţi în Parlamentul de la Viena şi asupra Petiţiei Ţării, document important. 

Francisc Iosif, împărat „din graţia lui Dumnezeu", sancţionează Constituţia 
pentru Împărăţia Austriei în 4 martie 1849, operă a Adunării Constituante, 
elaborată în Parlamentul din Viena17

• Francisc Iosif, venit la conducerea imperiului 
pe valurile revoluţiei, „din graţia lui Dumnezeu", la 18 ani, nu are niciun merit în 
pregătirea şi elaborarea acestui document fundamental în istoria Imperiului 
Habsburgic. Îi revine numai obligaţia, prin demnitatea ce o ocupa, să o sancţioneze. 
Sub semnătura şi sigiliul său, se înşiră numele celor opt miniştri care conduceau 
imperiul prin voinţa şi puterea lor. Semnează numai cu numele de familie, 
[asemenea] caselor domnitoare europene 18

• 

Constituţie pentru Împărăţia Austriei stabilea, în capitolul IX, din cele XVI 
ale sale, împărţirea administrativă a imperiului în patru regate: Ungaria, Croaţia, 
Slavonia şi Lombarda-Veneţian, un mare principat: Transilvania, un voievodat: 
Serbia şi un ducat: Bucovina. Se stabilea ca fiecare din aceste unităţi administrative 
să-şi elaboreze Constituţia provincială şi să-şi înfiinţeze Dieta provincială în 
subordinea guvernului central de la Viena. 

Curtea din Viena numeşte pentru punerea în aplicare a prevederilor din 
Constituţia pentru Împărăţia Austriei guvernator civil pentru Ducatul Bucovinei şi 
guvernator civil şi militar pentru Principatul Transilvania. 

Guvernator civil pentru Ducatul Bucovinei este numit de Alexandru Bach 
(1813-1893), ministrul de interne al Imperiului Habsburgic (1852-1859), Eduard 
Bach, fratele său 19 • Primea însărcinarea să pună în aplicare de îndată prevederile 
din Constituţie pentru Împărăţia Austriei şi din Proiectul de Constituţie provinci
ală pentru Ducatul Bucovinei, întocmit de o comisie sub conducerea lui Eudoxiu 
Hurmuzachi20

. Se publică în „Bucovina", în două numere din septembrie -
octombrie 184921

• 

Proiect de Constituţie provincială pentru Ducatul Bucovinei, în 57 de 
articole, stabilea, în deschiderea sa, că Bucovina era „provincie a Coroanei 

17 „Bucovina" [II], nr. 4, 4/16 martie 1849, p. 21-30. Se publică textul integral: Constituţie 
pentru Împărăţia Austriei. Textul românesc cu [caractere] chirilice, textul german cu [caractere] 
latine. 

18 Dăm numele celor opt miniştri şi funcţia lor: Felix Schwarzenberg (1800-1852) prim
ministru; Francisc S. Stadion (1806-1853), ministru de interne; Filip Krausse, ministru de finanţe; 
Alexandru Bach ( 1813-1870), ministru de interne; Kordon, ministru al Casei imperiale, Karl Bruck, 
ministrul comerţului; Thinfeld şi Kulmer, despre care nu avem nicio altă informaţie. 

19 „Bucovina" [II], nr. 6, 18/30 martie 1849, p. 35. Eduard Bach informează publicul despre 
numirea sa printr-o Încunoştinţare datată: Cernăuţi, 23 mart 1849 şi semnată „Eduard Bach, 
consilieru de guvern şi şef politic". 

20 Mihai lacobescu, op. cit., p. 427. 
21 ,,Bucovina" [II], nr. 29, 9/21 septembrie 1849, p. 159-162; nr. 31, 23 septembrie/5 octombrie 

1849, p. 169. Textul integral: Proiect de Constituţie provincială pentru Ducatul Bucovinei. Text 
român cu [caractere] chirilice, text german cu [caractere] latine. 
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imperiale" şi că avea Cernăuţii capitală. Bucovina era declarată independentă de 
Galiţia, în care fusese integrată prin Patenta imperială din 13 aprilie 1813, cu 
teritoriul ei, locuitorii şi averile sale. Curtea din Viena condiţionează sancţionarea 
Constituţiei provinciale pentru Ducatul Bucovinei prin anularea prevederilor din 
Patenta imperială din 13 aprilie 1813. Un Patent publicatoriu, publicat în 
„Bucovina" în 9/21 septembrie 1849 stabileşte ca separarea Bucovinei de Galiţia să 
se facă printr-o „coînţelegere" între părţi22 • O hotărâre cu privire la un proces 
istoric desfăşurat pe o durată de un secol nu se putea lua repede şi nici într-un timp 
previzibil. Partea galiţiană nu era dispusă să cadă la „coînţelegere" pentru scoaterea 
din proprietatea sa a averii care nu-i aparţinea de drept, şi să o restituie Bucovinei. 
Eduard Bach, guvernatorul civil al Ducatului Bucovinei, amâna îndeplinirea 
sarcinii ce i se încredinţă şi, chiar frate cu ministrul de Interne, este înlocuit cu 
Adalbert von Henniger, care nici el în mandatul său (1849-1853), nu poate 
îndeplini - nici nu putea - această sarcină. 

Bucovina, proclamată provincie independentă de Galiţia prin Constituţie 

pentru Împărăţia Austriei şi Constituţia provincială pentru Ducatul Bucovinei va 
continua să rămână integrată în Galiţia până în 1862. 

Singura prevedere din cele două Constituţii care se pune în aplicare este 
numirea Cernăuţi lor, o aşezare iniţial de numai câteva case, pe malul Prutului23

, 

capitală a Bucovinei: „catedră a celor mai înalte dregătorii a ţării, a dietei, a 
feluritelor şi înaltelor şcoale, a institutului de credit şi a altor institute pentru binele 
obştesc şi va dovedi mare însemnătate în avuţie şi populaţie"24 • 

Camera deputaţilor a Regatului Ungariei se întruneşte la Debrecen (Debreţin) 
în 14 aprilie 1849, Ia o lună după sancţionarea Constituţiei pentru Împărăţia 
Austriei din 4 martie 1849 şi decretează, în baza victoriilor revoluţionarilor 

maghiari sub comanda generalului polonez Iosif Bem (1794-1850), detronarea 
Habsburgilor şi proclamarea lui Lajos Kossuth (1802-1894) guvernator al 
Regatului Ungariei. Principatul Transilvaniei este integrat în Regatul Ungariei25

• 

Conducerea revoluţionarilor maghiari suspendă apariţia „Gazetei Transilvaniei" 
şi [a periodicului] „Foaie pentru minte, inimă şi literatură", care îi numea, cum am 
văzut, „rebeli'', în 13 martie 1849. G. Bariţiu se refugiază în Muntenia şi se stabileşte 
Ia Câmpina. 

Curtea din Viena cere sprijinul Imperiului Ţarist şi armatele sale intră în 
Transilvania sub comanda generalului Ivan Feodorovici Paskievici (1782-1856) şi 
revoluţionarii maghiari capitulează Ia Şiria (Arad), în 13 august 1849. 

22 Ibidem, nr. 29, 9/21septembrie1829, p. 159-160. 
23 Constantin Loghin, Cernăuţii, Cernăuţi, Tipografia Mitropolitul Silvestru, 1936, p. 17-32. 

Capitolul II: Istoricul. 
24 „Bucovina" [II], nr. 4, 4116 martie 1849, p. 30. 
25 [Constantin Daicoviciu], Victor Cheresteşiu, Cornelia Bodea, Bujor Surdu, Camil Mureşan, 

Constantin Nuţu, Acaţiu Egyed, Vasile Curticăpeanu, Din istoria Transilvaniei, [ediţia a) II [-a], 
[Bucureşti], Editura Academiei Republicii Populare Române, [1961), p. 111. 
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G. Bariţiu este arestat de armata ţaristă de ocupaţie la Câmpina, ţinut în 
închisoarea din Ploieşti trei săptămâni. Fiind supus austriac, este dus sub escortă şi 
predat autorităţilor austriece din Cernăuţi, cu recomandarea că era „om periculos". 
Autorităţile austriece îl leagă în „fiare" şi îl depun în închisoarea militară 

(„Garnisonsarrest"). Gheorghe Hurmuzachi întreprinde demersuri pentru eliberarea 
lui G. Bariţiu din închisoare şi adresează şi el un Memoriu către Guberniul Galiţiei, 
de care depindea Bucovina, cum am arătat mai sus, să se facă cercetări în legătură 
cu activitatea sa26

• Este eliberat din închisoare după ce Gheorghe Hurmuzachi 
depune cauţiune persoana şi averea sa. G. Bariţiu stă în închisoarea din Cernăuţi 
între 18 şi 30 iunie 1849. După ce iese din închisoare, are obligaţia să se prezinte la 
organele administrative de câte ori i se va cere şi nu avea permisiunea să 
părăsească Bucovina. 

G. Bariţiu, întemeietorul presei româneşti în Transilvania, se bucură în 
Bucovina de ospitalitatea proverbială a lui Doxachi Hurmuzachi ( 1782-1857), 
seniorul de la Cernauca şi, deşi proscris, „om periculos", i se acordă preţuire pentru 
lupta sa politică în apărarea drepturilor poporului român. Iraclie Porumbescu, 
admirator al lui G. Bariţiu, stabileşte acum şi relaţii personale cu el. Secretar de 
redacţie la ziarul „Bucovina", îl invită să colaboreze cu articole politice. Ar fi 
important de identificat aceste articole, de s-ar putea, pentru cunoaşterea activităţii 
sale, de mare interes şi pentru istoria Bucovinei. 

„Bucovina" rămâne, după suspendarea „Gazetei Transilvaniei" şi a „Foii 
pentru minte, inimă şi literatură" de revoluţionarii maghiari, în 13 martie 1849, 
singura publicaţie românească din Imperiul Habsburgic să susţină revendicările 
românilor de dincoace şi de dincolo de Carpaţi. 

Alexandru Hurmuzachi, redactor la „Bucovina", pregăteşte un studiu, Poziţia 
ierarhiei române în Austria, pe care îl publică în ziarul cernăuţean în două numere, 
în aprilie şi în iunie 184927

. Semnat în primul număr cu iniţiale: E. H., se putea 
crede, după această indicaţie, că aparţinea lui Eudoxiu Hurmuzachi, preşedinte al 
comisiei pentru elaborarea Constituţiei provinciale pentru Ducatul Bucovinei. Nu 
avem documente - sau nu le cunoaştem - să susţinem că a fost o înţelegere între 
cei doi fraţi să se procedeze în felul acesta. Partea a doua a studiului apare peste 
două luni, fără semnătură. 

Alexandru Hurmuzachi deschide studiul său cu un elogiu adus Revoluţiei din 
1848. „În anul de eternă memorie - declară Alexandru Hurmuzachi - soarta voind 
ca naţionalitatea fiecăruia popor din întinsa Monarhie austriacă să surpe lanţurile 
cele vechi şi fiecare naţiune să se bucure în desfătare de preţiosul dar al vieţii 

naţionale neatârnate". 
O naţiune ca cea română, care şi-a cucerit libertatea prin revoluţie, 

se impunea ca şi biserica ei să-şi dobândească independenţa prin ieşirea din 

26 Teodor Bălan, George şi Alexandru Hurmuzachi .. „ Capitolul: Cazul Bariţiu, p. 26-29. Şi 
Anexele, p. 49-52. 

27 „Bucovina", [II], nr. 9, 8/20 aprilie 1849, p. 47-50; nr. 18, 10/22 iunie 1849, p. 89-91. 
Textul studiului: cu chirilice, cel român, cu latine cel german. 
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subordonarea faţă de [Mitropolia] din Carlovăţ. Meritul Bisericii Ortodoxe Române 
constă în două împrejurări, primejdioase în egală măsură. „Biserica, sprijinul de 
căpetenie şi protectoarea conştiinţei religioase a românilor s-a opus - arată 

Alexandru Hurmuzachi - 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". Catolicismul era religia de stat a Imperiului Habsburgic şi punerea sa pe 
acelaşi plan cu mahomedanismul nu putea fi trecută cu vederea. 

Alexandru Hurmuzachi încheia partea a doua a studiului său cu declaraţia lui 
Danniel O'Connell (1775-1847), agitator irlandez, care se ridică în Parlamentul 
englez în apărarea compatrioţilor săi: „O, sclavi moşteniţi,/ Au doar voi nu ştiţi,/Că 
cel ce voieşte a se libera/Trebuieşte însuşi lovituri a da?" 

Alexandru Hurmuzachi este arestat şi depus în închisoarea militară pe unde 
trecuse şi G. Bariţiu. Gheorghe Hurmuzachi se folosi de un moment favorabil şi 

izbuteşte, după ce depune o garanţie, să-l scoată pe fratele său din închisoare, în 
5/17 iulie 1849. „Bucovina" nu apare între 17 /29 iunie şi 8/20 iulie 1849. Mai 
fusese suspendată în ianuarie 1849, când revoluţionarii maghiari, sub comanda lui 
Bem, ajung în graniţele Bucovinei. Curtea din Viena introduce starea de asediu în 
Galiţia şi suprimă toate ziarele, afară de două guvernamentale, care apăreau în 
Galiţia~ „Bucovina" este suspendată între 5/17 ianuarie 1849 şi 26 februarie/7 martie 
1849. In martie 1849, suspendă şi revoluţionarii maghiari publicaţiile scoase de 
G. Bariţiu în Transilvania. 

Curtea din Viena îl numeşte guvernator civil şi militar în Transilvania, înainte 
de capitularea revoluţionarilor maghiari la Şiria, în 13 august 1849, pe Ludwig 
baron de Wohlgemuth (1788-1851 ), cu începere din iulie 1849, să aplice, în 
spiritul disciplinei militare şi a gradului său de general, prevederile înscrise în 
Constituţie pentru Împărăţia Austriei şi în legile care îi urmează. Avea, pentru 
comunicarea dispoziţiilor sale, presa maghiară şi săsească şi nicio publicaţie 
românească pentru populaţia majoritară, care se menţine în revoluţie pe poziţia 
imperialilor. Hotărî să-şi reia apariţia „Gazeta Transilvaniei" şi „Foaie pentru 
minte, inimă şi literatură", suspendate de revoluţionarii maghiari în martie 1849. 
Erau pregătite condiţiile ca G. Bariţiu să se întoarcă în Transilvania şi să-şi 

continue acolo activitatea publicistică. 
G. Bariţiu părăseşte Bucovina în 22 septembrie/4 octombrie 1849. Alexandru 

Hurmuzachi, redactor responsabil, şi Iraclie Porumbescu, secretar de redacţie, 

publică în „Bucovina" un articol, datat Cernăuţi, 22 sept., în 23 septembrie/5 
octombrie, în care îi fac lui G. Bariţiu o caracterizare memorabilă: „Bărbat puternic -
arată ei - în vorbă şi în faptă, patriot luminat şi naţionalist învăpăiat"28 • 

G. Bariţiu îşi reia activitatea la „Gazeta Transilvaniei" cu un editorial progra
matic, Către domnii cititori, publicat în 1 decembrie 184929

• Evocă împrejurările 

28 Ibidem, nr. 3 I, 23 septembrie /5 octombrie I 849, p. I 75. 
29 „Gazeta Transilvaniei", anul XII, nr. I 8, I decembrie I 849, p. 67. Numerotarea se dă în 

continuare după nr. I 7, din 3 martie 1849, când cele două publicaţii sunt suspendate de revoluţionarii 
maghiari. 
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prin care trece după suspendarea publicaţiilor sale, în 3 martie 1849. Era încrezător 
că îşi relua lupta politică sub autoritatea prevederilor din Constituţie pentru 
Împărăţia Austriei şi în colaborare cu guvernatorul civil şi militar al Transilvaniei. 
„Cei care nu sunt cu noi - declară G. Bariţiu - sunt contra noastră". 

Programul „Gazetei Transilvaniei" pe care îl publică în continuare este scurt 
şi explicit. Va publica: Măsure şi ordinaţiuni guberniale destinate pentru 
publicitate; Noutăţi din patrie şi străine; Apărarea interese/or noastre patriotice şi 
naţionale locma în măsura în care va fi iertat şi jurnalelor de alte limbe a apăra pe 
ale lor; «Foaia pentru minte, inimă şi literatură» cuprinde articuli curăspunzători 
titulei sale. 

George Bariţiu trece în fruntea programului său de activitate publicarea 
comunicatelor guvernamentale. Era condiţia pusă de Ludwig baron de Wohlgemuth, 
pentru reapariţia publicaţiilor româneşti. 

G. Bariţiu deschide secţiunea Partea oficială cu comunicatul lui Ludwig 
baron de Wohlgemuth, Căiră poporul ţăran, care sună ca un sfărşit de epocă în 
istorie: „Robia (iobăgia, claca) este ştearsă pentru toţi vecii"30

. Se vestea şi sfărşitul 
speranţelor proprietarilor de moşii, că se vor reîntoarce stările de lucru de dinainte 
de revoluţie. „Deci pentru ca să ştie fiecare - atrage atenţia guvernatorul civil şi 

militar - 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 va mai întoarce 
niciodată". 

Ludwig baron de Wohlgemuth desfiinţează îndată ce se instalează la condu
cerea Transilvaniei „orice comitet naţional sau politic încât nici urma să nu-i 
rămâne"31 . Îi avea în vedere pe revoluţionarii maghiari care îi înlăturară pe 
Habsburgi de la conducerea imperiului. 

G. Bariţiu acordă mare atenţie comunicatelor şi măsurilor guvernatorului civil 
şi militar şi le putem urmări în „Gazeta Transilvaniei" încă de la reapariţia sa32

• 

Constituţie pentru Împărăţia Austriei constituia singura bază pentru 
organizarea imperiului. G. Bariţiu publică în „Gazeta Transilvaniei" încă de la 
primul număr, un studiu foarte extins, Idei îmbiitoare şi pregătitoare pentru o 
viitoare organizare a Imperiului Habsburgic33

. Studiul cuprinde şi un capitol 
separat, Punctele Petiţiunei române în număr de opt, între care merită o atenţie 
deosebită cel cu care se deschide această Petiţiune română. Se solicită deci ca toţi 
românii din Imperiul Habsburgic să se unească „într-o singură naţiune de sine 
stătătoare"34 • 

30 Ibidem, p. 68. Comunicatul: Către poporul ţăran. 
31 Cornelia Bodea, 1848 la români, voi. III: Revoluţia în viziunea contemporanilor, Bucureşti, 

Editura Enciclopedică, 1998, p. 614. 
32 „Gazeta Transilvaniei", anul XII, nr. 24, 22 decembrie 1849, p. 91; nr. 26, 29 decembrie 

1849, p. 99. 
33 Ibidem, nr. 18, I decembrie 1849, p. 68-69, nr. 19, 5 decembrie 1849, p. 71-73; nr. 20, 

8 decembrie 1849, p. 79-80. Studiul: „Idei îmbietoare şi pregătitoare". 
34 Ibidem, nr. 20, 8 decembrie 1849, p. 75. 
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Textul face parte din Memoriul naţiunii române ... şi a fost prezentat 
împăratului Francisc Iosif de o delegaţie condusă de Andrei Şaguna, în care se 
aflau, pentru Bucovina, Eudoxiu Hurmuzachi şi deputatul rădăuţenilor, Mihai 
Bodnar-Bodnarescu35

• 

Memoriul, document important şi pentru istoria Bucovinei, venea prea târziu. 
Lucrările Adunării Constituante pentru elaborarea Constituţiei pentru Împărăţia 
Austriei se apropiau de sfârşit [ca] să mai poată fi luat în considerare. Nu era bine 
ales nici momentul politic. Trebuia adresat nu împăratului, ci Parlamentului, unde 
se pregătea Constituţie pentru Împărăţia Austriei, care va fi sancţionată în 4 martie 
1849. 

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 185036

. Avertiza că vremea pentru noi lupte nu era 
trecută. „Orizontul nu este senin - arată G. Bariţiu. Parisul, acel cămin al 
revoluţiilor, fierbe ca un vulcan cu câteva luni înainte de eruperea lavei, Germania 
[era] într-o dezbinare confuză şi foarte periculoasă", iar din Italia nu veneau semne 
pentru „menţinerea păcii". Tot acum face cunoscut şi comunicatul lui Ludwig 
baron de Wohlgemuth, Publicaţiune, datat: „Sibiu în 10 ianuarie 1850", publicat în 
13 februarie 185037

, în care arată că proprietarii de moşii căutau să se folosească de 
instabilitatea politică din imperiu şi să revină la stările de lucruri dinainte de 
revoluţie. Guvernatorul civil şi militar declară din nou că „statutul iobăgiei (robia, 
claca) este şters şi foştii supuşi iobagi sunt recunoscuţi ca proprietari, carii au a 
stăpâni şi folosi moşiile pe care se află". Aplicarea prevederilor din Constituţie 
pentru Împărăţia Austriei din 4 martie 1849 era obligatorie şi nimeni, „fie acela 
orişicine, să nu cuteze a-şi face el sieşi dreptate" că va fi tras „la pedeapsă 
legiuită". Guvernatorul civil şi militar al Transilvaniei este atacat violent pentru 
politica sa de către saşi şi unguri şi denunţat Curţii din Viena că se comporta ca un 
„walachischer Tribun" - tribun valah38

• Asemenea acuzaţii, deosebit de grave, nu 
se putea să rămână fără urmări. 

G. Bariţiu trece, după publicarea editorialului programatic din 2 ianuarie 
1850 şi după Publicaţiune, făcută cunoscută de Ludwig baron de Wohlgemuth în 
13 februarie 1850, la prezentarea politicii aristocraţiei maghiare şi săseşti în 
Revoluţia din 1848-1849 şi la pierderile românilor. Publică o dare de seamă, 
Stricăciunea românilor transilvăneni în morţi şi averi (1848-1849), publicată în 
„Gazeta Transilvaniei", în 26 ianuarie 185039

• Un martor ocular în Revoluţia din 
1848-1849 publică o corespondenţă, Alba Karolina. Dec. 30, în care prezintă 
pierderile românilor în revoluţie. Corespondenţa apare în „Sildslavische Zeitung" 

35 Mihai lacobescu, op. cit., p. 413. 
36 „Gazeta Transilvaniei", [Xlll], nr. 1, 2 ianuarie 1850, p. I. 
37 Ibidem, nr. 12, 13 februarie 1850, p. 48. 
38 Cornelia Badea, op. cit., p. 616. 
39 „Gazeta Transilvaniei", [Xlll], nr. 6, 26 ianuarie 1850, p. 21. 
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din Agram şi este preluată de publicaţia „Bote" din Viena. Se dau aici numele 
tribunilor, legionarilor şi centurionilor din armata lui Avram Iancu căzuţi în lupte, 
[ale] preoţilor, protopopilor şi civililor împuşcaţi, spânzuraţi, decapitaţi, jupuiţi de 
vii, localităţile cu satele arse şi pagubele aduse gospodăriilor. Un rol important în 
pierderile românilor au conţii şi grofii maghiari şi se dă numele lor, localităţile şi 
numărul românilor omorâţi din porunca lor. 

Este cel dintâi tablou privind situaţia din Transilvania în Revoluţia din 
1848-1849, întocmit de un martor ocular, care ar fi de folos şi istoricilor. 

Iraclie Porumbescu, admirator al lui G. Bariţiu, îi urmărea din Bucovina 
publicistica politică activă şi energică, sub autoritatea prevederilor din Constituţie 
pentru Împărăţia Austriei şi a măsurilor luate de guvernatorul civil şi militar al 
Transilvaniei şi se hotărăşte să devină cronicar al realităţilor din Bucovina, în 
contrast cu cele din Transilvania. Îi trimite lui G. Bariţiu o lungă corespondenţă, 
datată: „Cernăuţi, 19 ian.", pe care redactorul „Gazetei Transilvaniei" o publică în 
două numere, din 3 şi 6 februarie 185040

• Iraclie Porumbescu caracterizează situaţia 
din Bucovina [ca fiind] într-o stare de nemulţumire, în comparaţie cu cea din 
Transilvania. „Noi suntem încă tot pe acel pământ vegetativ - îl informează Iraclie 
Porumbescu pe G. Bariţiu - pe care ne lăsaşi atunci când te-ai dus de la noi". Avea 
în vedere perioada când G. Bariţiu petrece în Bucovina mai multe luni după 
suspendarea publicaţiilor sale de [către] revoluţionarii maghiari, în martie 1849. 
Defineşte situaţia din Bucovina într-o frază memorabilă: „Pe pământ constituţional -
arată Iraclie Porumbescu - mai murim de dorul Constituţiunei". Bucovina fusese 
declarată, prin Constituţie pentru Împărăţia Austriei, provincie independentă de 
Galiţia, dar această prevedere întârzia să se aplice şi - cum am arătat mai sus - nici 
nu se va pune în aplicare. Şi mai departe: ,,Împlinirea dorinţelor şi alor nevoilor 
noastre încă tot pănsează [aştepta] în mult mai frumoasele şi mai comodele Curţi 
de sus decât ar voi să vie în bietele noastre bordeie". 

Iraclie Porumbescu îl încredinţa pe G. Bariţiu că nu mai era nimic de aşteptat 
de la „înaltele Curţi'', cu alte cuvinte de la conducerea de la Viena şi nici de la 
autorităţile locale în aplicarea prevederilor din Constituţie pentru Împărăţia 
Austriei şi Constituţie provincială pentru Ducatul Bucovinei". 

Bucovinenii avură totuşi un câştig prin Revoluţia de la 1848 privind 
revendicările lor provinciale şi naţionale. Se înfiinţa la Liceul german din Cernăuţi 
o Catedră de limba şi literatura română. Nu era suficientă într-o provincie 
românească în care limba oficială era cea germană şi privilegiate poloneza şi 

ruteana. Aron Pumnul înţelese misiunea sa şi nu se mărgini la orele de curs, ci îşi 
desfăşură activitatea şi dincolo de ele. 

Iraclie Porumbescu este unul din[tre] 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 

40 „Gazeta Transilvaniei", [XIII], nr. 9, 3 februarie 1850, p. 35-36; nr. 10, 6 februarie 1850, 
p. 39--40. 
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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. 

Iraclie Porumbescu se situează sub raport politic pe o poziţie în concordanţă 
cu cea a lui G. Bariţiu, deşi între ei se înălţau Carpaţii. Dacă G. Bariţiu apăra 

drepturile românilor din Transilvania în confruntarea cu aristocraţia maghiară şi 
săsească, Iraclie Porumbescu îşi ridica glasul în Bucovina împotriva celor 
atotputernici din provincia românească [aflată] sub stăpânirea austriacă, care 
combăteau, nu o dată şi cu aroganţa de stăpâni, existenţa românilor ca 
individualitate naţională. ,,România este patria noastră, noi suntem români -
declara Iraclie Porumbescu -, limba noastră este limba română, româneşte dar 
vrem nu numai să vorbim, ci şi să scriem!'-A'. 

Iraclie Porumbescu propune, în finalul corespondenţei sale, să se treacă la 
abandonarea alfabetului chirilic şi la scrierea „cu litere romane". 

G. Bariţiu împărtăşeşte propunerea lui Iraclie Porumbescu şi răspunde în nota 
sa la această corespondenţă: „Prea bucuroşi, numai să avem tipografii 
corespunzătoare acestui scop. Red." 

Iraclie Porumbescu făcea o declaraţie revendicativă privind apartenenţa 

Bucovinei la România, la aproape un secol de la anexarea ei la Imperiul 
Habsburgic. O asemenea declaraţie publică nu se mai făcuse în presa din imperiu şi 
se vor vedea, cum arătăm mai departe, urmările. 

G. Bariţiu trece, după editorialul Stricăciunea românilor transilvăneni in 
morţi şi averi (1848- I 849) şi alte câteva editoriale, în care se ocupă de 
administraţia imperială în Transilvania şi după corespondenţa lui Iraclie 
Porumbescu privind situaţia din Bucovina, la expunerea poziţiei sale în aplicarea 
prevederilor din Constituţie pentru Împărăţia Austriei, din 4 martie 1849, ca 
răspuns la acuzaţiile aristocraţiei maghiare şi săseşti, potrivit cărora, apărând ţăranii 
împroprietăriţi prin revoluţie se făcea vinovat de „cutezări comuniste". 

Publică în „Gazeta Transilvaniei" editorialul Proprietatea. Comunismul, în 
9 februarie 1850, sub semnătură: B[ariţiu], cum nu se proceda pentru editoriale42

. 

Mai este de observat că G. Bariţiu vine cu editorialul său, nu întâmplător, în 
continuarea corespondenţei lui Iraclie Porumbescu în ziarul braşovean. 

G. Bariţiu deschide editorialul cu prezentarea activităţii sale la „Gazeta 
Transilvaniei" în 1845-1846, când cere românilor din provincia sa „iubirea de 
proprietate", fiindcă fără ea „nimeni nu poate fi liber, nu are patrie, nu înseamnă 
nimic, ci e pururi servul şi sclavul altuia". [Este] avertizat de Curtea din Viena că 
prin asemenea articole „iobagii (sclavii, robii, clăcaşii) uşor vor prinde gust ca să se 
facă şi ei proprietari". Avertizările superiorilor din imperiu le depune ad acta. 
Adică în arhivă. „Dumnezeu şi natura nu voieşte - îşi argumentează G. Bariţiu 

41 Ibidem, nr. I O, 6 februarie 1850, p. 40. Sublinierile în text. 
42 Ibidem, nr. 11, 9 februarie 1850, p. 41--42. 
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orientarea sa politică - ca să fie numai unii, puţini, proprietari şi încolo mai toată 
patria să constee din proletari". 

Situaţia se schimbă prin Revoluţia din 1848-1849. „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 consideră că lucrurile nu se vor opri aici şi pune în seama celor 
ajunşi proprietari prin revoluţie că puteau transforma în realitate „năluciri 

comuniste". 
G. Bariţiu îi numeşte pe cei care îl acuzau de „fantoma comunismului" în 

termeni de-o severitate rar întâlnită în scrisul său, între care cel mai blând este 
ignoranţa în legătură cu comunismul. Întreprinde o prezentare a concepţiei şi 
practicilor comuniste cu privire la proprietatea scoasă de sub autoritatea 
latifundiarilor, importantă - dacă nu cea mai importantă - în presa românească, 
îndată după Revoluţia din 1848-184943

. Trimite la învăţătura din Biblie, unde se 
condamnă tirania, hoţia, înşelăciunea. Invocă lupta românilor [ca] să iasă din 
„sclavia egiptenilor". Altfel spus, românii duceau lupta [ca] să iasă din sclavia 
latifundiarilor maghiari, patronată de Curtea din Viena. 

G. Bariţiu încheia editorialul său cu un program pentru lupta din viitor, dar şi 
cu un avertisment: ,,Proprietate şi ştiinţă, 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"44 . 

Curtea din Viena avea urechi să audă şi ochi să vadă din editorialele şi 

articolele lui G. Bariţiu şi din corespondenţa lui Iraclie Porumbescu, precum şi din 
măsurile luate de Ludwig baron de Wohlgemuth, guvernatorul civil şi militar, în 
aplicarea prevederilor din Constituţie pentru Împărăţia Austriei, din 4 martie 1849. 
Îl cheamă pe Ludwig baron de W ohlgemuth la Curtea imperială, să dea socoteală 
pentru acuzaţiile care i se aduceau, de „wallachischer Tribun". [Acesta] încetează 
din viaţă, poate nu întâmplător, în drum spre Viena. G. Bariţiu este suspendat de la 
conducerea „Gazetei Transilvaniei" şi [a] „Foii pentru minte, inimă şi literatură" şi 
abia apucă să mai scoată ultimul număr din „Gazeta Transilvaniei", în 13 februarie 
1850, în care se găseşte, pe ultima pagină, Pub/icaţiune, comunicatul lui Ludwig 
baron de Wohlgemuth, datat „Sibiu, în l O ianuarie 1850", în care anunţa, încrezător 
în măsurile sale, că rabota era ştearsă şi foştii iobagi recunoscuţi proprietari pe 
moşiile pe care se aflau45

• 

„Bucovina" rămânea, după suspendarea apariţiei „Gazetei Transilvaniei" şi 

„Foii pentru minte, inimă şi literatură'', singura publicaţie românească din Imperiul 
Habsburgic să ducă lupta pentru aplicarea prevederilor din Constituţie pentru 
Împărăţia Austriei din 4 martie 1849. 

43 Problemele puse în discuţie de G. Bariţiu în 1850 le întâlnim, surprinzător, un secol mai 
târziu, în campania pentru colectivizarea agriculturii. 

44 „Gazeta Transilvaniei", [Xlll], nr. 11, 9 februarie 1850, p. 42. 
45 Ibidem, nr. 12, 13 februarie 1850, p. 48. 
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Alexandru Hurmuzachi, redactor responsabil şi Iraclie Porumbescu, secretar 
de redacţie, hotărăsc să confere „Bucovinei" alt statut decât cel de publicaţie 
provincială. Înlocuiesc spaţiul din prima pagină destinat editorialelor, cu informaţii 
în scurte relatări, organizate pe ţări: Moldova, Valahia, Transilvania, Viena pentru 
Austria, Cernăuţi, pentru Bucovina. Ne întâlnim mai des cu asemenea relatări sub 
titlul Moldova. Se arată că Imperiul Otoman îşi retrage armat[ ele] din Moldova şi 
Muntenia şi în locul lor vin cele ţariste, de ocupaţie. Consulul rus din Iaşi este 
alarmat de asemenea informaţii cu privire la situaţia din Moldova, mai ales că în 
legătură cu armata de ocupaţie se folosea şi un limbaj colorat. Consulul rus din Iaşi 
formulează acuzaţii împotriva „Bucovinei", pe care le trimite la Viena. Curierii 
alergau de la Iaşi la Petersburg şi de la Petersburg la Viena „cu acuzări asupra 
foişoarei provinciale în care zic că ar fi mirosit comunism, socialism, iacobinism, 
radicalism, pandacism, demagogism, democratism"46

. 

Alexandru Hurmuzachi lasă pregătirea „Bucovinei" pentru tipar în seama lui 
Iraclie Porumbescu şi întreprinde demersuri pentru înfiinţarea unei tipografii 
româneşti, spre a ieşi din dependenţa celei oficiale a lui Eckhardt, singura la acea 
dată în Bucovina. Se adresează, în ianuarie 1850, Gubemiului din Galiţia, întrucât 
prevederile referitoare la independenţa Bucovinei, înscrise în Constituţie pentru 
Împărăţia Austriei şi Constituţia provincială a Ducatului Bucovinei, nu se pun în 
aplicare. Gubemiul Galiţiei cere avizul Primăriei din Cernăuţi, care răspunde că 
Alexandru Hurmuzachi poseda „calităţi personale foarte bune", manifesta 
sentimente loiale faţă de stăpânire şi, chiar dacă nu era tipograf, oferea „garanţie 
suficientă ca tipografia să funcţioneze"47 . Guberniul din Galiţia aprobă adresa în 
urma avizului Primăriei din Cernăuţi cu condiţia ca Alexandru Hurmuzachi să 
angajeze un conducător de atelier expert, întrucât nu era tipograf. Johann Eckhardt, 
văzându-se ameninţat în interesele sale materiale, se adresă autorităţilor în drept 
[ca] să anuleze aprobarea dată de Alexandru Hurmuzachi, pe motiv că nu era 
tipograf, neglijent în serviciu şi că „Bucovina" fuse avertizată în repetate rânduri 
pentru orientarea sa politică48 . 

Alexandru Hurmuzachi avea un nou adversar, alături de autorităţile austriece, 
într-o confruntare de durată al cărei sfârşit era previzibil. 

Iraclie Porumbescu, lăsat singur să se ocupe de scoaterea ziarului „Bucovina" 
în acest moment de cumpănă pentru apariţia sa, apelează la Aron Pumnul să 

pregătească, împreună cu relatări din alte publicaţii, spaţiul destinat editorialelor şi 
să susţină, tot împreună, şi partea literară. Aveau îndatorirea să facă din publicaţia 
provincială una de interes general, privind viaţa culturală românească. 

46 Teodor Balan, op. cit., p. 43. 
47 Ibidem, p. 35-36. 
48 Ibidem, p. 36-37. 
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Publică la acest început de an editorial studiul fundamental al lui Aron 
Pumnul, cu titlul Neatârnarea limbii româneşti cu dezvoltarea sa şi cu modul de a 
o scrie, care apare în 23 de numere ale ziarului cernăuţean49 . 

Studiul, cum apare în „Bucovina" şi cum se tipăreşte în volum50
, are la bază 

două lucrări, una cu titlul de mai sus, al cărei original nu-l cunoaştem, şi a doua, 
Convorbire între un tată şi între fiul lui, pregătită, iniţial, pentru „Calendarul 
Bucovinei pentru anul 1850", însă lucrarea a rămas „neamânată" [netipărită] în acel 
„Calendariu ... " şi Aron Pumnul o reproduce într-o broşură, tot în 185051

". După 
textul Convorbire între un tată şi între fiul lui se află, în final, un schimb de scrisori 
între persoane imaginare şi reproducerea în paralel, cu litere chirilice şi latine a 
poeziei lui !raclei Porumbescu, Aratrul [Plugul] la Anul Nou şi o altă poezie a lui 
lraclie Porumbescu, Buchea şi litera, cu litere latine. 

Aron Pumnul integrează această lucrare în studiul Neatârnarea limbii 
româneşti în dezvoltarea sa şi în modul de a o scrie, al cărei text original nu-l 
cunoaştem, cum am arătat mai sus, şi realizează prezentarea din ziarul cernăuţean. 
Nu este locul să urmărim metoda de lucru a lui Aron Pumnul. Vom remarca, totuşi, 
că integrarea din Convorbire între un tată şi între fiul lui în studiul, al cărui text şi 
manuscris nu-l cunoaştem, începe cu numărul I O din „Bucovina", în care Aron 
Pumnul aduce din finalul Convorbirii ... poezia lui lraclie Porumbescu Buchea şi 
litera. 

Studiul lui Aron Pumnul, cum apare în ziarul „Bucovina" şi cum se tipăreşte 
şi în volum, cu titlul: Neatârnarea limbii româneşti cu dezvoltarea sa şi cu modul 
de a o scrie, cuprinde patru părţi: expunerea generală cu titlul de mai sus pentru 
întreaga lucrare, două părţi: I) Îndreptariul cel mai nalt în vorbirea, scrierea şi 
formarea limbii româneşti; li) Literele corespunzătoare firei limbii româneşti şi 
modul de a scrie cu ele, cu două subcapitole: a) Scriinţa dreaptă (ortografia); 
b) Leginţia dreaptă (cetirea - ortoepia), şi o încheiere: Neaternarea limbei 
romanesci en desvoltarea sa si en modul de a o scrie. (Închinată junimei romane). 
Encynatiunea [Închinăciunea]. 

Studiul este închinat ,junimei române". 

49 „Bucovina'', III, nr. 6, 6/13 februarie 1850, p. 27-29; nr. 7, 14/16 februarie 1850, p. 32-33; 
nr. 9, I 1/23 februarie 1850, p. 42-43; nr. 10, 15/27 februarie 1850, p. 46-47; nr. 14, 1/13 martie 1850, 
p. 61-62; nr. I 5, 4/16 martie I 850, p. 65-66; nr. I 7, I 1/23 martie I 850, p. 73-74; nr. I 8, I 5/27 martie 
1850, p. 77-79; nr. 19, 18/30 martie 1850, p. 81-84; nr. 21, 28 martie/I aprilie 1850, p. 89-91; nr. 22, 
29 martie/I O aprilie I 850, p. 94-96; nr. 23, I 1123 aprilie I 850, p. 97-100. Fără text german. 

50 Ion G. Sbiera, Aron Pumnul. Voci asupra vieţii şi însemnătăţii lui, dimpreună cu 
documintele relative la înfiinţarea Catedrei de limba şi literatura românească la gimnaziul superior 
din Cernăuţi precum şi scrierile lui mărunte şi fragmentare, Cernăuţi, Editura Societăţii - Tipografia 
Archiepiscopală, I 889, p. 192-233. Text cu latine. 

51 [Aron Pumnul], Convorbire între un tată şi între fiul lui asupra limbii şi literelor româneşti 
(Această convorbire este tipărită ca adaos la „Calendariul Bucovinei" pentru anul I 850; însă din 
întâmplare întârziindu-se, au rămas neaninată aceluiaşi), Cernăuţi, Tipografia lui Johann Eckhardt şi 
Fiu[!], 1850. Fără text german. 
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Se deschide cu definirea naţiunei: „Naţiunea e cuprinsul unui popor de 
acelaşi sânge, care vorbeşte ace[ e ]aşi limbă şi are aceleaşi da tine". „Poporul este 
trupul naţiunii, iar limba, sufletul ei". „Precum trupul fără suflet e mort, aşa e 
moartă şi naţiunea fără limbă". 

După definirea naţiunii urmează elogiul Revoluţiei din 1848, care trezeşte 
toate popoarele „din adânca amorţire" şi strigă: „Dreptate! Naţionalitate!" 

Popoarele şi-au afirmat existenţa în această luptă prin limbă, „cum au propăşit 
germanii, francezii şi englezii!", care îşi dispută întâietatea „în cultură şi în ştiinţe". 
Cuceririle Revoluţiei din 1848 sunt legiferate în Constituţie pentrn Împărăţia 
Austriei, din 4 martie 1849, în care se recunoaşte ca normă de conduită: „egala 
îndreptăţire a tuturor naţionalităţilor". 

Poporul român este prezentat în cadrul mişcării generale europene din 
Revoluţia din 1848 şi a trecut şi el în adversităţile istoriei prin limba sa. 

Mai departe, începând cu integrarea în textul cu titlul general, al cărui 

manuscris nu-l cunoaştem, cum am arătat, a poeziei lui Iraclie Porumbescu, Buchea 
şi litera, se prezintă sistemul filologic a lui Aron Pumnul. Specialiştii iau ca text de 
bază [pe] cel tipărit de I. G. Sbiera în ediţia scrierilor lui Aron Pumnul şi nu merg 
mai departe, să se ocupe şi de geneza sa. Acesta este motivul pentru care am 
insistat şi asupra acestui aspect. 

Aron Pumnul încheie studiul său cu o chemare, Juni români!: „luaţi de pe ea 
[de pe limba română] cătuşile de buchi chirilice şi o îmbrăcaţi în veşminte (litere) 
proprii romane, măsurate pe corpul ei, ca aşa să se poată înfăţişa în veşmânt de 
nuntă la măreţul ospăţ al ştiinţelor şi al civilizaţiunei"52 • 

Iraclie Porumbescu se dovedi a fi bine orientat când îl îndeamnă pe 
Aron Pumnul să prezinte într-o sinteză sistemul său filologic şi să-l facă cunoscut 
prin ziarul „Bucovina". Comentariile nu întârziară să vină. La o lună după 

terminarea publicării studiului în „Bucovina", ziarul cemăuţean veni cu 
Observaţiuni. La articolul «Neatârnarea limbii româneşti ... », în două numere, 
datate: „Biharia, 8 mai 1850" şi semnate „Sandu R ... n"53

, prezentare înţelegătoare 
a demersului lui Aron Pumnul pentru preocuparea de a elabora un sistem filologic 
personal, însă cu constatarea că „modul după care trebuie să scriem ni-l arată limba 
însăşi"54 . Studiul arată, foarte documentat, cum Aron Pumnul se abate de la acest 
principiu. Sistemul filologic al lui Aron Pumnul nu s-a putut impune, cum arată toţi 
comentatorii săi. 

Se pierde însă din vedere că Aron Pumnul intră în conflict cu biserica prin 
demersul său pentru înlocuirea alfabetului chirilic, folosit în cărţile de cult şi 

considerat sfânt. Eugenie Hacman, episcopul Bucovinei, va sancţiona drastic 

52 „Bucovina", anul III, nr. 23, 11/23 aprilie 1850, p. 99. Sublinierile în text. 
53 Ibidem, nr. 37, 38, 24 mai/5 iunie 1850, p. 141-143; nr. 39, 40, 31 mai/12 iunie 1850, 

p. 145-148. Text român, fără text german. 
54 Ibidem, nr. 37, 38, 24 mai/5 iunie 1850, p. 141. 
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această orientare: „Până acum încă nici un circulariu nu s-au slobozit pentru 
schimbarea literelor şi samavolnicie este care o oprim"55

• 

Corespondentul ziarului „Bucovina" era încredinţat că Aron Pumnul va ieşi 
biruitor în demersul său pentru înlocuirea alfabetului chirilic cu cel latin. Se aştepta 
ca şi ziarul „Bucovina" să abandoneze tipărirea cu chirilice şi să treacă la cea cu 
litere latine. Nu apucă să pună în aplicare această propunere, fiind suspendat fără 
mcmn aviz. 

Ar fi de cercetat de nu cumva, în suspendarea „Bucovinei", are amestec, 
alături de ostilităţile stăpânirii austriece, şi biserica, prin autoritatea episcopului 
Eugenie Hacman, cu trecere la Curtea din Viena. 

Iraclie Porumbescu se alătură lui Aron Pumnul cu lucrări personale, cum nu 
făcuse în anii precedenţi. Continuă să trăiască în spiritul Revoluţiei din 1848-1849 
şi închină un elogiu Lui Iancu, pe care îl publică în „Bucovina'', fără semnătură, cu 
indicaţia „(Din Bucovina)"56

: „Auziţi acolo, un bucium răsună/Sboară, trece codrii, 
dealuri şi câmpii;Nezi colo pe Murăş un voinic adună/Cete de voinici, ai 
Transilvaniei fii;/Cetele-s românii ce-nviază azi,/lar voinicu-Iancu, Iancu cel 
viteaz". 

Iraclie Porumbescu însoţeşte acest îndemn la luptă şi cu o melodie, compusă 
de el. Poezia cunoaşte mare răspândire în Bucovina şi în Transilvania. 

După evocarea Revoluţiei din 1848-1849 în Transilvania, sub conducerea lui 
Avram Iancu, lraclie Porumbescu vine cu o baladă din istoria Moldovei, Ieremia 
Movilă şi Sahastrul sau Altarul manastirii Suceviţa, căreia îi face loc la pagina 
literară din „Bucovina" în 22 aprilie/4 mai 185057

• Întâmplările evocate de lraclie 
Porumbescu se întâlnesc şi în cronica lui Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei 
şi au stat şi în atenţia lui D. Bolintineanu, în Legendele istorice: Mama lui Ştefan 
cel Mare şi Danii! Sihastru. Ieremia Movilă este în rolul lui Ştefan cel Mare, învins 
în luptă, care are o convorbire cu călugărul înţelept, asemenea lui Ştefan cel Mare 
la întâlnirea cu mama sa şi cu Daniil Sihastrul. Iraclie Porumbescu nu merge mai 
departe şi se opreşte în evocarea sa la alegerea locului pentru viitoarea ctitorie 
voievodală. 

Balada este datată „Suceviţa. 1848" şi semnată „Ir. P." 
Tot în primăvara anului 1848, în plină revoluţie, Iraclie Porumbescu publică 

pe o foaie volantă: Cătră Zimbrul Moldovei, cu specificarea: „în primăvara anului 
1848"58

. Poezia este o odă închinată evenimentelor din 1848 din Moldova, cu un 
mesaj pentru unirea tuturor românilor: „Ach, atunce-n sfânt-unire!/Toţi românii la 
un loc!! !Necinic Zimbru-n strălucire/ Ai vedea al lor noroc". 

55 Scrierile lui frac/ie Porumbescu, p. 10. 
56 „Bucovina", anul lll, nr. 13, 25 februarie/9 martie 1850, p. 57. 
57 Ibidem, nr. 29, 22 aprilie /4 mai 1850, p. 121-125. Se reproduce în „Zimbrul", nr. 23, 

18 septembrie 1850, p. 90-92. 
58 Leca Morariu, „ Zimbrul Moldovei" în variantă. Din versificaţiile lui frac/ie Porumbescu, în 

„Făt-Frumos", anul Xlll, nr. 5, septembrie - octombrie 1938, p. 145-148. 
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Iraclie Porumbescu era participant la evenimentele din 1848 şi prin starea 
afectivă, de vreme ce pregăteşte balada cu Ieremia Movilă şi invocarea către 
Zimbrul Moldovei în Suceviţa, localitatea sa natală. 

Balada Ieremia Movilă şi Sahastrul sau Altarul manastirii Suceviţa a trecut şi 
prin mâinile lui V. Alecsandri în refugiul său de la Cernăuţi, din 1848, şi Iraclie 
Porumbescu s-a bucurat de îndrumările sale în arta literară59 . Tot V. Alecsandri îi 
propune să se orienteze spre creaţia populară. Se păstrează în manuscrisele lui 
Iraclie Porumbescu Culegere de proverbe şi zicători, pe care i-o trimite lui 
V. Alecsandri integral - sau parţial - la Paris60

. 

Iraclie Porumbescu reproduce în ziarul „Bucovina" din poeziile lui 
Gr. Alexandrescu, D. Bolintineanu, V. Cârlova. Se bucura de-o atenţie deosebită 
V. Alecsandri şi ne întâlnim cu poeziile sale în multe numere din ziarul cernăuţean. 
Acum, în 1850, după ce Iraclie Porumbescu se arătase generos cu reproduceri din 
poezia sa în ziarul „Bucovina", Vasile Alecsandri se hotărăşte să fie colaborator cu 
poezii din culegerea din creaţia populară, marcând cea mai importantă afirmare a ei 
în presă, din spaţiul culturii române. 

Vasile Alecsandri trimite studiul Poezia populară a românilor, în trei părţi, 
semnat „A xxx'', pe care Iraclie Porumbescu îl publică în „Bucovina", în 
30 septembrie/12 octombrie 1850, cu o notă semnată: „Redacţiunea"61 . Mulţumeşte 
lui Vasile Alecsandri, „unul din cei mai geniali poeţi ai poporului român", pentru 
trimiterea unui asemenea „tezaur de poezii cu totul excepţională". V. Alecsandri 
face în studiul său şi o mărturisire cu privire la ataşamentul său faţă de poporul 
român şi înzestrarea sa creatoare. „Mie mi-e drag românul - declară V. Alecsandri -
şi ştiu a preţui bunătăţile cu care l-au dăruit natura. Mi-e drag să-l privesc şi să-l 
ascult, căci e simplu şi frumos în înfăţişarea lui, căci e curat, înţelept, vesel şi 

poetic în geniul său"62 • Mai este de observat că studiul de faţă, ca şi cele următoare, 
sunt întocmite sub formă de scrisori, cu destinaţia: „Iubite A .... " 

Poezia populară a românilor, studiul lui V. Alecsandri, este o prezentare a 
colecţiei sale din creaţia populară. Din această colecţie trimite, numerotate, o suită 
de poezii care se publică şi în „Bucovina": I. Codreanul; II. Păunaşul codrilor; 
III. Toma a lui Moşiu; IV. Blestemul; V. Serb-Sarac; VI. Mioara; VII. Mihu Copilul; 

59 „Românul", anul XXXV, nr. 20, 21 noiembrie (8, 9 noiembrie v.) 1890, p. 1198-1199; 
22 noiembrie (10 noiembrie v.) 1890, p. 1202-1203; 23 noiembrie (I I noiembrie v.) 1890, p. 1206-1207; 
25 noiembrie (13 noiembrie v.)1890, p. I 214. Datată: „Frătăuţi în Bucovina, octombrie 1890". 
Semnată: „Eraclie Porumbescu"; Scrierile lui frac/ie Porumbescu„., p. 119-129. 

60 Mihai Cărăuşu şi loan Zugrav, Colecţiunea de proverbe şi zicători a lui frac/ie Porumbescu, 
în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei", anul XLIX, nr. 7-8, iulie - august 1973, p. 503-512; Nicolae 
Cârlan, Eugen Dimitriu, Colecţia de proverbe şi zicători a lui frac/ie Porumbescu, în „«Suceava». 
Anuarul Muzeului Judeţean", anul X, 1983, p. 179-185. Manuscrisul se păstrează la biblioteca [Casei 
memoriale] S. FI. Marian din Suceava, cota: 134; Leca Morariu, Vasile Alecsandri către frac/ie 
Porumbescu, în „Făt-Frumos", anul lll, nr. 5, septembrie - octombrie 1928, p. 134-135. 

61 „Bucovina", [II], nr. 32, 30 septembrie/12 octombrie 1850, p. 175-180. 
62 Ibidem, p. 176. 
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VIII. Balaurul; X. Turturica şi cucul; XI. Sialga; XII. Inelul şi năframa; 

XIII. Bujor63
• Lipseşte IX. Se continuă cu Hore, I-XI64

. 

Trimiţând ziarului „Bucovina" balada Păunaşul codrilor, Vasile Alecsandri o 
însoţeşte de o prezentare, foarte interesantă, de încadrare a poeziei noastre populare 
în literatura universală. Subiectul şi modul de tratare te face a gândi, arată 

V. Alecsandri, „la unele scene din poezia lui Tasso", acest „geniu nemuritor al 
Italiei"65

• 

Balada Mioriţa este precedată de o scrisoare datată: „Iaşi, l februarie 1850" 
şi semnată „V. Alecsandri"66

. Se marchează momentele principale în desfăşurarea 
acţiunii, ilustrate şi cu versurile respective din text. Scoate încheierea: „lată toată 
balada Mioriţei pre cât am putut-o descoperi. Eu nu cred să fie întreagă, dar cât este 
măcar, ea plăteşte în ochii mei un poem nepreţuit şi de care noi, românii, ne putem 
făli cu toată dreptatea"67

. 

Horele româneşti, arată V. Alecsandri în prezentarea cu care însoţeşte textele 
din culegerea sa68

, sunt mărturii pentru „originea romană a poporului ce locuieşte 
pământul vechiei Dacie". Două, ,Jocul căluşarilor şi Hora, păstrează până astăzi 
un caracter antic care răstoarnă toate secile pretenţii ale acelora ce se cearcă a 
întuneca naţionalitatea românilor". 

Scrisoarea lui V. Alecsandri este însoţită şi de o notă semnată: „(a)", pe care 
o reproducem: „Noi pomenim aici numai de Moldova, de Transilvania şi de 
Bucovina, fiindcă până acum nu am avut prilej a studia decât poeziile poporale 
a[le] acestor trei provincii. Suntem însă încredinţaţi că geniul poetic al românilor 
din Valahia, din Banat şi din Basarabia nu este mai puţin puternic şi producător". 

63 „Bucovina", [II], nr. 33, 7/19 octombrie 1849, p. 181-182 (I Codreanu), nr. 36, 
28 octombrie/9 noiembrie 1849, p. 205-209 (II. Păunaşul Codrilor; III, nr. 2, 13/25 ianuarie 1850, 
p. 7-8 (III. Toma a lui Mosiu); nr. 4, 25 ianuarie/6 februarie 1850, p. 19 (IV. Blestemul); nr. 8, 8/24 
februarie 1850, p. 35-37 (V. Serb Sarac); nr. 11, 18 februarie/2 martie 1850, p. 51-52 (VI. Mioara), 
nr. 20, 22 martie/ 3 aprilie 1850, p. 85-86 (VII. Mihu Copilul); nr. 33-34, I 0/22 mai 1850, p. 133 
(VIII. Mihu Copilul). nr. 33-34, 10/22 mai 1850, p. 133 (VIII. Balaurul), nr. 45--46, 21 iunie/3 iulie 
1850, p. 157 (X. Turturica şi cucul), nr. 47--48, 28 iunie/I O iulie 1850, p. 161 (XI. Sialga), nr. 51-52, 
12/24 iulie 1850, p. 169 (XII. Inelul şi năframa), nr. 53-54, 16/3 liulie 1850, p. 173 (XIII. Bujor). 
Lipseşte în numerotare IX. 

64 „Bucovina", anul lll, nr. 57, 6/18 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 1850, p. 193 (VIII-XI. Hore). Ovidiu Bîrlea, Istoria folcloristicii 
româneşti, Bucureşti, Editura Enciclopedică Română, 1974, p. 70. Colaborarea lui V. Alecsandri la 
„Bucovina", cu precizarea că publică aici 19 poezii, din care 12 balade. 

65 „Bucovina", [II], nr. 36, 28 octombrie/9 novembrie 1849, p. 205-209. Poezia Păunaşul 
codrilor se publică mai întâi în „Almanach de învăţătură şi petecere", laşi, Tipografia Institutului 
Albina, 1848, p. 93-94. Este însoţită de o notă: „Această baladă populară face parte din colecţia 
Cântecelor poporului român adunate în Moldova, îndreptate şi puse de curând sub tipar de 
d. V. Alecsandri". 

66 „Bucovina", anul lll, nr. 11, 18 februarie/2 martie 1850, p. 49-51. 
67 Ibidem, p. 51. 
68 Ibidem, nr. 57, 6/18 august 1850, p. 181-182. Citatul, p. 181, nota, p. 182. 
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„Bucovina" încheie anul editorial 1849 cu o informare, Cu tu ianuarie (c. v.) 
1850, fără semnătură, publicată în 16/28 decembrie 1849, pe care o reproduce tot 
ca informare şi tot fără semnătură, încă în două numere69

• 

Era un apel stăruitor pentru abonamente, cu indicarea unde să se trimită 
sumele respective. Se desprinde de aici că „Bucovina" avea o situaţie economică 
destul de grea. Promitea, în final, să fie în continuare „un organ al intereselor 
naţiunei române" şi [că] „va păstra neatârnatul său caracter". 

„Bucovina" publică în acest ultim număr din 1849 şi o dare de seamă, datată: 
„Cernăuţi, 16 decemvre", despre situaţia din Bucovina prin neaplicarea prevederilor 
din Constituţie pentru Împărăţia Austriei din 4 martie 1849 şi Constituţia 
provincială pentru Ducatul Bucovinei70

• Şcolile ţineau tot de Consistoriul catolic 
din Lemberg şi erau „cele mai lenevite (înapoiate) din toată Împărăţia Austriei'', 
ţăranii nu erau încă dezrobiţi şi depindeau de proprietari, fiind tot iobagi, cămătăria 
juca o „blestemată rolă fără pedeapsă". „Bucovina" constata că „se împliniseră doi 
ani de când trebuia să se afle în secolul cel nou". Încheia cu întrebarea: „Când i se 
va Învoi şi ei, ca celorlalte ţări constituţionale mai favorite, ca să intre În faptica 
folosinţă a binecuvântărilor Constituţiunei?"71 

Alexandru Hurmuzachi, redactorul responsabil şi Iraclie Porumbescu, 
secretar de redacţie, vesteau vremuri grele nu numai pentru Bucovina, ci şi pentru 
ziarul pe care îl scoteau. 

Johann Eckhardt, proprietarul singurei tipografii din Bucovina, unde apărea 
şi „Bucovina", se plânge în reclamaţiile sale împotriva lui Alexandru Hurrnuzachi 
că pleca des în Moldova şi întâmpina, în absenţa sa, dificultăţi în apariţia ziarului. 

Alexandru Hurmuzachi pleca în Moldova nu fără motiv. Se stabilesc în 
Moldova Constantin Hurmuzachi (1812-1874), fratele său mai mare, care va ocupa 
demnităţi importante şi Eliza ( 1821-1885), sora sa, căsătorită cu logofătul 

Gheorghe Sturdza, în Dulceşti (judeţul Roman), devenit centrul Hurmuzăcheştilor 
în Moldova. Se explică faptul că „Bucovina" avea cei mai mulţi „prenumeranţi" 
(abonaţi) în Moldova, fiind şi principalii susţinători ai ziarului cemăuţean72 . 

Autorităţile ruseşti de ocupaţie interzic intrarea ziarului „Bucovina" în 
Moldova, măsură cu urmări din cele mai rele, întrucât pierdea principalul sprijin 
material. Redacţia suspendă Suplimentu/, cu nr. 4, din 25 ianuarie/6 februarie 1850. 

Alexandru Hurmuzachi şi Iraclie Porumbescu nu mai pot scoate ziarul 
miercurea şi sâmbăta şi trec, în 3/15 mai 1850, la numere duble: 31-32. Dintr-o 

69 Ibidem, nr. 43, 16/28 decembrie 1849, p. 271; nr. 44, 23 decembrie 1849/6 ianuarie 1850, 
p. 279; nr. 45, 30 decembrie 1849/11ianuarie1850, p. 287. Text român cu chirilice, text german cu 
latine. 

70 Ibidem, nr. 43, 16/28 decembrie 1849, p. 271-274. Text român cu chirilice, text german cu 
latine. Nu se reproduce şi în numerele următoare. 

71 Ibidem, p. 274. Sublinierea noastră. 
72 Constantin Loghin, Anul 1848 în cultura şi literatura Bucovinei, Cernăuţi, Tipografia 

Mitropolitul Silvestru, 1926, p. 9-21. Şi Ion Nistor, Un capitol din viaţa culturală a românilor din 
Bucovina 1774-1875, p. 39-44. 
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notă din prima pagină la acest număr, semnată: „Redacţiunea", aflăm că se procedă 
„a contrage" unele numere prin „unele piedici". Se asigurau abonaţii că se vor 
căuta mijloace să nu rămână „cu daună" (pagubă)73 • Aceasta nu se va întâmpla. 

„Bucovina" vine în nr. 49-50, din 5/17 iulie 1850, cu un editorial informativ, 
semnat „Redacţiunea", pe care îl dă, tot ca editorial informativ în numărul 51-52 
din 12/24 iulie 1850 şi nr. 53-54 din 19/31 iulie 185074

. Alexandru Hurmuzachi şi 
Iraclie Porumbescu iau atitudine împotriva modului cum era tratată Bucovina, deşi 
(avea un) loc important în Imperiul Habsburgic prin poziţia geografică şi numărul 
populaţiei. Nu se bucura, totuşi, de prevederile înscrise în Constituţie pentrn 
Împărăţia Austriei din 4 martie 1849. Avertizau că stările de lucruri dinainte de 
revoluţie nu se vor mai întoarce. „Spre batjocura Constituţiunii - arată ei -, şi a 
eternei dreptăţi să domnească peste noi, pe nedrept, ca mai înainte, ce însă nu va 
mai fi". 

„Bucovina" mai continuă cu numerele duble 55-56, din 26 iulie/7 august 
185075

. Este primul şi ultimul număr pe august 1850. Este consacrat în întregime -
cu excepţia Cronicii din ultima pagină, cu scurte informaţii: Turcia, America, 
Rusia -, prezentării studiului Adaos la memoriul despre dreptul istoric al 
neatârnării bisericii naţionale a românilor de religiune răsăriteană în c. r. 
provincie a Imperiului Austriac, început în nr. 51-52, continuat în nr. 53-54 şi 
terminat în nr. 55-5676

. Se prezintă activitatea mitropoliţilor români, începând cu 
anul 1479 şi până în 1698, şi a episcopilor, cu începere din 1783, Gedeon Nichitici, 
Gherasim Adamovici, 1791, Vasiliu Moga, 1810, şi Andrei Şaguna, 1848. 

Studiul foarte documentat privind drepturile românilor supără stăpânirea 
imperială şi aceasta suspendă apariţia ziarului, care nu apucă să dea explicaţii 
asupra acestei măsuri. 

Alexandru Hurmuzachi şi Iraclie Porumbescu deschid nr. 57, care poartă pe 
frontispiciu data 6118 august 1850, cu un editorial Către domnii prenumeranţi, 
datat „Cernăuţi, 6 septemvre c. v.", semnat „Redacţiunea Bucovinei", editorial 
explicativ pentru încetarea apariţiei ziarului între august - septembrie 185077

• 

Duşmanii românilor se bucurau - se arată în acest editorial - „de a vedea căderea şi 
celui de pe urmă organ, care mai cuteza a-şi ridica glasul spre apărarea drepturilor 
şi expunerea durerilor naţiunei române, precum şi spre înfruntarea neadormiţilor ei 
calumniatori". Redacţia înşiră datele la care ar fi trebuit să apară numerele 

73 „Bucovina'', anul lll, nr. 31-32, 3/15 mai 1850, p. 129. Text român cu chirilice, text german 
cu latine. 

74 Ibidem, nr. 49-50, 5/17 iulie 1850, p. 165; nr. 51-52, 12/24 iulie 1850, p. 169; nr. 53-54, 
19/31 iulie 1850, p. 173. Text român cu chirilice, text german cu latine. 

75 Ibidem, nr. 55-56, 26 iulie/7 august 1850, p. 177-180. Text român cu chirilice, text german 
cu latine. 

76 Ibidem, nr. 51-52, 12/24 iulie 1850, p. 161-162; nr. 53-54, 19/31 iulie 1850, p. 174-175. 
Text român cu chirilice, text german cu latine. 

77 Ibidem, nr. 57, 6/18 august 1850, p. 181. 
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respective: 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 august şi 4, 7, 11 şi 14 septembrie 1850. 
Promit să găsească mijloacele ca abonaţii să nu aibă „nicio daună". 

Promisiunea, din nou, nu va fi onorată. 
Adalbert von Henniger, guvernatorul civil al Ducatului Bucovinei, ştie ce 

spune când arată în raportul către Alexandru Bach, ministrul de Interne al 
Imperiului Habsburgic, din 1 septembrie 1850, că ziarul „Bucovina" „de la un timp 
încoace nici nu mai apare" („einer Zeit garnicht mehr redigiert wird")78 

. 

Alexandru Hurmuzachi şi Iraclie Porumbescu scot „Bucovina" după una din 
cele mai lungi perioade a sistării apariţiei din existenţa sa, când nimeni nu se 
aştepta. Tipăresc succesiv trei numere: 58, 8/24 septembrie 1850, 59, 13/25 
septembrie 1850 şi 60, 20 septembrie/2 octombrie 79

• Scot ziarul tot ca o publicaţie 
bilingvă româno-germană. Aceste trei numere sunt pregătite pentru tipar de Iraclie 
Porumbescu şi apar sub supravegherea sa. Ar putea aparţine lui Alexandru 
Hurmuzachi o prezentare din ultimul număr, datată „Cernăuţi, 18 septemvre", 
foarte documentată, privind pregătirile pentru noul an şcolar, cu solicitarea 
înfiinţării unui al doilea liceu în Bucovina, cu predare în limba română, după cel 
din Suceava80

• 

„Bucovina" publică în nr. 59 o informare „din izvoare sigure'', datată: 

„Cernăuţi, 13 septemvre'', în care se anunţa reapariţia „Gazetei Transilvaniei" şi a 
„Foii pentru minte, inimă şi literatură" cât „mai curând", însă nu sub conducerea 
lui G. Bariţiu, ci a lui Iacob Mureşanu, profesor în Braşov81 • Alexandru 
Hurmuzachi şi Iraclie Porumbescu promiteau să publice „noua ei programă". 

Adică a „Gazetei Transilvaniei". Nu apucă nici acum să-şi îndeplinească 

promisiunea. 
„Bucovina" îşi încetează apariţia în 20 septembrie/2 octombrie 1850, fără să 

informeze cititorii asupra acestui lucru. Apărarea drepturilor românilor prin presă 
se mută din nou din Bucovina, în Transilvania. 

Alexandru Hurmuzachi părăseşte Cernăuţii şi pleacă la moşia sa. Părăseşte 
Cernăuţii şi Iraclie Porumbescu, care, neavând moşie, pleacă paroh, în exil, la 
Şipotele Sucevei, în Munţii Bucovinei. 

„Bucovina" ocupă un loc aparte în presa românească din Imperiul 
Habsburgic şi, sub unele aspecte, şi în istoria presei româneşti. Publicaţie româno
germană, desfăşoară activitate politică şi culturală în anii Revoluţiei din 1848-1849, 
în numele tuturor românilor. Mesager al literaturii naţionale prin găzduirea, în 
paginile sale, a operelor scriitorilor din Bucovina şi din afara graniţelor sale, 
marchează, prin colaborarea lui Vasile Alexandri, un moment de referinţă şi în 
istoria folcloristicii româneşti. 

78 Teodor Balan, op. cit., p. 45, 64. 
79 „Bucovina", anul III, nr. 58, 9/21 septembrie 1850; nr. 59, 13/25 septembrie 1850; nr. 60, 

20 septembrie/2 octombrie 1850. 
80 Ibidem, nr. 60, 20 septembrie/2 octombrie 1850, p. 103-104. 
81 Ibidem, nr. 59, 13/25 septembrie 1850, p. 189-190. 
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„Bucovina" îşi desfăşoară activitatea în timpul elaborării în Parlamentul de la 
Viena a Constituţiei pentru Împărăţia Austriei şi [a abolirii] absolutismului, cea 
mai promiţătoare epocă pentru împlinirea revendicărilor popoarelor din imperiu, 
din întreaga istorie a sa. 

„Bucovina" apune cum apune şi soarele cu lumina sa82
. 

82 Teodor Balan, op. cit., p. 47. „«Bucovina» apuse cum apune soarele, care în urma sa nu lasă 
decât regrete". 
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PERIODICUL „«BUCOVINA». GAZETĂ ROMÂNEASCĂ 
PENTRU POLITICĂ, RELIGIE ŞI LITERATURĂ/ 

ROMĂ.NISCHE ZEITUNG FUR POLITIK, KIRCHE UND 
LITERATUR", CERNĂUŢI, 16 OCTOMBRIE 1848-

2 OCTOMBRIE 1850 ŞI OPERA SA CULTURAL-NAŢIONALĂ 

VASILE I. SCHIPOR 

Das Periodikum „«Bucovina»". Gazetă românească pentru politică, religie şi 
literatură. Romiinische Zeitung fiir Politik, Kirche und Literator", Czernovitz, 

16 Oktober 1848 - 2 Oktober 1850 und sein kulturell-nationales Werk 

(Zusammenfassung) • 

Die Studie Das Periodikum „ «Bucovina». Gazetă românească pentru politică, 
religie şi literatură/ Romănische Zeitungfur Politik. Kirche und Literatur" Czemovitz, 
16 Oktober 1848 - 2 Oktober 1850 und sein kulturell-nationales Werk ist einer 
Bukowiner Zeitung gewidmet, dariiber es noch keine monographische Arbeit în unserer 
Fachliteratur gibt. Der Verfasser prăsentiert alle diesbeziiglichen Informationen aus der 
Peri ode 1924-2014, dann bezieht er sich auf das Folgende: Format des Periodikums, 
Erscheinung, Redaktionsteam, Programmartikel, in verschiedenen Sektionen verofTentlichte 
Beitrăge, Mitarbeiter, Auflage, Verbreitung in allen damaligen rumănischen Provinzen. 
Besonders hervorgehoben, aus linguistischer, literarischer, kultureller und historischen 
Perspektive, wird die wichtige national-kulturelle Rolle der Zeitung in der Epoche. 

Das reiche Material im Anhang stellt die Zeit von 1848 dar, die das „Bucovina"
Periodikum - ein „Spiegel der intelektuellen Tătigkeit der Rumănen" - in 60 Nummem 
unter der Leitung einiger begabten Publizisten darlegt, die sich mehrerer edlen Idealen 
widmeten: die Emanzipation des Landes, die Forderung des rumănischen Kulturerbes, 
die Wahrheitsliebe, die Meinungsfreiheit, das Gemeinwohl. 

SchUisselwlirter und -ausdriicke: bilinguales modemes Periodikum, 
Redakteure, Redaktionssekretăr, Korrespondent, Feuilletton, Programmartikel, 
Tagesbericht, Werbung, kritischer Geist, Zensur, Auflage, Verbreitung, Abonnement. 

„«Bucovina». Gazetă românească pentru politică, religie ş1 literatură/ 

Romănische Zeitung fi.ir Politik, Kirche und Literatur" nu are încă un studiu 
monografic. 

• Traducerea: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu. 

Analele Bucovinei, XXI, 2 (43), p. 385-410, Bucureşti, 2014 
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Cu aproape un secol în urmă, istoricul Teodor Balan publică studiul Fraţii 
Gheorghe şi Alexandro Hurmuzachi şi ziarul „ Bucovina": un capitol din istoria 
politică a Bucovinei din anii 1848-1850, Cernăuţi, Societatea Tipografică 

Bucovineană, 1924, 68 p. I. Hangiu, în lucrarea Presa literară românească. 

Articole-program de ziare şi reviste (1789-1948), ediţie în două volume, note, 
bibliografie şi indici de-, cu o introducere de D. Micu, I (1789-1901). Studii şi 
documente; II (1901-1948). Studii şi documente, Bucureşti, Editura pentru 
Literatură, 1968, publică integral articolul-program al ziarului, p. 131-134, cu un 
facsimil al frontispiciului de la nr. 1 şi o scurtă notă redacţională ca chapeau. Într-o 
lucrare de referinţă, acelaşi I. Hangiu îi consacră gazetei „Bucovina" un articol, în 
1996, făcând referire la articolul-program şi la importanţa periodicului pentru 
literatura română, citând la bibliografie două surse: Constantin Loghin, Ziarul 
„Bucovina", subcapitol din Istoria literaturii române din Bucovina, 1775-1918 
(1926, 1996) şi Ion I. Nistor, Publicaţiile româneşti din Bucovina, articol publicat 
în „Junimea literară", Cernăuţi, anul XXV, nr. 1-3, ianuarie - martie 1936, p. 1-41

• 

„«Suceava». Anuarul Muzeului Judeţean", anul IX, 1982, p. 329-345, publică un 
studiu, Ziarul „ Bucovina" - tribună a unităţii culturale româneşti, semnat de 
Mircea Cenuşă, cu 66 de note şi trimiteri bibliografice, care menţionează, între 
altele, şi studiul lui Teodor Balan din 1924. 

„«Suceava». Anuarul Muzeului Judeţean", anul XVI, 1989, într-un repertoriu 
bibliografic alcătuit de Ioan V. Cocuz, îi consacră acestui periodic un articol mai 
cuprinzător, situându-l în contextul epocii2. Câţiva ani mai târziu, Emil Satco şi 
Ioan Pînzar, în Dicţionar de literatură Bucovina (1993) îi consacră şi ei un articol 
succint, indicând la referinţe o altă sursă: Nicolae Iorga, Istoria presei româneşti de 
la primele începuturi până la 1916, Bucureşti, 19223

. 

Dincolo de hotarele provinciei, ar fi de reţinut câteva materiale ce apar în 
periodice diverse: Gheorghe Hurmuzaki şi ziarul „Bucovina", „gazetă românească 
pentru politică, religie şi literatură", primul ziar din Bucovina, studiu nesemnat, 
cu 26 de trimiteri bibliografice4

; Elena Savciuc, Panorama presei bucovinene de 
limba română, documentar postat pe Internet de „memoria.ro", Biblioteca digitală 
de interviuri, memorii, istorie orală, cărţi şi imagini din istoria recentă a României, 
care prezintă evenimente ale secolului al XX-iea aşa cum se reflectă ele în 
conştiinţa celor care le-au trăit5 . Dintre acestea, un studiu ne reţine atenţia prin 
interesul scăzut faţă de periodicul bucovinean. Vasile Zvanciuc de la Institutul de 
Istorie „George Bariţ" din Cluj-Napoca publică, în 2004, studiul Programele 

1 I. Hangiu, Dicţionarul presei literare româneşti, 1790-1990, ediţia a II-a revizuită şi 
completată, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996, p. 72-73. 

2 Ioan V. Cocuz, Presa românescă în Bucovina (1809-1944), în „«Suceava». Anuarul 
Muzeului Judeţean", XVI, 1989, p. 20-26. 

3 Emil Satco şi Ioan Pînzar, în Dicţionar de literatură Bucovina, Suceava, Biblioteca 
Bucovinei „I. G. Sbiera", 1993, p. 32. 

4 www.scritube.com/ .. ./Gheorghe-Hurmuzaki-i-ziarul-Bul 9242324.php 
5 www.memoria.ro/?location=view article ... din ... 
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revistelor şi ziarelor bucovinene până in anul 19406
, în care îi consacră 

periodicului de la Cernăuţi un singur alineat, de unsprezece rânduri, făcând 

trimitere la un fragment din articolul-program şi remarcând o singură idee: 
„Conştiinţa unităţii de neam era[ ... ] adânc înrădăcinată şi la românii bucovineni"7

. 

Foarte aproape de noi, o lucrare fundamentală, elaborată şi publicată sub 
înaltul patronaj al Academiei Române, Dicţionarul general al literaturii române, în 
mod surprinzător, nu se referă şi la acest periodic bucovinean de la mijlocul 
secolului al XIX-iea, ci numai la cele omonime din secolul trecut: „Bucovina", 
cotidian, organul de presă al Societăţii „Unirea", Cernăuţi, 18 martie 1919 -
25 ianuarie 1920; „Bucovina", ziar de informaţie generală, Cernăuţi, 14 iulie 1941 -
26 februarie 1944; „Bucovina literară", supliment săptămânal al ziarului „Bucovina", 
editat de Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina", cu concursul 
Societăţii Scriitorilor Bucovineni, Cernăuţi, 11 ianuarie 1943 - 27 februarie 1944; 
„Bucovina literară'', periodic lunar, orşan de presă al Societăţii Scriitorilor Bucovineni, 
Suceava, începând din ianuarie 1990 . 

„«Bucovina». Gazetă românească pentru politică, religie şi literatură/ 

Romănische Zeitung fur Politik, Kirche und Literatur" apare la Cernăuţi în 
perioada 4/16 octombrie 1848 - 20 septembrie/2 octombrie 1850. Chiar de la 
început, titlul gazetei este scris cu grafie latină, iar subtitlul cu litere chirilice. De la 
nr. I, din 14/26 februarie 1849, şi subtitlul apare scris cu grafie latină. Redactor
responsabil al gazetei este, în 1848, Gheorghe Hurmuzachi, în 1849, Gheorghe şi 
Alexandru (Alecu) Hurmuzachi, iar în 1850, Alexandru Hurmuzachi. În comitetul 
de redacţie al gazetei „Bucovina", care este totodată - cum observă Constantin 
Loghin - „consiliul de familie al hurmuzăchenilor", se află studentul teolog lraclie 
Porumbescu (secretar de redacţie), Aron Pumnul, care traduce articolele germane. 
George Bariţ este corespondent pentru Ardeal, având „contract de colaborare în 
regulă" cu ziarul bucovinean 9• 

Din Înştiinţare la prenumeraţie, notă redacţională inserată frecvent la 
sfârşitul ultimei pagini, aflăm regimul de apariţie al gazetei, formatul adoptat, 
costul abonamentului, difuzarea acesteia: „«Bucovina» până la sfârşitul lui 
dechemvrie [ 1848] esă o dată pe săptămână, vinerea, in folio, cu suplement. De la 
I ghenari viitor 1849 însă de do[ u ]ă ori pe săptămână [lunea şi vinerea]. Preţul 
[prenumeraţiei] de la 4 octombrie [ 1848] până la sfărşitul anului [ 1848] pentru 
Germania este de 2 fiorini argint. Prenumeraţia se face în librăria de aice a Dlui 
Viniarz. Prenumeraţiile dinafară atât în Austria cât şi în ţerile streine se fac la 
cantorele de poştă cele mai apropiate; în Moldova şi Ţeara Romănească la 

6 Vasile Zvanciuc, Programele revistelor şi ziarelor bucovinene până în anul 1940, în 
„Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu»" din Cluj-Napoca, Series Humanistica, tomul II, 
2004, p. 239-258. 

7 Ibidem, p. 239. Vezi şi www.humanistica.ro/engleza/anuare/2004/Anuare%202004/Art.14. pdf 
8 Eugen Simion (coordonator general), Dicţionarul general al literaturii române, voi. I (A-B), 

Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2004, p. 676. 
9 Constantin Loghin, op. cit., p. 83. 
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cantorele de poştă a[le] K. K. Agenţii, cu plată de 3 fior[ini] arg[int]" 10
; 

„«Bucovina» va urma a eşi şi de la anul viitor înainte o dată pe săptămână, însă în 
format mai mare şi cu litere cu totul noue. Locurile şi preţul prenumeraţiei sănt tot 
aceleş[i] ca şi pănă acum; prenumeraţia pentru Moldova şi Valahia însă este pe 
jumătate de an cu preţ de 6 fiorini. Redacţia va fi scurtă în făgădu[i]eli, în faptă 
însă se va sili de a aduce pre «Bucovina» la acea importanţă care i se cere de cătră 
misia ce s-au impus, adecă de a apăra înaintea Evropii interesele a opt milioane de 
români" 11

; «Bucovina» esă o dată pe săptămână şi anume vinerea in folio cu 
suplement. Preţul prenumeraţiei pentru întăiul cvartal a[l] anului 1848 este pentru 
Cernăuţi de 2 fiorini argint şi se prenumerează în librăria dlui Viniearz de aice. 
Prenumeraţii streine atât din ţară cât şi din afară se fac la cele mai aproape k. k. 
cantore de postă cu plata de 3 fiorini argint" 12

; «Bucovina» ese o dată pe săptămână 
şi anume vinerea, in folio. Preţul prenumeraţiei pentru 1 cvartal este [de] 2 fl. 30 cr.; 
pentru 6 luni 5 fl., pentru 1 an 1 O fl. arg. Pentru Moldova şi Valahia nu se primeşte 
prenumeraţie pentru mai puţin decât 6 luni. Aici se prenumerează în libreria 
d. Viniarj. Prenumeraţii străine atât din ţară, cât şi din afară se fac la cele mai 
aproape k. k. cantore de postă cu plata acestui preţ" 13 • 

Aşadar, în 1848, „Bucovina" apare o singură dată pe săptămână. Numerele 1 
şi 2 apar lunea, iar numerele 3-12, vinerea. Numerele 10 şi 11 din acest an apar în 
acelaşi timp. În 1849, gazeta apare, de asemenea, o dată pe săptămână, numărul 1 
apare lunea, iar numerele 2-45, numai vinerea, în format in folio. În 1850, 
periodicul apare tot o singură dată pe săptămână. Numerele 1 şi 2 apar vinerea. De 
la numărul 3, ziarul apare alternativ miercurea şi sâmbăta. Miercuri apar numerele 
4, 6, 8, 1 O, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 57, 59 şi 60. Tot miercurea apar, 
ca număr dublu, unele cu format mai mic şi cu mai puţine pagini, şi numerele 
31-32, 33-34, 35-36, 37-38, 39-40, 41-42,43-44, 43-44,45-46,47-48, 49-50, 
51-52, 53-54, 55-56. Sâmbătă apar numerele 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 
25, 27, 29 şi 58. 

Din articolul Cu 1-iu januariu (c. v.) 1850, referitor la noul abonament pentru 
gazetă, publicat ca editorial în numerele 43, din 16/28 decembrie 1849, p. 271, 44, 
din 23 decembrie 1849/4 ianuarie 1850, p. 279 şi 45, din 30 decembrie 1849/11 
ianuarie 1850, p. 285, aflăm că abonamentele la gazeta „Bucovina" se pot face în 
diverse oraşe din provinciile istorice româneşti, indicându-se şi, cu câteva excepţii, 
numele intermediarilor, unii dintre aceştia personalităţi renumite ale vremii: Iaşi 

(fraţii Hr. Gheorghiu), Galaţi (Milia, funcţionar consular), Sibiu (Cancelaria 
episcopală), Braşov (profesorul Andrei Mureşanu), Blaj (Timotei Cipariu), Arad 
(dr. Atanasie Şandor) şi Oradea Mare (Cancelaria Episcopiei greco-unite). Tot aici 

10 „«Bucovina». Gazetă românească pentru politică, religie şi literatură/ Romănische Zeitung 
fiir Politik, Kirche und Literatur", Cernăuţi, anul I, nr. 6, 12/24 noiembrie 1848). 

11 Ibidem, anul I, nr. 10-11, 17/29 decembrie 1849, p. 74. 
12 Ibidem, anul I, nr. 12, 24 decembrie 1848/3 ianuarie 1849. 
13 Ibidem, anul I, nr. I, 14/26 februarie 1849, p. 12. 
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se face precizarea că abonamentele sunt necesare „ca să ne putem îndrepta după ele 
cu numărul esemplarelor" (pentru stabilirea tirajului). Editorialul apare şi alăturat, 
tradus în limba germană. 

Dintr-un alt articol, Înştiinţare la prenumeraţiune, tipărit în numărul 6, din 
I I 13 februarie I 850, p. 30, aflăm şi alte câteva locuri în care se pot face 
abonamente pentru gazeta de la Cernăuţi: Braşov (profesorul Andrei Mureşanu), 
Sibiu (Cancelaria episcopală), Blaj (canonicul Timotei Cipariu), Alba Iulia 
(protopopul Augustin Pop), Cluj (protopopul Ioan Fekete), Oradea Mare 
(profesorul Alexandru Roman), Lugoj (negustorul Demetriu Popa-Viţa), Arad 
(doctorul Atanasie Şandor). Observaţia ce s-ar impune, poate, imediat este că 
nicăieri nu apare menţionat şi oraşul Bucureşti, capitala Principatului Ţara 

Românească (Valahiei, cum este scris în articolul-program al gazetei). 
Tiparul gazetei „Bucovina", menţionat jos, pe ultima pagină a fiecărui număr, 

se execută la Tipografia Johann Eckhardt şi Fiul din Cernăuţi. 
„Bucovina'', publicaţia română-germană singulară în publicistica bucovineană, 

îşi organizează materialele în pagină pe coloane. În partea dreaptă a paginii sunt 
aşezate materialele în limba română (partea politică a gazetei), scrise cu litere 
~hirilice, ulterior cu alfabet de tranziţie, şi datate după calendarul iulian (stil vechi). 
In partea stângă a paginii sunt imprimate, cu caractere gotice, textele în limba 
germană, „de un interes mai general", cum precizează Gheorghe Hurmuzachi în 
articolul-program şi datate după calendarul gregorian (stil nou). Partea românească 
se adresează românilor de pretutindeni, în timp ce partea germană, după cum scrie 
Constantin Loghin, „era sortită să atragă atenţiunea lumii neromâneşti şi, mai ales, 
a celei germane din Monarhie, asupra destinului românilor, ducând ecoul 
suferinţelor lor în Parlamentul austriac" 14

• 

Începând cu numărul 1, de luni, 4/16 octombrie 1848, periodicul „Bucovina" 
publică şi un supliment, scris „Supplement'', care găzduieşte materiale diverse: 
proiecte de legi, ştiri locale şi externe, o revistă a presei din Transilvania şi din 
Principate, comentarii politice, cronică. Unele numere ale periodicului apar însă şi 
fără supliment. 

Tot de la numărul 1, continuu, până la numărul 60, de miercuri, 
20 septembrie/2 octombrie 1850, gazeta bilingvă de la Cernăuţi întreţine un 
foileton, scris Feuilleton, ca supra-titlu, dar numai la început, în primele două 
numere şi destinat exclusiv literaturii. În tradiţia presei româneşti din Bucovina de 
dinainte de 19 I 8, acesta se află aşezat după editorial, în partea de jos a paginii, şi se 
continuă, frecvent, în paginile următoare. Nu toate numerele periodicului apar cu 
foileton. 

Paginile periodicului sunt notate continuu pentru întregul său an de apariţie: 
I, 1-88; II, 1-292; III, l-196. 

Articolul-program al periodicului „Bucovina" apare ca editorial, este semnat 
de G. H./Gheorghe Hurmuzaki şi se publică în numărul 1, de luni 4/16 octombrie 

14 Constantin Loghin, op. cit., p. 80-81. 
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1848 15
• Potrivit acestuia, Bucovina, „în frumoasa cunună de ţări a Austriei", „nu 

trebuie să remâie înapoi în lupta intelectuală" declanşată de evenimentele „timpului 
minunat în care trăim", pentru a realiza „împărăţia libertăţii şi a dreptăţii'', „aceste 
mai înalte bunuri ale omenirii'', urmărind „desvoltarea intereselor noastre" în 
cadrul unui adevărat program politic: „Foaia noastră va fi dar defensorul intereselor 
naţionale, intelectuale şi materiale a[le] Bucovinei, representantul 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[a] sunt principiile noastre şi pe care foaia 
noastră nici odinioară nu le va p[i]erde din ochi. Şi precum fieştecare evenement 
respunzător acestora, în viaţa noastră, politică şi socială, va găsi pururea la noi o 
sinceră şi bucuroasă îmbrăţoşare, asemine şi tot ce este reu [rău], vrednic de 
aruncat, prejudeţul jăcnitor binelui comun, şi abusul, din orice parte să vie - mai 
ales în relaţiile publice a[le] ţerii noastre în multe priviri atât de înapoiată - se vor 
ataca de cătră noi liber fără cruţare şi cu întreaga putere a unei convicţii bine 
gănditoare". 

Gazeta „Bucovina" îşi propune să reprezinte interesele Principatelor Române 
în raport cu lumea germanică, în primul rând, atrăgând atenţia asupra „călcatele lor 
drituri", promovând „pururea ştirile cele mai noue, mai întinse şi mai positive din 
ămbele principate'', prin „glasul nefalsatului adevăr": „Prin priincio[a]sa însă 

poziţie geografică a Bucovinei care se arată ca sentinela sistemului statelor din 
centrul Europii, cea mai înaintată spre Răsărit, precum şi prin naţionalitatea 
romănească care este în ea predomnitoare, foaia noastră mai este cu osebire 
chiemată de a mijloci şi cunoştinţa ămbelor surori, Moldova şi Valahia, Austriei şi 
Germaniei care au de apărat în aceste principate interese de o nemăsurată 

importanţie şi pentru care aceste frumoase ţeri mai că sunt încă o terra i[ n ]cognita, 
atât de rar străbate din ele vreo ştire sigură! 

Aflându-ne la graniţa Moldavii, din care şi Bucovina pănă la 1775 au făcut 
parte întregitoare, şi cu care această din urmă este unită prin fireştele legături a[le] 
unei aceeaşi naţionalităţi, a[le] istoriei, a[le] religiei, a[le] năravurilor şi a[le] 
multor altor relaţii de trebi şi de familii, noi nu putem tăgădui interesul nostru cel 
mai viu ămbelor principate, şi cercărilor lor de a-şi îmbunătăţi starea şi de a călca 
pe calea libertăţii şi a fericirei, cale care, prin marele întămplări de la mart [martie], 
s-au căştigat mai norocitei Bucovine: noi nu ne putem opri de a trage în sfera 
cercetărilor noastre călcatele lor drituri şi de a face să resune prin foaia noastră 
glasul nefalsatului adevăr, pre care un terorism fără pildă se pare că vro[i]eşte într
aceste asuprite ţeri a-l osindi la o vecinică tăcere". 

În acelaşi spirit, „Bucovina" îşi propune, totodată, să cultive simpatiile din 
Principate pentru Austria şi Germania: „Foaia noastră va fi încă şi representantul 
simpatiilor care ecsistă în Principateli Danubiane pentru Austria şi Germania, atât 

15 Ibidem, p. 1-3. 
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din pricina binefăcătoarelor relaţii comerciale ce sunt între unele şi altele, cât şi a 
nouelor şi vrednicilor de răvnit instituţii ce aceste din urmă au căştigat, numai puţin 
şi prin înrâurirea ce Austria şi Germania sunt mai ales menite a ekserţia [exercita] 
asupra viitorului ţerilor romăneşti, simpatii care în timpurile din urmă s-au 
manifestat mai tot aşa de strălucit în ămbele principate ca şi între românii austriani. 
Prin cultivarea însă a acestor simpatii, nădăjduim a fi folositori ămbelor părţi". 

Ca adevărat organ de presă al românilor de pretutindeni, îndeplinind 
„misia"„de a apăra înaintea Evropii interesele a opt milioane de români", cum scrie 
în „înştiinţarea la prenumeraţie" din I, 10-11, 17 /29 dec. 1848, gazeta „Bucovina" 
îşi propune să adune în coloanele sale „ştiri regulate despre lucrările" românilor din 
Ungaria şi Transilvania, devenind, în 1850, „singurul reprezentant al românilor 
ardeleni": „Nu vom lipsi asemine a ne ocupa şi de soarta fraţilor noştri romăni - în 
număr de mai mult de trii milioane - din Ungaria şi 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 îndatoriţi". 

„Oglindă a activităţii intelectuale a romănilor", „Bucovina" îşi propune să 
câştige colaborarea „multor scriitori de talent": „Colaborarea a multor scriitori de 
talent făgăduită acestei foi ne pune în plăcuta poziţie de a împărtişi cetitorilor 
noştri, pe lângă deosebite articole de un interes comun, şi noue producţii a[le] 
literaturii romăneşti - încât aceste se vor potrivi cu scopul gazetii noastre. 
Într-acest chip foaia noastră va fi o oglindă a activităţii intelectuale a romănilor". 

Complementar, gazeta „Bucovina" publică, de asemenea, în numărul 1, la 
Feuilleton, articolul Despre religie, semnat I. C., în care este precizat rostul 
periodicului şi al religiei în societatea timpului, fapt neremarcat până acum la noi. 
Aici, preotul Ioan Calinciuc, profesor de religie la Institutul Teologic din Cernăuţi, 
scrie, printre altele: „Simţind noi viu în adăncul sufletului nostru cât de strins legată 
este religia cu întreaga noastră fiinţă, trebu[i]e să simţim împreună şi a noastră 
datorie, a ne da sama de efecturile ei; şi mai ales acum, cănd de o parte nime nu se 
îndestulează cu o cunoştinţă suprafiţială, de altă parte lumea are nevoie de adevăr, 
ca să poată scăpa de labirintul încălcitelor împrejurări. 

Timpul este serios, omenirea se tinde cătră principiul său cel de căpitenie, 
cătră desvoltare; împregiurările se împotrivescu; luptă, vărsare de sănge, oştire 
sălbatică mai pretutindene. 

În astfel de momenturi este de neapărată trebuinţă ca religia să vie în ajutor şi 
să ea [ia] desvoltarea societăţii în măna sa, cu a[le] ei dumnezeeşti idei, împăcănd, 
sfinţind şi înfrăţind pe toţi. 

Astăzi nu este destul ca să avem măngă[i]erea sufletelor noastre; starea 
omenirei de acum cere radicală vindecare a ranelor şi restatornicirea sănătăţii 
organismului social. Nu este destul a face răcoare bolnavului, trebuinţa cere de 
a stinge cu totul văpaia cea istovitoare. Nu este destul ca fieştecare numai de a 
sa măntuire să se grijască; datoria este prin măntuirea aproapelui a dobăndi 
sufletul său. 
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Ca să se adevereze cuvăntul Măntuitorului: «un duh şi un trup», trebu[i]e nu 
pentru noi, ci pentru obştie să vieţuim; religia noastră dar să se prefacă din 
egoistica formă a individului în religia societăţii" 16 • 

Câteva articole redacţionale, publicate în 1850, fac referire la rostul 
periodicului în vâltoarea evenimentelor vremii, ilustrând opera sa cultural
naţională, dar şi o admirabilă conştiinţă gazetărească. Cel dintâi se intitulează 

Cătră domnii cetitori şi este datat 1 iulie 1850 (stil vechi): „Cu începutul lui iuliu 
se deschide prenumeraţiune nouă la foaea noastră «Bucovina»; preţul, precum se 
vede şi în fruntea gazetei, este pe un an 1 O f., pe 1/2 de an 5 f. arg.; pe pătrariu de an 
nu se primesc prenumeraţiuni. 

Scopul principal, spre care am năzuit şi năzuim după potinţă, ne-au fost şi ne 
este ca să înfăţişăm naintea guberniului împerial, într-o lumină adevărată, marea 
însemnetate a naţiunei române pentru întregătatea împeriului, că adecă naţiunea 
română, după puseţiunea [aspiraţiile] şi numerosetatea sa, este menită de a fi un 
elemânt necesariu spre ţinerea cumpenei între diferitele naţiuni ale împeriului şi 

singurul, firescul propumnacul al lui contra resăritului celui greu de eveneminte; 
prin urmare, că nu numai constituţiunea den 4 marţiu 1849, ci chiar propiul înteres 
al împeriului însuşi cere ca românilor să se dea drepturi de o măsură cu ale 
celoralalte naţiuni den merele împeriu, şi mai mult să nu fiă supuşi altor naţiuni, ci 
să-şi administre[ze] ei trebele sale, atât cele politice cât şi cele besericeşti. Aceste 
drepturi le recunoaşte constituţiunea împerială fiăcărei naţiuni, acestea le cere 
fiecare naţiune, acestea le rechiamăm [reclamăm/solicităm] şi noi, românii, pentru 
noi întru toate petiţiunile noastre de pân-acum, şi aceste drepturi - ajutaţi de prea 
demnii fii ai naţiunei - le-am apărat şi noi contra tuturor calumnielor [calomniilor], 
versate [vărsate] asupra-ne în gazetele străine de cătră vechii nostri duşmani, carii 
încă tot ar mai visa să ne usurpeze şi de aici nainte drepturile noastre şi, spre 
bajocura constituţiunei şi a eternei dreptăţi, să domnească peste noi pe nedrept, ca 
şi mai nainte, [lucru] ce însă nu va mai fi! 

Această tendinţă ne remâne neschimbată şi pe viitoriu. 
Pentru delăturarea [îndepărtarea] neprevăzutelor pedece, ce aduseră întârziere 

în eşirea numerelor mai den urmă alor acestei foi, au luat redacţiunea cuviin
cioasele [cuvenitele] mesure, ca să nu se mai tâmple nici întârziere. Cu această 
ocaziune, rogăm pe domnii prenumeranţi, carii n-au împlinit [achitat] încă preţul 
prenumeraţiunei de pe cursul trecut, să aibă bunătatea a-l trămite fără întârziere. 

16 Ibidem, p. I. Ioan Calinciuc (1812, Milişăuţi - 24 februarie 1875, Cernăuţi) face studii 
gimnaziale Ia Cernăuţi. Studii superioare la Institutul de Teologie din Cernăuţi (1832-1835). Preot 
(1835-1837), cu specializare la Universitatea din Viena (1837-1838). Profesor la Catedra de Teologie 
dogmatică de la Institutul Teologic din Cernăuţi (1838-1875). Până la 1848, predă în limba latină, 
după care în limba română. Membru în comitetul de conducere şi vicepreşedinte al Societăţii pentru 
Cultura şi Literatura Română în Bucovina. Este autorul unui curs de teologie dogmatică, rămas în 
manuscris, apreciat pentru calităţile sale: concepţie, sistem, stil, frumuseţea limbii şi o bogată 
documentare. Vezi şi Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, voi. I, Iaşi - Suceava, Editura Princeps -
Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera", 2004, p. 177-178. 
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Prenumeraţiunile se fac la toate postele c.r [ cesaro-regale/cesară-crăieşti]; 
afară de aceea la binevoitorii nostri culegători de mai nainte. Pe credet nu se poate 
trămete neciun esâmplariu. Voitorii de a avea gazeta noastră sunt rogaţi a trămete 
preţul de prenumeraţiune cât mai curând, pentru ca să ştim cum să ne îndreptăm cu 
numerul esâmplarielor [tirajul]" 17

• 

Cernăuţi, 1 iuliu k.v. [stil vechi] 1850 
Redacţiunea. 

Cel de al doilea text, la care ne referim în continuare, se întitulează Către 
domnii prenumeranţi, fiind datat 6 septembrie 1850 (stil nou). Şi acest text, pe care îl 
reproducem integral, este totodată - Ia fel ca multe altele din paginile acestui periodic 
bucovinean din prima parte a secolului al XIX-iea - şi un document de limbă, 

conservând pentru cercetarea ştiinţifică a istoriei limbii române din Bucovina forme 
şi fenomene interesante: „Nişte împregiurări, care amerinţau totală nemicire şi acestei 
acum singure gazete a românilor den Austria, au produs o neplăcută întârziere în 
eşirea mai multor numere. Noi ne-am fi ţinut de strinsă datorinţă a înştiinţa pe 
onoratul public despre feliurita natură a acelor împrăgiurări; însă, după o serioasă 
cumpenire a lucrului, am aflat că publicăciunea acelora ar putea mai mult strica decât 
folosi. Destul atăta că via-ne dorinţă de a servi după puterile noastre şi mai departe 
dreptei cause naţiunale, ne-au însufleţit de a învinge toate acele pedece, pentru ca să 
nu rămâie neamicilor (duşmanilor) noştri bucuria de a vedea căderea şi celui de pe 
urmă organ care cutează a-şi ridica glasul spre apărarea drepturilor şi espunerea 
durerilor naţiunei române, precum şi spre înfruntarea neadormiţilor ei calumniatori. 

Deci dară propăşim cu înnoite puteri, sperând tare că [acum] călduroasa 

îmbrăţoşiare a connaţionalilor noştri ne va sprijini întru continuarea grelei şi 

spinoasei noastre întreprinderi. Pentru ca să putem înfăţişia starea românilor den 
toate provinţele Austriei mai cu samă, credem vărtos că [şi] confraţii noştri den 
acele provinţe se vor întrece a ne împărtăşi starea lucrurilor de pe la dânşii. 

Fiindcă, după noua regulare a postelor, epistolele trebuie plătite de cătră 

trimiţători, însemnăm că ordinarii [obişnuiţii] noştri dd [domni] curespundinţi vor 
primi pentru portul curepundinţelor trimise redacţiunei deplină desdăunare. 

Pentru ca, den causa întârziatei publicări a mai multor numere, să nu fim 
nevoiţi a aduce naintea publicului întămplări vechie, acum parte ştiute şi cunoscute, 
rescindem [reportăm] datele: 1 O, 14, 17, 21, 24, 28, 31 aug., 4, 7, 11 şi 14 
septembre k.n. [stil nou], care laolaltă fac 11 numere şi dăm acest număr cu data de 
astăzi. Domnii abonaţi, însă, nu vor suferi nicio daună, fiindcă pentru aceste 
11 numere se vor da den săptămână-n săptămână seau [sau/fie] supleminte seau 
numere întrege mai multe până se va plini restul. 

Cernăuţi, 6 septembre k.n 
Redacţiunea «Bucovinei»" 18

• 

17 „Bucovina", anul III, nr. 49-50, 5/17 iulie 1850, p. 165. 
18 „Bucovina", anul III, nr. 57, 6/18 august 1850, p. 181. Corectură pe frontispiciu: 6 sept./18 

sept. 1850. 
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Timp de aproape doi ani, gazeta „Bucovina" publică în coloanele sale 
corespondenţă externă şi ştiri locale, întreţinând rubrici speciale („cronica 
săptămânii", „noutăţile zilei"), proiecte legislative, proclamaţii, scrisori, petiţii, 

proteste. „Bucovina" publică ştiri externe începând cu primul său număr, în cadrul 
rubricii Ţerile romăneşti. Ştirile interne apar în coloanele gazetei începând cu 
numărul 3, în cadrul rubricii numite ulterior Imperiul Austriei. Începând cu 
suplimentul la nr. 2, din 14/23 oct. 1848, face loc în coloanele sale ştirilor din 
Bucovina, în rubrica Locale, iar de la nr. 4, din 29 oct./l O nov. 1848, în rubrica 
Provinciale şi locale. De la nr. 3, din 22 oct.13 nov. 1848, ziarul întreţine o rubrică 
întitulată Cronica săptămânii, cuprinzând ştiri interne şi externe. Ştirile interne 
sunt grupate, de obicei, în cadrul subrubricii Imperiul Austriei, iar cele externe în 
subrubrica Cronica străină. 

Articolele de aici se disting printr-o problematică diversă: Proiect a driturilor 
fondamentale înfăţoşat Parlamentului de comitetul constituţiei (I, 1, 4/16 oct. 1848, 
p. 5-7); Ţările romăneşti în privinţa mişcărilor lor naţionale şi politice (I, 2, 11/23 
oct. 1848, p. 13-15; nr. 4, 29 oct./10 nov. 1848, p. 31-32); Viitorul Bucovinei 
(I, 3, 22 oct.13 nov. 1848, p. 25-27); Şcoalele populare din Bucovina (I, 5, 5/17 
nov. 1848, p. 39-40); Românii şi reacţiea despotică (I, 7, 19 nov./1 dec. 1848, 
p. 53-54); Petiţia Bucovinei (I, 9, 3/15 dec. 1848, p. 67-70); Catedra pentru limba 
şi literatura română în Cernăuţi (I, 12, 24 decembrie 1848/5 ianuarie 1850, p. 80); 
Posiţia ierarhiei române în Austria (II, 9, 8/20 aprilie 1849, p. 47-49 şi 18, 10/22 
iunie1849, p. 90-92); Un cuvânt serios despre causa scoale/or în Bucovina (II, 22, 
22 iulie/3 august 1849, p. 117-119); Causa disdăunărei în Bucovina (II, 21, 15/27 
iulie, p. 113-116; 22, 22 iulie/3 august, p. 121-124 şi 23, 29 iulie/10 august 1849, 
p. 129-131); Interesele provinţiale (II, 27, 26 august-7 sept. 1849, p. 148-150); 
Proiect de Constituţie provinţial pentru Ducatul Bucovinei (II, 29 9/21 sept., 
p. 160-162 şi 31, 25 sept.15 oct. 1849, p. 169-170); Jurnalistica din Moldova 
(II, 31, 23 sept.15 oct. 1849, p. 170-171 ); Proiectul Ministeriului Inveteturilor 
Publice pentru reorganisarea gimnasielor, analisat şi criticat (II, 34,14/26 oct. 
1849, p. 193-195); Centralisatiunea şi federatiunea în Austria (continuare: III, 
nr. 2, 13/25 ian. 1850, p. 8-11; III, nr. 3, 20 ian./2 febr. 1850, p. 13-15); Petiţiunea 
românilor din Ungaria (încheiere: III, nr. 5, 28 ian./9 febr. 1850, p. 23-25); Aron 
Pumnul, Neaternarea limbei romanesci en desvoltarea sa si en modul de a o scrie, 
studiu închinat ,junimei române" (III, nr. 6, 1/13 febr. 1850, p. 27-29; III, nr. 7, 
4/16 febr. 1850, p. 32-33; III, nr. 9, 11/23 febr. 1850, p. 42-43; III, nr. 10, 15/27 
febr. 1850, p. 46-47; III, nr. 17, 11123 martie 1850, p. 73-75; III, nr. 18, 15/27 
martie 1850, p. 77-79; III, nr. 19, 18/30 martie 1850, p. 81-84; III, nr. 21, 25 
martie/6 apr. 1850, p. 89-91; III, nr. 22, 29 martie/ 1 O apr. 1850, p. 94-96; III, 
nr. 23, 1/13 apr. 1850, p. 97-100); Memorial despre dreptul istoric al neaternarei 
beserecei romanilor din provintiele austriace (III, nr. 12, 22 febr./6 martie 1850, 
p. 53-54; III, nr. 13, 25 febr./9 martie 1850, p. 57-60; III, nr. 14, 1/13 martie 1850, 
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p. 61-62; III, nr. 15, 4/16 martie 1850, p. 65-66); Starea Moldovei, documentar 
(III, nr. 14, 1/13 martie 1850, p. 61-63; III, nr. 15, 4/16 martie 1850, p. 65-67; III, 
nr. 16, 8/20 martie 1850, p. 69-72); Despre starea Moldovei, II, încheierea 
documentarului (III, nr. 30, 26 apr./8 mai 1850, p. 125-127; Cunstitutiunea seau 
asiediementul Besericei Romanesci (III, nr. 41-42, 7 /19 iunie 1850, p. 145-152; 
III, nr. 43-44, 14/26 iunie 1850, p. 153-156). 

În «Suplimentul", nr. 3, din 22 oct.13 nov. 1848, p. 25-27, cu supratitlul 
Viitoriul Bucovinei, gazeta de la Cernăuţi publică un document extrem de 
important pentru istoriografia noastră naţională, Convenţia, încheiată la Ţarigrad 
(Constantinopol), în 7 mai 1775, între Imperiul Otoman şi Imperiul Habsburgic, 
privind cedarea părţii de nord-vest a Moldovei. Documentul cuprinde patru 
capitole. Într-o notă de subsol, la pagina 25, redacţia precizează că „originalul 
acestui document 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". Motivarea publicării documentului este 
exprimată în redacţionalul articolului documentar: „Bucovina au ajuns la minutul 
cel mai hotăritor a[l] modernii sale istorii. Chestia vieţii sale - adecă viitoarea sa 
posiţie politică - loveşte cu un braţ de fer la uşele soartei noastre şi cere 
numaidecăt soluţiea sa. Acum se şi amestecă cumpănitorii sorţi carii au să 

rostească asupra ecsistenţei ţerii noastre şi curănd, foarte curănd - înainte ca ochii 
nostri sa se deschidă din somn - fiinţa noastră se va hotări poate pentru veci. 

În adevăr, acum nu se atinge de nimic mai puţin de căt de tot viitorul nostru, de 
ecsistinţa noastră naţională şi politică, în scurt, de interesele cele mai scumpe a[le] 
ţerii noastre. Cu alte cuvinte, în ce fel are să fie viitoarea relaţie a Bucovinei cătră 
celelalte provinţii-surori a[le] Monahiei Austriei? Are ea să fie o provincie deosebită, 
precum ea este cunoscută prin mai multe patente şi hotăriri împărăteşti şi care se 
repetează pănă în timpurile cele mai noue; are ea, ca provincie deosebită, să fie 
îndeosăbi organisată şi administrată cu de-aproape privire a împregiurărilor ce-i sunt 
cu totul prop[r]ii? Sau are să fie întrupată cu altă provincie a Monarhiei şi cu care 
anume, şi are ea a fi unită cu aceasta pentru veci? Ce este dint-aceste do[u]ă mai 
bine, mai înţelept, ce este mai folositor pentru frumoasa noastră ţeară? Ce asigurează 
mai bine viitorul său în privirea politică, în general, şi fericirea, şi materiala sa 
bunăstare, în particular? Spre a putea respunde la aceste întrebări - îndreptate din 
toate părţile - cu acea strictă conştiinţă, care nemăsurata importenţie a lor o cere de la 
noi, trebuie mai întâi să începem cu o scurtă descriere istorică a ocărmuirei Bucovinii 
pănă acum şi a consecvenţiilor ce aceasta au avut pentru ţeară. 

Noi începem cu publicarea actului prin care Bucovina au trecut cătră Austria, 
care, deşi este atăt de important pentru istoriea ţerii noastre, însă pănă acum au fost 
cu totul necunoscut unui public mai mare" 19

• 

19 Ibidem, anul I, nr. 3, 22 oct./3 nov. 1848, p. 25. 
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Romănische Zeitung fur Politik, Kirche und Literatur" întreţine, începând din 
1849, un foileton literar „foarte îngrijit"20

• Aici publică, aproape număr de număr, 
Vasile Alecsandri, care lucrează „cu aceeaşi râvnă cu care [a lucrat] pentru 
«Propăşirea»'', pentru „ca foaia Bucovinei să devie cel mai bun organ al respândirii 
ideilor frumoase printre români" 21

• De interes aparte sunt studiile Tradiţii populare 
romăneşti, (I, 8, 26 noiembrie/8 decembrie, p. 57-60; I, 9, 3/15 decembrie 1848, 
p. 67-70); Poezia populară a românilor (II, 32, 30 septembrie/12 octombrie 1849, 
p. 177-180), precum şi serialul Cântece poporane romanesci (începând cu anul II, 
nr. 33, 7 /19 octombrie 1849, cu intermitenţe, până în anul III, la nr. 51-52, din 
12-24 iulie 1850). Textele de aici sunt marcate în fiecare număr cu cifre romane, 
de la I la XII, sunt: Codreanul (III, nr. 33, 7/19 oct. 1849, p. 181-183), Păunaşul 
codrilor (III, nr. 36, 28 oct./9 nov. 1849, p. 205), Toma a lui Mosiu (III, nr. 2, 
13/25 ianuarie 1850, p. 7-8), Sburătoriul (III, nr. 6, 1/13 febr. 1850, p. 27), Şerb 
Saracul (III, nr. 8, 8/20 febr. 1850, p. 35-37), Mieoara (III, nr. 11, 18 februarie/2 
martie 1850, p. 51-52), Mihu Copilul (III, nr. 20, 22 martie/3 aprilie 1850, p. 86-88), 
Balaurul (III, nr. 33-34, 10--22 mai 1850, p. 133), Turturica şi cucul (III, nr. 45-46, 
21 iunie/3 iulie 1850, p. 157), Sialga (III, nr. 47-48, 28 iunie/IO iulie 1850, p. 161), 
Inelul şi năframa (III, nr. 51-52, 12/24 iulie 1850, p. 169). 

Publicând studiul lui Vasile Alecsandri Poezia populară a românilor, alcătuit 
din patru părţi, redacţia îl numeşte pe acesta, într-o notă de picior, fără a-i trece însă 
numele, „unul din cei mai geniali poeţi" ai „naţiei romăne", „pe care noi ne ţinem 
de fericire a-l numi între amicii noştri", mulţumindu-i pentru „onorătoarea şi mult 
preţuita conlucrare", printr-un „public omagiu'', în semn de preţuire sinceră a 
„frumosului geniu poetic" şi a „zelului [său] naţional"22 • 

Iraclie Porumbescu publică, tot aici, Buchea şi litera, „fabulă adevărată" 
(III, nr. 10, 15/27 febr. 1850, p. 45-46), Lui Iancu, versuri care au făcut carieră în 
epocă, circulând mai ales în Transilvania ca imn (III, nr. 13, 25 febr./9 martie 1850, 
p. 57), balada Ieremia Movilă şi sahastrul seau Altariul Monastirei Suceviţia 
(III, nr. 29, 22 apr./4 mai 1850, p. 121-122), poetizare romantică a unei legende 
din popor, „revăzută şi îndreptată" de Vasile Alecsandri, învederând un iscusit 
versificator: „Precum al mărei valuri I Câteodată năbuşesc I Şi eşind din a lor 
maluri I Holde, ţarini nimicesc: I Aşa oardele barbare I În Moldov-acum întra I Şi 
creştinele-i hotare I Greu, amar le-amerinţa. // Ieremiă, Domnul ţărei I Veste-odată au 
luat, I Şi la armele scăpărei I Toată ţara-au rădicat: I Pe Suceavă el adună I Mult-vitejii 
săi români:- I Dar ei toţi sunt numa-o mână I Contra mii şi mii păgâni.// Duşmanii 
cu-a lor turbare I Tot ce-i sânt bajocoresc: I Prunci, bătrâni a lor scăpare I Caută dar 

20 „Bucovina", anul III, nr. 57, 6/18 august 1850, p. 181. 
21 Vasile Alecsandri, scrisoarea către Alexandru Hunnuzaki, din 12 mai 1849, în volumul Cele 

mai frnmoase scrisori, text ales şi stabilit, traducere, prefaţă, tabel cronologic, note şi indici de Marta 
Anineanu, Bucureşti, Editura Minerva, Colecţia „Biblioteca pentru toţi", 1972, p. 55-56. 

22 „Bucovina", anul II, nr. 32, 30 sept./12 oct. 1849, p. 175. 
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n-o găsesc: I Foc, omor şi pustiire I Pretutindeni se lăţeşte, I Vai, durere şi peire I 
Bietei ţări i se găteşte! - li «Fiă-ţi milă, Doamne sfinte; - I Fiă-ţi milă de români! I 
Nu lăsa ca crude ginte I Să-mpileze pe creştini! I Nu lăsa ca-n biata ţeară I Pe-al 
Moldovei scump pământ I Să se-nalţe în ocară I Al sclăviei monumânt!»"23 

Mai colaborează la „Bucovina", uneori fără să semneze, Gheorghe Sion, 
Vasile Pogor, Costache Negri, Mihail Kogălniceanu. Alteori redacţia (re)publică 
creaţii semnate de Costache Conachi, Vasile Cârlova, Dimitrie Bolintineanu, 
Grigore Alexandrescu, Ion Heliade Rădulescu (Prefaţa Gramaticii sale de la 1828), 
Andrei Mureşanu. 

Dintre creaţiile în versuri ale colaboratorilor din Moldova reţinem două texte, 
ilustrative în opinia noastră pentru imaginarul epocii şi totodată pentru opera 
cultural-naţională înfăptuită de acest periodic bucovinean. Textele aparţin lui 
Gheorghe Sion (născut în 22 mai 1822, în Mamorniţa şi decedat la Bucureşti, în 
1 octombrie 1892, autor de versuri, traducător, memorialist, refugiat la 1848-1849 
în Bucovina). 

Cel dintâi, Poetul şi musa, este subîntitulat „respuns la respuns" şi face parte 
din manuscrisul Panorama Moldovei: „«Mă îndemni să cânt, o, musă! I Zici să 
cânt cum am cântat I Şi să uit că pe-a mea buză I Amărămea s-a jucat; I Dar nu mă 
întrebi, iubită, I Oare am putut uita I Vijelia cea cumplită I Ce speranţele-mi 
sfărma? I Şi crezi tu că de-aş cânta I Cineva m-ar asculta? li Tu prezici pentru-a 
mea liră I Viitoriul aurit; I Dar nu vezi cum se resfiră I Timpul cel nenorocit? I 
Laurele pentru mine I Nu au loc, nici le doresc: I În Moldova, de-ar fi bine, I Eu la altă 
nu găndesc! I Dar crezi tu că de-aş cănta I Rău-n bine s-ar schimba? li Ce-mi arăţi 
munţii cu turme, I Cu fetiţe şi păstori? I Nu vezi că eu calc pă urme, I Unde-acum nu 
mai cresc flori? I Nu vezi florile abătute I De al Nordului vânt greu I Şi speranţele 
perdute I Cum ne sfâşie mereu? I Şi dar crezi că de-aş cănta I Soarta lumei s-ar 
schimba? li Zici că patria nu pere: I O, nu, nu! o ştiu şi eu; I Ba ea încă drepturi 
cere, I Căci ea crede-n Dumnezeu! I Dar ştii că ideea vine I Ca un fulger din senin, I 
Şi aruncă în suspine I Pe cel ce-are doru-n sin. I Dar crezi tu că de-aş cănta I 
Fericire îi voi da? li Zici că România are I Pe ceri încă steaoa sa; I Dar o ştiu ... şi 
mie-mi pare I Că de-acum ne-a lumina. I Mumele române toate I O arată la copii, I 
Şi copiii nu se poate I Să n-o-arăte I-al lor fii. I Dar crezi că de n-oi cănta I Steaoa 
s-ar întuneca?» li Musa pe poet ascultă I Şi-nceteaz-a-1 mai certa; I Ear poetul cu 
mai multă I Poftă-ncepe a striga: I Romănie, Romănie! I Mult ai tu să lăncezeşti I În 
această agonie I Întru care te găseşti? I Musă, musă, nu-nceta I Pe români a-i 
deştepta! "24 

Cel de al doilea text se întitulează Trebile noastre şi este surprinzător, în 
unele privinţe, dacă lectura ori relectura noastră nu ar omite paradigma culturală a 
epocii din care vine, situată într-o tradiţie la noi, de la Vasile Alecsandri până la 

23 „Bucovina'', anul III, nr. 29, 4 mai 1850, p. 121. Datată Suceviţa 1848, poezia este semnată 
Ir. P. 

24 Ibidem, anul III, nr, 16, 8/20 martie 1850, p. 69. 
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Constantin Tănase, şi mei „metafora bântuirii textuale" despre care scrie Matei 
Călinescu, în pofida scăderilor estetice ale creaţiei (de fapt, toate textele de aici ar 
trebui privite mai întâi ca „documente" ale epocii şi abia după aceea sub aspectul 
realizării lor estetice): „Toate trebile merg bine, I N-avem ce mai bănui; I Poate 
zice orişicine I Că n-avem ce mai dori. I Am dorit Sturza să cadă ... I A căzut. .. 
Ghica e domn; I Ghica ţeara nu o pradă; I Să ne punem dar pe somn; I Zeu! te 
culcă, măi vecine, I Trebile ne merg prea bine! li Am avut o adunare: I Ne-am tot 
plâns mereu de ea; I Eac-acuma senat mare I Cum magnaţii o doria. I Ce idee 
minunată! I Ce mai de-mbunătăţiri! I Ţeara nu-i representată, I Dar acestea-s 
propâşiri. I Ce zici, măi frate vecine, I Nu merg trebile spre bine? li Supt a Sturzei 
cârmuire I De ministri-i ne plângeam, I Căci oricare asuprire I De la dânşii o 
simţiam. I Cine sunt ministri-acuma? I Dintre-ai Sturzei oari nu sunt? I Măi vecine, 
lasă gluma: I Spune drept, nu am cuvânt? I Dar tu rizi, frate vecine, I Parcă trebile 
nu-s bine! li Ne plângeam sub Sturza, frate! I Că ne-ncalecă cei mari, I Că cei slabi 
nu au dreptate I Când se-nhaţă cu cei tari; I Dar acum cine nu ştie I C-avem şi 

aristocraţi, I Şi că-n aristocraţie I Mulţi se-ndeasă nechiemaţi? I Spune drept şi tu, 
vecine, I Nu trag trebile a bine? li Când era domn Sturza-n ţeară I De străini ne 
tânguiam; I Cum că ţeara o să peară I Totdeauna ne-ngrijiam; I Dar-acum nu-s 
patrioţii I Gata toţi a o scăpa? I Seau tu crezi că fanarioţii I Sunt plecaţi a o trăda? I 
Eu aş zice, măi vecine! I Cum că trebile merg bine. li Şi-apoi ce ne mai lipseşte? I 
Boerescul a scăzut? I Viitoriul nu zimbeşte? I N-avem scoli cum am avut? I N-avem 
legi pentru censură? I Jandarmii nu ne-ngrozesc? I Mai avem cuvânt de ură I Pe cei 
ce ne cârmuesc? I Spune, spune, zeu! vecine: I Nu ne merg trebile bine?"25 

Tot la Foileton, ziarul face loc unei cronici muzicale, după ştiinţa noastră, cea 
dintâi de acest fel, publicată în presa românească din Bucovina: Concertul 
demoaselei Iulia Goldberg, semnată C26

• 

În paginile gazetei „Bucovina" apar uneori şi materiale insolite, cum este 
cazul unor interesante Observări meteorologice în Cernăuţi (III, nr. 7, din 4/16 
februarie 1850, p. 34; III, nr. 8, din 8120 februarie 1850, p. 40). Alcătuite sub formă 
de tabel, acestea se referă la intervalele 20-29 ianuarie, 31 ianuarie - 3 februarie 
1850 şi prezintă observaţii efectuate pentru orele 6, 14 şi 22. 

De la numărul 7, din 25 martiel6 aprilie 1848, periodicul „Bucovina" 
tipăreşte la sfârşit reclame. Puţine şi sporadice, la început, acestea ocupă începând 
cu numărul 23, din 29 iuliellO august 1849, spaţii mai mari. Fără să apară în toate 
numerele, reclamele se tipăresc mai cu seamă în limba germană. Unele apar şi în 
limba română, cum este, de exemplu, Înştiinţare de prenumerare la un vorbariu 
german-român, care face publicitate pentru vocabularul alcătuit la Iaşi de către 
dr. F. Teodor Stamati (II, nr. 39, 18130 noiembrie 1849, p. 244; II, nr. 45, 
30 decembrie 1849111 ianuarie 1850, p. 292), p;ecizând piaţa de desfacere a 
lucrării: Iaşi, Galaţi, Brăila, Cernăuţi, Braşov. ln această reclamă, tipărită la 

25 Ibidem, anul lll, nr. 24, 5/17 apr. 1850, p. 101. 
26 Ibidem, anul III, nr. 1, 6/18 ian. 1850, p. 3. 
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Cernăuţi, Teodor Stamati27 scrie din Iaşi la 9 noiembrie 1849: „Cheia unei limbi 
este gramatica, iar cămara, magazia în care se păstrează în orăndui[r]e elemintele 
ce compun limba este vorbariul, lesiconul, vocabulariul, cuvăntariul sau orişicum 

27 Teodor Stamati (1812 - 13 decembrie 1852, laşi). Născut în familia unui preot dintr-un sat 
din Moldova, face studii strălucite Ia Gimnaziul Vasilian de la Trei lerahi (1828-1832), unde, după 
absolvirea cursului pregătitor, devine institutor (1833). Îşi continuă studiile la Viena (1834-1837), ca 
bursier. Aici urmează cursuri de matematică, fizică, chimie, ştiinţele naturii şi filosofie, obţinând titlul 
de doctor în filosofie şi artele frumoase, în 1838, după care face călătorii în Franţa şi Germania. 
Revenit în ţară, este, între altele, repetitor la un pension, corector la revista „Albina românească", 
profesor la Şcoala Vasiliană, profesor de „înalte matematici", fizică teoretică şi experimentală la 
clasele superioare de la Academia Mihăileană". Membru în Comitetul academic şi paharnic (din 
1843), conservator al colecţiilor de la Societatea de Medici şi Naturalişti, director al Şcolii de Fete de 
la Sfântul Spiridon, conducător al trupei româneşti de teatru în stagiunea decembrie 1839 - martie 
1840. În 1840, înfiinţează la Academia Mihăileană primul laborator de fizică experimentală de la noi. 
Inspector şcolar, susţinător, într-un memoriu întocmit în 1845, al îmbunătăţirii organizării 

învăţământului din Moldova. Profesor de ştiinţele naturii la Gimnaziul Internat de Băieţi (1851-1852). 
În scurta sa viaţă, Teodor Stamati publică mai multe manuale şcolare, toate ilustrând o „însemnată 
contribuţie de autor didactic": Abeţedarul franţezo-romănesc (1833), Geometria dupa Kries, Fizica 
experimentala dupa Muncke, Fizica populară, Manual de istorie naturală ( 1841 ). Fizica elementară 
pentru clasele colegiale din Prinţipatul Moldovei (1849) este unul dintre primele noastre manuale 
originale de fizică, iar Dicionaraş romănesc de cuvinte tehnice şi altele greu de înţeles (1851, cu o 
ediţie a II-a, postum, în 1856), este considerat cel dintâi în domeniu. Vocabulariu de limba germană 
şi română (1852) se bucură de o bună primire mai ales în Transilvania. Teodor Stamati face parte din 
grupul de redactare a primului dicţionar enciclopedic românesc, Lexicon de conversaţie, din care s-a 
tipărit o singură fasciculă, în 1842. Buna cunoaştere a unor limbi străine stă la baza preocupărilor sale 
lexicografice. Aici autorul învederează siguranţă şi simţ al limbii ce se reflectată mai cu seamă în 
activitatea de adaptare a neologismelor. Pentru prodigioasa activitate pe tărâmul fizicii este considerat 
„ctitor al fizicii elementare" de la noi. Membru al Societăţii de Medici şi Naturalişti din Principatul 
Moldovei. Pătruns de spiritul epocii şi avându-l ca model pe Gheorghe Asachi, Teodor Stamati este 
interesat de literatură şi folclor, scrie poezie ocazională şi articole de popularizare ştiinţifică în diverse 
periodice („Albina românească", „Gazeta de Moldavia", „Icoana lumei", „Povăţuitorul sănătăţei şi a 
economiei", „Zimbrul", „Jurnalul de Galaţi"), polemizează cu Mihail Kogălniceanu. Povestirea sa Un 
vis: cine de ce se teme nu scapă, satiră la adresa justiţiei corupte, apare la Braşov, în „Foaie pentru 
minte, inimă şi literatură" ( 1849). Pentru a îmbogăţi repertoriul teatrului românesc din Moldova, 
traduce comedia Nepotul răposat de August von Kotzebue, reprezentată la laşi, în decembrie 1845. 
Contribuţia sa de folclorist este ilustrată de colecţia Pepelea sau trădiciuni năciunare româneşti 
( 1851 ), cea dintâi de acest gen în folcloristica românească. Teodor Stamati este interesat aici de 
credinţe populare despre curcubeu şi fiinţe fantastice, numite „belciugari", care îi pedepsesc pe copiii 
cei răi, de cimilituri şi jocurile de copii, de obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou. Tot în această colecţie 
publică o povestire despre ibovnicul stăpânei pedepsit de sluga şireată şi o snoavă despre porcul 
închis în biserică. Pentru acest precursor al folcloristicii noastre modeme, „trădiciunile", adică 

tradiţiile populare, sunt „o oglindă în care agerul istoric zăreşte trecutul unei naţii" şi mărturii pentru 
„întregul caracter al unui popor": „Din aceste trădăciuni putem încheia despre originea şi despre 
feliuritele trepte de cultură sau de barbarie, despre multe prefaceri şi strămutări locale, despre limbă, 
obiceiuri şi religiune, cu un cuvânt, despre întregul caracter al unui popor''. Vezi, între altele: Algeria 
Simota, Teodor Stamati, în Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900, Bucureşti, 
Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1979, p. 806-807; Iordan Datcu, Dicţionarul 
etnologi/or români, voi. II, Bucureşti, Editura Saeculum I. O„ 1998, Colecţia „Orizont enciclopedic", 
p. 220; ro. wikipedia.org/wiki/Teodor _Stamati; www.ro.biography.name!fizicieni/J 7„.1198-teodor-stamati
J 8 I 2- I 852; www.crispedia.ro/Teodor _ Stamati. 
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cineva a-l mai numi. Între limbele clasice modeme, germana încă ţine locul cel 
întăi. Romănii şi germanii stau astăzi în mai multe privinţe în strănse legături, 
comunicaţiea deci între aceste do[u]ă limbi este o trebuinţă simţită de ambe părţile. 
Spre a înlesni dar relaţiile directe acestor do[u]ă naţii între dănsele, îmboldit cătră 
aceste de mai mulţi amici, am întreprins ostenicioasa lucrare a unui vorbariu 
într-aceste do[u]ă limbi. Pe lăngă ostineală se cere însă şi cheltuiala destul de 
însemnată pentru tipărire. Subtînsemnatul, în încredere în onoratul public doritoriu 
de asemene[a] carte neînfiinţată pănă acum, se adresă cătră dănsul cerănd sprijinire 
materială din parte-i; drept care deschide o prenumeraţie întăi pentru vorbariul 
german-român, subt următoarele condiţii ... " (p. 244, 292). 

Dintre toate reclamele tipărite de gazeta „Bucovina" una se distinge prin 
apropierea de caracteristicile discursului publicitar clasic, o aleasă realizare 
artistică, precum şi o limbă îngrijită. Înştiinţarea este tipărită şi în traducere 
germană. Se publică şi în numărul din săptămâna următoare. O reproducem 
integral în anexe. 

Reclamele din 1850 sunt mai numeroase, diverse şi uneori ample, ilustrând 
un proces evident de constituire a speciei ca discurs publicitar, complementar, în 
presa românească din Bucovina. 

Un capitol distinct în economia lucrării noastre îl rezervăm prezentării unor 
corespondenţe, reportaje şi cronici din acest periodic, care, ca „documente" ale 
epocii, ne oferă date şi informaţii referitoare la Bucovina şi bucovinenii din secolul 
al XIX-iea - tema sesiunii noastre de referate şi comunicări din acest an. Dintre 
corespondenţele externe, tipărite în coloanele periodicului „Bucovina", în mod 
special o reţinem aici, fragmentar, într-una din anexe, pe cea întitulată Crisa 
„Bucovinei ",publicată în ianuarie 1850. 

Zilele de cumpănă, seceta („nerodnicia anului"), „pustiirea lăcustelor şi 

holera", „feliuritele îmbuimăciri şi nemilostiva despoiere" a oamenilor sărmani, 
„foametea cumplită'', spectrul altor „cumplite epidemii", imensa „nevoie obştească" 
din târguri şi de de la ţară, pe care „amar o simte fiecare stare", prăbuşirea 
creditului şi ruinarea negoţului („totala împedecare a alijverişului"), lipsa de muncă 
a meseriaşilor, „nespusa scumpete a mijloacelor de hrană'', „nemăsuratele preţuri 
a[le] lucrului", nesiguranţa vieţii în regiunile muntoase, de graniţă cu Transilvania, 
ceremonii religioase şi civile, mari evenimente istorice şi evenimente locale, 
strălucite baluri şi întâmplări diverse conturează imaginea unei epoci şi a unei 
societăţi pline de viaţă şi de pitoresc. În anexe, dăm textele ilustrative, aranjate în 
ordine cronologică. 

„Bucovina", primul ziar din provincia noastră, răspândeşte ideile democratice 
şi liberale ale epocii şi se distinge prin spiritul său critic faţă de realităţile 

provinciei, „faţă de stările din Ardeal şi, mai ales, din Moldova"28
, îndeplinind o 

28 Constantin Loghin, op. cit., p. 86. Vezi şi Ion I. Nistor, Mişcarea revoluţionară în Bucovina 
şi separarea de Galiţia, în volumul Istoria românilor, voi. II, edi\ie îngrijită de Florin Rotaru, 
Bucureşti, Editura „Biblioteca Bucureştilor", 2003, p. 95-101. 
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remarcabilă operă culturală şi naţională. „Bucovina" - scrie N. Iorga - „ajunge a fi 
şi o revistă literară cum nu mai era alta, un fel de urmare a «Daciei literare» de 
odinioară"29 . Această „revistă noauă pentru toată cultura românilor" reprezintă, aşa 
cum scrie şi profesorul Constantin Loghin, „cel mai vizibil simbol al unităţii 

noastre naţionale"30, bucurându-se de „călduroasele simpatii" ale „publicului din 
toate ţerile româneşti"31 • 

Pornind de la comunicarea Periodicul „Bucovina" (1848-1850) şi opera sa 
cultural-naţională32 , studiul nostru reprezintă, într-o altă rânduială, însă, un omagiu 
închinat cu modestie redactorilor-responsabili Gheorghe Hurmuzaki (17 septembrie 
1817 - 13 mai 1882) şi Alexandru Hurmuzaki (16 august 1832 - 20 martie 1871 ), 
membru fondator al Societăţii Academice Române (22 aprilie 1866), precum şi lui 
Iraclie Golembiowski-Porumbescu (9 martie 1923 - 13 februarie 1896), secretarul 
de redacţie al gazetei cemăuţene, în preajma împlinirii a 190 de ani de la naşterea 
sa, în contextul mai larg al bicentenarului naşterii lui Eudoxiu Baron de Hurmuzaki 
(29 septembrie 1812-1 O februarie 1874), membru titular al Societăţii Academice 
Române (2 august 1872), dar şi la aniversarea pe care o consemnează în istoria sa 
de numai două decenii Institutul „Bucovina" al Academiei Române (2012) şi 

periodicul său ştiinţific „Analele Bucovinei" (2014). 

ANEXA l 

Înştiinţare 

„La 1 iunie 1849, încep băile de apă rece în etablisemăntul din Lăpuşna al ducatului 
Bucovina. Acest loc se află departe de oraşele cele mari, el are o poziţie romantică şi este încunjurat 
de munţi acoperiţi cu plăcute, cele mai feliurite producte din lumea plăntelor. Acest loc, ce e despărţit 
de ceealaltă lume, se pare în adevăr a fi hotărit de natură ca un loc de odihnă după ostenelile vieţei şi a 
ne sluji ca să tragem nouă puteri pentru următoriul curs al vieţei noastre. El este un feliu de colonie ce 
cuprinde Institutul băilor, 15 case pentru înlocuirea [cazarea] oaspeţilor, cu 4, 5 pănă la 8 odăi şi un 
otel. Toate aceste zidiri se află pe o cămpie între munţi; această cămpie este tăiată de repedele curs al 
pruntosului Siret. Aice este locul unde întălnim natura cea adevărată, cea curată, cea nestricată, de 
care nevoile noastre cele artificiale, cele stricăcioase ne ţin prea departe. Am dar sigura speranţă că 
mulţi vor afla în acest institut alinare şi măngăiere în suferinţele lor. Căci subtiscălitul, după 

ostenitoare cercetări în secretele artei medicale şi după o esperiinţă de zece ani în metodul curei de 
apă, dobăndi convingerea că afară de natură nu este alt feliu de doftor, şi afară de cura de apă nu se 
află altă cură mai adevărată şi mai temelnică, dacă ea numai va fi aplicată potrivit deosebitelor boale, 
puterilor persoanei, gradului temperaturei şi al timpului ei. Apa este în stare a vindeca, în general, 
toate boalele, chiar acele mai grele, ba încă şi oftica începătoare (căci ea - apa - constituă elementul 

29 N. Iorga, Istoria literaturii româneşti în veacul al XIX-iea, de la 1821 înainte. În legătură cu 
dezvoltarea culturală a neamului, voi. III, Bucureşti, 1909, p. 20. 

3° Confer Constantin Loghin, op. cit., p. 85. 
31 Vezi nota redacţională din anul III, nr. 3, 20 ianuarie/2 februarie 1850, p. 13. 
32 Comuncare susţinută în cadrul Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Bucovina şi bucovinenii 

în secolul al XIX-iea. Tradiţionalism şi modernitate", cea de a XX-a sesiune anuală de referate şi 

comunicări a Institutului „Bucovina" al Academiei Române, Rădăuţi, 26-27 octombrie 2012. 
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cel mai însemnătoriu al trupului nostru), ea însă nu vindecă toate gradele de boală; căci acolo unde 
(obicinuit, prin cura greşită) un organ oarecare este atăt de nimicit încăt nu-şi mai poate îndeplini 
funcţiile sale, sau unde boala au predomnit atăt de mult asupra puterilor organice, încăt au şi urmat o 
soluţie parţială a trupului, acolo nu vindecă apa, deşi aduce oarecare alinare în suferinţă. Din contra, 
băile minerale de orice soiu sunt totdeauna stricătoare; eale [ele] produc câteodată o alinare aparentă, 
dar niciodată îndelung ţiitoare. Întrebuinţarea lor pe lung timp slăbeşte vasele limfatice şi usuc[ă] 
canalul nutritiv, de unde se naşte învârtoşare (obstructio), grea mistuire şi, în sfărşit - precum am 
văzut multe esemple - resuită urmările cele mai întristătoare. Pe lăngă această cură se orănduesc 
pentru câteva persoane şi băi de zăr. Preţurile: 1) O odae de locuit căte 15, 20 şi 30 cruciari S.M.; 
2) Mâncare de dimineaţă, compusă de lapte sau o supă cu semlă sau păne, apoi prânzul, compus de 
4 feliuri de bucate şi cina, compusă de 1 sau 2 feliuri, 50 cruciari S.M.; 3) Băi de tot foliul, ce se 
rănduesc după natura boalei, 20 cruciari S.M. 

Anton Godlevski, director al Institutului"33 

ANEXA2 

Dorna, [octombrie/noiembrie 1848} 

„Mandatarul cameral de la Doma, D. Stromaier, obiectul a lungi şi amare tânguiri, făcute în 
curs de mulţi ani de răzeşii Câmpulungului Moldovinesc şi repetate fără folos la toate micele şi 

înaltele instanţii, a căruia fapte D. Miron Ciupercovici, deputatul la Parlamentul de Viena, le-au 
publicat într-o deosebită broşură şi au supus-o înaltei Cameri, spre mijlocirea numirei unei comisii de 
cercetare riguroasă şi nepărtinitoare, D. Stromaier, zicem, s-au isgonit cu ruşine din casă-şi şi ogradă 
de cătră comuna Domii, care îşi văzuse respinse toate rugămintele şi stăruinţele de a i se rădica acest 
funcţionar-tiran. Această întâmplare, pre care pănă şi copiii ar fi putut să o privadă, judecând după 
vechia animositate ce domnia în toţi munţii moldovineşti asupra acestui mandatar cameral, nu 
dovedeşte o prea mare prevedere din partea administraţiei camerale de care acest D. Stromaier atârnă. 
Tot aşa de puţin socotim că au câştigat stima şi popularitatea acestii autorităţi, care, cu orice preţ, 
vreia [vrea] a păstra în locul său pre acest urii şi uricios funcţionar. Dorim ca morala care se trage din 
aceasta să nu rămâie perdută pentru mai sus-numita administraţie"34 • 

33 Înştiinţare, în anul II, nr. 14, 13/25 mai 1849, p. 76; anul II, nr. 15, 20 mai/I iunie 1849, 
p. 80. Pentru întregirea cunoaşterii şi bucuria „dialogului artelor", vezi şi reproducerea după acuarela 
lui Franz Xaver Knapp Lopuşina, institut de scalde din albumul lllustrierte Bukowina, Erlăutemder 
text von E. R. Neubauer ins Rumănische von J. Mitkiewicz iibersetz, Wien, Reiffenstein & Rosch, 
1857, tipărit ulterior la Viena, în 1874. Foaia cu acuarela 17 din acest album apare fără indicarea 
artistului litograf şi reprezintă „vederea băilor de altădată din satul Lăpuşna, jud[eţul] Storojineţ, un 
peisaj cu dealuri împădurite, în valea cărora sunt înşiruite, sobre şi curăţele, case uniforme pentru 
adăpostirea vizitatorilor acestei băi, de mare renume pe vremea aceea. Pe coasta de deal, din dreapta, 
cântă un taraf de lăutari, starostele îmbrăcat în haină moldovenească, cu antereu şi fes în cap, zicând 
din vioară, cobza, naerul şi basul ţinând hangul. Doi vizitatori ascultă, fumând cu tihnă din ciubuce. 
Mai în fund, la dreapta, lângă un izvor ce curge dintr-un jgheab, la umbra unor arbori, un mic grup de 
vizitatori", cum scrie Petru Luţa în studiul său Bucovina văzută de F. X Knapp, publicat în „Revista 
Bucovinei", Cernăuţi, anul I, nr. 12, decembrie 1942, p. 76. Pentru întreaga problematică a albumului, 
vezi şi Vasile I. Schipor, Franz Xaver Knapp (1809-1883) şi „Bucovina [sa} ilustrată". 200 de ani 
de la naşterea pictorului bucovinean, în „Analele Bucovinei", Rădăuţi - Bucureşti, anul XVI, nr. I 
(32), ianuarie - iunie 2009, p. 11-30. 

34 „Bucovina", anul I, nr. 3, 22 octombrie/] noiembrie 1848, supliment, p. 27. 
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ANEXAJ 

Cernăuţi, 16/ebr[uarie] [1849] 

„După înştiinţări sigure, s-au hotărât reorganisarea politică a Galiţiei şi a Bucovinei. Galiţia de 
acum nu va avea 18, ce numai 5 ţănuturi, care se vor numi presidenţe ţănutale şi dintru care 3 vor fi în 
partea cea aşa-zisă rutenică, cu scaunele la Lemberg, Stanislav şi Tarnopol; partea polonă a Galiţiei 
va cuprinde 2 presidenţe, a cărora scaune vor fi la Rzeszow şi Cracovia. Bucovina va forma o 
deosebită prisidenţă cu scaunul la Cernăuţi. Posturile deregătoriilor ţănutale (sau căpiteniilor de ţănut, 
Kreishauptmannstellen) se desfiinţează şi presidenţii ce se vor numi în Ioc vor fi îmbrăcaţi cu o 
autoritate mai mare, amăsurată întinderei ţănuturilor sale. Minesteriul din Lăuntru [Ministerul de 
Interne] au şi provocat pe guvernul ţerei de a-i supune, pănă la 15 maiu, proecte pentru denumirea 
presindenţilor de ţănute"35 • 

ANEXA4 

Cernăuţi, 2 martie [ 1849) 

„Starea locuitorilor între Prut şi Nistru este vrednică de toată jalea. Nevoea şi miseria au ajuns 
acolo la un grad înfricoşat. Pre emancipaţii locuitori, în partea aceea mai mult ruteni, despre o parte 
nerodirea anului trecut, pustiirele lăcustelor şi holera, despre ceealaltă parte nefericita lene de lucru, 
feliuritele îmbuimăciri şi nemilostiva despoiere a lor, prin mârşăvia îmblătorilor scriitori, şi mai ales 
prin deputaţii lor ţărani (ticălosul Cobeliţa, Morgaş şi Criste) făcându-Ie făgăduinţile cele mai 
nemăsurate, i-au adus Ia o stare atât de tristă, încât puţina lor pâne de mult au fărşit-o, vitele şi le-ai 
vândut cu preţ foarte mic, spre a-şi cumpăra pâne sau le-au pierdut în mare număr din lipsa nutreţului 
şi acum, lipsiţi de toate, sunt jărtfiţi fără ajutor grozăviilor unei foamete cumplite. 

În unele locuri locuitorii, de mai multe săptămâni, se hrănesc cu paie hăcuite sau ghindă 
măcinată şi cu făină de păpuşoi amestecată, sau fierb ceocălăi de păpuşoi în apă, spre a-şi ţine vieaţa 
cu acest feliu de băuturi. Şi dacă nevoea acum este atât de mare, apoi de-acum înainte mult mai mare 
străşnicie se poate previde. Cumplite epidemii se vor ivi, pămănturile din lipsa sămânţei şi a vitelor nu 
se vor pute lucra şi mii de nevoieşi, care acum încă ar scăpa de moartea moamei, mai tărziu vor căde 
ca jărtve fără scăpare de nu li se va da ajutoriu grabnic şi îndestulătoriu. Însă în ce feliu li se poate 
ajuta? Chemarea din partea autorităţei politice cătră mila obştească pentru dări de ajutorinţe în bani, 
care o-am încunoştiinţat în nr. 5 al gazetei acesteia, deşi s-au dat cu scopul cel mai binevoitoriu, ne 
temem că puţin va ajuta. Aceia, cătră care ea se adresază, au însuşi nevoie de ajutoriu. Nevoea este 
obştească, atât în tărguri cât şi la ţară, amar o simte fiecare stare. Cei avuţi sunt fără bani, creditul s-au 
pierdut, negoţul este ruinat, meseriaşii n-au ce lucra şi locuitorii tărgurilor, din pricina aceasta şi a 
nespusei scumpete a mijloacelor de hrană, de tot s-au sărăcit, de vreme c[e] propietarii, la a cărora 
iubire de oameni mai vărtos se adresază chiemarea autorităţei politice, prin rădicarea veniturilor 
urbariale, fără a fi încă despăgubiţi, prin nerodire şi prin nemăsuratele preţuri a[le] lucrului, care în 
multe locuri au covărşit preţul secerişului din anul trecut, şi prin totala împedecare a alijverişului, de 
să poate, se află într-o mai mare nevoe, care, de nu se va deslega în scurt [timp] şi printr-un mod 
îndestulătoriu causa dispăgubirei, şi, de nu va fi industria agriculturei în curând sprijinită prin institute 
de credit, va pierde nenumărate familii. 

Pungile stărilor ce se numesc avute, atât în târguri cât şi la ţară, sunt deşarte, cu atât mai mult 
fiind[că) micul lor cuprins au fost tocmai în anul trecut cerut şi întrebuinţat pentru mii de scopuri 

35 Ibidem, anul II, nr. 2, 18 februarie/2 martie 1849, p. 9. 
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publice mai mult sau mai puţin folositoare. Nevoea lăcuitorilor de la ţară este pre mare spre a pute fi 
ajutorată îndestul prin milostivirea privată, mai vărtos într-o vreme atăt de nefavorabilă. Soma prin 
aceasta adunată, socotind-o cât de mare, ar fi ca o picătură într-o mare. 

Noi cunoaştem numai două chipuri de ajutoriu, unul ar fi când acestor propietari, care au încă 
puţină pâne şi ar ave plecare a împrumuta nevoieşilor lăcuitori dintr-însa, spre a li se întoarce sau în 
natură sau [în] bani sau prin lucru, li se vor garanta din partea ocărmuirei ţinerea [păstrarea] şi, de va 
fi de trebuinţă, şi grabnica ecsecutare a contractelor în acest chip făcute între împrumutătoriu şi 

primitoriu; pentru că ecsperienţile de mai nainte cer neapărat o ast feliu de siguranţie, de nu vroeşte 
împrumutătoriul, însuş[i] nevoieş, a fi silit a căuta în drumul judecăţei, care adeseori ţâne ani întregi 
averea sa împrumutată. Într-acest chip sute de familii de săteni s-ar pute ajuta şi li s-ar da posibilitatea 
de a-şi asigura nu numai pentru acum, ci, primind pâne şi pentru sămănat, pe viitorime ecsistenţa lor. 
Al doile chip ar fi: grabnică cumpărare de pâne din partea ocărmuirei în Moldova şi împărţirea ei cu 
îmtrumut între acei locuitori pentru care nu ajunge ajutoriul mărginitelor mijloace a propietarilor, în 
chipul sus pomenit. Aice nu este vorbă de mai puţin lucru, ce de scăparea a mii de oameni nevoieşi de 
soarta ce[a] straşnică, de înfiorătoarea moarte de foamete. Unde însă nu ajung mijloacele private, 
acolo statul este îndatorit a scăpa aste feliu de nenorociţi de sigura peire. 

O mulţime nenumărată de familii de ţărani, luptându-să cu ce[ a] mai amară lipsă, cu foamea şi 
cu îns[ă]şi moartea, întind cu deznădăjduire mânile cerând milă şi ajutoriu de la ocărmuire, căriea ei 
dau rodul muncii lor spre ţinerea şi fiii lor spre apărarea statului. Pute-o-ar ocârmuirea a rămâne 
nemişcată şi a le refuza ajutoriul cerut?"36 

ANEXA5 

Cernăuţ[i}, 9 april [1849] 

„Comisia autorităţei politice aflătoare la Berhomet au împărtăşit în 24 martie mai multor 
dominie [instituţii, dregătorii, organe] megieşite, precum că rezvrătitoriul Cobeliţa au făgăduit 

ţăranilor (ruteni) din părţile munţilor că la 12 a Junei curgătoare va întra cu insurgenţi ungureşti în 
Bucovina, spre a-i face pe ţărani domni neatămaţi a ţării aceştiea. Vorbele aceste sunt nu numai 
pretutindene lăţite, ce şi prin cercetări oficiale întărite. Şi, descoperindu-să totodată multe urme cum 
că Cobeliţa, împreună cu faimosul, răul Vasili Birla Mironiuc, încă totuşi se arată prin munţi, 
îndemnând huţanii a se arma, spre a isgoni cu ajutoriul insurgenţilor aşteptaţi deregătoriele şi oastea 
din ţară, comisia pofteşte dominiele a lua cele mai energioase şi potrivite măsuri de poliţie"37 . 

ANEXA6 

Cernăuţ[i}, 28 martie [1849} 

„Insurgenţii unguri făcură earăşi o incursie din Transilvania în păciuita [paşnica] noastră ţeară. 
De astă dată, însă, veniră numai până la Poiana Stampei, aproape de graniţă. Aceia era şese companii 
de secui, cu două tunuri, şi aşa ostăşimea noastră, care era numai o companie, trebui să se retragă 
după o ne-nsemnătoariă luptă, rămâind unul mort şi vreo căţiva răniţi. Insurgenţii, cari poate păţiră 
asemene pagubă, se retraseră, ducând cu sine 14 boi şi vreo câţiva cai. Se vede că ei voiră numai a-şi 
lua proviant, în retragere-şi au mai puşcat pre un cuciar (vezeteu)"38

. 

36 „Bucovina", anul II, nr. 8, 1/13 aprilie I 849, p. 43-44. 
37 Ibidem, p. 44 
38 Ibidem. 
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ANEXA 7 

Cernăuţi, 11 mart[ie} [1849] 

„Sărbătoarea îndoită de o însămnătate istorică a zilei [de] 3 martie s-au sărbat aice prin o 
solenitate potrevită, pe căt au ertat darea ecscepţională, în care ne aflăm şi îngrijarea publicului nostru 
despre întămplările din Ardeal. Muzica şi detunările de salve deschiseră de dimineaţă sărbătoarea. La 
10 oare dimineaţa se începu liturgia cu Te Deum în beserica catolică şi în cea romănească neunită; în 
această din urmă celebră domnul Episcop diecesan în asistinţa unei numeroase preoţimi, şi domnul 
protoprezviter şi profesoriu de teologie Popoviciu ţănu un cuvănt amesurat însemnătatei zilei. 
Besericile era[u] ămplute, autorităţile publice se înfăţoşară în corp, militarii dederă respunzătoarele 
salve. Seara fu iluminat tot oraşul. Mulţimea numeroasă, pe lăngă toată asprimea frigului, se preămblă 
pănă tărziu în uliţile strălucit iluminate"39

. 

ANEXAS 

Cernăuţi, [martie 1849] 

„Autoritatea politică de aice s-au crezut îndemnată de a organiza acum rădicarea gloatelor 
(Landsturm) şi în Valea Siretului, în districtul Cernăuţului şi chiar pănă în marginea Besarabiei. 
Domnul Volfram, colonel-lieutenant în pensie, care era denumit supra-comendant al universalei 
rădicări, refuză această comandă din causa unor deosebite împregiurări. Aceasta produse generală 
durere de rău, deoarăce acest vrednic bărbat pentru prea onorabilul său caracter se bucură de stima 
publică. 

În zilele acestea sosiră aici doi tribuni de la rădicarea gloatelor din Transilvania, anume 
studenţii Popescul şi Lazăr, carii, după ce au venit în Bucovina cu oastea colonelului Urban, voiră a 
trece prin Moldova şi Valahia cătră patrie-şi, ca să se consânţească şi mai încolo pentru dreapta causă 
naţională. Ci, durere! că neomenoasa deregătorie de la Folticeni îi împedecară, care, în loc de [a-i] 
întimpina cu compătimire pre acesti nefericiţi confraţi ai săi, îi prinsă fără niciun temeiu, căci avea 
pasuri, şi îi trătară în modul cel mai neomenos, pănă când, mai pre urmă, isbuti Starostia austriacă de 
acolo de a-i elibera din mănile lor. Noi voim prin aceasta a trage luarea-aminte a guvernului 
moldovean spre această întâmplare, sperând că acel guvern va cerceta lucrul şi va trage la respundere 
pre respectiva deregătorie, care nu se ruşinează a se lăsa la aşa înjosite fapte. De almintrele, suntem 
convinşi că d. agentul austriac va pofti satisfacere de la guvernul moldovean pentru trătarea cea în 
contra drepturilor popoarelor a cetăţenilor austrieni"40

• 

ANEXA9 

Încunoşti{i} nţare 

„Prin decret a[I] d. ministru din lăuntru, din 13 mart 1849, Nr. 1619, s-au împărtăşit 
următoarele: 

«După § I al actului de Constituţie din 4 a I. c„ Ducatul Bucovina formează o deosebită Ţară a 
Coroanei. 

Deci dară autoritatea politică din Cernăuţi va forma de acum înainte pănă la regularea 
definitivă a deregătoriilor administrative pentru Bucovina Deregătoria Ţării, [care] va purta în această 
însuşire trebile politice, va corespunde nemijlocit cu ministrul şi va primi de la acest din urmă şi 
poroncile nemijlocit. 

39 „Bucovina", ibidem, anul II, nr. 5, 11/23 martie 1849, p. 31. 
40 Ibidem, anul II, nr. 5, 11/23 martie 1848, p. 55. 
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Numai în pricinile de apelaţie, precum şi în acele cazuri în care legile actuale cer neapărat 
hotărirea lor despre guvern, lucrările au, deodată şi numai pănă la organizarea dregătoriilor, a se 
împărtăşi guvernului din Lemberg». 

Despre aceasta se încunoşti[i]nţează toate deregătoriile locale. 
De la k.r. şef politic al Ducatului Bucovina 

Cemăuţ[ i], 23 mart 1849 Eduard Ba[ c ]h, k. k. consilieriu de guvern şi şef politic"41
• 

ANEXA 10 

Cernăuţi, 29 martie [1849] 

„Provincia noastră iea [ia] o faţă din cănd în cănd mai belicoasă. Pregătirile, spre sigurarea şi 
apărarea pacinicei noastre provincie, despre o năvălire a insurgenţilor ungureşti din Transilvania sau 
din Maramoroş, capătă, după putinţa mijloacelor de faţă, din zi în zi mai mare lăţire. Institutul 
puşcaşilor de munte, care au să ocupe toată lungimea marginei Bucovinei în contra Ungariei şi 

Transilvani[ ei], foarte tare s-au înmulţit. Punctele cele mai însemnate, în marginea munţilor dincoace, 
sunt ocupate de însemnate trupe. Corpurile Domnului F. M. L. Malkowski şi [ale] colonelul[ui] Urban 
stau concentrate de la Doma-Watra puţine ceasuri mai încoace de marginea Transilvaniei. Din altă 
parte, autoritatea politică pune toată silinţa în organisarea cea cu mare repejune a rădicărei generale 
(Landsturm). Pănă acum este rădicată toată Bucovina, cu deosebirea unei mici părţi [de] la marginea 
Galiţiei. Amploiaţii autoritatei politice, în unire cu cei din mijlocul propietarilor, măndătarilor, 

ofiţerilor licenţiaţi, funcţionari[i] Camerei, puţini[i] comendanţi [ai] comunelor districtelor şi ai 
ţinutelor, ciarcă toate satele şi rădică, ce este foarte de lăudat, nu fără cuvenită alegere, pe toţi bărbaţii 
care pot purta arma, îi înarmează cu puşte, lănci şi coase şi îi pregătescu, după putinţă, spre apărarea 
vetrei părinteşti. După ce, spre obştească părere de rău, bravul şi mult estimatul colonel Volfram s-au 
văzut ocazional a pune jos postul de supra-comendant a toatei rădicări generale, aceasta s-au împărţit 
şi s-au numit pensionatul colonel lenacachi Dobrovolski cavaler de Bu[c]hental, ca supra-comendant, 
de la Tărgul Siretelui în sus pănă dincolo de Doma, la marginea Ardealului, şi fostul colonel de husari 
Ioan de Calmuţchi, ca supra-comendant [al] celorlalte ţinute. Ce priveşte alegerea colonelului 
Calmuţchi la acest post atăt de onorabil căt şi însemnat, apoi au găsit în public mulţămire generală, ea 
se însămnează ca o norocită, fiindcă au nimerit pe un bărbat de o bravură militară atăt de neîndoită, 
căt şi de un caracter onorabil, care se bucură de stima şi încrederea ţerii, despre care şi gvardia 
naţională din Cemăuţ[i] au dat Domnului colonel dovadă de estimă, anume în vremea cănd l-au ales 
de supra-comendant a[I] gvardiei naţionale. Cu toate aceste, dorim şi sperăm că ceriul cel binevoitoriu 
va depărta de ţara noastră ispita şi nu ne va aduce în trista trebuinţă de a vede pusă în mişcare 
rădicarea generală spre apărarea noastră. 

Un nou patent împărătesc orăndueşte, pentru publicarea legilor, ordinărilor şi a altor decrete 
a[le] ocărmuirei, întemeierea unei gazete generale pentru legile şi ocărmuirea împărăţiei, în toate 
limbele obicinuite [folosite], pentru întreaga Monarhie, în Viena; precum şi a unei gazete pentru ţară 
şi ocărmuire, în limba naţională, cu alăturată traducere germană, în fiecare ţară a Coro[a]nei. 

Pe lângă aceste, au eşit, afară de o lege de vănat, ca comentar la constituţia împărăţiei, într-o 
repede urmare mai multe din cele mai însemnătoare legi organice, precum: legea comunală, legea de 
tipar; legea de adunare şi de asociaţie. Noi ne rezervăm a împărtăşi în foile viitoare cuprinsul acestor 
legi, dară pentru acum nu potem tăgădui cum că neaşteptata asprime a îmbelor de pe urmă numitelor 
legi, şi mai cu deosebire a legei de tipariu, au produs în noi o impresie foarte dureroasă şi 

întristătoare"42 . 

41 „Bucovina", anul II, nr. 6, 18/30 martie 1849, p. 35. 
42 ibidem, anul II, nr. 6, 18/30 martie 1849, p. 55-56. 
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ANEXA 11 

Cernăuţi, 20 august [1849] 

„Presf. Sa O-nul Andreiu Şaguna, episcopul diecesan al romănilor de beserica răsăriteană în 
Transilvania, în trecerea de la Viena cătră Sibiu, sosi aici alaltăieri şi trase în ospiţiu la Preasf. Sa 
episcopul nostru, Dn. Evgheniu Hacman. În următoarea zi, vrednicul Arhipăstoriu, deşi ostenit de 
atătea greutăţi, îşi urmă călătoria sa prin Moldova. D. episcop Şaguna încă de la ianuariu a.c. petrecu 
atăt în Olmiuţ căt şi la Viena numai în causa besericei şi a naţiei sale. Eminentele însuşiri, vaza 
personală, cum şi cunoscuta-i voinţă curată a[le] acestui arhipostoriu îi dau dreptul atât la recunoştinţa 
naţiei sale, căt şi la deplina încredere a naltului guvern. Pănă când naţia romănă din Transilvania 
fusese silită a geme, lovită şi încovoiată supt cele mai cumplite lovitue ale sorţei, ea era dedată a-şi 
căuta singua şi ultima sa măngăiere numai în relege [religie] şi la arhipăstorii aceleiaş[i]. Noi dorim şi 
astădată din fundul inimei noastre ca episcopul Şaguna să fie pus în stare de a corăspunde în măsură 
cuvenită la aşteptările fiilor besericei sale, pentru ca acel popor atăt de părăsit, apoi clevetit, iar mai la 
urmă şi trădat să mai paotă crede odată că desrobirea lui atăt spirituală, căt şi corporală au ajuns a fi 
adevăr""13 • 

ANEXA 12 

Cernăuţi, 5 septembr[ie} [1849} 

„Eri, duminecă, se sărbă aici cu solenitate în beserica romănească a Sf. Treimi Te Deum pentru 
fericita fărşire a resboiului în Ungaria. La liturgia celebrată de episcopul diecesan D. Evghenie 
Hacman fură toate autorităţile de aice civile şi militare de faţă. O companie din Regemăntul pedestru 
Baron Sivkovici şi o baterie de tunuri rusască dederă cuviincioasele salve"44

. 

ANEXA13 

Cernăuţi, 22 sept. [1849} 

„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 «Gazete 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, neprietin 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 [astfel]: «meritului cuvenita sa cunună» şi aceasta cu atăt 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"45

. 

43 lbidem, anul II, nr. 26, 19/31 august 1849, p. 143. 
44 lbidem, anul II, nr. 29, 9/21 septembrie 1849, p. 163. 
45 lbidem, în „Supliment", la anul II, nr„ 31, 23 septembrie/5 octombrie 1849, p. 175. 
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ANEXA14 

Cernăuţi, 28 marţiu [martie} [1850} 

„Junimea studioasă română de la gimnasiul de aice sărbă eri, în 27 acesteia, o zi care-i va 
rămânea una din cele mai scumpe şi mai frumoase prin întregul tâmp [timp] al studiilor sale. Zioa 
aceasta fu zioa salutării D-lui Aron Pumnul ca profesoriu definitiv pentru limba şi literatura română la 
supragimnasiul [gimnaziul superior] de aice. 

Ştirea aceasta (de care şi pomenirăm în n-rul 18 al foei acesteia) sosi aice în feriele [vacanţa] 
sărbătorilor Paştilor latine, luni deci (eri), după Dumineca Tomei (latine), începându-se earăşi 

prelegerile scolarie, se adună întreaga junime studinte română a gimnasiului de aice împreună cu junii 
teologi în sala prelesăciunilor asupra limbei şi literaturei române, încunjurând cu toţii mult amata 
catedră, pe care se sui D. Pumnul acum ca profesoriu adevărat şi rosti unul dintre junii români 
gimnasiali [un] cuvânt de urare, carele, cu cât era potrivit şi frumos, cu atâta dede şi foartea mărturie 
cum că toată bucuria junimei pentru întărirea scumpului şi amatului ei profesoriu D. Pumnul e o 
bucurie pre care o simte şi o esprimă însăşi inima şi însul suflet. Eată că aducem şi aice unele din acel 
cuvânt. 

«. .. Fericiţi suntem noi astăzi, noi, carii încungiurăm scumpa aceasta catedră! Fericiţi suntem! 
Şi cu noi întreaga noastră patriă Bucovina, ear mai ales Bucovina cea jună!. .. Noi sărbăm astăzi, ca 
din o osebită graciă [graţie] dumnezeească, înceaputul unei îndoite primăveri, al primăverei anului şi 
al primăverei noastre celei adevărat năciunale. Tu, Doamne, pre carele atâta te estimăm şi te amăm cu 
toţii, şi carele ne porţi acum de un an încoace cel mai scump şi mai amat tesaur al năciunalităţii 
noastre, şi carele ne împlineşti lipsa noastră cea mai grea şi mai însemnată, carele ne vindeci durerile 
noastre cele mai simţibile, pregătindu-ne şi adevărata fericire năciunală, ne eşti astăzi şi dăruit pentru 
totdeauna!. .. Şi cătră tine aducând noi dară mulţămită ceriului şi prea bunului nostru Împărătoriu 
ceriului, pentru că nu fu în causa cea mai sacră atât de favoritoriu, ear Împărătoriului nostru pentru că 
ne încunună aşa de gracios dorinţa noastră, cea mai viă şi mai profundă, zicem totodată noi, toţi junii 
bucovineni români, să deie ceriul de acum înainte ca să înflorească din ce în ce tot mai frumos catedra 
aceasta mult preţioasă! Să înflorească subt îngrijirea ta, prea amate învăţătoriu; să înflorească şi să-şi 
lăţească formoasele frupturi [roade] nu numai în întreaga noastră patriă Bucovina, ci şi pân' la 
ultimele margini ale întregii Romanie .... !» 

După cuvântul acesta, esprimă şi un auzitoriu teologial şi cleric al Seminariului năciunal de 
aice sâmţămintele fericitătoarie ale consoţilor săi, după care întonă un cor de cântăreţi (studinţi) nou 
numitului Domn profesoriu un întreit «mulţi ani!»"46

. 

ANEXA15 

Cernăuţi, [2/ebruariu 1850} 

„În 2 februariu [ 1850] k.n. [stil nou] fu dat în Casa Magistratului al doi le[ a] bal în folosul 
învalizilor bucovineni din Regementul de Infanterie Parma şi Şivkovicz. Resultatul acestuia trecu 
peste toate aşteptările: cu toate că lumea elegantă, nainte cu o zi, petrecu la un strălucit bal privat până 
în zioă albă. De mulţi ani n-au fost la o serbare publică adunată o soţietate aşa numeroasă şi strălucită. 
Largul spaţiu al casei noastre magistratuale, ornat foarte după gust, era aşa de plin, cât cei ce au venit 
mai târzior numai cu prea mare anevo[i]e au putut străbate înlăuntru prin deasa mulţime. Stările era[u] 
toate numeros representate. Frumoasele doamne şi domnişoare, într-o numerositate estraordinariă, 
îmbrăcate în vesminte elegante, de varie colori, preîmblându-se în strălucindă luminăciune, traseră 
asupră-şi aţintirea ochilor tuturor şi însufleţiră toată sărbarea. Totul înfăţoşa un prospect imposant şi 
măreţ, care ne aducea aminte de balurile mari vienene [vieneze] ţinute spre binefaceri. Un necurmat 

46 Ibidem, anul III, nr. 22, 29 martie/JO aprilie 1850, p. 94. 
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şir de jucători îşi petrecu în cea mai serină veselie la pătrunzătoriul resunet al musicei până dimineaţa. 
Este îmbucurătoriu a privi cu câtă căldură îmbrăţoşează publicul nostru orice ideă patriotică şi anume 
câtă compătimire arată cu toată ocaziunea cătră fiii Ducatului nostru, carii, părăsind turmele paterne şi 
jertfindu-se în armia împărătească, pentru patriă, se rentorc cu rane dureroase seau ciunţi [invalizi] şi 
neputincioşi de a-şi agonisi cele de trebuinţă spre susţinerea vieţii. Pentru aceea, s-au rostit din multe 
părţi viea [via] dorinţă ca poporăciunei noastre să i se mai dea o dată ocasiunea de a putea conferi 
[dona] spre mulţirea [sporirea/mărirea] fundului [fondului] întemeiat pentru invalizi"47

• 

ANEXA 16 

Cernăuţi, [ 12 aprilie 1850} 

„Se fărşesc acum mai doă luni de primăvară şi primăvară încă tot nu-i; zilele sunt reci şi 
ploioasă, şi numai când şi când se înfurişeşte câte o rază dulce de primăvară pintre groşii şi viscoloşii 
nouri: - nu cumva vra amara eamă să-şi însiluiască supremaţia ei şi peste biata primăvară, deoarăcă-şi 
[deoarece-şi] întinde ea mareele sale în contra eternelor legi zodiacale şi până în mezul pacialului 
[paşnicului] imperiu al lui aprile? ... 

Sămănăturile cele de toamnă sunt pe la noi mai toate perdute şi pe alocurea trebui să se are şi 
să se semene de a doua oară. Dauna pricinuită prin aceasta este la noi cu atâta mai mare, cu cât, 
necultivându-se la noi agricultura cu grâne albe şi în câ[n]tităţi mai mici pentru cât cere trebuinţa 
comună a întregei ţări -, nimeri această daună pe acei propietari mai mari, cari şi fără aceea se află la 
noi până acum într-o puseciune care, din pricina neurmatei încă desdăunări, nu se poate numi 
nicidecum favorinte. Cu zecile şi eară zecile de fălci de semănături cu grâu şi secară le nemici 
cumplita earnă şi cine ştie cum va mai fi secerişul dintr-aista an!"48 

ANEXA17 

Crisa „Bucovinei". laşi, 6 ianuariu [1849} 

„[ ... ] O gazetă românească redasă [redactată] în spirit constituciunal şi năciunal în apropierea 
Principatelor Româneşti prea protejate au fost de purure spin în ochii puterei protegătoarie; fiindcă, 
prin o deasă întâlnire cu ţerile vecine, s-ar putea molipsi Principatele cu ideele şi principiele Europei 
Apusene, însă prin aceea [că] între ţerile româneşti şi între împărăţia rusească s-ar mări şi mai mult 
păretele despărţitoriu, spre a cărui dărimare se lucră din partea Rusiei din toate puterile, ear pofta 
Principatelor de a se asimila cu Rusia ar scădea. «Deci gazeta «Bucovina» să se oprească şi în 
Austria, ca nu cumva acele idei străine şi neplăcute să puieze şi la graniţa ţerei noastre, să deştepte 
simţul năciunal şi să ne neliniştească!» Aceasta fu sentinţa propriului potentat de aici [de la cenzură] 
şi apunerea «Bucovinei» fu hotărită. Curierii sburară de aici la Petersburg şi la Viena cu acusări 
asupra foişoarei provinţiale, în care zic că ar fi mirosit comunism, soţialism, iacobinism, radicalism, 
pandacism, demagogism, democratism şi Dumnezeu mai ştie ce; şi principele domnitoriu, îngrozit, 
arătă slăbiciunea de a îndrepta cătră principele Şvarţenberg, ministrul-preşedinte din Viena, rugarea 
ca acesta să oprească neplăcuta gazetă «Bucovina» sau cel puţin să-i împuiă îndatorirea ca de aci 
nainte să nu mai seriă nemica despre Moldova. Pe când nainte cu vreo zece zile generalul Liders trecu 
pe aici în ultima sa călătoriă înspecţională, partida rusească ceru şi câştigă înriurincioasa lui 
conlucrare spre nimicirea unei gazete, care are fruntea de a sta contra năzuinţei lor spre întunerecul de 
la meazănoapte. Deci pofta de a opri gazete, principală-moldovană şi împărătească-rusică, care se 
ajută reciproc una pe alta, se sprijinesc şi se re-ntregesc, cere în legătură unită de la ministeriul 

47 lbidem, anul III, nr. 4, 2 ian./6 febr. 1850, p. 21-22. 
48 lbidem, anul Ill, nr. 26, 12/24 aprilie 1850, p. 111. 
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austriac îndestulare deplină, acesta-i lucru învederat şi, după înştiinţările ce ne-au venit, mai mult decât 
adevăr positiv, în clipita de faţă este o faptă împlinită. Şi oare să europenească, într-adevăr, o gazetă 
provintială atâta, cât ea, de ar fi oricât de folositoariă şi oricât de solidă, să nu se poată sugruma la cea de 
întăia poftă a unui aliat? Însă aci nu e întrebarea de un individuu jurnalist seau altul, ci de principiu[!] 
însuşi, apoi «hodie mihi cras tibi» ar fi urmarea cea mai firească a acestui principiu. Pentru că de cumva 
guberniul din Viena va da ascultare acestor sfătuiri străine pentru oprirea tipariului, atunci, de la păzirea 
unui principal drept constituciunal, vom putea încheia şi la a celorlalte şi spune sigur oare în 
constituciunea din 4 marţiu [martie] avem un documânt faptic aere perenis al statului, seau doară numai 
o diplomă scrisă pe năsip, carea să o poată sufla în vânt după plac şi cea întăiă resuflare străină. 

Într-această privinţă, la întrebăciunea despre esistinta «Bucovinei» este părtăşiă toată jurnalistica din 
Austria şi tot constituţionalismul patriotic; de nu cumva sunt atacate însele. 

Aici privim cu mare încordare lupta nimicitoariă a colosalei împărăţii de la meazănoapte 
contra unei foiţe provinţiale austriace, şi după eşirea acestei lupte se va putea hotărî [dacă] oare moral 
mai stăpâneşte-se Austria pe sine însăşi seau doară este obsesă de alţii. Hic Rhodus, hic salta!'"'9 

49 [„Guberniul moldovan"] opreşte circulaţia gazetei cernăuţene „Bucovina" în Moldova 
printr-o „ordinăciune", măsură considerată în corespondenţa de la laşi o „aspră măsură", „puţin 
motivată", mai ales pentru materialul publicat în nr. 43, din 1849, în care se dau sfaturi pentru 
îmbunătăţirea stării ţăranilor, care, în Moldova, „sunt prea asupriti''. Măsura luată la laşi ar urmări să 
preîntâmpine „punerea în lucrare" a reformelor care ar putea fi aduse de „nişte triste întâmplări 
neprevăzute". Amintind dictonul potrivit căruia „nu tot omul poate suferi libera vorbire a adevărului", 
corespondentul „Bucovinei", de la laşi, notează, între altele, cele de mai sus. Vezi „Supliment", 
anul lll, nr. I, din 6/18 ianuarie 1850, p. 4-5. Sub corespondenta de la laşi, redacţia gazetei „Bucovina" 
precizează: „No[u]ă nu ni se par lucrurile aşa de negre ca onoratului nostru corespundinte şi, pentru 
direcţiunea constituciunală, care au luat-o ministeriul din Viena prin începuta publicare a 
constituciunilor provinţiale şi prin alte organisăciuni, nu ne putem ascunde recunoştinţa. Deci, în 
conştiinţa dreptului nostru, căutăm în faţa viitoriului cu atâta mai liniştiţi, cu cât, alăturea cu toată 
jurnalistica austriacă, care nu-şi face niciun păr alb pentru mănia străină, putem păstra speranţa că, în 
puterea eternei dreptăţi, neascultaţi nu putem fi, nici condemnaţi, nici îndatoraţi spre tăcere''. 
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ÎNVĂTĂMÂNTUL GIMNAZIAL DE STAT 
,.. ' w 

IN CERNAUTIUL HABSBURGIC: 
EVOLUŢIE ŞI IMPORTANŢĂ (I) 

LIGIA-MARIA FODOR 

Der Czernowitzer staatliche Mittelschulunterricht in der Habsburgerzeit: 
Entwichlung und Bedeutung (I) 

(Zusammenfassung)• 

Das erste, in der Bukowina gegriindete Gyrnnasiurn wurde in Czemowitz 1808 
eroffuet. Am Anfang hatte es fiinf Klassen. In der Periode 181+-1849 gab es an dem 
Gyrnnasium auch das Institut fiir Philosophie (2 Studienjahre), auch Lyzeurn genannt. Im 
Rahrnen der Umgestaltung aller Gyrnnasien in der ganzen habsburgischen Monarchie wurde 
das Czemowitzer Gyrnnasium in ein achtklăssiges Institut mit deutscher Unterrichtssprache 
urngewandelt. Am Anfang des Schuljahres 1848/1849 wurde hier das Lehrstuhl fiir 
Rurnănische Sprache und Literatur gegriindet. Die hohe Schilleranzahl, die dieses 
Gymnasiurn besuchten, hatte als Folge die Eroffuung weiterer vier deutschen Parallelklassen 
(im Schuljahr 1896/1897). Diese vier neue Klassen, zusammen mit anderen vier deutsch
ruthenischen Klassen bildeten die Grundlage fiir die Eroffuung des Staats-Untergymnasiums 
în Czemowitz", mit Deutsch und Ruthenisch als Unterrichtssprachen. Dieses Gymnasiurn 
wurde dann 190II1902 zum Obergyrnnasiurn mit acht Deutschklassen und acht deutsch
ruthenischen Parallelklassen, mit dem Namen ,,Das II. Staatsgymnasium Czemowitz. 
Folgenderweise wurde das alte Gymnasium „Das I. Staatsgymnasiurn Czemowitz" genannt. 
Beginnend mit dem Schuljahr 1898/1899 wurden an der letzterwăhnten Anstalt rurnănisch
deutsche Parallelklassen eroffuet. 190 I bildeten diese eine Filiale derselben und 1906 
funktionierten sie schon als selbsstăndiges Institut mit dem Namen „Das III. 
Staatsgymnasiurn Czemowitz", mit Deutsch und Rumănisch als Unterrichtssprachen. Alle 
diese Gymnasien wurden von Schiilem besucht, deren Muttersprache Deutsch, Ruthenisch, 
Rurnănisch, Polnisch, Ungarisch, Tschechisch usw. war. 

Schltisselwiirter und -ausdriicke: Bukowina, Mittelschulunterricht, Gyrnnasium, 
Czemowitz. 

Până la începutul secolului al XIX-iea, nu au funcţionat în Bucovina 
habsburgică şcoli secundare1

• Politica imperială de promovare a culturii habsburgice 

• Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu. 
1 Şcoala secundară - formă de învăţământ intermediară între şcolile primare şi cele superioare, 

care avea în componenţă următoarele tipuri de şcoli: gimnazii, şcoli reale şi licee de fete. 

Analele Bucovinei, XXI, 2 (43), p. 411-431, Bucureşti, 2014 
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412 Ligia-Maria Fodor 2 

în estul extrem al monarhiei, coroborată cu interesul populaţiei pentru creşterea 
nivelului educativ-cultural, a contribuit la dezvoltarea reţelei şcolare în Bucovina. 
Adoptarea Constituţiei din 21 decembrie 1867, a legii din 25 mai 1868 
privind etatizarea şi laicizarea şcolilor, a legilor învăţământului primar din 14 mai 
1869 şi 30 ianuarie 1873, prin care s-a instituit obligativitatea învăţământului 
pentru copiii cu vârsta cuprinsă între şapte şi treisprezece ani şi a legii inspecţiei 
şcolare din 8 februarie 1869 au contribuit la creşterea frecvenţei şcolare şi la 
crearea unui sistem solid de învăţământ primar, constituindu-se astfel baza 
dezvoltării ulterioare a şcolilor secundare. 

Gimnaziul a fost forma de învăţământ secundar care avea în componenţă opt 
clase cu două cursuri: inferior şi superior, fiecare cu câte patru clase. Scopul 
gimnaziului era să asigure băieţilor o formare generală superioară prin utilizarea 
esenţială a limbilor clasice şi a literaturii acestora şi prin aceasta să-i pregătească 
totodată pentru studiile universitare. Fetele se puteau înscrie la cursurile gimnaziale 
numai în calitate de cursante private. În programa şcolară valabilă pentru gimnaziu 
era prevăzut un număr considerabil de ore pentru disciplinele limba latină, limba 
greacă şi limba germană. Admiterea la gimnaziu se realiza în baza certificatului de 
absolvire a şcolii primare, însă, începând din anul 1870, a fost introdusă ca o 
condiţie obligatorie susţinerea unui examen la următoarele discipline: religie, limba 
germană şi matematică. Finalizarea cursurilor gimnaziale presupunea susţinerea 
examenului de maturitate, care le permitea absolvenţilor înmatricularea în calitate 
de cursanţi ordinari la universitate. Axându-se pe limbile clasice, latină şi greacă, 
dar şi pe ştiinţele reale, gimnaziul a oferit tinerilor posibilitatea unei formări 

generale. 

GIMNAZIUL SUPERIOR DE ST AT DIN CERNĂUŢI 

La începutul secolului al XIX-iea, a apărut necesitatea înfiinţării unui 
gimnaziu în Bucovina, în contextul dezvoltării învăţământului primar, concretizat 
în creşterea numărului de şcoli primare şi de persoane alfabetizate în această 

provincie şi determinat de distanţa mare faţă de şcolile secundare existente în 
imperiu (cele mai apropiate erau gimnaziile din Galiţia - Lemberg şi Stanislau, 
fiind un efort financiar mare, chiar şi pentru persoanele înstărite de a întreţine un 
copil la aceste şcoli), dar şi de lipsa unui institut de pregătire superioară pentru 
clerul greco-orientaI2 şi pentru fiii funcţionarilor, militarilor şi coloniştilor 
germani3. Demersurile de înfiinţare a unui institut la Cernăuţi au fost iniţiate în 
anul 1803, de către administratorul cameral Ferdinand Dans, care a înaintat un 

2 Galina Czeban, Elmar Lechner (coord.), Deutschsprachige Quellen zur Geschichte des 
Bildungswesens der Bukowina um 1900, III (Erste Hălfte), în „Retrospektiven in Sachen Bildung", 
R. 5 (Historico-Paedagogica Europea), nr. 4, 1994, p. 1. 

3 150 Jahifeier des Czernowitzer Gymnasiums, în „Der Siidostdeutsche. Zeitung der Deutschen 
aus Siidosteuropa", 10. Jahrgang, nr. 12, Juni 1959, p. 4. 
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raport arhiducelui Karl la Viena, în care a semnalat necesitatea deschiderii unui 
gimnaziu la Cernăuţi, pentru că s-ar fi înlesnit nobililor, preoţilor şi funcţionarilor 
stabiliţi în Bucovina posibilitatea de a-şi instrui copiii la un nivel superior şi ar fi 
constituit, totodată, un factor de creştere a nivelului de cultură şi civilizaţie a 
întregii provincii4

. În baza rapoartelor întocmite de către Ferdinand Dans şi alţi 
funcţionari, referitoare la situaţia precară a învăţământului secundar în Bucovina, 
autorităţile centrale de la Viena au promovat această iniţiativă, care a primit, la 
5 august 1805, acordul de principiu al împăratului Franz I, de înfiinţare în anii 
următori a unui gimnaziu la Cernăuţi5 . Abia după trei ani de la această hotărâre, la 
1 O ianuarie 1808, Cancelaria Aulică din Viena a emis un decret, aprobat de către 
împăratul Franz I, în care era prevăzută înfiinţarea unui institut de învăţământ 
secundar în Bucovina, cu scopul de a îmbunătăţi, în special, pregătirea clerului 
greco-oriental6

• Guberniul provincial al Galiţiei a înştiinţat, la 5 februarie 1808, 
autorităţile de la Cernăuţi că vor fi luate măsurile necesare în vederea angajării 
personalului didactic necesar (şase învăţători) pentru deschiderea, începând cu anul 
şcolar 1808/1809, a gimnaziului cu şase clase: patru clase cu profil uman 
(Humanitătsklasse) şi două clase de gramatică (Gramatikalklasse - se studiau mai 
multe ore de gramatica) 

În şedinţele din 1 şi 2 octombrie 1808, Comisia Aulică de Studii a analizat şi 
hotărât înfiinţarea la Cernăuţi a unui gimnaziu provincial cu cinci clase şi a unui 
curs de învăţământ filosofie de doi ani. În conformitate cu prevederile Codicelui 
valabil pentru gimnazii, căpitanul ţinutului Bucovina a fost desemnat director al 
gimnaziului, iar prefectul, referent pentru problemele de organizare didactico
pedagogică 7. 

Primul gimnaziu din Bucovina, format dintr-o clasă cu 24 de elevi, fii de 
nobili şi preoţi, dintre care 1 O români, 8 germani, 3 polonezi, un armean, un rutean 
şi un elev de naţionalitate necunoscută, s-a deschis la 16 decembrie 1808, într-o 
încăpere închiriată de la proprietarul Melech Juster, în casa nr. 590 (denumită 
ulterior Passage Beck)8

. În anul 1814, a fost necesară închirierea unui nou spaţiu, în 
casa proprietarului Aywas, destinat pentru institutul filosofie; astfel cele două 
cursuri ale gimnaziului erau organizate în locaţii diferite9

. În aceste condiţii, au 

4 Mihai-Ştefan Ceauşu, Bucovina Habsburgică de la anexare la Congresul de la Viena, laşi, 
Fundaţia Academică „A. D. Xenopol'', 1998, p. 203. 

5 Ibidem, p. 203-204. 
6 R. Wurzer, Festschrift zur hundertjiihrigen Gedenkfeier der Grilndung des Gymnasiums 

1808-1908. Geschichte des k.k. I. Staatsgymnasiums in Czernowitz, Czernowitz, Druck und Verlag 
der Eckhardt'schen Universitătsbuchdruckerei (J. Mucha), 1909, p. 8. 

7 ibidem, p. 11-12; Rudolf Wagner, Das multinationale ăsterreichische Schulwesen in der 
Bukowina, Band II. Mittel- Berufs- und Hochschulwesen, Miinchen, Verlag „Der Siidostdeutsche", 
1986, p. 12. 

8 R. Wurzer, op. cit., p. 1-15; Erich Prokopowitsch, Die Entwicklung des Schulwesens in der 
Bukowina, în „Buchenland. Hundertfiinfzig Jahre Deutschtum in der Bukowina" (coord. Franz Lang), 
Band 16, Reihe B, Miinchen, Verlag des Siidostdeutschen Kulturwerks, 1961, p. 281. 

9 R. Wurzer, op. cit., p. 166--169. 
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început, în anul 1814, lucrările de construire a unui local şcolar propriu, sub 
coordonarea treptată a inginerului Banholzl, a arhitectului Duchoslav şi a 
inginerului districtual La Motte 10

• Lucrarea a fost finalizată în anul 1824, localul 
şcolar fiind situat în apropierea primăriei, între Gymnasialgasse, Liliengasse, 
Bankgasse şi Senkowiczgasse 11

• La parterul clădirii s-au desfăşurat cursurile 
gimnaziale, iar la etaj cursurile liceale şi de teologie, unde era amenajată şi locuinţa 
directorului 12

• 

Începând cu deceniul şapte al secolului al XIX-lea, s-a constatat o creştere a 
numărului elevilor, fiind înfiinţate clase paralele. În acest context, localul şcolar a 
devenit neîncăpător, fiind necesară închirierea unor noi spaţii, care erau denumite 
„expozituri". Două astfel de expozituri au fost închiriate în casa proprietarului 
Tauber. Cu prilejul vizitei ministrului Cultelor şi Instrucţiunii, Karl de Stremayr, la 
5 octombrie 1875 la gimnaziul din Cernăuţi, directorul Wolf a semnalat faptul că 
spaţiul era insuficient, solicitând alocarea de fonduri pentru extinderea şi 

reamenajarea localului. Din cauza situaţiei financiare precare a statului, au fost 
alocate fonduri abia în anul 1880, când au început lucrările de reamenajare. Capela 
şi locuinţa directorului, existente la etaj, au fost transformate în săli de curs, au fost 
amenajate încăperi pentru cabinetul de fizică, sala de conferinţe şi cancelaria 
profesorilor13

• Un rol important în acest demers 1-a avut primirea în audienţă de 
către împăratul Franz Joseph, cu prilejul vizitei în Bucovina, în anul 1880, a unei 
delegaţii formate din membri ai corpului didactic şi ai Comitetului Asociaţiei 

,,Împăratul Franz Joseph", când a fost semnalată problema localului şcolar 
neîncăpător 14 • În anul 1884, a fost necesară închirierea unui nou spaţiu destinat 
desfăşurării activităţii didactice a claselor paralele, fiind deschisă cea de-a zecea 
clasă paralelă 15 • 

Vizita ministrului Cultelor şi Instrucţiunii, dr. Paul baron Gautsch de 
Frankenthurn, la 3 octombrie 1887, la gimnaziul din Cernăuţi a constituit un bun 
prilej de a fi aduse la cunoştinţa acestuia condiţiile dificile de desfăşurare a 
activităţii didactice, din cauza unui local şcolar necorespunzător16 • La 3 noiembrie 
1891 au fost alocate fonduri pentru reconstruirea localului şcolar, inclusiv 
construirea unei săli de gimnastică, lucrările începând în vacanţa de vară a anului 
1892, fiind finalizate în anul 1894. Sala de gimnastică a fost construită în 
continuarea corpului principal, situat pe Senkowiczgasse, proiectul fiind întocmit 

10 Ibidem, p. 170-171. 
11 Eduard Wagner, Czernowitz, în „Vom Moldauwappen zum Doppeladler. Ausgewiihlte 

Beitriige zur Geschichte der Bukowina", Band II, Festschrift zum 75. Geburtstag von Frau Dr. Paula 
Tiefenthaler, (coord.) Adolf Armbruster, herausgegeben im Auftrag der Landsmannschaft der 
Buchenlanddeutschen (Bukowina) e.V„ Augsburg, Hofmann-Verlag, 1993, p. 145. 

12 R. Wurzer, op. cit„ p. 172. 
13 Ibidem, p. 174-175. 
14 Ibidem, p. 129. 
15 Ibidem, p. 137, 174. 
16 Ibidem, p. 146, 156. 
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de către inginerul West17
• În data de 19 noiembrie 1894, de ziua onomastică a 

împărătesei Elisabeta, a fost oficiată slujba de sfinţire a localului şi a sălii de 
gimnastică 18 • În anul 1900, localul şcolar era deja neîncăpător, chestiune care a fost 
semnalată ministrului Wilhelm cavaler de Hartel, cu prilejul vizitei acestuia în 
Bucovina19

. În anul 1896, au început lucrările de introducere a iluminatului 
electric, care au fost finalizate în anul 190820

. Sala de gimnastică a fost folosită, 
totodată, ca sală de festivităţi 21 • Întreţinerea şi curăţenia localului şcolar a fost 
asigurată de personal de serviciu angajat definitiv, în lunile de iarnă fiind 
suplimentat numărul posturilor pentru o perioadă determinată22 • 

Planul de învăţământ din primii ani de activitate se baza pe prevederile 
legislaţiei imperiale adoptate în anul 1805, o atenţie considerabilă fiind acordată 
limbii şi literaturii latine care, în clasele superioare, era limba de predare inclusiv 
pentru matematică. La început, limba germană nu era studiată ca disciplină aparte, 
în primele trei clase de gramatică fiind studiată în paralel cu gramatica limbii 
latine. O atenţie mai mare studierii limbii germane a fost acordată începând cu anul 
1814, când a fost emis un decret care stipula că elevii care doreau să urmeze 
cursurile învăţământului secundar trebuiau să aibă cunoştinţe temeinice de limba 
germană, ceea ce impunea studierea acestei limbi în şcolile primare23

• În anul 1817, 
a fost emis un nou decret, care specifica necesitatea ca elevii să obţină la şcoala 
primară cunoştinţele necesare de limba germană pentru a putea frecventa studiile 
gimnaziale. Aceste prevederi au întărit rolul limbii germane în învăţământul 

secundar, dar a îngrădit totodată accesul la învăţământul superior fiilor de ţărani, 
care nu aveau cunoştinţele necesare de germană. Începând cu clasa a III-a, au fost 
studiate ca discipline obligatorii ştiinţele naturii, istoria, geografia şi limba 
greacă24 • 

În perioada 1818-1819, au fost emise acte normative care au adus modificări 
asupra modului de funcţionare a gimnaziilor, valabile pentru întreaga Monarhie 
Habsburgică. Astfel, la 14 august 1818, a fost emis un ordin care prevedea 
înfiinţarea clasei a IV-a de gramatică şi la gimnaziile provinciale, iar în baza 
Decretului din 28 septembrie 1818, fiecare clasă trebuia să aibă un singur învăţător, 

17 Ibidem, p. 152, 175-176. 
18 Ibidem, p. 177. 
19 Ibidem, p. 160. 
20 Ibidem, p. 157. 
21 Ibidem, p. 201. 
22 Karl Wolf, Schulnachrichten, în „Jahresbericht des k.k. I. Staatsgymnasiums in Czemowitz", 

veroffentlicht am Schlusse des Schuljahres 1908/1909, von Karl Wolf, k.k. Direktor, 1909, p. 39 
(în continuare se va cita: ,,Jahresbericht des k.k. I. Staatsgymnasiums in Czemowitz", I 908/1909). 

23 Rudolf Wagner, Das deutsch-europăische Schulwesen in der Bukowina, în ,,Deutsche 
Schulen im Ausland", Peter Nasarki (coord.), Band 2. Erlebnisse. Erfahrungen. Erinnerungen, 
Berlin/Bonn, Westkreuz-Verlag, I 989, p. 245. 

24 Constantin Ungureanu, Gimnaziul gennan din Cernăuţi (1808-1918), în „«Glasul Bucovinei». 
Revistă trimestrială de istorie şi cultură", anul XV, nr. 59, nr. 3, 2008, p. 53-54. 
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care să predea toate obiectele de studiu. La 20 septembrie 1819 a fost modificată 
programa şcolară pentru toate gimnaziile, fiind desfiinţată disciplina ştiinţele naturii, 
lecţiile de algebră fiind transferate din clasele de gramatică la cele umaniste, urmând 
ca acestea să fie studiate în limba latină25 . În acest context, începând cu anul 1819, la 
Gimnaziul din Cernăuţi s-au studiat următoarele discipline: limbile latină şi greacă, 
istoria, geografia, matematica şi religia, în total 18 ore pentru fiecare clasă26 . În 
perioada 1814-1849, a funcţionat pe lângă gimnaziu şi Institutul de Filosofie de doi 
ani, care se mai numea liceu (Lyzeum); primul an de curs al acestui institut trebuia să 
fie deschis începând cu anul şcolar 1813/1814, însă Comisia Aulică de Studii a emis, 
la 27 august 1813, decretul de amânare a deschiderii acestuia, din lipsă de personal 
didactic. Totuşi, cursul a fost început în anul 1813 ca un curs privat, elevii neprimind 
diplome şi fiind obligaţi să susţină examen pentru a fi admişi în anul II. La Institutul 
de Filosofie au fost predate disciplinele: filosofia teoretică, filosofia greacă, filosofia 
practică, logica, metafizica, psihologia, matematica, istoria universală, fizica, 
matematica aplicată şi religia27

• 

O autonomie mai mare a fost acordată institutelor de învăţământ secundare şi 
superioare prin Ordinul ministerial din 6 aprilie 1848, urmând ca acestea să fie 
conduse nemijlocit de către personalul didactic al instituţiei respective, fiind 
desfiinţată funcţia de director administrativ. Prin Ordinul ministerial din 10 mai 
1848, cursul de filosofie de doi ani a fost unit cu gimnaziul, care a devenit o şcoală 
secundară cu 8 clase, având două cursuri: inferior (numit şi şcoala latină) şi 

superior (numit şi liceu). 
În contextul reorganizării gimnaziilor în întreg imperiul, Gimnaziul din 

Cernăuţi a fost transformat, prin Hotărârea imperială din 22 iulie 1849, într-unul cu 
opt clase, programa şcolară fiind modificată în conformitate cu planul provizoriu 
de învăţământ, aprobat prin Ordinul ministerial nr. 53 78 din 26 iulie 184928 şi a 
fost introdus, totodată, examenul de maturitate29

. 

Începând cu anul şcolar 1848/1849, a fost înfiinţată, prin Rezoluţia imperială 
din 20 decembrie 184830

, Catedra de limba şi literatura română în cadrul 
Gimnaziului Superior de Stat din Cernăuţi. La această catedră a fost desemnat 
profesor suplinitor, la 22 februarie 1849, Aron Pumnul, fost profesor de filosofie la 
liceul din Blaj şi redactor la ziarul bilingv „Bucovina". În baza raportului întocmit 
de ministrul Cultelor şi Instrucţiunii, contele Leo Thun, la 19 februarie 1850, Aron 
Pumnul a fost numit prin Rezoluţia imperială din 27 februarie 1850 profesor titular, 
întrucât acesta „a demonstrat că ştie limba germană şi limba română prin claritatea 

25 Ibidem, p. 54. 
26 Ibidem, p. 55. 
27 R. Wurzer, op. cit., p. 75. 
28 Ibidem, p. 82. 
29 Rudolf Wagner, Das multinationale osterreichische ... , p. 19. 
30 Iorgu G. Toma, Şcoala Română, Suceava, Editura şi Tipografia Societăţii „Şcoala Română", 

1909, p. 17. 
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accentului şi prin uşurinţa exprimării; posedă cunoştinţe desăvârşite de limba şi 
literatura română" şi că, deşi „este devotat cu entuziasm cauzei românilor are totuşi 
în relaţiile politice un caracter cu totul curat"31

• Pentru noua catedră au fost alocate 
cinci ore pe săptămână pentru clasele superioare, însă Aron Pumnul a consimţit 
pentru suplimentarea acestora, ajungându-se la un număr de 11 ore pe săptămână, 
predarea fiind extinsă astfel şi la clasele inferioare. La aceste cursuri au participat 
atât elevi români, cât şi elevi de alte etnii. Înfiinţarea Catedrei de limba şi literatura 
română la Gimnaziul Superior din Cernăuţi a reprezentant un moment important 
pentru cetăţenii de etnie română, deoarece a fost introdus studiul limbii române, ca 
„unică limbă a ţării, recunoscută ca atare pe atuncia, ca absolut obligatorie pentru 
toţi studenţii, fără deosebire de naţionalitate"32 , aceasta fiind „sufletul naţiunii, 
mijlocul dezvoltării acesteia"33. În anul 1864, cursul de limba română a fost separat 
în funcţie de etnie, constituindu-se două grupe: una pentru elevii români şi alta 
pentru elevii de altă etnie34. 

Elevii de etnie ruteană au avut posibilitatea, începând cu anul şcolar 

1854/1855, să studieze limba ruteană la acest gimnaziu, ca disciplină relativ
obligatorie35. 

Programele şcolare ale gimnaziului au fost întocmite în conformitate cu 
prevederile Ordinelor ministeriale nr. 1 182 din 5 februarie 185636, nr. 1 O 128 din 
26 mai 188437, nr. 11 662 din 29 martie 190938 şi nr. 2 849 din 19 martie 191039. 

Limba de predare a institutului a fost germana, limbile română şi ruteană 

fiind utilizate pentru predarea obiectelor de studiu: religia greco-orientală, limba 

31 Serviciul Arhive Naţionale Istorice Centrale (în continuare se va cita: S.A.N.I.C.), fond 
Guvernământul cezaro-crăiesc al Bucovinei. Ministernl Cultelor şi lnstrncţiunii, mapa XXXII, dosar 
nr. 5, f. 9-1 I. 

32 Ştefan Purici, Statutul limbii române În Bucovina între anii 1775-1861, în „Glasul Bucovinei", 
anul I, nr. 4, 1994, p. 5. 

33 A. H., Catedra pentrn limba şi literatura română În Cernăuţi, în „«Bucovina». Gazetă 
românească pentru politică, religie şi literatură. Romanische Zeitung fiir Politik, Kirche und Literatur'', 
nr. 12, 24 decembrie/5 ianuarie 1848, p. 81; Un cuvânt serios despre cauza şcoalelor În Bucovina, în 
„«Bucovina». Gazetă românească pentru politică, religie şi literatură. Romanische Zeitung fiir Politik, 
Kirche und Literatur", nr. 22, 22 iulie/3 august 1849, p. 118. 

34 R. Wurzer, op. cit., p. 132. 
35 Ibidem, p. I 05; Bac1rn CiMOBH'i, YKpaiilcbKe wKillHUIJmBo Ha EyKoeuHi, fără editură, fără 

localitate, 1932, p. 25. 
36 R. Wurzer, op. cit., p. 87; vezi Anexa nr. I. 
37 Ibidem, p. I 50-151; vezi Anexa nr. 2. 
38 Karl Wolf, Schulnachrichten, în „Jahresbericht des k.k. I. Staatsgymnasiums în Czemowitz", 

veroffentlicht am Schlusse des Schuljahres 1909/1910 von Karl Wolf, k.k. Direktor, 1910, p. 54-55 
(în continuare se va cita: „Jahresbericht des k.k. I. Staatsgymnasiums in Czemowitz", I 9091191 O); 
idem, Schulnachrichten, în „Jahresbericht des k.k. I. Staatsgymnasiums in Czemowitz", veroffentlicht 
am Schlusse des Schuljahres 1910/1911 von Karl Wolf, k.k. Direktor, 1911, p. 46 (în continuare se va 
cita: „Jahresbericht des k.k. I. Staatsgymnasiums în Czemowitz", 1910/1911); vezi Anexa nr. 3. 

39 „Jahresbericht des k.k. I. Staatsgymnasiums în Czemowitz", 1909/19 I O, p. 93. 
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romana, respectiv ruteană şi limba latină studiată la clasele paralele române, 
respectiv rutene40

. 

În conformitate cu prevederile Ordinului ministerial nr. 11 218 din 8 august 
1859, prin care s-a reglementat utilizarea limbilor oficiale ale fiecărei provincii ca 
limbă de predare la gimnaziile de stat, a fost emis Ordinul ministerial nr. 1 O 296 
din 23 iulie 1860, prin care s-a dispus utilizarea limbii române, respectiv rutene, 
pentru disciplinele religia greco-orientală şi greco-catolică41 • 

Ca discipline relativ-obligatorii au fost studiate: limbile română şi ruteană, 
precum şi lecturile din autorii clericali şreci de către elevii care doreau să 
frecventeze cursurile Facultăţii de Teologie4 

• 

Printre disciplinele facultative studiate de către elevii institutului se regăseau: 
caligrafia, pedagogia, economia (agricultura), limba română, limba ruteană, limba 
poloneză, limba franceză, limba engleză, limba italiană, limba armeană (începând 
cu anul şcolar 1910/1911 ), muzica, muzica bisericească romano-catolică, greco
orientală şi greco-catolică, desenul, gimnastica (începând cu anul şcolar 

1858/1859), desenul tehnic, stenografia, geometria descriptivă, pictura şi 

modelajul43
• Gimnastica a fost introdusă ca disciplină obligatorie începând cu anul 

şcolar 1895/ 1896 la primele clase de studiu şi începând cu anul şcolar 1897 /1898 la 
toate clasele, în conformitate cu prevederile Ordinului ministerial nr. 17 261 ex 
1896 din 12 februarie 1897, fiind prevăzut un număr de două ore pe săptămână44 . 
Limbile română şi ruteană au fost introduse ca discipline facultative ulterior 
separării claselor române şi rutene, în anul 1903, respectiv 190745

. 

În prima jumătate a secolului al XIX-iea, conducerea gimnaziului a fost 
asigurată de către directorii: Alois cavaler de Stutterheim, Valentin Rolny, 
Johann Nepomuk Glatz, Stanislaus Zborowski, Anton Kral, dr. Josef W. 
Nahlowsky şi dr. Anton Kahlert46

. În momentul obţinerii autonomiei şi a 
statutului de Ducat autonom al Bucovinei, în anul 1861, la conducerea gimnaziu
lui se afla Stephan Wolf (1859-1887) care, în baza Ordinului ministerial 
nr. 4 875/260 din 28 martie 1859, a fost numit prin Rezoluţia imperială din 
23 martie 1859, director la acest institut47

. Născut în 12 august 1823, la SchOnstein, 

40 „Jahresbericht des k.k. I. Staatsgymnasiums in Czemowitz'', 1908/1909, p. 41. 
41 R. Wurzer,op. cit.,p. 111-112. 
42 Ibidem, p. 150-151. 
43 Ibidem, p. 92, 258-263; ,,Jahresbericht des k.k. I. Staatsgymnasiums in Czemowitz" 1908/1909, 

p. 40-41; „Jahresbericht des k.k. I. Staatsgyrnnasiums in Czemowitz" 1910/1911, p. 87; Karl Wolf, 
Schulnachrichten, în: „Jahresbericht des k.k. I. Staatsgymnasiums in Czemowitz'', veroffentlicht am 
Schlusse des Schuljahres 1912/1913 von Karl Wolf, k.k. Direktor, 1913, p. 62 (în continuare se va 
cita: „Jahresbericht des k.k. I. Staatsgyrnnasiums in Czemowitz", 1912/1913). 

44 R. Wurzer, op. cit., p. 164; ,,Jahresbericht des k.k. I. Staatsgyrnnasiums in Czemowitz'', 1908/1909, 
p. 40. 

45 „Jahresbericht des k.k. I. Staatsgyrnnasiums in Czemowitz", 1908/1909, p. 40. 
46 R. Wurzer, op. cit., p. 215-222; Rudolf Wagner, Das multinationale osterreichische ... , p. 23, 

26-27. 
47 S.A.N.I.C., fond Guvernământul cezaro-crăiesc al Bucovinei. Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii, 

mapa XXXII, dosar nr. 4, f. 50-59. 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Moravia, Wolf a absolvit studiile gimnaziale la Troppau, urmând cursurile de 
ştiinţe p~litico-juridice, pedagogice şi de filologie clasică la Universitatea din 
Olmi.itz. In anul 1851, a obţinut calificarea ca învăţător pentru limbi clasice48

. 

Acesta a desfăşurat o bogată activitate literară, a fost membru al Consiliului local şi 
al Consiliului Şcolar al Ţării, iar în anul 1865 a înfiinţat Asociaţia de Gimnastică, 
cu sprijinul Consiliului local Cernăuţi. A fost membru fondator al Asociaţiei pentru 
Răspândirea Formării Ştiinţifice în Bucovina şi al Filialei din Bucovina a 
Asociaţiei Generale de Limba Germană şi a elaborat două manuale şcolare pentru 
disciplina limba latină pentru clasele I şi a II-a49

• 

Stephan W olf a susţinut iniţiativa de înfiinţare, în anul 1860, a Gimnaziului 
Inferior Greco-Oriental la Suceava, argumentând că absolvenţii cursului inferior al 
Gimnaziului din Suceava urmau să continue cursul superior la Gimnaziul din 
Cernăuţi şi astfel nu s-ar fi generat o scădere a frecvenţei şcolare50• De asemenea, 
în anii 1880 şi 1885, a sprijinit demersul Consiliului local din Cernăuţi, de 
înfiinţare a unui gimnaziu inferior de stat în localitate, datorită numărului mare de 
elevi existent la institutul pe care îl conducea, însă această cerere nu a fost 
aprobată, considerându-se că nu era absolut necesară. Abia în anul 1887 i-a fost 
solicitat directorului W olf, de către Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii, un punct de 
vedere referitor la înfiinţarea unui gimnaziu la Coţmani şi argumentaţia necesară, 
care ar fi putut susţine ideea reducerii numărului elevilor51

• 

În perioada 26 septembrie - 1 octombrie 1870, directorul Stephan Wolf a 
participat, împreună cu inspectorul şcolar general dr. J. Marek (discipline umane) şi 
profesorul dr. Wilhelm Vyslouzil (discipline reale), la lucrările Comisiei de anchetă 
de la Viena, privind reformarea învăţământului gimnazial 52

• 

Pentru rezultate bune obţinute în activitate, directorul Wolf a primit, în anul 
1874, titlul de consilier şcolar şi în anul 1887, cu prilejul pensionării şi împlinirii a 
28 de ani de activitate la acest gimnaziu, decoraţia Crucea în grad de cavaler a 
ordinului Franz Josef3

• 

Despre directorul Stephan Wolf, Romuald Wurzer menţiona că era prietenos, 
agil şi vioi şi că „a reuşit în ciuda mişcărilor politice, în ciuda polonizării 

institutelor din Galiţia, în ciuda maghiarizării în ţările vecine ungare, să păstreze 
sarcina de bază, adică să fie paznic şi protector al culturii germane în estul 
monarhiei, având o atitudine înţeleaptă în concesiile faţă de dorinţele diferitelor 
naţiuni şi confesiuni ale ţării"54 . 

În baza raportului ministrului Paul Gautsch de Frankenthurn, Christof Wiirfl 
a fost desemnat, prin Rezoluţia imperială din IO septembrie 1887, director la 

48 Ibidem, f. 75-76. 
49 R. Wurzer, op. cit., p. 117. 
50 Ibidem, p. 113. 
51 Ibidem, p. 139. 
52 Ibidem, p. 121. 
53 Ibidem, p. 218-219. 
54 Ibidem, p. 144. 
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Gimnaziul din Cernăuţi55 • Wilrfl, născut în 18 februarie 1850, la Hradzen, Boemia, 
a absolvit Facultatea de Filosofie din cadrul Universităţii din Viena şi a obţinut 
calificarea ca învăţător pentru disciplinele: geografie, istorie şi limba germană, 
publicând numeroase articole ştiinţifice în anuarele şi revistele de specialitate. În 
perioada directoratului lui Wilrfl, a fost acordată o atenţie deosebită pentru 
asigurarea unor condiţii corespunzătoare igienico-sanitare, fiind renovat localul 
şcolar. În sălile de curs au fost expuse tablouri, biblioteca elevilor a fost separată de 
cea a profesorilor şi au fost achiziţionate noi lucrări pentru bibliotecă56 • 

Romuald Wurzer îl caracteriza pe directorul Wilrfl, ca fiind o fire energică, 
severă, cu un acut simţ al responsabilităţii, contribuind la creşterea prestigiului 
institutului57

. Acesta a coordonat activitatea gimnaziului până în anul 1893, când a 
fost numit în funcţia de director al Gimnaziului de Stat din Linz58

. 

Conducerea gimnaziului a fost preluată de către Karl Tumlirz, numit în baza 
Hotărârii imperiale din 6 iulie 189259

. Născut în 24 martie 1854, la Moldau pe 
Teplitz (Boemia), acesta a absolvit cursurile gimnaziale la Eger şi Praga-Neustadt şi 
cele ale Universităţii din Praga. În anul 1877, a obţinut calificarea ca învăţător pentru 
filologie clasică pentru gimnaziul superior şi în anul 1880 pentru limba germană curs 
superior. În perioada 1886--1892, acesta a fost redactor şi redactor-şef la revista 
„Mittelschule". A desfăşurat o bogată activitate ştiinţifică, elaborând lucrări de 
gramatică a limbii germane pentru gimnazii, scriind poezii şi publicând numeroase 
articole de specialitate60

. Prin Rezoluţia imperială din 20 septembrie 1894, acesta a 
fost numit inspector şcolar general în Bucovina, la conducerea gimnaziului fiind 
desemnat interimar profesorul Gabriel de Mor (octombrie 1894 - februarie 1895)61

• 

În baza raportului ministrului Stanislaus cavaler de Madeyski, Heinrich 
Klauser a fost numit, prin Rezoluţia imperială din 27 ianuarie 1895, director la 
acest gimnaziu62

• Klauser, născut la 20 august 1838, la Siret, Bucovina, a urmat 
cursurile Gimnaziului din Cernăuţi şi ale Facultăţii de Filosofie din cadrul 
universităţilor din Lemberg şi Viena. A fost inspector şcolar în districtul Siret şi 
director al Gimnaziului din Rădăuţi (1883-1894 ). Pentru merite deosebite în 
activitate a primit, în anul 1888, titlul de consilier şcolar şi, în anul 1898, cu prilejul 
aniversării a 50 de ani de domnie a împăratului Franz Josef, titlul de consilier 
guvernamental63

. 

55 S.A.N.I.C., fond Guvernământul cezaro-crăiesc al Bucovinei. Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii, 
mapa XXXII, dosar nr. 4, f. 78-80. 

56 R. Wurzer, op. cit., p. 145, 147. 
57 Ibidem, p. 149. 
58 Ibidem, p. 219. 
59 Ibidem, p. 220. 
60 Ibidem. 
61 Ibidem, p. 155. 
62 S.A.N.I.C., fond Guvernământu/ cezaro-crăiesc al Bucovinei. Ministerul Cultelor şi Instruc

ţiunii, mapa XXXII, dosar nr. 4, f. 96--99. 
63 R. Wurzer, op. cit., p. 220-222. 
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După pensionarea directorului Klauser în anul 1909, în baza raportului 
ministrului Karl conte Stilrgkh, din 3 aprilie 1909, Karl Wolf a fost desemnat, prin 
Rezoluţia imperială din 28 aprilie 1909, director la acest gimnaziu64

. Născut în anul 
1855, Wolf a urmat cursurile Facultăţii de Filosofie din cadrul universităţilor 

Innsbruck, Viena şi Cernăuţi şi a obţinut, în anul 1879, calificarea de învăţător 
pentru filologie clasică. A activat ca profesor la Gimnaziul din Rădăuţi din anul 
1877 până în anul 1890, când a fost numit profesor la Gimnaziul de Stat I Cernăuţi. 
Pentru merite deosebite în activitate a fost numit, la 1 februarie 1912, membru al 
Consiliului Şcolar al Ţării65 şi la 7 ianuarie 1914 i-a fost acordat titlul de consilier 
guvernamental66

. 

În perioada 1897-1914, în baza Ordinului ministerial nr. 3839 din 
15 februarie 1896, directorii acestui gimnaziu au fost degrevaţi de atribuţiile 

administrative şi de cancelarie, acestea fiind îndeplinite de către secretarul 
directorului. Această funcţie a fost asigurată de către suplinitorul Franz Papak 
( 1897-1899), profesorul dr. Anton Pawlitschek ( 1899-1902) şi profesorul 
Romuald Wurzer (1902-1914)67

• 

În primii ani, gimnaziul s-a confruntat cu o lipsă de cadre didactice calificate. 
Activitatea didactică a fost efectuată de către învăţători, care aveau în atribuţii 

predarea tuturor disciplinelor la orice clasă68 . Reorganizarea gimnaziului în anul 
1849 şi introducerea, prin Ordinul ministerial nr. 5 880 din 30 august 1849, a 
examenului de calificare pentru învăţătorii de gimnaziu, au constituit începutul 
reformei privind asigurarea de personal didactic calificat69

. Cerinţele dificile pentru 
calificarea personalului didactic, reglementate prin Ordinul ministerial din 
6 octombrie 1870, au determinat în perioada 1870-1880 un deficit de cadre 
didactice calificate şi, implicit, o creştere a numărului suplinitorilor, întrucât un 
suplinitor nu avea voie să profeseze mai mult de un an la aceeaşi şcoală, ceea ce a 
afectat procesul de învăţământ. La aceasta a contribuit şi numărul mare de cazuri 

64 S.A.N.I.C., fond Guvernământul cezaro-crăiesc al Bucovinei. Ministerul Cultelor şi Instruc
ţiunii, mapa XXXII, dosar nr. 4, f. 152-154. 

65 Karl Wolf, Schulnachrichten, în „Jahresbericht des k.k. I. Staatsgymnasiums in Czemowitz", 
veroffentlicht am Schlusse des Schuljahres 1913/1914 von Regierungsrat Karl Wolf, k.k. Direktor, 
1914, p. 69 (în continuare se va cita „Jahresbericht des k.k. I. Staatsgymnasiums in Czemowitz", 
1913/1914). 

66 Karl Wolf, Schulnachrichten, în „Jahresbericht des k.k. I. Staatsgymnasiums in 
Czemowitz", veroffentlicht am Schlusse des Schuljahres 1911/1912 von Karl Wolf, k.k. Direktor, 
1912, p. 69 (în continuare se va cita: „Jahresbericht des k.k. I. Staatsgymnasiums in Czemowitz'', 
1911/1912). 

67 R. Wurzer, op. cit., p. 160. 
68 Constantin Ungureanu, op. cit., p. 53-54. 
69 http://alex.onb.ac.at, Erlass des Ministers for Cultus und Unterricht vom 30. August 1849, 

womit das in Folge Allerhăchster EntschliejJung vom 23. August 1849 genehmigte provisorische 
Gesetz iiber die Priifung der Candidaten des Gymnasiallehramtes, sammt den hierauf beziiglichen 
Allerhăchst genehmigten Ubergangsbestimmungen mitgetheilt wird, în „Allgemeines Reichsgesetz
und Regierungsblatt filr das Kaiserthum Oesterreich", nr. 380, 1849, p. 684-699; R. Wurzer, op. cit., 
p. 82. 
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de îmbolnăvire70, însă în perioada ulterioară s-a observat o creştere a personalului 
didactic calificat71

• Odată cu înfiinţarea gimnaziilor de stat li şi III din Cernăuţi s-a 
constatat o fluctuaţie mare a personalului didactic între cele trei şcoli72 • 

Profesorii gimnaziului au fost preocupaţi de pregătirea profesională, 

desfăşurând o bogată activitate ştiinţifică, care a constat în elaborarea de manuale 
şcolare, lucrări, traducerea unor opere din clasicii greci şi publicarea de articole de 
specialitate în diverse publicaţii. Totodată, aceştia au participat la diverse conferinţe 
şi stagii de pregătire în străinătate, profesorii dr. Anton Polaschek şi dr. Alois 
Lebouton fiind beneficiari ai unor burse de studiu în Italia, Grecia şi Asia Mică73 . 

Pentru învăţământul în limba română este demnă de remarcat activitatea 
profesorilor Aron Pumnul şi I. G. Sbiera. Aron Pumnul a contribuit la emanciparea 
naţională a românilor prin cultivarea limbii şi literaturii române şi prin elaborarea 
manualelor şcolare necesare pentru această disciplină74 . Crezul fundamental al lui 
Aron Pumnul, potrivit căruia „poporul este trupul naţiunii, iar limba este sufletul ei. 
Pentru aceea, precum trupul fără suflet e mort, tot aşa e moartă şi naţiunea 

fără limbă"75 şi lipsa unor manuale şcolare în limba română (cele existente în 
Transilvania şi România neputând fi utilizate, întrucât nu îndeplineau cerinţele 
prevăzute în programa şcolară austriacă), l-au determinat pe acesta să elaboreze 
lucrarea, Lepturariu românesc cules den scriptori români, publicată în patru 
volume în perioada 1862-1865 la Viena. În această lucrare au fost cuprinse 
informaţii din literatură, istorie, geografie, biologie şi zoologie, primul volum fiind 
redactat parţial cu alfabet chirilic, iar celelalte cu alfabet latin76

. 

Romuald Wurzer nota despre gramatica şi cărţile de citire în limba română 
elaborate de către Aron Pumnul ca fiind „un monument de onoare şi trainic al 
progresului" în domeniul ştiinţei limbii române77

, iar Iorgu G. Toma sublinia faptul 
că Aron Pumnul a contribuit „ca rar altul, la deşteptarea conştiinţei naţionale a 
elevilor săi"78 • 

Având ca deviză, promovarea învăţământului în rândul românilor, profesorul 
I. G. Sbiera a contribuit la înfiinţarea în anul 1857 a Bibliotecii gimnaziştilor români 
din Cernăuţi79 • În anul 1866, autorităţile imperiale nu i-au permis participarea la o 

70 R. Wurzer, op. cit., p. 97, 116-118. 
71 Ibidem, p. 125, 135. 
72 Ibidem, p. 163. 
73 Ibidem, p. 154-155; Mag. Ekkehart Lebouton, Dr. Alois Lebouton. 27.4.I88I-26.4.I936. 

Erinnerungen an meinen Vater, în „Kaindl-Archiv. Mitteilungen der Raimund Friedrich Kaindl 
Gesellschaft", Heft 7, 1989, p. 42. 

74 Constantin Ungureanu, op. cit., p. 61. 
75 Gheorghe Moldoveanu, Aron Pumnul - profesor la Cernăuţi, în „Glasul Bucovinei", anul Xlll, 

nr. 3, 2006, p. 137. 
76 Constantin Ungureanu, op. cit., p. 62-63. 
77 R. Wurzer, op. cit., p. 227. 
78 Iorgu G. Toma, op. cit., p. 17. 
79 D. Vatamaniuc, Aron Pumnul şi Biblioteca gimnaziştilor din Cernăuţi, în „Analele Bucovinei", 

anul IV, nr. I, 1997, p. 17. 
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conferinţă organizată la Bucureşti, pentru că se considera că era vizată o activitate 
politică, nu una ştiinţifică80 • 

De asemenea, trebuie evidenţiată contribuţia pe care a avut profesorul acestui 
gimnaziu, Adolf Ficker, pentru înfiinţarea, în anul 1850, a Bibliotecii Ţării din 
Bucovina81

• De remarcat este activitatea profesorului Romuald Wurzer, care a 
publicat numeroase articole şi un istoric al gimnaziului cu prilejul aniversării a 
100 de ani de existenţă82 . Pentru merite deosebite în activitate, profesorilor 
Romuald Wurzer şi dr. Hermann Rump le-a fost acordată decoraţia Crucea în grad 
de cavaler a Ordinului Franz Josef13

• 

Printre profesorii demni de remarcat ai acestui gimnaziu se regăsesc: 

dr. Wilhelm Vyslouzil (viitor inspector şcolar general), Ernst Rudolf Neubauer 
(istoric, geograf, poet, director al Gimnaziului de Stat din Rădăuţi), Johann 
Limberger (director al Gimnaziului Greco-Oriental Suceava), I. G. Sbiera (profesor 
la catedra de limba română din cadrul Universităţii Cernăuţi), Adalbert de Mikulicz 
(consilier şcolar), Gabriel cavaler de Mor zu Sonegg şi Morberg (director al 
Gimnaziului Rădăuţi), Johann Degn (cel care a elaborat planul de învăţământ 
pentru liceele de fete în anul 1900), dr. Josef Frank (director al Liceului de Fete 
Orăşenesc Cernăuţi), Kornel Kozak (director al Gimnaziului de Stat II Cernăuţi), 
Theodor Bujor (director al Gimnaziului de Stat III Cernăuţi), dr. Alfred Pawlitschek 
(inspector şcolar general), Wenzel Resl (scriitor), Romuald Wurzer (istoric), 
Dimitrie Onciul (istoric) şi Ion Nistor (istoric)84

• 

Pentru încurajarea frecventării acestui gimnaziu, ca urmare a deciziei 
corpului didactic din şedinţa din 4 octombrie 1852, a fost înfiinţată în anul 1854 
Asociaţia de ajutorare a elevilor săraci şi sârguincioşi de la Gimnaziului de Stat 
Cernăuţi, care, prin Hotărârea imperială din 20 decembrie 1855, a fost denumită 
Asociaţia ,,Împăratul Franz Joseph"85

• La colectarea fondurilor necesare acestei 
asociaţii au contribuit şi elevii gimnaziului, care la 20 ianuarie 1909, au jucat pe 
scena teatrului din oraş piesa „Antigona" de Sofocle şi au organizat concerte de 
muzică în sălile Societăţii de Muzică şi ale Casei Germanilor din Cernăuţi. De 
asemenea, Asociaţia de Muzică din Cernăuţi a organizat, în anul 1911, un concert 
caritabil, banii strânşi fiind donaţi Asociaţiei ,,Împăratul Franz Josef'86

. 

80 S.A.N.J.C„ fond Guvernământul cezaro-crăiesc al Bucovinei. Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii, 
mapa XXXII, dosar nr. 5, f. 88-108. 

81 150 Jahrfeier des Czernowitzer Gymnasiums ... , p. 4. 
82 ,,Jahresbericht desk. k. I. Staatsgyrnnasiums in Czemowitz'', 1908/1909, p. 89-90; ,,Jahresbericht 

desk. k. I. Staatsgymnasiums in Czemowitz", 1909/ 191 O, p. 99; R. Wurzer, op. cit„ 286 p. 
83 S.A.N.I.C„ fond Guvernământul cezaro-crăiesc al Bucovinei. Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii, 

mapa XL VI, dosar nr. 7, f. 36--41; Galina Czeban, Elrnar Lechner ( coord. ), op. cit„ p. 17. 
84 R. Wurzer, op. cit„ p. 230-245. 
85 S.A.N.l.C„ fond Guvernământul cezaro-crăiesc al Bucovinei. Ministerul de Interne, mapa 5, 

dosar nr. I, f. 1-3. 
86 ,,Jahresbericht des k. k. I. Staatsgymnasiums in Czemowitz", 1908/1909, p. 89; „Jahresbericht 

des k. k. I. Staatsgymnasiums in Czemowitz", 1910/1911, p. 87-88; „Jahresbericht des k. k. I. 
Staatsgymnasiums in Czemowitz, 1912/1913, p. 94. 
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Prin Ordinul ministerial nr. 38 737 din 22 septembrie 1908, a fost aprobată 
acordarea unei subvenţii de 1 OOO de coroane pentru înfiinţarea unei cantine pentru 
elevii săraci ai acestui gimnaziu87

• Cu prilejul aniversării centenarului gimnaziului, 
a fost constituit în anul 1908, la iniţiativa unor foşti elevi ai gimnaziului, Fondul 
jubiliar de ajutorare a bolnavilor de la Gimnaziul de Stat I Cernăuţi, al cărui 

preşedinte a fost directorul institutului. Ajutoarele erau acordate elevilor bolnavi, 
precum şi elevilor săraci şi bravi, care aveau nevoie de recreere, indiferent de etnie 
şi confesiune. În cazul în care gimnaziul nu mai avea un caracter interconfesional, 
administrarea Fondului urma să fie făcută de către Guvernământul Bucovinei88

• 

Elevii cu o situaţie financiară precară, dar care obţineau rezultate şcolare bune, au 
beneficiat de scutirea parţială sau totală a taxei de şcolarizare89, iar elevii de confesiune 
romano-catolică au întreprins călătorii în Italia, care aveau drept scop nu numai 
recreerea, ci şi asimilarea de cunoştinţe şi dezvoltarea spirituală90 • Totodată, elevii au 
contribuit la dotarea cabinetului de arheologie prin colecţionarea de monede91

• 

La acest gimnaziu au fost organizate anual serbări cu ocazia zilei onomastice a 
împăratului Franz Josef ( 4 octombrie) şi a împărătesei Elisabeth (19 noiembrie), a 
zilei de naştere a împăratului (18 august), precum şi unele manifestări ocazionale. În 
acest sens, au fost organizate serbări cu prilejul vizitei împăratului Franz Josefîn anul 
1880 şi a prinţului moştenitor, arhiducele Rudolf în anul 1887, cu ocazia unor 
momente aniversare (600 de ani de dinastie habsburgică - 1883; 40 de ani de domnie 
a împăratului - 1888; 50 de ani de domnie a împăratului - 1898) şi comemorative a 
unor muzicieni, poeţi şi scriitori austrieci, germani, români şi ruteni (Mozart, Franz 
Grillparzer, Goethe, Schiller, Szewczenko, Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri). La 
aceste serbări, elevii recitau poezii în limbile greacă, latină, germană, română, 

ruteană, polonă şi franceză, iar cei care făceau parte din corul şcolii interpretau 
diverse cântece92

. Profesorii şi elevii gimnaziului au participat la evenimente de 
sfinţire a bisericilor, de numire a guvernatorilor şi mitropoliţilor Bucovinei şi la 
înmormântări ale unor foşti directori ai şcolilor secundare din Cernăuţi93 • 

Cu prilejul aniversării a 100 de ani de funcţionare a Gimnaziului de Stat 
Cernăuţi, a fost organizată, în data de 28 octombrie 1908, o serbare la care au 
participat guvernatorul Bucovinei, dr. Oktavian cavaler de Regner-Bleyleben, 
căpitanul ţării George baron Vasilco, primarul oraşului, baronul de Fiirth, rectorul 
Universităţii, dr. Karl Zelinka şi arhiepiscopul Vladimir Repta94

. 

87 S.A.N.l.C., fond Guvernământul cezaro-crăiesc al Bucovinei. Ministernl Cultelor şi Instrncţiunii, 
mapa XXXII, dosar nr. 14, f. 1-2. 

88 „Jahresbericht desk. k. I. Staatsgyrnnasiums în Czernowitz", 1910/1911, p. 68. 
89 „Jahresbericht desk. k. I. Staatsgyrnnasiums în Czernowitz", 1909/1910, p. 112. 
90 Galina Czeban, Elmar Lechner (coord.), op. cit., p. 18; ,,.Jahresbericht desk. k. I. Staatsgyrnnasiums 

în Czernowitz, 1913/1914, p. 66--67. 
91 R. Wurzer, op. cit., p. 155. 
92 Galina Czeban, Elmar Lechner (coord.), op. cit., p. 17-18. 
93 Ibidem, p. 15-17; R. Wurzer, op. cit., p. 182-206; ,,Jahresbericht desk. k. I. Staatsgyrnnasiums 

in Czernowitz", 1909/1910, p. 94-95. 
94 „Jahresbericht desk. k. I. Staatsgymnasiums in Czernowitz", 1908/1909, p. 76-88. 
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În conformitate cu prevederile Ordinului ministerial nr. 19 097 din 15 septembrie 
1890, elevii institutului au practicat, în zilele de miercuri şi sâmbătă, diverse 
activităţi sportiv-recreative, precum: înotul, patinajul sau mersul pe bicicletă şi au 
efectuat trasee montane şi excursii în diferite oraşe ale Bucovinei95

. Începând cu 
anul şcolar 1910/1911, elevii claselor a VII-a şi a VIII-a au frecventat, în 
conformitate cu prevederile Ordinului Consiliului Şcolar al Ţării nr. 1 O 850 din 
17 august 191 O cursul facultativ exerciţii de tragere, sub coordonarea ofiţerilor de 
armată şi a profesorilor de gimnastică ai gimnaziului96

• 

Elevii gimnaziului au beneficiat de consultaţii şi tratament acordate de către 
medicii din oraş şi începând cu anul şcolar 1902/1903 de către medicii şcolari dr. 
Michael Lewicki97

, dr. Moritz Anton Rudnik98 şi dr. Adolf Wolt99
. De semnalat 

este faptul că în perioada 1887-1892 au fost înregistrate cazuri de difterie la elevi, 
care au determinat decesul acestora 100

• 

Elevii acestui gimnaziu s-au implicat în acţiunile de solidaritate şi 

emancipare naţională. Elevii claselor superioare ai gimnaziului şi ai Şcolii Reale 
din Cernăuţi au hotărât în mai 1866 constituirea unui corp de voluntari sub 
coordonarea profesorului Ernst Rudolf Neubauer, participant la evenimentele de la 
1848. Această iniţiativă a fost adusă la cunoştinţa directorului gimnaziului, 
profesorul Stefan Wolf şi a guvernatorului Bucovinei, Franz baron de Myrbach -
Rheinfeld, în vederea aprobării constituirii acestui grup. Directorul gimnaziului a 
apreciat devotamentul elevilor care s-au înscris în acest grup, însă a criticat acest 
act realizat ca urmare a influenţei profesorului Neubauer, întrucât elevii ar fi putut 
renunţa la şcoală înainte de finalizarea studiilor. De altfel, guvernatorul şi-a 

exprimat mulţumirea şi recunoaşterea faţă de devotamentul faţă de ţară al acestor 
elevi, însă a subliniat necesitatea continuării studiilor, întrucât situaţia de pe 
câmpul de luptă nu impunea participarea de voluntari 101 dar, cu toate acestea, cinci 
elevi s-au înrolat ca voluntari în armată 102 • 

95 R. Wurzer, op. cit., p. 152; „Jahresbericht des k. k. I. Staatsgymnasiums in Czernowitz", 
1908/1909,p. 68-69. 

96 „Jahresbericht des k. k. I. Staatsgymnasiums in Czernowitz", 1910/1911, p. 75-77; 
„Jahresbericht des k. k. I. Staatsgymnasiums in Czernowitz", 1911/1912, p. 61-65; „Jahresbericht des 
k. k. I. Staatsgymnasiums in Czemowitz", 1912/1913, p. 87-91; ,,Jahresbericht desk. k. I. Staatsgymnasiums 
in Czernowitz", 1913/1914, p. 64-65. 

97 S.A.N.1.C., fond Guvernământul cezaro-crăiesc al Bucovinei. Ministerul Cultelor şi 
Instrucţiunii, mapa XXXII, dosar nr. 1, f. 79. 

98 „Jahresbericht desk. k. I. Staatsgymnasiums in Czernowitz", 1908/1909, p. 68. 
99 S.A.N.I.C., fond Guvernământul cezaro-crăiesc al Bucovinei. Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii, 

mapa XXXVI, dosar nr. 9, f. 1-3. 
100 R. Wurzer, op. cit., p. 139-140. 
101 Das Freiwilligenkorps der Czernowitzer Mitte/schuler im Jahre 1866 von Alfred Klug, 

Czemowitz (Aus Archiv des Deutschen Kulturvereines in der Bukowina/ Nr. 211931), în „Der 
Siidostdeutsche. Zeitung der Deutschen aus Siidosteuropa", 39. Jahrgang, nr. 12-15, Dezember 1988, p. 7. 

wi R. Wurzer, op. cit., p. 119. 
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În aprilie 1885, elevii gimnaziului au solicitat conducerii institutului să le fie 
permisă purtarea de şepci colorate, asemenea studenţilor însă, prin Ordinul Consiliul 
Şcolar al Ţării nr. 597 din 1 mai 1885, li se interzicea elevilor să poarte bonete 
colorate şi să frecventeze sediile asociaţiilor naţionale sau studenţeşti 103 . Prin Ordinul 
ministerial nr. 1 378 din 3 septembrie 1889, a fost propusă exmatricularea unui elev 
al girnpaziului, care lucra ca scrib la Asociaţia ruteană „Bucovina"104

. 

In anul 1899, 26 de elevi de la Gimnaziul Superior de Stat Cernăuţi au fost 
anchetaţi sub acuzaţia de instigaţii împotriva statului de drept prin afilierea la 
mişcarea rusofilă. Gimnaziştii se întruneau periodic în casa fiicei consilierului 
imperial, Dobrjanski, care îşi educa copiii în spiritul panslavist. În casa familiei 
Girowski, elevii participau la ore de limba şi literatura rusă şi de istorie a imperiului 
ţarist, aceştia purtând eşarfe în culorile Rusiei - alb, albastru, roşu. Familia Girowski, 
susţinătoare a politicii Imperiului Ţarist, a trecut de la confesiunea greco-catolică la 
cea greco-orientală, exemplu urmat şi de către mulţi eleviI05

. 

Iniţial, mişcarea a început prin organizarea de cursuri de limba rusă, ca formă 
de respingere a ortografiei fonetice a limbii rutene, culminând prin purtarea de 
eşarfe în culorile Rusiei. A vând în vedere propunerile corpului profesoral al 
gimnaziului, din 27 şi 29 mai 1899, şi considerându-se că această mişcare a afectat 
învăţământul rutean, disciplina şi cele mai înalte moravuri ale şcolii, convingerea 
religioasă şi simţul patriotic, Consiliul Şcolar al Ţării a hotărât, în şedinţa din 
31 mai 1899, următoarele: exmatricularea din toate şcolile secundare din Bucovina 
şi Galiţia a fiilor familiei Girowski; exmatricularea din şcolile secundare din 
localitate a altor trei elevi; interzicerea elevilor de la şcolile secundare de a efectua 
vizite în casa familiei Girowski; sancţionarea a 14 elevi prin carceră şi mustrarea 
altor şapte elevi; mustrarea elevilor care au frecventat fără permisiunea corpului 
didactic adunările Asociaţiei Sojuz, interzicerea, în viitor, de a participa la aceste 
adunări şi de a purta însemnele specifice. În conformitate cu prevederile art. 30 din 
Regulamentul de disciplină pentru şcolile secundare din Bucovina aprobat de către 
Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii la 14 iunie 1896, li s-a interzis elevilor cercetaţi 
să mai efectueze vizite la familia Girowski 106

. 

De la înfiinţarea gimnaziului s-a observat o creştere progresivă a numărului 
elevilor, o perioadă de recul constatându-se în perioada 1870-1874, în contextul 
dezvoltării ştiinţelor tehnice în Bucovina, a interesului mare pentru studierea 
limbilor fra'!ceză şi engleză şi a înfiinţării Şcolii Reale Greco-Orientale la 
Cernăuţi 107 • Insă criza economică din anul 1873 şi deschiderea Universităţii la 
Cernăuţi, cu facultăţile de drept, filosofie şi teologie au contribuit la creşterea 
frecvenţei la gimnaziu, ajungându-se ca în anul 1906 să fie limitat numărul elevilor 

103 Ibidem, p. 143. 
104 S.A.N.l.C., fond Guvernământul cezaro-crăiesc al Bucovinei. Ministerul Cultelor şi Instruc-

ţiunii, mapa XXXII, dosar nr. I O, f. 23-26. 
105 Ibidem, mapa I, dosar nr. 7, f. 24-25. 
106 Ibidem, f. 26-27. 
107 R. Wurzer, op. cit., p. 125-127. 
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nou admişi, ceea ce a determinat nemulţumirea populaţiei. Elevii evrei şi germani 
au solicitat rezolvarea acestei crize şcolare, întrucât părinţii investiseră în 
pregătirea copiilor şi le era refuzat dreptul de a se înscrie la sesiunea de admitere 
care trebuia organizată în septembrie 1906108. În raportul Consiliului Şcolar al Ţării 
nr. 9 194 din 7 octombrie 1906, înaintat Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii, se 
precizau următoarele: la sesiunea de admitere organizată în iulie 1906 au fost 
admişi 106 elevi, la care s-au adăugat 20 de elevi repetenţi, astfel încât fiecare 
secţie a clasei I avea câte 63 de elevi, iar din lipsă de spaţiu nu a mai fost 
organizată sesiunea de admitere din septembrie; procedând în mod similar şi 

conducerea Gimnaziului de Stat III din Cernăuţi, locurile pentru clasa I au fost 
ocupate în totalitate la sesiunea din iulie (89 de elevi) 109. 

La acest institut au studiat elevi de diferite etnii şi confesiuni. Astfel, dacă în 
anul şcolar 1861/1862, gimnaziul a fost frecventat, după limba maternă, de 598 elevi, 
dintre care germani (inclusiv evrei) (aproximativ 30%), ruteni (aproximativ 27%), 
români (aproximativ 23%), polonezi (aproximativ 20%), în anul şcolar 1913/1914 
erau înscrişi 901 elevi, dintre care germani (inclusiv evrei) (aproximativ 92%), 
polonezi (aproximativ 6%), români (aproximativ 1 %) şi maghiari (aproximativ 1 %). 
Cea mai mare cotă de participare, de 1 295 elevi, a fost în anul şcolar 1905/1906, în 
anii următori scăzând numărul acestora ca urmare a separării claselor româno
germane1 10. Din punct de vedere confesional, la acest gimnaziu au studiat, în anul 
şcolar 1861/1862, elevi de confesiune greco-orientală (aproximativ 40%), romano
catolică (aproximativ 27%), mozaică (aproximativ 15%), greco-catolică (aproximativ 
15%) şi armeano-catolică (aproximativ 3%), iar în anul şcolar 1913/1914 erau 
înscrişi elevi de confesiune mozaică (aproximativ 75%), romano-catolică (aproxi
mativ 16%), evanghelică (aproximativ 6%) şi greco-orientală (aproximativ 3%) 111 . 

Elevii au avut posibilitatea de documentare la biblioteca gimnaziului şi la 
Biblioteca gimnaziştilor români, la acest institut existând cabinete de fizică, 

ştiinţele naturii, arheologie, istorie-geografie şi colecţii de materiale didactice 
pentru matematică, gimnastică şi desen, precum şi colecţia de monede, care au 
contribuit la îmbunătăţirea actului didactic 112. 

Rezultatele şcolare au fost bune, fapt reflectat şi de numărul mare de elevi 
care au obţinut certificate de maturitate 113 . La prima sesiune a examenului de 
maturitate organizată în anul 1850, din 32 de elevi înscrişi au fost declaraţi admişi 

JOH Eine Schulkrise, în „Bukowinaer Rundschau", Jahrgang XXV, nr. 5172, 31. August 1906, p. 3. 
109 S.A.N.I.C„ fond Guvernământul cezaro-crăiesc al Bucovinei. Ministerul Cultelor şi Instruc

ţiunii, m~a LX, dosar nr. 18, p. 5-6. 
11 Ibidem, mapa LXX, dosar nr. 9, IO, 11, 12; R. Wurzer, op. cit„ p. 266, 270-271; cifrele au 

fost stabilite în baza datelor prezentate în tabelele cuprinzând frecvenţa elevilor, publicate în anuarele 
gimnaziului, precum şi din rapoartele de inspecţie anuale; după intrarea în vigoare a Constituţiei din 
anul 1867, evreii au fost asimilaţi de către populaţia a cărei limbă maternă era limba germană, întrucât 
aceştia nu erau recunoscuţi ca naţiune în cadrul Monarhiei habsburgice. 

111 R. Wurzer, op. cit„ p. 275. 
112 „Jahresbericht desk. k. I. Staatsgymnasiums in Czemowitz", 1912/1913, p. 69-71. 
113 R. Wurzer, op. cit„ p. 164, 277, 280-281. 
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18 elevi (o cotă de promovabilitate de aproximativ 60%) 114
, însă numărul elevilor 

care au obţinut certificate de maturitate a crescut în anii următori, ajungându-se ca 
la sesiunea organizată la sfârşitul anului şcolar 1908/1909 să fie înregistrată cea 
mai mare cotă de participare, de 126 elevi, fiind declaraţi admişi 116 elevi (o cotă 
de promovabilitate de aproximativ 92,7%) 115

• Cota medie de promovabilitate la 
examenul de maturitate în perioada 1850-1914 a fost de aproximativ 80% 116

• 

Dintre absolvenţii acestui gimnaziu s-au remarcat: căpitanul Bucovinei, 
Eudoxiu baron de Hurmuzaki, rectorul Universităţii Cernăuţi, dr. Constantin 
Tomasciuc, poetul român Mihai Eminescu, poetul ucrainean Ossip Jurij 
Fedkowicz, eseistul Karl Emil Franzos, directorul muzical al Conservatorului din 
Lemberg, Karl de Mikuli, profesorul chirurg Johannes de Mikulicz-Radecki, 
ministrul Agriculturii, baronul Alexander de Petrino, ministrul Justiţiei, baronul dr. 
Joseph von Schenk, profesorii universitari: Karl Griinerg, Julius Hatschek, Max 
Horrow, Paul Lazarus, Raimund Friedrich Kaindl, Alexander Suppan, Leo 
Trachtenberg ş.a. 117

• 

În timpul Primului Război Mondial, Cemăuţiul a fost ocupat de trei ori de 
armata rusă: 2 septembrie - 15 octombrie 1914, 27 noiembrie 1914 - februarie 
1915, 18 iunie 1916 - 2 august 1917, iar gimnaziul a funcţionat cu întreruperi. 
Mulţi profesori au emigrat ori s-au înrolat pe front, iar numărul elevilor s-a 
diminuat semnificativ 118

• Începând cu 10 iunie 1916 şi până în septembrie 1918, 
localul gimnaziului a fost întrebuinţat în scopuri militare 119

• 

Înfiinţarea primului gimnaziu de 5 clase din Bucovina, în anul 1808, a 
constituit „raza unică de soare în domeniul învăţământului" 120 şi a marcat începutul 
învăţământului secundar în Bucovina, care, cunoscând o „înflorire îmbucurătoare" 121 

în perioada următoare, a contribuit la dezvoltarea nivelului cultural al populaţiei 122 . 

114 Ibidem, p. 90. 
115 „Jahresbericht desk. k. I. Staatsgymnasiums in Czernowitz", 1909/1910, p. 81. 
116 Cifra a fost stabilită în baza rezultatelor examenului de maturitate, prezentate în anuarele 

publicate ale gimnaziului. 
117 Bukowina-lnstitut Augsburg, Typoskript, Dr. Rudolf Wagner, p. 85; R. Wurzer, op. cit., 

p. 269; 150 Jahrfeier des Czernowitzer Gymnasiums .. „ p. 4. 
118 Constantin Ungureanu, op. cit., p. 68. 
119 Peter Christof, Schiţă istorică a institutului, în „Anuarul I al Liceului statului nr. II în 

Cernăuţi pe anul 1921-1922 cu o schiţă istorică a institutului de la 1914/15-1920/21", publicat de 
directorul profesor dr. Peter Christof, 1922, p. 2. 

120 Zieglauer von Blumenthal, Bukowina. Landesgeschichte. Seif der Besitzergreifung, în 
„Bukowina in Wort und Bild", herausgegeben unter Mitwirkung der hervorragendsten einheimischen 
Gelehrten und Kiinstler, Mit 144 lllustrationen, Wien, Verlag von Eduard Beyer, fără an, p. 144. 

121 Ibidem, p. 152. 
122 Dr. Paula Tiefenthaler, Das Musikleben in der Bukowina, (Vortrag auf dem Bundestreffen 

1977 in Ulrn/D.), în „Vom Moldauwappen zum Doppeladler. Ausgewiihlte Beitriige zur Geschichte der 
Bukowina", Band II. Festschrift zum 75. Geburtstag von Frau Dr. Paula Tiefenthaler, Adolf Arrnbruster 
(coord.), herausgegeben im Auftrag der Landsmannschaft der Buchenlanddeutschen (Bukowina) e.V., 
Augsburg, Hofmann-Verlag, 1993, p. 31; T. Balan, Istoricul Liceului, în „Anuarul Liceului de Stat nr.I 
,,Aron Pumnul" pe anii şcolari 192111922 şi 1922/1923", 1924, p. 13. 
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Existenţa unui număr mare de elevi la acest gimnaziu a determinat desprinderea, 
în anul şcolar 1896/1897, a patru clase paralele germane şi constituirea Gimnaziului 
Inferior de Stat din Cernăuţi, cu limbile de predare germană şi ruteană123 şi 
deschiderea, în anul şcolar 1898/1899, a claselor paralele româno-germane124

• Ulterior, 
clasele paralele româno-germane desprinse de la acest gimnaziu s-au constituit în anul 
1901, mai întâi, ca filială a gimnaziului 125 şi, în anul 1906, ca institut independent, 
denumit Gimnaziul de Stat III, cu limbile de predare germană şi română 126

• 

ANEXA 1 

Planul de învăţământ valabil pentru gimnazii 
aprobat prin ordinul ministerial nr. 1182 din 5 februarie 1856127 
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I 2 8 - 4 (2) 3 3 2 - - 22 (24) 

li 2 8 - 4 (2) 3 3 2 - - 22 (24) 

III 2 6 5 3 (2) 3 3 2· 2" - 24 (26) 

IV 2 6 4 3 (2) 3 3 - 3 - 24 (26) 

V 2 6 5 3 (2) 3 4 2 - - 25 (27) 

VI 2 6 5 3 (2) 3 3 2 - - 24 (26) 

VII 2 5 4 3 (2) 3 3 - 3 2 25 (27) 

VIII 3 5 5 3 (2) 3 1 - 3 2 25 (27) 

Total 17 50 28 26 (16) 24 23 10 11 4 193 (209) 

123 S.A.N.l.C., fond Guvernământul cezaro-crăiesc al Bucovinei. Ministerul Cultelor şi 
Instrucţiunii, mapa XXXVIII, dosar nr. I, f. 82-92. 

124 R. Wurzer, op. cit„ p. 159. 
125 S.A.N.l.C„ fond Guvernământul cezaro-crăiesc al Bucovinei. Ministerul Cultelor şi 

Instrucţiunii, mapa XXXVII, dosar nr. 6, f. 75; Prof. Dr. Johann R. v. Kuparenko, Die Geschichte des 
k. k. III. Staatsgymnasiums in Czernowitz, nach den Akten und Aufteichnungen der Direktion, în 
„I. Jahresbericht des k. k. III. Staatsgymnasiums in Czemowitz", veroffentlicht von Theodor Bujor, 
1909/1910, p. 4. 

126 S.A.N.l.C„ fond Guvernământul cezaro-crăiesc al Bucovinei. Ministerul Cultelor şi 
Instrucţiunii, mapa LIII, dosar nr. 7, f. 38-42. 

127 R. Wurzer, op. cit„ p. 87. 
• Disciplina „Ştiinţele naturii" a fost prevăzută în planul de învăţământ, ca obiect de studiu 

obligatoriu numai în semestrul I, fiind alocat un număr de două ore pe săptămână. 
•• Disciplina „Fizică" a fost prevăzută în planul de învăţământ, ca obiect de studiu obligatoriu 

numai în semestrul al Ii-lea, fiind alocat un număr de două ore pe săptămână. 
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ANEXA2 

Planul de învăţământ valabil pentru gimnazii 
aprobat prin ordinul ministerial nr. 10128 din 26 mai 1884128 
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Planul de învăţământ valabil pentru gimnazii 
aprobat prin ordinul ministerial nr. 11662 din 20 martie 1909129 
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128 http://alex.onb.ac.at, Verordnung des Ministers far Cultus und Unterricht vom 26. Mai 
1884, Z. 10128, an sămmtliche k.k. Landes-Schulbehărden, betreffend mehrere Abănderungen des 
Lehrplanes der Gymnasien und die Hinausgabe von Jnstructionen far den Unterricht an den 
Gymnasien, în „Verordnung fiir den Dienstbereich desk. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht", 
nr. 21, 1884, p. 168-185. 

• Disciplina „Ştiinţele naturii" a fost prevăzută în planul de învăţământ, ca obiect de studiu 
obligatoriu numai în semestrul I, fiind alocat un număr de două ore pe săptămână. 

•• Disciplina „Fizică" a fost prevăzută în planul de învăţământ, ca obiect de studiu obligatoriu 
numai în semestrul al II-iea, fiind alocat un număr de două ore pe săptămână. 

129 http://alex.onb.ac.at, Verordnung des Ministers far Kultus und Unterricht vom 20. Mărz 
1909, Z. 11662, betreffend einen neuen Lehrplanfar Gymnasien in Osterreich, în „Verordnungsblatt 
fiir den Dienstbereich desk. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht'', nr. I O, 1909, p. 193-225. 
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(continuare) 

IV 2 6 4 3 2 2 2 3 3§ 3! - 2 - 29 

V 2 6 5 3 - I 3 3 3 - - 2 - 28 
VI 2 6 5 3 - I 4 3 2(3) - - 2 - 28 (29) 

VII 2 5 4(5) 3 - - 3 3 - 4 2 2 - 28 (29) 

VIII 2 5 5 3 
4°/ 

2 
3'§1 

2 2 28 - - 3„ - 4•! -
Total 16 49 28(29) 26 10 10 20/19 23 12/(13) 12/13 4 16 1 

227 
(229) 

§ Disciplina „Ştiinţele naturii" a fost prevăzută în planul de învăţământ, ca obiect de studiu 
obligatoriu, numai în semestrul al II-iea, fiind alocat un număr de 3 ore pe săptămână. 

! Disciplinele „Fizică şi chimie" au fost prevăzute în planul de învăţământ, ca obiecte de studiu 
obligatorii numai în semestrul I, fiind alocat un număr de 3 ore pe săptămână. 

• În planul de învăţământ a fost prevăzut pentru disciplina „Istorie" un număr de 4 ore pe 
săptămână în semestrul I. 

•• În planul de învăţământ a fost prevăzut pentru disciplina „Istorie" un număr de 3 ore pe 
săptămână în semestrul al II-iea. 

•ş În planul de învăţământ a fost prevăzut pentru disciplinele „Fizică şi chimie" un număr de 
3 ore pe săptămână în semestrul I. 

•t În planul de învăţământ a fost prevăzut pentru disciplinele „Fizică şi chimie" un număr de 
4 ore pe săptămână în semestrul al Ii-lea. 
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ION NISTOR (1876-1962). 
ASPECTE ALE ACTIVITĂTII CA SENATOR . 

MIHAI IACOBESCU 

Ion Nistor (1876-1962). 
Aspekte seiner Tătigkeit als Senator 

(Zusammenfassung)' 

Die folgende Studie ist eine selektive Analyse der wichtigsten Reden Ion Nistors -
Universitătsprofessor, Historiker, Politiker, kultureller Anreger und Anleiter seiner 
Generation - als gewăhlter Senator des vereinigten Rumăniens. 

Die Erforschung und Deutung seiner Vermittlungen im Senat - sei es die 
Antwort zur Kăniglichen Anrede anlăsslich der Erăffnung der Senatversammlung im 
Herbst 1926, în einer Zeit voller ăkonomischen und politischen Stabilisierung, oder 
sein Glaubensbekenntnis hinsichtlich seiner Tătigkeit im Dienste der Wieder
vereinigung Rumăniens und seiner Vorstellung von der Landeskonsolidierung und der 
Nationalpolitik - berechtigen uns, zu glauben, dass Ion Nistor ein beherrschter, kluger, 
grossziigiger und ordentlicher Politiker war. Von hăhen politischen ldealen begeistert, 
wiinschte sich Ion Nistor, dass alle sich einer materiellen und geistigen Gleichheit 
sowohl im juristischen, als auch im Alltagsbereich erfreuen, egal ob es sich um die 
mehrheitlichen Rumănen oder um die Minderheiten handelte. 

ln einer Zeit (1918-1938), als das Land 25 Regierungen hatte und die 
politischen Machtkămpfe ihre Lăsungen in unerwiinschten menschlichen Konflikten 
fanden, hat Ion Nistor - er selbst als Angreifer und Angegriffener - versucht, sich 
gegen die falschen, ungerechten Klagen zu verteidigen, und nicht selten ist es ihm das 
auch vortrefflich gelungen. 

Seine Senatreden enthalten oft viele, in unseren bisherigen Beitrăgen nicht 
verăffentlichten lnformationen. 

Schliisselwiirter und -ausdriicke: Ion Nistor, Senatrede, das vereinigte 
Rumanien, Nationalpolitik, Minderheitenpolitik, unverăfentlichte lnformationen. 

1. O incursiune bibliografică privind viaţa, act1V1tatea, personalitatea lui 
Ion Nistor (l 876-1962) motivează, evidenţiază necesitatea şi actualitatea abordării 
temei noastre. 

Cele trei volume care i-au fost dedicate lui Ion Nistor - primul în 1937, ca 
volum omagial, la împlinirea a 25 de ani de activitate didactică la Universitatea din 

' Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu. 

Analele Bucovinei, XXI, 2 (43), p. 433-454, Bucureşti, 2014 
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Cernăuţi 1, ca şi alte două, relativ recente2
, în 1993 şi 2000, precum şi studiile 

elaborate de către unii specialişti, fie în timpul vieţii 3 , fie în ultimul timp4 
- ocolesc 

sau doar amintesc faptul că universitarul, istoricul, omul politic, animatorul şi 

îndrumătorul cultural al generaţiei sale, a fost şi senator în Parlamentul României 
întregite, interbelice, 1918-1940. 

În vreme ce, încă din timpul vieţii, Ion Nistor s-a bucurat de atente şi 
consistente aprecieri din partea lui Nicolae Iorga, Vasile Pârvan, C. Jirecek, 
Sextil Puşcariu, Ion Bogdan, aceste evaluări s-au menţinut şi chiar au sporit în 
abordări mai recente. Istoricul şi academicianul Al. Zub, de pildă, într-un volum 
coordonat şi publicat în 1993, la împlinirea a trei decenii de la moartea istoricului 
şi omului de stat, vedea în Ion Nistor pe „unul dintre cei mai însemnaţi cărturari pe 
care, generoasă în multe, ni l-a dat Bucovina"; din perspectiva acribiei şi 

temeiniciei operei sale istorice, Al. Zub îl alătura pe Nistor de Cantemir, 
Kogălniceanu, Xenopol şi Iorga, „ostenitori întru cunoaşterea trecutului românesc", 
dar şi de alt mare bucovinean, Dimitrie Onciul; reanalizându-i preocupările şi 

realizările, istoricul ieşean constata că opera lui Nistor se situa deopotrivă „între 
istorie şi geopolitică", având „un spectru vast şi mereu actual"5

• Dincolo de 
referirile la opera istorică propriu-zisă, volumul din 1993 aduce în atenţia 

exegeţilor de azi şi de mâine, un larg evantai de aspecte mai puţin abordate din 

1 ***Omagiu luilon Nistor (1912-1937), Cernăuţi, 1937, 958 p. 
2 J. Nistor (1876-1962), volum îngrijit de Al. Zub, Ia împlinirea a trei decenii de Ia moartea 

istoricului şi omului de stat; cu un tabel cronologic, bibliografie şi indice de Mihai-Ştefan Ceauşu, 
Editura Universităţii „Al. I. Cuza" laşi, 1993, 147 p. (în continuare se va cita: J. Nistor (1876-1962); 
Doina Alexa, Jon Nistor - dimensiunile personalităţii politice şi culturale; Editura Institutului 
Bucovina - Basarabia, Rădăuţi, Bucovina, 2000, 240 p. 

3 Răspunsu/ d-lui N. Iorga la discursu/ de recepţie al d-lui Ion Nistor, cu prilejul primirii ca 
membru în Academia Română, Bucureşti, 1916; Vasile Grecu, Jon Nistor ca istoric, în voi. Omagiu 
lui Jon Nistor (1912-1937), Cernăuţi, 1937, p. 22-48; N. Iorga, Unul din Întregitorii Moldovei, 
„Glasul Bucovinei'', anul I, nr. 19/1918, Cernăuţi, p. 1; Dimitrie Manneliuc, Dr. Iancu Nistor, ca 
profesor, om de ştiinţă şi îndrumător cultural, în „Neamul românesc", anul IX, nr. 24/1916, p. 1-2; 
Constantin Loghin, Istoria literaturii române din Bucovina (1775-1918) în legătură cu evoluţia 
culturală şi politică, Cernăuţi, 1926, p. 259-262; Sextil Puşcariu, Câteva scrisori, în voi. Omagiu lui 
Jon Nistor (1912-1937), Cernăuţi, 1937, p. 1-21. 

4 Vianor Bendescu, Opera unui maestru de frunte al istoriografiei române pragmatice şi 
practicei politice. Contribuţii la bibliografia scrisorilor profesorului şi bărbatului de stat dr. Jon 1. 
Nistor, „Buletinul Bibliotecii Române" al Institutului Român de Cercetare, Freiburg, voi. I (V), 
196711968, p. 141-162; Lucian Boia, Evoluţia istoriografiei româneşti, Bucureşti, 1976, p. 319-323; 
Nicolae Stoicescu, Istoricu/ Ion Nistor, „Revista de istorie", tomul 29, nr. 12/1976, p. 1967-1979; Mihai 
lacobescu, Jon J. Nistor, „Suceava - Anuarul Muzeului Judeţean'', voi. IV/1977, p. 263-277; idem, Viaţa 
şi activitatea istoricului Jon 1. Nistor (1876-1962), în „Studii şi articole de istorie", tomul XLIX-L/1984, 
p. 140--157; Stelian Neagoe, Jon Nistor- un istoric pentru eternitatea românilor de pretutindeni, în voi. 
Ion Nistor, Istoria Basarabiei, Bucureşti, Editura Humanitas, 1991, p. V-XXXVIII; idem, Jon Nistor, 
cel mai de seamă istoric şi om politic al Bucovinei, în voi. Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Bucureşti, 
Editura Humanitas, 1991, p. II-XXXII; Ovidiu Bozgan, Jon Nistor. Preliminarii monografice, în 
„Revista de istorie'', seria nouă, tomul 4, nr. 5-6/1993, p. 573-581; Ştefan Ştefănescu, Jon Nistor şi 
opera sa istorică, în ,,Analele Bucovinei'', anul I, nr. 1/1994, p. 29-30. 

5 Jon Nistor (1876-1962), p. 9 şi 35-41. 
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rodnica-i activitate: un dens şi foarte sugestiv tabel cronologic şi o listă exhaustivă 
a lucrărilor sale (Mihai-Ştefan Ceauşu)6, prestaţia ştiinţifică în calitate de docent al 
Universităţii din Viena (Aristide şi Dumitru Agache)7

, conţinutul şi semnificaţia 
prelegerii inaugurale a cursului de istoria popoarelor sud-est europene ţinut la 
Universitatea din Cernăuţi de Ion Nistor, în 1912 (Ion Toderaşcu)8 ; debutul lui 
Ion Nistor la Academia Română, în 1911, ca membru corespondent, iar din 1915, 
ca membru activ (Lucian Năstasă)9 ; afirmarea şi angajarea plenară şi hotărâtoare a 
lui Jon Nistor în activitatea pentru unirea Bucovinei cu România (Mihai-Ştefan 
Ceauşu) 10 ; un episod din viaţa lui Ion Nistor: activitatea desfăşurată în 1918, la 
Chişinău (Doina Huzdup) 11

; semnalarea şi rezumarea unei lucrări inedite a lui Ion 
Nistor: Expansiunea germană către Estul şi Sud-Estul Europei - lucrare întocmită 
la cererea Ministerului Afacerilor Externe al României, la I ianuarie 1939 (Mihai 
Iacobescu) 12

• 

În cel mai recent dintre volumele închinate, în anul 2000, omului politic 
bucovinean de care ne ocupăm, Ion Nistor - dimensiunile personalităţii politice şi 
culturale, autoarea Doina Alexa, explorând şi utilizând într-o lucrare de doctorat 
informaţii inedite, atât din arhivele din ţară, cât şi, mai ales, din străinătate, între 
care 274 de dosare din colecţiile Arhivelor de Stat ale Regiunii Cernăuţi, îşi 

propune să elucideze noi şi valoroase aspecte, între care menţionăm: familia, 
studiile, cariera universitară, coordonatele activităţii istoriografice, opera istorică, 
activitatea în perioada 1897-1914 şi apoi 1914-1918, diferite aspecte ale activităţii 
cultural-didactice, universitare, jurnalistice etc. Ultimul capitol al acestei lucrări, 

cel de-al IV-iea, Ion Nistor - omul politic, se referă la următoarele ipostaze: 
ministru delegat cu administrarea Bucovinei, fondator şi preşedinte al Partidului 
Democrat al Unirii, parlamentar şi ministru liberal 13

• 

Urmărind însă tematica şi conţinutul ultimului subcapitol - Ion Nistor, 
parlamentar şi ministru liberal - am constatat că, în pofida faptului că lucrarea 
Doinei Alexa, analizată şi evaluată în ansamblul ei, aduce numeroase şi valoroase 
informaţii inedite pentru o posibilă şi viitoare monografie (de altfel, cartea se 
deschide cu un Cuvânt înainte, care ne aparţine) 1 4, din perspectiva temei pe care 
ne-am propus să o tratăm în rândurile ce urmează, activitatea ca senator a lui 
Ion Nistor este simplist tratată, confuz, incomplet; şi autoarea citează - din 
principala sursă pe care ar fi trebuit s-o cerceteze, doar„. Dezbaterile Parlamentare 
ale Senatului din anii 1936 şi 1940, ceea ce-i cu totul şi cu totul prea puţin şi 

6 Ibidem, p. 12-20 şi 20-34. 
7 lbidem,p.41-35. 
8 Ibidem, p. 96-104. 
9 Ibidem, p. 105-110. 
10 Ibidem, p. 111-122. 
11 Ibidem, p. 123-130. 
12 Ibidem, p. 131-144. 
13 Doina Alexa, op. cit„ p. 200-223. 
14 Ibidem, p. 5-8. 
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irelevant. Nu se face nicio delimitare precisă între activitatea sa ca ministru şi cea 
de senator. Autoarea scrie că „la 22 iunie 1927 Ion Nistor, deputat de Rădăuţi, în 
urma alegerilor ţinute în aceeaşi lună, este investit cu portofoliul ministerial, al 
Lucrărilor Publice" 15

• Mai întâi că informaţia, cum că Ion Nistor a devenit deputat 
de Rădăuţi - ştire citată din „Glasul Bucovinei" 16 este total inexactă. Apoi, un 
senator nu poate fi simultan şi ministru. El trebuie să renunţe la una din funcţii. 
Când analizăm în mod concret deputaţii sau senatorii din Parlamentul României 
întregite, interbelice, suntem obligaţi din capul locului să stabilim limpede: 
circumscripţia în care a candidat, numărul de alegători şi de votanţi, pe listele cărui 
partid a fost înscris, câte voturi a primit şi dacă a fost validat sau în ce comisie a 
activat. Singura sursă credibilă în acest caz este „Monitorul Oficial", partea a III-a, 
Dezbaterile Senatului. 

Cercetând Dezbaterile Senatului - căci Ion Nistor a fost senator - ne 
propunem, aşadar, să relevăm, pe baza informaţiilor sigure, când anume a devenit 
el senator obişnuit, ales pe baza legii electorale în vigoare şi când a căpătat statutul 
de senator de drept - adică în baza articolelor 73 şi 74 din Constituţie, acei oameni 
politici care au funcţionat ca miniştri vreme de cel puţin şase ani, pe baza cererii şi 
a actelor doveditoare, înaintate Înaltei Curţi de Casaţie, puteau căpăta statutul de 
senator de drept. 

Pentru ambele situaţii - cea de senator ales sau senator de drept - ne 
propunem să selectăm şi să evaluăm intervenţiile lui, propunerile, semnificaţia 
teoretică şi mai ales răsfrângerile practice în activitatea guvernelor, în contextul 
istoric dat, când a acţionat. 

Considerăm necesare încă unele precizări. 
Prima. Ion Nistor nu şi-a abandonat profesia de bază. Şi-a onorat catedra la 

Universitatea din Cernăuţi. A predat istoria românilor toată perioada interbelică, 
până în iunie 1940, când nordul Bucovinei a fost invadat de trupele sovietice şi 

anexat la URSS. Însă, între 7 ianuarie 1917 şi începutul lunii octombrie 1918, 
Nistor s-a refugiat în Vechiul Regat şi în Basarabia, unde a desfăşurat o bogată 
activitate de cercetare, didactică şi politică 17 , despre care face el însuşi referire în 
intervenţiile din Senat. 

Când, în iulie 1926, a candidat în alegerile parlamentare şi a reuşit ca senator, 
avea o vechime de cinci ani ca ministru secretar de stat, în cinci guverne dintre 
31 decembrie 1918 şi 20 martie 1926. Până la 1 O mai 1940, a făcut parte, în total, 
din 11 guverne, în majoritate liberale sau aflate sub influenţă liberală, deţinând 
funcţiile de ministru secretar de stat în şapte guverne şi conducând de două ori 
Ministerul Lucrărilor Publice (în guvernele liberale conduse de Ion I. C. Brătianu şi 
Vintilă I. C. Brătianu) şi alte două ministere - al Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor 

15 Ibidem, p. 199-200. 
16 „Glasul Bucovinei", Cernăuţi, anul X, 12 iulie 1927, p. 2. 
17 Mihai-Ştefan Ceauşu, Tabel cronologic, în voi. Jon Nistor (1876-1962), Iaşi Editura Universităţii 

„Al. I. Cuza", laşi, 1993, p. 15-16. 
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Sociale şi al Cultelor şi Artelor 18
• Din 1928, a îndeplinit condiţiile şi a fost şi 

senator de drept. 
Spre deosebire de alţi oameni de cultură - ca, de pildă, Nicolae Iorga, 

Octavian Goga etc., care s-au angajat în viaţa politică - Ion Nistor n-a abandonat 
nici catedra, nici munca ştiinţifică, istoriografică. Aşa, de pildă, din cele 23 de 
volume principale, elaborate şi publicate în timpul vieţii, trei au apărut până în 
1918, zece în perioada interbelică, adică 1918-1939 şi alte zece în anii 1940-1962, 
la care s-au adăugat numeroase şi valoroase studii, articole, recenzii, note, 
conferinţe, comunicări. În acelaşi timp, a fondat şi coordonat unele publicaţii, 
precum: „Junimea literară", „Codrul Cosminului", „Glasul Bucovinei" etc. 

2. Propunerea Comisiei verificatoare pentru invalidarea alegerii lui 
Ion Nistor ca senator şi acuzaţii ale unor senatori bucovineni În acelaşi 
scop (iulie 1926) 

La alegerile parlamentare din 1926, Ion Nistor a candidat din partea 
Universităţii din Cernăuţi, ca senator. Pe listele electorale au fost înscrişi 48 de 
alegători şi 2 candidaţi: Constantin Rădulescu şi Ion Nistor. Comisia verificatoare a 
constatat: 47 de votanţi, 3 buletine albe şi 1 buletin anulat. Ion Nistor a primit 24 de 
voturi şi contracandidatul său, C. Rădulescu - I 9voturi 19

• 

Comisia verificatoare, condusă de M. Murgăşeanu a propus, însă, invalidarea 
alegerii lui Ion Nistor, pe motiv că: „alegerea de la Cernăuţi nu ar fi expresiunea 
sinceră a voinţei colegiului electoral"20

. Se invocau numeroase motive: Corpul 
electoral fusese constituit „greşit"; unele persoane, ca Domiţian Spânu, nu aveau 
calitatea de alegător; altele, precum Aurel Tarnavschi şi Alexandru Popovici, cu 
acelaşi grad didactic, conferenţiari, au fost omişi de pe listă. Rectorul - care în 
cazul de faţă fusese tocmai Ion Nistor - era numit ilegal în Senatul Universitar şi, 
pe baza autonomiei universitare, concentrase în mâinile sale întreaga putere: 
întocmea lista electorală, o afişa, prezida alegerea, întocmea procesul-verbal cu 
rezultatul alegerilor, iar actul final era contrasemnat de el şi de secretarul său. 

După ce Ion Nistor a răspuns la toate aceste acuzaţii şi a argumentat 
legalitatea alegerilor, explicând în detaliu situaţia conferenţiarilor, conţinutul fals al 
celor două contestaţii care fuseseră înaintate după trecerea termenului legal şi erau 
adresate direct Comisiei verificatoare şi nu celei electorale, cum prevedea Iegea21

, 

în sprijinul propunerii de invalidare au luat cuvântul alţi doi senatori din Bucovina, 
Eusebie Hotineanu şi Radu Sbiera. 

18 Ion Scurtu ş.a., istoria României între 1918-1944. Culegere de documente, Editura Didactică 
şi Pedagogică, Bucureşti, 1982, p. 483-509. 

19 „Monitorul Oficial", nr. 9, partea a III-a, Dezbaterile Adunării Naţionale a Senatului, 
Sesiunea Extraordinară, şedinţa din 8 iulie 1926, p. 97. 

20 ibidem, p. 99. 
21 ibidem, p. 99-101. 
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Senatorul Eusebie Hotineanu, jurist şi afacerist la Cernăuţi - după ce ascultă 
explicaţiile lui Ion Nistor - promite să dezvăluie „ilegalităţile, abuzurile şi 

samavolniciile comise în Universitatea din Cernăuţi de către guvernul liberal prin 
exponentul său, Ion Nistor, fost ministru al Bucovinei"; încercând să reconstituie 
ascensiunea acestuia, arată că, în 1912, deputaţii români din Reichstag-ul vienez, 
împreună cu cei din Transilvania, au obţinut aprobarea înfiinţării Catedrei de istorie 
a popoarelor sud-est europene pentru Cernăuţi şi cea a Ardealului pentru 
Budapesta, Nistor a fost „luat de la Liceul din Suceava la Universitatea din 
Capitala Bucovinei", unde, „după Unire, profitând de împrejurări favorabile, dl. 
Nistor a conceput imediat planul de a forma din Universitatea de la Cernăuţi un fief 
la care să-şi asigure atât autoritatea morală, cât şi alegerea perpetuă ca reprezentant 
al ei în Parlament", în acest scop el „a gonit pe toţi profesorii germani, unii 
celebrităţi ştiinţifice, care nu erau prietenii domniei sale şi a păstrat dintre dânşii 
numai 4 amici devotaţi din personal, şi anume: profesorii Siegel Netolitzki, Herzog 
şi Peneke, care, toţi au votat şi votează cu domnia sa. În schimbul acestui serviciu, 
dl. Nistor le-a dat toate avantajele, menţinându-i ca profesori, în contra tuturor 
legilor şi chiar în contra ideii naţionale'', citând în acest sens faptul că „profesorul 
Karl Peneke, german ireductibil a fost lăsat şi este tolerat să predea lecţiile şi mai 
ales să ţină examenele în limba germană, nevorbind deloc pe cea română". 
Vorbitorul aduce şi exemplul profesorului Fritz Netolitzki - „a cărui Catedră de 
farmacognozie fusese desfiinţată de Ministrul de Instrucţie în anul 1923, la cererea 
directorului Institutului de Chimie", iar un alt profesor „N. Costeanu a primit o 
catedră nouă de fiziologie vegetală, prin simpla voinţă a dl. Nistor, fără nicio lege 
şi fără vreo decizie ministerială". 

După plecarea profesorilor germani, „dl. Nistor a numit ca rector pe amicul 
d-sale supus, dl. profesor de teologie dr. Vasile Tarnavski, apoi a mai numit, întâi 
profesor de drept comercial şi în urmă al Facultăţii de Drept pe dl. Max Hacman, 
care fusese un simplu funcţionar al Bibliotecii Universitare, acelaşi care fusese 
respins de nenumărate ori de la examenul de abilitare de către profesorii din timpul 
guvernării austriece, cu menţiunea că «acestui candidat la habilitare, Hacman, i se 
pune în vedere a nu mai scrie nimic, deoarece scrierile d-sale, fiind lipsite de fond 
ştiinţific în materie de drept, produc numai confuzie în mintea studenţilor»; 

înconjurat de astfel de «prieteni», Nistor a decernat în câteva zile diplome de 
doctor la vreo şapte alţi amici devotaţi, din care unul, dl. Constantin Berariu nu mai 
avusese contact cu Universitatea de 18 ani şi din funcţionari administrativi sau 
simpli suplinitori pe la gimnazii şi licee, cum e cazul lui Gonciuc Grecu, Morariu 
Leca, Marmeliuc, Cândea, Cotos, Coroamă etc. i-a făcut profesori universitari, fără 
niciun concurs şi fără nicio lucrare mai de seamă, invocând greşit şi intenţionat 
legile austriece şi profitând de buna-credinţă a ministrului de Instrucţie"; vorbitorul 
adaugă şi atitudinea faţă de unii profesori străini: „pentru a inspira teroare în rândul 
profesorilor independenţi a înscenat profesorului de teologie dr. Eugen Kozak, fost 
senator averescan, în 1921, un proces pentru pretinse intenţii iredentiste şi, pe baza 
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unei conferinţe şi prin Senatul Universitar, compus din amicii săi menţionaţi, l-a 
exclus din învăţământ şi l-a trecut la pensie, inducând în eroare ministerul". 

Pe lângă astfel de răfuieli cu substrat politic - fiindcă Eusebie Hotineanu era 
un partizan înfocat al Partidului Poporului -, vorbitorul mai acuză faptul că Nistor 
şi-a întocmit corpul profesoral pe bază de „simpatie" şi „a făcut parte continuă din 
Senatul Universitar, chiar şi ca ministru de stat, în contra tuturor legilor şi 

tradiţiilor universitare, numai în scopul de a-şi impune voinţa"; el, dl. Nistor „a 
infiltrat în sufletele celorlalţi profesori toată teroarea" şi „nici unul nu îndrăznea să 
ridice vocea în contra sa", încât „domnia sa era veşnicul şi singurul candidat pentru 
Senat, mai ales în opoziţie, când nu putea fi ales din cauza impopularităţii sale în 
nici un colegiu din Bucovina". De aceea, precizează oratorul „rectorul, decanii şi 

senatorii universitari trebuiau să fie aleşi numai dintre devotaţii săi politici"; apoi, 
„prima şi esenţiala condiţie ce urma să îndeplinească profesorul numit (în vreo 
funcţie în Senat, n.n.) era să fie, în special, redactor al gazetei sale politice „Glasul 
Bucovinei"; aşa se explică şi faptul că profesorii Cândea, Grecu, Marmeliuc, 
Berariu, Şesan, Morariu, Hacman etc. sunt şi redactori ai numitului ziar". Senatorul 
averescan susţine în continuare că „Universitatea din Cernăuţi a căpătat caracterul 
unei instituţii personale a d-lui Nistor şi, ceea ce-i mai trist, o anexă a ziarului 
„Glasul Bucovinei". 

Acuzându-l pe Ion Nistor că, în calitate de ministru al Bucovinei şi ministru 
de stat în guvernele liberale „toate ilegalităţile şi samavolniciile posibile" au fost 
„aprobate de la centru, unde politica de partid consfinţea cucerirea universităţii în 
interesul politicii personale", Hotineanu îl mai învinovăţea că „prin aceleaşi 

mijloace s-au ales şi condus şi căminele şi cantinele studenţeşti, în scopul de-a avea 
studenţimea la dispoziţie, de-a o agita la nevoie şi a teroriza centrul pentru a-şi 
satisface interesele personale"; în acest sens, vorbitorul releva că „pentru a înlătura 
confirmarea profesorilor Ehrich şi Last - ambii ceruţi de Consiliul Facultăţii de 
Drept şi recomandaţi de înaltele sfere ca savanţi recunoscuţi, primul numit chiar 
prin Decret regal în 1921 de către ministrul de Instrucţie, P. P. Negulescu - dr. Ion 
Nistor a ameninţat ministerul cu revolta studenţilor, pe care singur îi instiga şi, 

declară senatorul Hotineanu, „chiar mişcările studenţeşti din ultimul timp au fost 
instigate de acoliţii d-lui Nistor şi alimentate la început de însuşi rectorul Hacman, 
iar în timp ce studenţii ocupaseră Universitatea, soţiile profesorilor nestorieni le 
trimiteau mâncare"; vorbitorul apreciază că, după opinia sa, „culmea ilegalităţilor, 
însă, rezidă în anularea de către Ministerul Instrucţiunii Publice - la intervenţia 
d-lui Nistor - a alegerii ca rector a d-lui profesor Teofil Săveanu, în contra 
candidatului său, redactorul de la „Glasul Bucovinei", Romulus Cândea, efectuată 
la 30 iunie 1924"22

. 

Avalanşa de acuzaţii ale vorbitorului a fost întreruptă din când în când de alţi 
senatori din sală: „Dumneata faci numai chestiuni personale aici!" (I. Purcăreanu); 

22 Ibidem, p. 102-104. 
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„Romulus Cândea e un profesor eminent" (I.P.S. Mitropolitul Pimen al Moldovei); 
„Dumneavoastră faceţi aici proces Universităţii?" (Constantin Angelescu); „Aici 
suntem chemaţi pentru alte chestiuni, nu să ne ocupăm de Universitatea din 
Cernăuţi!" (A. Constantinescu) etc. 23

. 

În pofida acestor intervenţii, senatorul Hotineanu îşi deapănă cu insistenţă 
„şirul abuzurilor" d-lui Nistor: instalarea în 1925, a profesorului Şesan, ca rector, 
după ce ministrul numise un profesor independent, Gheorghiu; sesizarea Asociaţiei 
Generale a profesorilor Universitari - care, la Congresul de la Cluj, în zilele de 
4-6 iunie 1925, discută plângerile şi raportul secţiunii din Cernăuţi şi trimit 
delegaţi, pe Pangrati şi Hurmuzescu, să ancheteze situaţia; şi se decide printr-o 
moţiune publică să se ceară autorităţii superioare, Ministerul Instrucţiunii Publice, 
să lichideze „situaţia anormală şi dăunătoare" şi să dea o soluţie grabnică"24 • 

După alte şi alte acuzaţii, senatorul averescan Hotineanu cere insistent 
„invalidarea lui Nistor ca senator"25

• Întreg acest tărăboi se încheie la 22 iulie 1926, 
când, în plină şedinţă, ministrul de Comunicaţii intervine şi întrerupe discursul 
oratorului, dând citire Mesajului Regal, care anunţă: demisiile lui C. Coandă şi 
P. P. Negulescu, remanierea guvernului Al. Averescu; şi noul preşedinte al senatului, 
generalul C. Coandă supune la vot validarea mandatului de senator al lui Ion Nistor, 
obţinându-se 82 bile albe pentru validare şi 72 bile negre contra validării, dintr-un 
total de 159 votanţi, punându-se capăt discuţiilor, deşi pentru o majoritate de două 
treimi ar fi fost nevoie de 106 bile albe26

. 

3. Opiniile senatorului Ion Nistor, ca răspuns la Mesajul Regal, în şedinţa 
din 26 noiembrie 1926 a Senatului 

Rezervându-şi ocazia ca, în şedinţele ulterioare ale Senatului, să-i ofere 
replicile cuvenite „colegului" averescan, Eusebie Hotineanu - şi o va face, aşa cum 
vom constata, cu vârf şi îndesat - în toamna anului 1926, la deschiderea lucrărilor 
noului Parlament, senatorul Ion Nistor şi-a concentrat atenţia să analizeze, în 
intervenţia sa din 26 noiembrie 1926, semnificaţia Mesajului Regal, ca pe un act 
pragmatic, ale cărui coordonate trebuie să ghideze şi să lumineze întreaga activitate 
parlamentară. 

După ce, în preambulul intervenţiei sale, condamnă vehement pe cei care, 
roşi de orgolii şi interese personale, de invidie, neputinţă şi idealuri mărunte 
„întreţin necontenit agitaţiile între cetăţeni" - şi lăsând, deocamdată, deoparte 
acuzaţiile ce i-au fost aduse de senatorul Hotineanu, susţine propunerea preşedintelui 
Senatului, generalul Constantin Coandă, ca discursul rabinului Tzirelsohn (rostit în 
ziua de 25 noiembrie 1926) să nu fie publicat în Dezbaterile Senatului - se declară 

23 Ibidem, p. 103-104. 
24 Ibidem, p. 104. 
25 Ibidem, p. 105. 
26 Ibidem, p. 107. 
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pentru „o atmosferă cuvenită pentru discuţiunea la Mesajul Regal"; fiind vorba de 
cuvântul pe care l-a rostit suveranul statului, Nistor declară că este călăuzit şi 

stăpânit de un principiu general: „Când este vorba de a răspunde la Mesajul Regal, 
trebuie să avem înaintea ochilor numai propăşirea şi înălţarea ţării şi să avem 
curajul de-a respinge orice încercare de-a tulbura prin agitaţii sterile această 

propăşire şi înălţare"27 • El apreciază că „şi rabinul Tzirelsohn şi alţii ca el, trebuie 
să înţeleagă că Românii care constituie majoritatea absolută a cetăţenilor, formează 
elementul alcătuitor, de stat şi că, prin urmare, cuvântul lor trebuie să fie hotărâtor 
în toate treburile publice"; însă „aceasta nu exclude ca, bineînţeles, şi ceilalţi 

cetăţeni, de orice origini, limbă, credinţă ar fi, să-şi găsească rostul lor cetăţenesc în 
această ţară". Totul depinde ca, în orice împrejurare să se asigure un alt principiu 
absolut necesar: „măsură şi moderaţie", avându-se deasupra tuturor chestiunilor 
„interesele mari şi permanente ale neamului". 

Senatorul I. Nistor distinge în Mesajul Regal trei părţi: 1) omagiul cuvenit 
Majestăţii Sale, Regelui Ferdinand, „care a înfăptuit idealul politic al viselor 
noastre seculare, care este creatorul României Mari şi simbolul unităţii noastre 
naţionale"28 ; 2) Directivele politicii noastre externe sunt izvorâte din „întregirea 
statului în hotarele istorice" şi constau „într-o politică de pace şi bună înţelegere cu 
toţi vecinii", o politică întemeiată pe „drept şi dreptate", pe respectarea tratatelor 
„fiindcă noi n-am luat nimic din ce nu-i al nostru"; concret, „menţinem şi 

consolidăm alianţele cu ţările cu care am participat la război, Franţa, Marea 
Britanie, statele din Mica Înţelegere, Polonia, Societatea Naţiunilor, ca instrument 
naţional de organizare şi conlucrare, unde „am căpătat un loc semipermanent" cu 
Polonia, cu Italia; Nistor adaugă la acest capitol şi „un punct nemenţionat în 
Mesajul regal: Concordatul cu papa", care este o necesitate29

. 

Cea de-a treia parte din Mesaj - politica internă implică, în primul rând, 
„muncă ordonată" şi „într-un spirit de continuitate"; senatorul condamnă faptul că 
nu se ţine îndeajuns seama de îndrumările noastre"; ori, „înainte de-a veni cu 
proiecte de schimbare a legilor actuale, se impune respectarea legilor în vigoare şi 
aplicarea lor dreaptă, or, tocmai aceasta nu se face". Dă exemplu că noul ministru 
al Instrucţiunii Publice (numit de Averescu) a anunţat un proiect de lege, privind 
reforme în învăţământul secundar şi superior, dar un astfel de proiect a fost pregătit 
de guvernul trecut. Se vorbeşte de „răspândirea culturii la sate", dar se propune 
sătenilor „o uniformă şcolară constrângătoare" pentru fiii lor „pe care părinţii 

elevilor n-o pot procura"; de aceea „porţile liceelor se închid pentru tinerii de la 
sate", încât trebuie să se înţeleagă că „o astfel de măsură e greşită"; la Universitatea 
din Cernăuţi a fost numit de noul minister „un girant cu desconsiderarea tuturor 
dispoziţiilor legale", fiindcă art. 99 din Legea învăţământului prevede că, în lipsa 

27 „Monitorul Oficial", nr. 6, p. III, Dezbaterile Senatului, sesiune ordinară, şedinţa din 
26 noiembrie 1926, p. 38. 

28 ibidem, p. 38. 
29 ibidem, p. 39. 
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rectorului, Universitatea e condusă de cel mai vechi decan; el însuşi, Nistor, a fost 
revocat ilegal din Senatul universitar, aşa cum tot ilegal a fost anulată numirea unui 
administrator la Fondul Bisericesc; în chestia Băncii Regionale din Cernăuţi au fost 
declarate ilegale o serie de decizii ale Ministerului Agriculturii şi Domeniilor 
(vorbitorul dă exemple concrete ale unor decizii ilegale, luate sub guvernul 
Averescu, în 1926); dezvăluie faptul că, în ultimul timp, „autoritatea de stat în 
Bucovina a suferit mult" şi „fără exagerare se poate vorbi de o adevărată criză a 
acestei autorităţi", fiindcă „la această agravare contribuie unele persoane, care 
exercită funcţii publice" ca, de pildă, primarul Cernăuţilor, dl. senator Radu Sbiera, 
care „într-o adunare publică, compusă în cea mai mare parte din minoritari -
adunare ce a avut loc la I august 1925 - nu s-a sfiit să declare că «Parlamentul 
României Mari este o adevărată ruşine»'', vorbind de „incorectitudini la 
pronunţarea scrutinului", încât, astfel de ieşiri pătimaşe şi nesocotite nu sunt deloc 
menite să întărească autoritatea statului"; şi „dacă unii români fac astfel de 
declaraţii, ce să aşteptăm de la minoritari?"30

. 

Abordând problema minorităţilor, senatorul relevă că unele dintre ele, de 
dragul de a-şi păstra „vechile privilegii'', s-au grăbit şi „au alergat cu jalba la 
Societăţile Naţiunilor, reclamând statul român'', dar toate plângerile analizate au 
fost găsite neîntemeiate! Nistor se întreabă: „oare este pe lume un popor mat 
tolerant ca poporul român, care uită şi iartă?" 

Aduce în faţa Senatului unele „cazuri t1p1ce din Bucovina": în judeţul 
Rădăuţi, austriecii au adus din părţile Bacăului trei colonii de ceangăi; aceşti 

colonişti, oameni harnici şi muncitori, au trăit în cea mai bună înţelegere cu 
românii şi s-au ajutat reciproc; dar, într-o zi vine acolo un delegat al Partidului 
Maghiar din Cluj şi-i invită să se înscrie în acel partid"; prefectul judeţului Rădăuţi -
„un neamţ, singurul prefect german într-un judeţ românesc - i-a primit cu politeţe", 
dar, se întreabă senatorul: „care-i rostul acestei agitaţii maghiare la ceangăii din 
Bucovina, sprijinită şi aprobată de prefectul judeţului?" 

Se agită „şi germanii care au primit zilele acestea 300 de burse" din ţara lor 
de origine şi „poate, guvernul nostru nici n-are ştire despre aceasta". 

Ucrainenii, în frunte cu liderul lor, Anton Lukasiewicz, au cerut, înainte de 
alegeri „reorganizarea lor"; ar fi fost mai firesc să rămână membri ai partidelor 
existente, „mai ales că această populaţie este compusă, în cea mai mare parte, din 
români ucrainizaţi şi este în interesul lor să deprindă limba română; în schimb, ei, 
ucrainenii, s-au întrunit în 1925 şi au cerut „o Universitate ucraineană" şi şcoli 

primare, gimnazii şi licee în limba lor „în toate comunele unde au fost astfel de 
şcoli sub austrieci". Apreciind că „toate acestea sunt o directă provocare la adresa 
românilor", relevând că ucrainenii au primit pământ din domeniile Fondului 
Bisericesc - şi „dacă este aşa, atunci ucrainenii noştri trebuie să se împrietenească 
tot mai mult cu ideea de stat român şi să contribuie la întărirea şi consolidarea lui", 

30 Ibidem, p. 40. 
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iar faţă de minorităţi, toate partidele trebuie să observe şi să aplice aceeaşi politică, 
o politică de dreptate şi echitate, dar şi de demnitate naţională"31 • 

Nistor atrage atenţia senatorilor şi guvernului „asupra stării îngrijorătoare din 
Bucovina", unde - apreciază el -, „treburile merg prost" şi „ameninţă întreaga 
operă de regenerare"; la nivelul anului 1926, constată Nistor, „Bucovina bate 
recordul scandalurilor şi tulburărilor publice", dând ca exemplu cel mai recent, cele 
petrecute la sesiunea recentă a bacalaureatului; aici „izvorul acestor rele este lipsa 
de autoritate şi seriozitate a celor ce conduc astăzi destinele Bucovinei"; la 
Satu Mare dezbaterile din Consiliu se poartă în limba maghiară; în Consiliul 
municipal din Cernăuţi, consilierii minoritari vorbesc în germană şi românii le 
urmează exemplul; locţiitorul primarului din Cernăuţi nu ştie nicio boabă de 
română; prefectura judeţului Cernăuţi a publicat în „Monitorul" ei o statistică 

„oficială", în care numărul populaţiei este reprodus după datele austriece şi s-a 
cerut ca dezbaterile din Consiliul judeţean să se facă în ucraineană. 

În timpul acestor relatări, senatorul Anton Lukasiewicz îi strigă din sală: 
„ucrainenii sunt în majoritate!" 

Nistor îi replică: „vă înşelaţi! Statisticile austriece s-au plăsmuit după cum 
ştiţi, în mod tendenţios!" 

Nistor cere ca ministrul de interne să ancheteze aceste cazuri şi să 

supravegheze mai bine organele de stat din Bucovina. 
Cât despre evreii din Bucovina, Nistor apreciază că unii s-au contopit atât de 

strâns cu statul român încât parcă nici n-ar mai vrea să fie consideraţi evrei, au 
adoptat ideea de stat român şi se consideră cetăţeni loiali; alt curent, compus din 
cei ce nu ştiu nici limba, nu recunosc nici tradiţiile istorice şi culturale, „sunt cu 
gândul aiurea, ba se agită şi fac provocări necontenite". 

Revenind la politica guvernului Averescu - despre care află că vrea să 

schimbe legile de organizare a administraţiei, a CFR şi Jandarmeriei, Nistor 
declară: „Foarte bine! Vom examina proiectele d-voastră şi ne vom pronunţa la 
timpul său asupra lor. Dar până atunci se impune să respectaţi legile şi să le aplicaţi 
aşa cum sunt ele, pentru ca populaţia să nu piardă încrederea în autorităţile statului, 
fiindcă iată ce se întâmplă: „consiliile comunale se dizolvă fără nicio vină, 

sentinţele judecătoreşti nu se respectă" (şi Nistor aduce exemple concrete în acest 
sens). 

Noul guvern anunţă şi „impozite noi", dar - susţine senatorul Nistor -
„înainte de alte impozite se impun economii în banul public: oprirea risipei şi 
cheltuielilor inutile". 

În problema despăgubirilor de războim, constată că, deşi „Bucovina a suferit 
atât de mult, ea aşteaptă aceste despăgubiri" şi „cele 37 de milioane rezervate ei de 
guvernul trecut nu s-au distribuit nici până astăzi". 

Se pronunţă pentru înzestrarea armatei, în consens cu toate partidele. 

31 Ibidem, p. 41. 
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În final, în problema crizei dinastice, se pronunţă pentru respectarea 
deciziilor pe care reprezentanţii naţiunii le-au adoptat la 4 ianuarie 1926 şi cere ca 
toţi cei ce sunt răspunzători de destinele patriei să se grupeze „cu dragoste, 
încredere şi hotărâre" în jurul Tronului"32

• 

4. Noi critici din partea unor senatori bucovineni la adresa lui Ion Nistor 
şi mărturiile acestuia privind contribuţia lui la unirea Bucovinei cu 
statul român 

Senatorul Radu I. Sbiera, universitar şi coleg la aceeaşi unitate de învăţământ 
superior cu Ion Nistor, luând cuvântul după plecarea istoricului din sala de şedinţe, 
i-a adus acestuia o sumedenie de acuzaţii, care mai de care mai grave. Între altele, 
l-a învinuit că, împreună cu vreo 300 de pretinşi „martiri", s-au refugiat în Vechiul 
Regat - unde au stat „cuminţi" la partea sedentară şi n-au luptat ca voluntari pe 
front - iar după ce au aflat că „noi am făcut unirea" au revenit în Bucovina; că, în 
vreme ce autorităţile din Vechiul Regat n-au vrut să-i recunoască cinstea şi 

calităţile lui Iancu Flondor" şi l-au sacrificat pe acesta, „Nistor a căutat să-l înlăture 
pe Iancu Flondor" care a „închis ochii înainte de vreme"; şi dacă Nistor a triumfat, 
sprijinit de liberali, deşi „şi-a făcut unirea teritorială'', totuşi, „unirea morală, unirea 
sufletească încă nu este săvârşită"33 . 

După atacurile vehemente ale lui Radu I. Sbiera, validat oficial ca senator 
„independent", dar, în realitate sprijinit şi asmuţit de averescani, senatorul 
E. Hotineanu s-a năpustit şi el asupra lui Ion Nistor, cu acuzaţii similare, în acelaşi 
sens: că acest „fiu de ţăran, cu pletele unse cu unt de oaie", se comportase 
„slugarnic faţă de mai marii zilei la Viena"; avusese „misiunea de a-l reprezenta pe 
Iancu Flondor în Vechiul Regat, dar săpase mormântul binefăcătorului său" şi-i 
luase funcţia; că „nici un act de naţionalism politic nu cunoaşte Bucovina în 
persoana lui Ion Nistor înainte de război"; că despre activitatea sa ca istoric a aflat 
„doar pătura intelectuală'', dar el l-a regretat pe arhiducele asasinat Franz Ferdinand 
şi ca dovadă că dl. Nistor este „nepopular" în Bucovina, atunci când a candidat în 
judeţele Rădăuţi sau Suceava, n-a câştigat nici un mandat, nici de senator, nici de 
deputat34

• 

Mâhnit peste măsură şi de-a dreptul revoltat de toate aceste acuzaţii false, cu 
care l-au atacat cei doi senatori averescani, bucovineni, Nistor s-a disculpat de toate 
aceste învinuiri; a condamnat intrigile, răfuielile de partid, orgoliile şi invidiile 
personale; i-a demascat în micimea şi egoismul lor pe cei doi adversari politici şi, 
în cadrul aceleiaşi sesiuni, într-o şedinţă din 18 decembrie 1926, şi-a făcut publică 

32 Ibidem, p. 41. 
33 „Monitorul Oficial", nr. 7, p. lll, Dezbaterile Senatului, sesiune ordinară, şedinţa din 

26 noiembrie 1926, p. 44--48. 
34 „Monitorul Oficial", nr. 10, p. lll, Dezbaterile Senatului, sesiune ordinară, şedinţa din 

30 decembrie 1926, p. 129-135. 
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o impresionantă şi emoţionantă profesie de credinţă, în care şi-a explicat şi 

argumentat nu numai domeniile în care s-a implicat şi activat ca refugiat în Vechiul 
Regat şi în Basarabia în 1917-1918, dar şi programul elaborat şi avizat de fruntaşii 
viitoarei Românii întregite pentru eliberarea Bucovinei, pregătirea unirii ei cu statul 
român, la 15/28 noiembrie 1918 şi integrarea la Patria mamă. 

Nistor şi-a început intervenţia din 18 decembrie 1926 prin a condamna şi 

înfiera acel hal fără de hal de scandal pus la cale de cei doi senatori bucovineni şi 
averescani: „Cine a urmărit cu atenţie dezbaterile Senatului, de la constituirea sa 
până astăzi, rămâne cu impresia că maturul corp s-a constituit într-o zodie rea, în 
zodia Bucovinei, zavistnică, gălăgioasă, plină de răutate. Şi cu drept cuvânt. 
Fiindcă, din nicio altă parte a ţării nu s-au ridicat nici atâtea glasuri stridente, nu 
s-au scormonit atâtea patimi, nu s-a manifestat atâta ură şi calomnie, ca din 
Bucovina". 

„Prima erupţie a vulcanului de calomnii şi patimi s-a produs - preciza Nistor -
cu ocazia validării alegerii mele şi, de-atunci, erupţii de acest fel se produc 
intermitent din şedinţă în şedinţă, tulburând lucrările paşnice şi liniştite ale acestei 
distinse corporaţiuni ... " 

Argumentând, în continuare, inutilitatea, inactivitatea, gravitatea cauzată de 
aceşti „nouri negri de ură, de calomnie, de ponegriri şi injurii personale'', care „nu 
contribuie câtuşi de puţin la soluţionarea unor probleme de ordin public, de interes 
general'', Nistor se întreabă mâhnit: ce s-ar întâmpla „dacă acest spectacol şi aceste 
regretabile erupţiuni de patimi s-ar produce în toate cele 80 de judeţe ale ţării?" Şi, 
oare, „cât timp este dispus senatul să tolereze astfel de apucături dăunătoare ... ?" 

Comentând observaţia unui demnitar bisericesc, care îi declara istoricului 
Nistor că „n-a văzut oameni mai răi şi zavistnici ca bucovinenii", acesta explică, în 
cuvântul său: „Bucovina nu trebuie judecată după erupţiile pătimaşe ale d-lui 
Radu Sbiera şi ale tovarăşului său de idei şi sentimente, dl. Eusebie Hotineanu", 
fiindcă „aceşti doi domni senatori n-au nimic comun cu sufletul paşnic şi cinstit al 
Bucovinei". 

Nistor - spre a pune capăt stării conflictuale - nu ezită, totuşi, să aducă probe 
indubitabile că Hotineanu şi Radu I. Sbiera „au cea mai puţină autorizaţie să 

vorbească în numele acestei provincii". E. Hotineanu e un afacerist care a păgubit 
statul român „cu zeci de milioane, cu faimoasele sale contrabande"; Curtea de Apel 
din Cernăuţi a şi trimis cerere pentru ridicarea imunităţii sale parlamentare; el face 
contrabandă cu cereale şi are pe rol peste 40 de procese penale, încât Baroul 
avocaţilor din Cernăuţi are destule motive să nu-l primească în rândurile sale. Tot 
astfel, dl. Radu Sbiera se pretinde „independent", dar este „aliat şi colaborator al 
dl. general Averescu, care l-a instalat în scaunul Primăriei din Cernăuţi"; el i-a 
înfăţişat viaţa şi activitatea „prin prisma îngustă a invidiei şi patimilor" dar, declară 
senin istoricul, „activitatea mea didactică, ştiinţifică, culturală, publicistică şi 

politică este aşa de curată şi aşa de bine cunoscută la noi, în Bucovina, încât 
avalanşa de insinuări perfide şi de pervertiri calomnioase a dl. Sbiera nu poate să o 
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întunece şi să o reducă"; Nistor răspunde punct cu punct acuzaţiilor aduse fie de 
Hotineanu, fie de Radu Sbiera, apoi stăruie asupra celei mai grave acuzaţii: că s-a 
întors în Bucovina, după ce unirea o realizaseră alţii. 

Precizăm că mărturiile lui Nistor despre refugiul său în Vechiul Regat şi în 
Basarabia, despre programele ce le-a elaborat şi discutat cu cei mai de seamă 
conducători ai românilor vremii, se constituie într-o profesiune de credinţă, care ar 
merita reprodusă integral într-o antologie - şi care conţine numeroase informaţii 
inedite şi aprecieri temeinice ale marelui istoric, despre cele două etape ale unirii 
Bucovinei - etapa octombrie 1918 şi etapa a II-a, Congresul din 15/28 noiembrie 
1918, cu informaţii neutilizate în studiile noastre anterioare. 

Rezumăm, în continuare, fragmente din Declaraţia senatorului Jon Nistor în 
şedinţa Senatului din 18 decembrie 1926: 

„ ... Dar, îndrăzneala şi reaua credinţă a d-lui Sbiera atinge culmea, când are 
tristul curaj de a ponegri aici, înaintea D-voastră, numele refugiaţilor bucovineni 
care, alături de refugiaţii ardeleni şi bănăţeni, au trecut în ţara liberă pentru a lupta 
pentru dezrobirea provinciilor româneşti răpite. Dezbrăcat de cel mai elementar 
simţ de adevăr, tristul personaj susţine că din cei 300 de refugiaţi bucovineni, 
numai «doi sau trei» au luat parte la război iar restul s-ar fi înscris la partea 
sedentară, fugind mai apoi în Basarabia şi de-acolo «apropiindu-se de Marea 
Neagră sau Rusia bolşevică pentru a găsi acolo, în această apropiere, o scăpare mai 
bună». Marele criminal, de a fi sustras armatei austriece 300 de intelectuali români, 
periclitându-i prin aceasta izbânda, aş fi eu, care m-am pus în fruntea lor, trădând 
Austria şi dezertând din armata austriacă"35 • 

„ ... acest mare criminal politic sunt eu. Şi eu îmi asum această crimă, alături 
de regretatul Vasile Lucaci, alături de Octavian Goga, de preşedintele Republicii 
Cehoslovace, Masaryk, şi mulţi alţii ... " 

„ ... eu, care 15 ani de-a rândul, ca student şi ca profesor, am propovăduit 
idealul naţional, am crezut în dezrobirea neamului, am răspândit cu înflăcărare 
această credinţă, împărtăşind-o şi altora, n-am ezitat nicio clipă a trece de la vorbă 
la faptă, în momentul când am văzut că ceasul mântuirii a sunat. Şi atunci, cu 
certificatul de trecere pentru Viena, am trecut frontiera la Doma românească, cu 
nevastă şi copil, având 500 de coroane în buzunar şi o nepreţuită comoară de 
credinţă şi nădejde în suflet! Şi am ajuns la Bucureşti. Şi acolo am devenit «balast 
pentru stat şi bugetul României», cum susţine onorabilul domn Radu Sbiera, ei 
m-au dus direct la Academia Română, pentru a făuri arme intelectuale pentru 
apărarea cauzei româneşti. Şi, din cercetările mele pentru acele groaznice vremuri, 
au ieşit cărţile mele privitoare la Istoria bisericii din Bucovina36 şi cartea în care am 
insistat asupra luptei naţionale între români şi ruteni, apărută în româneşte şi în 

35 „Monitorul Oficial", nr. 13, p. III, Dezbaterile Senatului, sesiune ordinară, şedinţa din 
18 decembrie 1926, p. 160-163. 

36 Ion Nistor, istoria Bisericii din Bucovina şi a rostului ei naţional-cultural în viaţa românilor 
bucovineni, Bucureşti, Editura Casa Şcoalelor, 1916, 295 p. 
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germană37 • Tot atunci am început cu publicarea volumului XIX din Colecţia 
Hurmuzachi38

• Şi cu această a mea muncă intelectuală, mi-am asigurat traiul la 
Bucureşti şi Iaşi, pentru mine şi pentru familia mea". 

„Şi cu mine au trecut frontiera vreo 300 de intelectuali români, mânaţi şi ei 
de acelaşi dor, de-a servi cauza românească cu puterile lor şi cu sufletul lor gata de 
jertfă, pentru realizarea idealului ale cărui raze luminoase se întrezăreau la orizont. 
Iar când a sosit ceasul hotărâtor, toţi aceşti refugiaţi bucovineni s-au supus 
recrutării şi nu «doi sau trei», cum susţine iubitorul de adevăr, dl. Radu Sbiera. Şi 
au plecat cu toţii la unităţile lor, afară de domnul E. Hotineanu, prietenul şi 

tovarăşul d-lui Sbiera, care a declarat franc cunoscuţilor săi că n-a venit să moară 
în România, ci să-şi asigure o existenţă mai bună ca în Bucovina". 

„„. De la laşii suferinţelor am trecut la Odessa, aproape de Marea Neagră, 
cum zice dl. Sbiera. Dar eu nu i-aş dori nici d-sale şi nimănui din neamul său «O 
scăpare» aşa de bună, ca cea a refugiaţilor de la Odessa, unde trăia lumea 
românească cu zilele în sân. Dar eu nici acolo n-am stat degeaba, ci, la invitaţia 
studenţilor basarabeni, am făcut lecţii de Istoria Românilor la Universitatea din 
Odessa. Şi numai prin minune am scăpat cu viaţă, când, într-o bună zi, un grup de 
soldaţi bolşevici încercară să ne arunce pe fereastră afară, de la etajul al treilea, 
unde ne găseam". 

„De la Odessa am trecut împreună cu dl. Octavian Goga şi alţi ardeleni la 
Cetatea Albă şi de-acolo la Chilia, unde n-am stat cu braţele încrucişate, ci am 
muncit alături de frumoasa pleiadă de intelectuali din Regat şi din Ardeal la 
redeşteptarea conştiinţei naţionale între fraţii noştri basarabeni„." 

„Ba, mai mult încă: sosit, în primăvara anului 1917 la Chişinău, Nistor 
militează pentru înfiinţarea unei Universităţi populare, în capitala Basarabiei, la 
care ţine prelegeri de Istoria Românilor şi la 27 martie este invitat şi participă la 
lucrările Adunării naţionale la care deputaţii din Sfatul Ţării votează, în marea lor 
majoritate covârşitoare, unirea Basarabiei cu România. Şi, tot la Chişinău, 

împreună cu Octavian Goga, înfiinţează Comitetul Naţional al Românilor Ardeleni 
şi Bucovineni, aflători în Moldova şi Basarabia şi, totodată, corpul ofiţeresc de 
voluntari"39

. 

Şi, în tot acest timp, continuă senatorul I. Nistor: „ceilalţi intelectuali 
bucovineni îşi făceau datoria în armată, la unităţile lor, unde fuseseră repartizaţi cu 
toţii. Este o poveste nepermisă a adevărului, să susţii că numai «doi-trei» şi-au 
făcut datoria, pe front, când şi Bucovina a adus contribuţia sa de sânge, aproape pe 
toate câmpiile de luptă. La Neajlov şi-a găsit sfârşitul tânărul Lascăr Luţia. La 
Nămoloasa s-a prăbuşit Justin Breabăn. La Cireşoaia a murit moarte de erou 

37 Idem, Der nationale Kampf in der Bukowina. Mit einer etnographische Karte der Bukowina, 
Bucureşti, Institutul de arte grafice Carol Gobl, 1919, 227 p. 

3
K Idem, Corespondenţă şi rapoarte consulare austriece, în: Eudoxiu Hurmuzachi, Documente 

privitoare la istoria românilor, voi. XIX/I ( 1782-I 797), Bucureşti, 1922. 
39 Mihai-Ştefan Ceauşu, Tabel cronologic, în I. Nistor (1876-1962), p. 15. 

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



448 Mihai Iacobescu 16 

neuitatul Ion Grămadă. La Sticlărie a căzut Toader Turturean. La Oituz au murit 
G. Şandru şi A. Mihălaş. La Valea Spânului a căzut Vasile Popescu. De rănile 
primite pe front au murit şi fraţii Ambrozie şi Silvestru Micuţariu, iar alţii, precum 
C. Ardeleanu şi Franciuc etc. au rămas invalizi pentru întreaga viaţă. Astfel au 
înţeles „martirii" ridiculizaţi de dl. Sbiera să-şi facă datoria pe front şi să contribuie 
cu sângele lor la plămădirea României Mari ... " (aplauze prelungite). 

Senatorul Ion Nistor îmbină aceste evocări emoţionante despre eroismul şi 

patriotismul celor 300 de refugiaţi bucovineni, deveniţi voluntari în luptele decisive 
pentru încheierea războiului, cu relatarea unor amănunte din viaţa şi activitatea 
celor doi adversari politici, pe care-i stigmatizează fără milă. Astfel, despre 
senatorul Radu Sbiera, relatează public că a fost unul dintre informatorii lui 
Fischer, trimiţându-i pe unii bucovineni sub spânzurătorile sale (şi - îl îndeamnă 
Nistor, „m-aş bucura când bănuielile acestea nu s-ar adeveri şi te-ai putea 
dezvinovăţi"); sub pretextul „românizării", adică al introducerii limbii române la 
toate disciplinele directorului T. Bujor la conducerea şcolii, încât „şi azi fostul 
director îl blestemă pe Radu Sbiera"; el, Radu Sbiera, a crezut până în ultima clipă 
în „izbânda Austriei" - şi ca dovadă, şi-a retras semnătura de pe Apelul fruntaşilor 
bucovineni pentru înfiinţarea gazetei „Glasul Bucovinei"; tot astfel, şi-a retras 
semnătura şi de pe Apelul trimis de bucovineni pentru chemarea armatei române. 

Atunci când E. Hotineanu îl întrerupe şi-i strigă lui I. Nistor că în Vechiul 
Regat „D-ta luai leafă când noi, bucovinenii, muream de foame", istoricul îi 
răspunde de la tribună, demascându-l şi înfierându-l cu dovezi de netăgăduit: 

„Frumos muritor de foame care te-ai îmbogăţit în timpul războiului, devenind tipul 
îmbogăţitului de război ... " 

Dar, cele mai elocvente şi atente informaţii le aduce public în faţa Senatului 
României cu privire la pregătirea şi implicarea sa în unirea Bucovinei. 

Acuzaţiei că, la reîntoarcerea sa în octombrie 1918, în Bucovina „unirea era 
făcută", el îi răspunde: 

„Îţi stă mintea în loc în faţa unei astfel de informaţii", când, în realitate, 
precizează Nistor, „eu însumi am redactat Actul Unirii, am făcut pregătirile 

necesare pentru convocarea Adunării Naţionale din 15/28 noiembrie 1918, am 
pregătit toate telegramele şi am ţinut discursul festiv în Sala Sinodală din 
Cernăuţi!" Apoi „am făcut parte din delegaţia care a prezentat Majestăţii Sale, 
Regelui Actul Unirii şi am participat ca membru ales al acestei delegaţii la intrarea 
triumfală a regelui în Bucureşti şi la banchetul festiv, de la Palatul Regal". 

Insistând asupra acuzaţiei celor doi senatori averescani, Sbiera şi Hotineanu, 
cum că el a revenit în Bucovina „după Unire", senatorul răspunde categoric că 
„aceasta întrece orice măsură!" Dar, Unirea n-au făcut-o nici cei care se laudă" şi, 
zice Nistor public: „n-am făcut-o nici eu. Ci, Unirea, a făcut-o, domnii mei, armata 
română, vitează şi biruitoare!" 

Nistor îl desfide şi pe Dr. Al. Vaida-Voevod, care, „în cuvântarea de ieri 
(17 decembrie 1926, n. n. ), ţinută la Cernăuţi, zicea că „nu poate admite părerea că 
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noi am fost dezrobiţi de românii din Vechiul Regat" cum au zis unii, „fiindcă -
declara Al. Vaida-Voevod-provinciile s-au unit după voia lor, liberă!" 

Nistor, însă, se întreabă, în cuvântul său, în Adunarea Senatului: „dar, oare, 
reprezentanţii provinciilor s-ar fi putut întruni, din voinţă liberă, fireşte - în 
adunările de la Chişinău, Cernăuţi şi Alba Iulia - având în spate armata austriacă, 
respectiv rusă şi nezdrobită de dorobanţul român ... ?" 

„Nu este bine să ne ascundem după deget în faţa realităţilor istorice. 
Învingerea noastră şi a aliaţilor a creat condiţiile istorice pentru votarea unirii şi a 
Basarabiei, şi a Bucovinei, şi a Ardealului. Meritul nostru este că am ştiut să ne 
folosim de situaţia creată prin izbânda armatei şi, sub scutul ei, să votăm Unirea 
dorită şi aşteptată de noi toţi ... " 

Senatorul şi istoricul I. Nistor face o distincţie între prima etapă în 
desfăşurarea procesului Unirii Bucovinei - 27 octombrie 1918 - şi cea de-a doua -
15/28 noiembrie 1918. 

Întrebându-se retoric: „În ce a constat prima fază, adică etapa care s-a 
concretizat în Actul public din 27 octombrie 1918, Nistor răspunde în faţa 

senatorilor: „Atunci s-a întrunit aşa-zisa Constituantă a Bucovinei, în care s-a ales 
un Consiliu Naţional; din acest consiliu se formase un «guvern», cu vreo 
15 excelenţe şi cu un preşedinte în frunte, care trimisese un agent diplomatic pe 
lângă guvernul român de la Iaşi"; acest «guvern» umbla - spune Nistor pentru 
prima oară un lucru care nu s-a spus şi scris până azi - „să tipărească bani proprii, 
să-şi formeze o armată de jandarmi cel puţin şi să elibereze chiar paşapoarte în 
numele său propriu". 

Nistor nu era de acord cu aceste elemente de totală autonomie a Bucovinei, 
concepute de acest pretins «guvern», încât continuă: 

,,Între excelenţele cernăuţene, cu automobile şi cu sergenţi la poartă, se găsea 
şi dl. Radu Sbiera, românizatorul unui liceu românesc şi prietenul generalului 
Fischer, care, din pură dragoste pentru români, îi trimitea cu zile în împărăţia 
cerurilor, spânzurându-i ... 

Jocul acesta copilăresc cu interesele vitale ale unei provincii secătuite de 
război şi scormonite de agitaţii subversive de tot felul, trebuia să găsească un 
grabnic sfârşit. Şi momentul de a fi pus capăt acestor intolerabile stări de lucruri, 
revine întreg celor «300 de martiri», cum ne numeşte excelenţa sa, de pe vremuri, 
dl. Radu Sbiera ... 

Delegaţia celor 300 de refugiaţi şi ai corpului de voluntari s-a întrunit mai 
întâi la Odessa, apoi la Chişinău şi în cele din urmă la Iaşi, pentru a stabili 
programul lor de acţiune, care primise aprobarea cercurilor conducătoare, 

hotărâtoare, de la Iaşi şi culmină cu votarea unirii necondiţionate a Bucovinei şi 

Ardealului cu regatul României. În baza acestui program s-a desfăşurat acţiunea 
noastră în Ardeal, reprezentat prin Octavian Goga, care intrase în luptă cu Consiliul 
Dirigent (care avea pretenţia, ca şi cei din Bucovina, la 27 octombrie, să reprezinte 
Ardealul la Conferinţa de Pace!) şi în Bucovina, prin mine şi prietenii mei, în lupta 
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contra Consiliului Naţional, condiţionist şi autonomist". Programul celor 300 de 
refugiaţi ai corpului de voluntari - în frunte cu Ion Nistor - prevedea: umrea 
imediată şi necondiţionată. Iancu Flondor a subscris acestui program40

. 

5. Problema naţională În dezbaterea Senatului În 1934 şi poziţia lui 
Ion Nistor 

La începutul anului 1934, Nicolae Iorga a adresat o interpelare cu privire la 
politica naţională, cerând noului prim-ministru Gh. Tătărescu sa-ş1 precizeze 
poziţia în această chestiune. Discuţiile s-au purtat, deopotrivă, atât în Camera 
Deputaţilor, în prima decadă a lunii martie, cât şi în Senat. 

La 20 martie 1934, Ion Nistor, în dublă calitate, de senator de drept şi 

ministru secretar de stat (răspunzând de Departamentul minorităţilor în guvernul 
I. G. Duca şi apoi ca ministru al Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor sociale sub 
Gh. Tătărescu) a fost împuternicit de şeful guvernului liberal să expună în Senat 
principalele coordonate în acest domeniu. 

Nistor a început prin a mărturisi că generaţia sa a trecut prin „şcoala 

naţională", al cărei dascăl a fost Nicolae Iorga însuşi. Dacă vreme îndelungată ţara 
s-a confruntat cu probleme sociale, după marea criză din 1929-1933 „a revenit la 
ordinea zilei problema naţională" şi nu numai în România, dar în lumea întreagă se 
produce „o recrudescenţă a naţionalismului"41 • La noi, „criza economică a creat 
greutăţi pentru toate clasele sociale", dar, mai ales, pentru români, „care se găseau 
într-o situaţie materială inferioară faţă de minoritari" şi „aceasta, nu numai din vina 
guvernelor, care s-au perindat de la Unire la cârma ţării, ci şi ca o consecvenţă 
dureroasă a unui trecut istoric îndelungat". La peste un deceniu după Marea Unire 
„populaţia românească din toată ţara - apreciază Nistor - şi cu deosebire din 
provinciile alipite, se găseşte într-o situaţie materială inferioară faţă de populaţia 
minoritară"; agricultorul român „care până mai ieri era iobag, şi care n-a putut să-şi 
înjghebeze o gospodărie raţională, chiar după reforma agrară ( ... ) este într-o stare 
materială inferioară, faţă de populaţia minoritară". Criza a agravat şi amplificat 
greutăţile populaţiei şi „concesionarea celor mai importante izvoare de venituri şi 

de câştig ale ţării" a ridicat la culme nemulţumirile fiindcă „odată cu punerea în 
aplicare a actului de concesiune au şi venit în ţară elemente străine, reducând 
posibilităţile de câştig şi de existenţă ale băştinaşilor". 

Altă cauză generală rezultă din „situaţia tristă a agriculturii, care nu mai este 
rentabilă", încât „tinerimea de la sate nu mai găseşte satisfăcătoare ocupaţia în 
acest sector"; în plus, „industria şi-a închis porţile, aşa că, populaţia de la ţară, 

40 „Monitorul Oficial'', nr. 13, p. III, Dezbaterile Senatului, sesiune ordinară, şedinţa din 
18 decembrie 1926, p. 164. 

41 „Monitorul Oficial", nr. 14, p. III, Dezbaterile Senatului, sesiune ordinară, şedinţa din 
20 martie 1924, p. 470-472. 
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care-şi găsea ocupaţie în diferite fabrici şi stabilimente industriale, ca, de pildă, la 
întreprinderile petrolifere etc., a rămas fără ocupaţie. Şi atunci, era firesc ca ea să se 
agite şi să-şi arate nemulţumirea"; ba, încă, „acelaşi fenomen se observă şi la 
pătura intelectuală, faţă de care criza economică a avut efecte dezastruoase. 
Bugetul statului a trebuit şi el să fie restrâns. O mulţime de şcoli au fost desfiinţate. 
Astfel că, în loc să mărim posibilităţile de câştig ale tineretului, le-am tot redus. 
Zadarnic căutăm ruina în suprapopulaţia şcolară - evident că şi aceasta trebuie 
reglementată - dar vina trebuie s-o căutăm în criza economică". 

La nici două luni de la asasinarea prim-ministrului I. G. Duca şi de la luptele 
lucrătorilor minieri, ceferişti şi petrolişti, omul politic şi istoricul Ion Nistor găseşte 
calmul şi înţelepciunea să analizeze starea ţării în Senat şi să declare înţelept, 

constructiv şi decisiv: nu represalii, ci „câtă vreme nu vom găsi un leac pentru 
remedierea acestei crize, nu vom putea potoli mişcarea naţională". 

În timpul expunerii lui Nistor, autorul interpelării, savantul Nicolae Iorga 
cere voie să adauge încă ceva: „Lângă Vălenii de Munte, ţăranii dintr-un sat, atraşi 
către industria petroliferă, au lucrat în întreprinderile din acest sector, au câştigat 
bine şi şi-au ridicat nişte case de toată frumuseţea'', dar în acest timp şi-au lăsat în 
paragină ogoarele şi când s-a produs criza şi au devenit şomeri, s-au trezit că „stau 
acum în casele lor mari şi frumoase şi mor de foame". De aceea, Iorga conchide că 
nu putem cere ca „fabricile să-i primească numaidecât pe toţi ţăranii, nu! Să fie 
primiţi numai în industriile sigure". Deci, nu avem nevoie să ruinăm satele noastre -
acest fapt, zice Iorga, nu s-a înţeles în Camera Deputaţilor. 

Reluându-şi intervenţia, Nistor relatează că în mod eronat, unii oameni 
politici, în anii crizei, au cerut şi făcut „comenzi în străinătate de miliarde, în loc să 
le fi confecţionat în ţară ca, astfel, să dăm ocazia la zeci şi sute de mii de braţe de 
muncă să-şi câştige existenţa. Cum vreţi d-voastră, ca prin aceste măsuri, situaţia 
economică să nu se înăsprească şi să lovească pe cel mai slab şi cel mai slab este 
elementul românesc?!" 

Nistor apreciază ca greşită, deocamdată, şi politica şcolară: „să scoţi din 
mijlocul ţărănimii un număr supraproporţional de tineri, să le faci educaţia şcolară 
superioară şi apoi să-i laşi în voia soartei, nu poate să fie o politică şcolară 

cuminte!" 
O altă chestiune pusă de Iorga - şi la care face referire Nistor este despre cum 

vede guvernul liberal chestiunea realizării unei egalităţi cât mai reale şi echitabile 
între populaţiile minoritare şi românii majoritari? 

Nistor reaminteşte că, după Marea Unire, realizată în urma Adunărilor 
naţionale de la Chişinău, de la Cernăuţi şi Alba Iulia, în 1918, în anii ce au urmat, 
prin Constituţie şi reformele ce s-au aplicat, statul român a încercat să realizeze 
cadrul juridic adecvat, de egalitate şi echitate; populaţiile foarte diferite, după 
origine, rasă, cultură, religie, se bucură de legi şi drepturi politice naţionale. 

Tratatul impus de Conferinţa de Pace în problema minorităţilor, Constituţia, Legea 
pentru reglementarea cultelor recunosc autonomia bisericilor minoritare, cum sunt 
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cea catolică, lutherană, unitară şi calvină; s-a obţinut şi o autonomie şcolară, încât -
relevă I. Nistor - în 1931, subsecretarul de stat al minorităţilor, dl. Rudolf Barandtsch, 
într-o lucrare publicată şi intitulată Rana deschisă a Europei, scrie negru pe alb că 
„afară de Letonia şi Estonia, numai în România s-au mai respectat tratatele, 
dispoziţiile Tratatului minorităţilor, care, însă, se bucură de autonomie, în ceea ce 
priveşte biserica şi şcoala". Şi „recunoscând minorităţilor drepturile ce li se cuvin, 
aceasta nu înseamnă - în condiţiile în care unele minorităţi au moştenit o situaţie 
materială şi culturală prosperă, din cadrul Imperiilor Habsburgic şi Ţarist sub care 
au trăit - să ne dezinteresăm de nevoile populaţiunii majoritare româneşti", arată 
Nistor. De aceea, „guvernul, d-lor senatori, stă pe punctul de vedere al evoluţiei 
paşnice şi active", încercând, odată cu asigurarea juridică a egalităţii „sprijinirea şi 
ocrotirea efectivă a elementului românesc'', respingând extremismul, violenţa, 

abuzurile, fiindcă „nu avem nici un interes să distrugem o civilizaţie şi o cultură, 
fie ea şi minoritară"; în acelaşi timp, „văzând înflorirea şi prosperitatea lor 
economică şi culturală sub stăpânirea românească, aceasta nu poate decât să 

trezească în sufletele noastre un sentiment de mulţumire şi să ne îndemne să-i 

imităm şi să-i întrecem" (aplauze prelungite). 
În interpelarea sa, dl. profesor Iorga „a mai atins o altă mare problemă, 

problema clasei de mijloc"; în legătură cu aceasta, la Camera Deputaţilor „s-a 
vorbit mult - relevă Nistor - despre nationalizarea oraşelor" în care, în unele, 
domină, încă, minorităţile. În numele g~vernului, Nistor propune: „să sprijinim 
(emanciparea şi ridicarea economică a elementului românesc, material şi moral, 
n. n.) din două motive": I) să aducem populaţiunea majoritară din provincie la 
acelaşi nivel social şi cultural la care se găsesc minorităţile" şi 2) „să câştigăm 
pentru elementul românesc poziţiunile care i se cuvin într-un stat naţional 
românesc". 

Nistor se întreabă retoric: „care sunt căile de urmat pentru a ajunge la scopul 
la care, cu o patriotică întrecere, trebuie să-l urmărim cu toţii?" (aplauze). Aceste 
căi diferă „de la om la om, de la partid la partid" - fiindcă unii propun „măsuri 
forţate'', violente, abuzive", caută „să speculeze nemulţumirile naţionale pentru 
scopuri politice şi să le canalizeze într-o direcţie care este cu desăvârşire străină în 
interesele superioare ale statului nostru". Nistor, făcea aluzie, poate, atât la 
extremismul de dreapta, cât şi la cel de stânga. 

Problema creării clasei de mijloc este socotită de Nistor „una din cele mai 
grele" dar constată, cu satisfacţie, că „s-a şi început crearea ei", dând ca pildă 
înfiinţarea Societăţii Meseriaşilor Români din Cernăuţi; aceasta era condusă „de 
noi, câţiva intelectuali, ca profesorul Sextil Puşcariu, actualul mitropolit Nectarie, 
profesorul Bordeianu ş. a."; numărul membrilor acesteia, în 1918, era „foarte 
redus'', dar „azi, Societatea Meseriaşilor Români din Cernăuţi numără aproape 
I OOO de membri, întreţine un cămin de ucenici, organizează serbări, conferinţe de 
tot felul şi, astfel, este aşezată acolo temelia unei clase de mijloc" (aplauze). 

Nistor relatează, în continuare, că astfel de societăţi româneşti există şi la 
Timişoara, la Braşov, ca şi în alte oraşe din provinciile unite. El crede şi susţine ca 

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



21 Ion Nistor ( 1876--1962). Aspecte ale activităţii ca senator 453 

„începuturile acestea să fie încurajate şi dezvoltate de stat, prin crearea de şcoli de 
meserii şi prin încurajarea oricărei iniţiative curate şi serioase". Dl. Iorga - mai 
relatează Nistor - declară la Camera Deputaţilor că, din datele statistice pe care le 
are, „elementul românesc, în oraşele din noile provincii, în industriile de-acolo, în 
serviciile statului, în multe părţi, nu ajunge nici la I 0%". În 1918, însă, precizează 
Nistor, „în cele mai multe oraşe din provinciile unite, numărul românilor în slujbe 
şi meserii, nu ajungea nici la I%"; de-atunci, din 1918 şi până la nivelul anului 
1934, în unele oraşe s-a ridicat la 40%, ceea ce este o dovadă „că s-a făcut ceva" şi 
că, încă „multe se mai pot face". 

Nistor declară, aşadar, că el crede ferm că „nici prin critici anihilante, nici 
prin vaiete alarmante, nu vor putea româniza oraşele, ci printr-o muncă rodnică şi 
creatoare". 

Nistor mai constată că „noi, românii, vorbim prea mult, vorbim frumos, 
spunem lucruri interesante; însă, când este vorba de fapte, ele nu stau totdeauna în 
proporţie cu vorba". Pe de altă parte - zice el - „relele şi neajunsurile nu trebuie să 
fie exagerate şi nici exploatate pentru agitaţiuni politice interesate. Nu trebuie să ne 
credem mai răi decât suntem. Dar nici laturile bune să nu le neglijăm, căci prin 
aceasta nu servim neamului, ci îi facem mai mult rău". 

Nistor cere să se combată curentele extremiste şi „neamul nostru să se 
dezvolte în mod paşnic, ca astfel să poată atinge şi idealurile spre care tinde. La 
opera aceasta spirituală pot contribui şi minorităţile etnice. Noi suntem datori să-i 
vedem colaborând la întărirea ţării şi a civilizaţiei". 

Nistor crede că „problema minorităţilor nu poate şi nu trebuie să fie obiect de 
suprasolicitaţie" (aplauze), la care dl. Iorga adaugă: „Şi electorală!" 

Referindu-se la faptul că Iorga „amintea de stările din provincii'', Nistor 
recunoaşte că „din cauza acestor supralicitatori, ele nu sunt cele ideale'', însă, spre 
a le lichida şi preveni, în viitor „politica noastră faţă de minorităţi trebuie să fie o 
politică dreaptă şi consecventă". 

Minorităţile „nu trebuie să trăiască în credinţa că un pater românesc le-ar 
putea da mai multe decât celălalt, cum există această tocmeală în Austria!" 

„Aşa este natural!" intervine şi declară senatorul Emerice Ritter. 
„E foarte natural din partea minorităţilor să urmărească o astfel de politică, 

dar mai natural ar fi din partea românilor să evite o astfel de politică!" (aplauze). 
Nistor observă că „în însăşi tabăra minorităţilor se remarcă uneori o 

schimbare faţă de politica de vecinică tânguială şi necurmate revendicări 

naţionale". Citează, în acest sens, unele articole din gazeta „Brassoi Lapok" care 
indică „o nouă orientare în politica minoritară maghiară, care nu poate să fie decât 
în folosul ei şi al unei paşnice convieţuiri cu populaţia maghiară, alcătuitoare de 
stat". 

„ ... De aceea credem că vremurile grele prin care trecem o să ne zguduie şi pe 
noi, majoritarii, şi pe minoritari. Şi, din zguduirea aceasta trebuie să iasă ceva bun. 
Acest bun este ca minoritarii să înţeleagă că România este un stat unitar, că nu 
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poate fi schimbat într-un stat al minorităţilor şi că reminiscenţele feudale trebuie să 
fie intacte, iar că, pe bazele largi ale unei politici economice şi culturale, se poate 
ajunge uşor la o mai strânsă apropiere şi colaborare între toţi cetăţenii ţării. 

Punctul de vedere al guvernului - în opoziţie cu acei care cred că prin măsuri 
dictatoriale pot să refacă ţara - este că prin muncă statornică, românească, în 
direcţiile naţionale, se poate ajunge la acea stare economică şi culturală în ţară şi la 
întărirea elementului românesc, care merită cel mai larg sprijin ... 

De aceea, răspunsul guvernului e scurt şi categoric: să întărească elementul 
românesc prin toate mijloacele şi pe toate căile. E o datorie patriotică! Şi guvernul 
va şti să se achite de această datorie!"42 

6. Concluzii 

Analiza selectivă a celor mai importante intervenţii ale universitarului, 
istoricului, omului politic, animatorului şi îndrumătorului cultural al generaţiei sale, 
Ion Nistor, ca senator ales şi senator de drept al României întregite, are darul să 
sporească în mod consistent şi să întregească elocvent spectrul personalităţii şi 
însemnătatea activităţii sale în slujba neamului. 

Cercetarea şi relevarea intervenţiilor sale în Senat - fie că este vorba de 
răspunsul la Mesajul Regal la deschiderea lucrărilor parlamentare, din toamna anului 
1926, în plină epocă de stabilizare economică şi politică, fie de profesiunea sa de 
credinţă, cu privire la activitatea ce se desfăşoară pe multiple planuri în serviciul 
întregirii neamului şi de viziunea sa în problema atât de complexă a consolidării ţării 
şi a politicii în domeniul naţional - ne dezvăluie un om politic calm, inteligent, 
generos şi riguros, animat de înalte idealuri politice, atât faţă de elementul românesc 
majoritar, cât şi faţă de minoritari, dorind o egalitate materială şi spirituală cât mai 
armonioasă şi mai deplină pe tărâm juridic şi în viaţa de toate zilele. 

Într-o vreme în care, în primul deceniu de după Marea Unire s-au perindat la 
cârma ţării 11 guverne, iar în cel de-al doilea deceniu alte 14 guverne, când luptele 
politice, în general, şi cele pentru putere, în special, s-au oglindit în Parlament şi 
printr-o îndârjită, adesea nedorită, insolită şi cumplită încăierare, atacuri, jigniri 
între persoane, Ion Nistor, ca atacat şi atacator, s-a dovedit mereu un luptător 
îndârjit, care n-a rămas dator mai ales celor ce i-au adus învinuiri false, nedrepte. 

Intervenţiile sale în Senat conţin informaţii adesea inedite, care n-au fost 
folosite în lucrările noastre de până acum. 

În acelaşi timp, luările sale de cuvânt sunt logice, elocvente, convingătoare, 
într-o limbă frumoasă, curată, cuviincioasă, elevată, de om cult şi cu mult bun simţ, 
exprimând cinste, cumpătare, armonie, echilibru, simplitate, spontaneitate, o anume 
vigurozitate ţărănească, îmbinată cu un spirit erudit, universitar, exemplar. 

42 Ibidem. 
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BUCOVINA ÎN AMINTIRILE SCRIITORULUI 
ŞI ARTISTULUI PLASTIC PARTENIE MASICHIEVICI 

(SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XIX-LEA -
ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA) 

ILIE LUCEAC 

Die Bukowina in den Erinnerungen des Schriftstellers 
und Bildhauers Partenie Masichievici 

(Ende des 19. -Anfang des 20. Jahrhunderts) 

( Zusammenfassung) • 

Im vorliegenden Beitrag priisentiert Ilie Luceac eine weniger bekannte 
Personlichkeit - Partenie Masichievici (1887-1952) - und sein literarisches Werk, 
besonders das memorialistische. Der Verfasser beginnt mit der Kunst- und 
Buchausstellung Partenie Masichievici (1887-1952) und Hortensia Masichievici-Mişu, 
die zwischen dem 6. und dem 12. April 2009 stattfand. Damals wurden sowohl die 
Werke von Hortensia Masichievici-Mişu, als auch die Bucher ihres Vaters, Partenie 
Masichievici, gewesener Generalsekretăr der Czemowitzer Handels- und Gewerbekamrner 
în der Zwischenkriegszeit, ausgestellt. Es ging um die folgenden Bilcher: Egiil, 
Ausgewăhlte Gedichte mit Aquarellen des Autors und Aus meinem Leben. Diese wurden 
von Puia Hortensia Masichievici-Mişu (1917-2010) tibersetzt undim Anima-Verlag 
Bukarest veroffentlicht: die ersten zwei im Jahre 2005 und die Memoirenbiinde im 
Jahre 2009. 

Das Werk Aus meinem Leben, wovon dieser Beitrag eigentlich berichtet, bezieht 
sich auf die Periode bis zum Anfang des ersten Weltkriegs und enthilllt einen weniger 
bekannten Teii der Geschichte der Bukowina. Eine Obersetztung des Buches ins 
Rumiinische und eine Veroffentlichung derselben werden immer noch erwartet. 

Schliisseiwiirter und -ausdrilcke: Bukowina, Partenie Masichievici, Bildhauer, 
Memorialistik. 

Cu patru ani şi jumătate în urma, m Sala Galateca a Bibliotecii Centrale 
Universitare din Bucureşti, cu concursul Editurii Anima, fondată în 1990 în 
capitala României, a avut loc o Expoziţie de (c)arte( ap)arte: Partenie Masichievici 
(1887-1952) şi Hortensia Masichievici-Mişu. Manifestarea, care s-a desfăşurat 

• Traducerea: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu. 

Analele Bucovinei, XXI, 2 (43), p. 455-463, Bucureşti, 2014 
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între 6 şi 12 aprilie 2009, a constituit de fapt o triplă expoziţie: cea a artiştilor 
plastici Partenie Masichievici şi Hortensia Masichievici-Mişu, dar şi a Editurii 
Anima, care a dorit să ofere publicului bucureştean un adevărat eveniment cultural 
de suflet. Şi a reuşit. 

În cadrul Expoziţiei amintite, au fost prezentate, pe lângă lucrările Hortensiei 
Masichievici-Mişu, şi cărţile tatălui ei, Partenie Masichievici, fost secretar general 
al Camerei de Comerţ şi Industrie din Cernăuţi în perioada interbelică. 

Partenie Masichievici a fost cu adevărat un om dăruit cu har. Şcoala pe care a 
făcut-o la vremea sa i-a oferit posibilitatea să se afirme profesional în câteva 
domenii artistice. El s-a născut la Cuciurul Mare, localitate de lângă Cernăuţi, 
Bucovina (astăzi regiunea Cernăuţi, Ucraina) la 7 februarie 1887, în familia 
preotului ortodox Ilie Masichievici. Partenie urmează şcoala primară la Carapciu 
pe Ceremuş, apoi Liceul german la Cernăuţi (pe timpul acela încă nu se numea 
Liceul „Aron Pumnul") şi Facultatea de Drept a Universităţii Francisco-Josefine 
din capitala Bucovinei istorice. Nu se opreşte aici. Va urma, mai târziu, şi 

Conservatorul din Cernăuţi, unde studiază compoziţia, armonia şi contrapunctul. 
Partenie Masichievici a fost şi un filatelist pasionat. lată ce scrie fiica sa, Hortensia: 
„Era deosebit de dotat şi pentru alte ramuri artistice: în afară de muzică, era 
pasionat şi de pictură, dar un curs de desen va urma abia mai târziu"1

• 

Într-adevăr, prin anii 1928-1930, s-a înscris la un curs de desen şi pictură, 
care se putea realiza prin corespondenţă. Cursul, intitulat „Mal- und Zeichen
Unterricht GmbH, Berlin", prevedea o serie de manuale ce cuprindeau temele de 
lucru acasă. Desenele executate erau trimise la Berlin, de unde se întorceau 
corectate, cu observaţii critice, aprecieri şi note respective2

• Partenie Masichievici a 
urmat acest curs până în 1933. Cunoştinţele acumulate i-au prins bine, mai ales în 
lagărele de strămutare prin care a trecut, unde desenul şi pictura îl făceau să mai 
uite de starea sufletească apăsătoare, provocată de neliniştile, spaimele şi 

aşteptările prelungite. 
Ceea ce a reuşit să facă fiica Puia Hortensia pentru tatăl ei, Partenie, este nu 

numai un lucru nobil în numele artei plastice româneşti, ci şi o reparaţie de suflet, 
scoţând astfel din anonimat frumoasele lucrări de grafică şi acuarele ale lui Partenie 
Masichievici, care a fost un artist polivalent, scriind concomitent poezie, proză, 
compunând muzică şi făcând pictură. Referindu-se la Albumul lui Partenie 
Masichievici, Skizzenbliitter aus den Jahren 1940-1941 [Schiţe din taberele de 
strămutare 1940-1941 ], una dintre admiratoarele operei artistului scrie: „Când am 
văzut aceste schiţe, am avut, pentru primul moment, o mare bucurie: am avut 
bucuria să reîntâlnesc chipuri de oameni purtând amprenta unei lumi în care 

1 Partenie Masichievici, Skizzenblătter aus den Jahren 1940-1941. Schiţe din taberele de 
strămutare. Album, ediţie bilingvă; Prefaţă de D. Vatamaniuc; Introducere de Hortensia 
Masichievici-Mişu, Postfaţă de Horst Fassel, traducere în limba română de Suzana Holan, Bucureşti, 
Editura Anima, 2006, p. 19. 

2 Ibidem, p. 39. 
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valorile supreme erau pentru toţi - intelectuali, meseriaşi sau ţărani; români, ruteni 
sau germani - demnitatea, onoarea, temeinicia, seriozitatea, omenia. În următorul 
moment însă, am avut o teribilă strângere de inimă: oamenii aceştia au fost 
portretizaţi - am putea spune - la o secundă după ce lumea lor se scufundase. Deşi 
pe chipurile lor se citeau deja umbrele îngrijorării sau ale consternării, ei poate nici 
nu îşi dădeau seama încă prea bine de anvergura tragediei pe care o trăiau. Nu ştiau 
că din acea lume de unde proveneau nu mai rămăsese decât exact atât: amprenta ei 
pe chipurile lor"3

, mărturiseşte doamna Suzana Holan, directoarea Editurii Anima, 
unde a văzut lumina tiparului albumul amintit, în care găsim o lume trecută demult 
de apele Stixului, dar imortalizată în figuri şi chipuri de „oameni care au fost" şi pe 
ale căror feţe sunt imprimate frământările şi sentimentul dezolant al tragediei 
umane de care au avut parte, în virtutea vicisitudinilor istoriei. Admirând 
portretistica grafică a lui Partenie Masichievici avem impresia că suntem martorii 
unui memorial ce cuprinde o lume care mai poartă doar parfumul amintirilor. 

Pentru istoria Bucovinei din perioada celor două războaie mondiale ale 
secolului al XX-iea, Albumul lui Partenie Masichievici este o cronică inedită şi 

extrem de valoroasă. 
Unele schiţe de portret, care poartă numele prototipului, ca, de exemplu, 

Bohatyretz, Vasilovici, Colibaba, Kajetanowicz, ing. Losert şi altele, sunt nume 
care apar în contextul istoriei Bucovinei din perioada premergătoare Primului 
Război Mondial. Celelalte nume sunt pentru noi, din păcate, necunoscute. Printre 
refugiaţii strămutaţi erau şi basarabeni, pe care cu atât mai mult nu avem cum să-i 
identificăm. Cercetătorul german Horst Fassel, în postfaţa Albumului, intitulată 

Strămutare din şi reîntoarcere în România (1940-1941), scrie: „Este neîndoielnic 
că imaginile nu pot suplini cunoaşterea destinelor individuale, dar ele se constituie 
într-o cronică a însingurării"4 • Într-adevăr, „o cronică a însingurării", a tristeţii, care 
întregeşte întrucâtva o pagină nefastă din istoria bucovinenilor trecuţi prin drama 
umană a înstrăinării de locurile natale şi a plecării lor în necunoscut, în aşa-zisa 
strămutare, care a zdruncinat destinele a zeci şi zeci de familii bucovinene. 

Doar fiica sa, Puia Hortensia mai putea şti ce picturi şi compoziţii muzicale 
ale lui Partenie s-au pierdut peste ani. Şi tot ea este aceea care a reuşit să salveze 
câteva din scrierile de mai târziu ale tatălui ei. Este vorba despre cărţile intitulate 
Egiil (Laeri), Aus meinem Leben (Din viaţa mea) şi Ausgewiihlte Gedichte mit 
Aquarellen des Autors (Poezii alese cu acuarele de autor). Sigur că toate aceste 
lucrări au fost îngrijite, traduse, ordonate şi tipărite de regretata Puia Hortensia 
Masichievici-Mişu ( 1917-201 O), cu concursul Editurii Anima din Bucureşti. 

Aşadar, în anul 2005, la Editura Anima din Bucureşti, prin strădania 

Hortensiei, apar două cărţi ale lui Partenie Masichievici, si anume, Egiil. Eine 
Kurzgeschichte zu meinem sieben Scherenschnitten (Laeri. O scurtă poveste la cele 

3 Ibidem, coperta a 4-a a albumului. 
4 Horst Fassel, Strămutare din şi reîntoarcere în România (1940-1941), în Partenie Masichievici, 

Skizzenblătter aus den Jahren 1940-1941. Schiţe din taberele de strămutare 1940-1941, p. 131. 
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şapte siluete ale mele)5 şi Ausgewâhlte Gedichte mit Aquarellen des Autors (Poezii 
alese cu acuarele de autor)6

. 

Printre celelalte cărţi prezentate în cadrul Expoziţiei de (c)arte (ap)arte din 
Bucureşti un loc de cinste a revenit cărţilor bucovineanului Partenie Masichievici. 
Primul volum, Ausgewâhlte Gedichte mit Aquarellen des Autors (Poezii alese cu 
acuarele de autor), este o carte de versuri scrise de autor în limba germană, pe 
parcursul anilor, în diferite momente. În tot cazul, întâlnim poezii cum este piesa 
Was mir die Blumen sagten (Ce mi-au spus florile), redactată în 1908, dar şi poezia 
Weihnachtstrinklied (Colind de Crăciun), care datează din 1946. Cartea este 
dedicată fiicelor autorului, Carmen şi Hortensia. Poeziile sunt cuprinse în patru 
capitole: Erinnerungen, Andere spâte Blilten, Balladen, Ubersetzungen. Ultimul 
capitol, Ubersetzungen, include două piese interesante: poezia Mein Grossvaterl 
Bunicul meu, tradusă de Partenie Masichievici din germană în română şi poezia 
care încheie volumul, o traducere în germană a poeziei lui George Topârceanu, 
Acceleratul (Der Schne/lzug). Cartea este ilustrată cu unsprezece acuarele color, 
executate de către autor. 

Cea de-a doua carte care a fost prezentată la Expoziţia din Bucureşti poartă 
titlul Egii/. Eine Kurzgeschichte zu meinem sieben Scherenschnitten/Laeri. O 
scurtă poveste la cele şapte ilustraţii ale mele realizate în tehnica siluetelor 
decupate din hârtie. Textul cărţii apare în pagini paralele: germană şi română. Scris 
de către Partenie în limba germană, textul a fost tradus de către fiica sa, Hortensia 
Masichievici-Mişu. Povestea rămâne frumoasă numai dacă vom şti să citim corect 
numele lui Laeri. Autorul ne îndeamnă să facem acest lucru. Cartea lui Partenie 
Masichievici, cu textul la cele şapte siluete de autor este o realitate în plus la 
talentul său de pictor şi scriitor. Grafica ce secondează textul literar imprimă 
eleganţă şi mister poveştii intitulate Laeri. Traducerea textului este realizată într-o 
limbă română elegantă, care încântă şi atrage cititorul de toate vârstele. Hortensia a 
făcut pentru tatăl său un lucru esenţial: ea a reuşit să scoată din anonimat o parte 
din opera sa artistică, impunându-i numele în circuitul valorilor culturale pe care 
le-a dat Bucovina. 

Într-o prezentare din 1994 a doi colaboratori de la Editura Wilhelm Fink din 
Milnchen, şi anume, Amy Colin şi Alfred Kittner, care au editat Versunkene 
Dichtung der Bukowina, citim despre Partenie Masichievici că el „şi-a făcut un 
nume şi în calitate de compozitor, pictor şi poet. A compus valsuri şi hore, a 
participat la expoziţii locale, cu lucrări originale realizate în tehnica siluetelor 
decupate din hârtie neagră şi a scris [în limba germană] poezii şi schiţe 

5 Partenie Masichievici, Egiil. Eine Kurzgeschichte zu meinem sieben Scherenschnitten./ 
Laeri. O scurtă poveste la cele şapte ilustraţii ale mele realizate în tehnica siluetelor decupate din 
hârtie, ediţie bilingvă, Bucureşti, Editura Anima, 2005, 49 p. 

6 Partenie Masichievici, Ausgewăhlte Gedichte mit Aquarellen des Autors (poezii alese cu 
acuarele de autor), Bucureşti, Editura Anima, 2005, 103 p. 
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autobiografice, care evocă viaţa din Bucovina în perioada dinaintea Primului 
Război Mondia1"7

. 

Cât priveşte Memoriile lui Partenie Masichievici, ele constituie subiectul 
intervenţiei noastre de astăzi. 

Intitulate Aus meinem Leben (Din viaţa mea)8
, prima parte a memoriilor a 

fost tradusă de către fiica scriitorului, Puia Hortensia Masichievici-Mişu. Această 
primă parte a cărţii cuprinde copilăria scriitorului, pe care acesta şi-a petrecut-o în 
Bucovina şi acoperă perioada dintre anii 1890 şi I 900. În celelalte patru părţi, care 
nu au fost traduse din limba germană, povestirea continuă până la începutul 
Primului Război Mondial. Regretăm că cititorul de limbă română nu poate lua 
cunoştinţă de perioada primelor două decenii din viaţa Bucovinei de până la 
începutul primei conflagraţii mondiale, descrisă de Partenie Masichievici. 

Editura Anima din Bucureşti şi-a făcut o datorie de onoare publicând, în 
2009, atât varianta germană, integrală, a memoriilor lui Partenie Masichievici, cât 
şi versiunea în limba română a primei părţi, Din viaţa mea. Prima parte. Copilăria, 
realizată în condiţii excelente de Hortensia Masichievici-Mişu. Această primă parte 
a cărţii cuprinde Copilăria şi adolescenţa autorului. Ea este împărţită în două 
capitole: primul se intitulează Copilăria şi cel de al doilea - Băiat mare. 

Cartea se deschide cu o dedicaţie foarte frumoasă a autorului pentru fiica sa. 
Iată textul acestei dedicaţii: ,,Dragă Puiai/Mi-am aplecat urechea la a ta dorinţă/ 
Şi am ales din lungul şir de amintiri/Ce-a fost frumos, ce-a fost cu suferinţă/O lume 
de portrete şi trăiri./Tata"9 . Aceeaşi notă melancolică o întâlnim şi în cuvântul 
călăuzitor la carte al Hortensiei, intitulat Tatăl meu. Ea scrie următoarele: „De ce 
povestesc eu aici despre o viaţă distrusă de destin? O fac doar pentru a arăta că un 
spirit creator nici în împrejurările cele mai potrivnice nu poate fi redus la tăcere. În 
vremurile acelea, în 31nii războiului şi în cei ce i-au urmat, părinţii mei au trăit 
într-o aspră sărăcie. Işi pierduseră tot avutul, le era imposibil să mai recupereze 
ceva. Tata nu mai avea pian, nici pensule, nici vopsele, dar îi rămăsese un lucru de 
preţ: amintirile ... A luat creion şi hârtie şi şi-a chemat amintirile să se desfăşoare, 
ca într-un film, în faţa ochilor lui. Aşa a refăcut, imagine cu imagine, pagină cu 
pagină, viaţa de altădată. Copilăria, tinereţea, maturitatea - toate învăluite în felul 
de a vedea, în felul de a concepe viaţa pe atunci. O lume dispărută, o lume pierdută, 
scufundată în uitare a fost readusă la viaţă" 10 • 

Ca să înţelegem cât de pasionat de artă a fost Partenie Masichievici, vom cita 
o amintire a fiicei sale din perioada când familia încă era întregită. Iată cum descrie 

7 Amy Colin und Alfred Kittner, Versunkene Dichtung der Bukowina, Miinchen, Wilhelm Fink 
Verlag, 1994, 422 p. + I hartă. Vezi în Partenie Masichievici, Egiil. Eine Kurzgeschichte zu meinem 
sieben Scherenschnitten (Laeri. O scurtă poveste la cele şapte siluete ale mele), coperta 3. 

8 Partenie Masichievici, Aus meinem Leben Jugenderinnerungen, (Din viaţa mea. Amintiri din 
tinereţe), Bukarest, Anima Verlag, 2009. 

9 Partenie Masichievici, Din viaţa mea. Prima parte. Copilăria, Bucureşti, Editura Anima, 
2009, p. 9 (în continuare, se va cita: Partenie Masichievici, Din viaţa mea. Prima parte). 

10 Ibidem, p. 6-7. 
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ea activitatea de zi cu zi a tatălui ei: „După o zi grea de muncă, tata se grăbea să 
ajungă acasă, pentru ca, după un prânz bun şi după o scurtă odihnă, să se aşeze la 
masa de lucru sau la pian, unde, până târziu în noapte, desena, picta sau compunea 
muzică. Apăreau de sub mâna lui studii de flori, peisaje, naturi moarte, dar şi copii 
după pictori cunoscuţi, apăreau compoziţii muzicale: nocturne, lieduri, hore, un 
început de simfonie, precum şi un început de operă" 11 . Toate acestea nu le mai 
avem astăzi, s-au pierdut în noianul vremurilor. Am rămas însă, graţie fiicei sale 
Puia Hortensia, cu amintirile lui Partenie Masichievici. 

Prin 2004-2005, când realizam interviul cu doamna Hortensia Masichievici
Mişu, publicat ulterior în revista „Glasul Bucovinei" 12 (atunci era în viaţă şi 
regretatul Nicolae Mişu, soţul artistei, descendent dintr-o veche familie de 
diplomaţi), am avut posibilitatea să văd mai multe portrete din Caietul de schiţe al 
tatălui ei. Doamna Hortensia intenţiona încă de pe atunci să le publice, idee care s-a 
înfăptuit în 2006, odată cu apariţia albumului. 

Dacă nu ar fi închis ochii pentru totdeauna în septembrie 1952, Partenie 
Masichievici ar fi reuşit, poate, să-şi scrie memoriile până în perioada de după cel 
de-al Doilea Război Mondial. Oricum, ce ne-a lăsat autorul scris în cartea sa este o 
perioadă care acoperă ultimul deceniu al secolului al XIX-iea şi primele două 
decenii ale secolului al XX-iea. Nu prea avem memorialişti pentru Bucovina din 
această perioadă, cu excepţia lui Victor Morariu, Aurel Morariu, Leca Morariu, 
Constantin Morariu (Cursul vieţii mele. Memorii), Simeon Florea Marian sau 
Emanuil Grigorovitza. Memoriile lui Dragoş Vitencu acoperă o perioadă puţin mai 
târzie. De aceea, cartea lui Partenie Masichievici este extrem de valoroasă pentru 
această perioadă şi nu numai. Luând cunoştinţă de opera sa, putem afirma cu 
certitudine că scriitorul despre care nu ştiam până acum nimic, s-a întors acasă, în 
Bucovina. Amintirile sale sunt în stilul scrierilor lui Iraclie Porumbescu sau 
Constantin Morariu. Şi nu e întâmplător acest lucru, deoarece Partenie Masichievici 
a fost şi el fiu de preot. În memoriile sale, el descrie evenimente şi locuri, cu 
personaje şi situaţii concrete din Bucovina sfârşitului de secol al XIX-iea. 

Evenimentele devin vii sub peniţa povestitorului, încât aflăm lucruri 
interesante despre satul Cuciurul Mare, de lângă Cernăuţi, unde a văzut lumina 
zilei scriitorul, iar apoi este descrisă frumoasa comună Văşcăuţi, unde a fost mutat 
cu serviciul tatăl său, vrednicul şi harnicul preot ortodox Ilie Masichievici. La 
Văşcăuţi, de exemplu, în lipsa unei case parohiale, familia preotului a locuit într-o 
casă din curtea castelului Petrino. Acest nume se asociază în conştiinţa noastră cu 
oamenii şi timpurile de pe vremea descendenţilor familiei Petrino, în sânul căreia 
s-a născut poetul Dimitrie Petrino. Petrineştii erau înrudiţi pe linie maternă cu 
Hurmuzăcheştii, prin mama poetului, Eufrosinia Petrino, născută Hurmuzaki. 

11 Ibidem, p. 6. 
12 Ilie Luceac, „Dincolo de spectacolul lumii ... "cu Hortensia Masichievici-Mişu - artist plastic, 

în „Glasul Bucovinei", Revistă trimestrială de istorie şi cultură, Cernăuţi - Bucureşti, anul XII, nr. 2 
(46), 2005, p. 7-28. 
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Amintirile lui Partenie Masichievici sunt pătrunse de un lirism copleşitor. 
Acest lucru nu este întâmplător, povestitorul era şi poet şi compozitor. Cele mai 
fiumoase pagini ale primei părţi, Copilăria, din memoriile lui Partenie Masichievici 
cuprind perioada cernăuţeană, când băiatul a fost „înscris în clasa a treia a şcolii 
primare româneşti, care se află lângă vechiul teatru al oraşului ... " 13

. Este vorba 
despre şcoala primară de stat, National Hauptschule (Şcoala primară ortodoxă 
orientală), în care a învăţat şi Eminescu. Clădirea acestei şcoli s-a păstrat până în 
zilele noastre. La Cernăuţi, micul Partenie a stat în gazdă la unchiul său, 

Teodor Tarnavschi, nimeni altul decât cunoscutul profesor de mai târziu, de la 
Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii cernăuţene, dr. Teodor Tarnavschi. 
Frumoase sunt şi amintirile în care autorul descrie călătoriile sale cu părinţii la 
Cernăuţi, fie cu trăsura, fie mai târziu cu trenul. Partenie Masichievici îşi aduce 
aminte că „la Cernăuţi, atunci când veneam cu trăsura, ne opream la hotelul Weiss 
din Ringplatz, care avea grajduri şi remize pentru adăpostirea cailor şi trăsurilor. 
Câţiva ani mai târziu, aceste instalaţii «bătrâneşti» au cedat locul altora, conform 
noilor cerinţe ale vremurilor. În locul hotelului «Moldavie» de alături, care a fost 
demolat, a fost ridicată clădirea impunătoare a Casei de Economii a Bucovinei, iar 
după câţiva ani, clădirea în care îşi desfăşura activitatea hotelul Weiss a devenit 
Casa Naţională Română" 14 • 

Partenie Masichievici, având o fire artistică deosebită, ne-a lăsat nişte pagini 
foarte frumoase în care descrie ambianţa fermecătoare a sărbătorilor de Crăciun şi 
Paşte, aşa cum le-a reţinut el din copilărie. Toate pregătirile care se făceau, 

cumpărăturile care se aduceau de la Cernăuţi, apoi toată bucuria aşteptării 

sărbătorilor de Sfântul Nicolae şi a celor din seara Crăciunului, cu colinde şi urări 
de sănătate este descrisă cu multă duioşie de către autor. Ceremonia împodobirii 
bradului de Crăciun, cântecele de leagăn şi mirosul de aer sfânt al sărbătorilor de 
iarnă în Bucovina sunt descrise miraculos. În ziua de astăzi, un copil nu mai are 
posibilitatea să simtă cu adevărat parfumul acestor sărbători. Descrierea lor în 
cartea lui Masichievici aparţine perioadei de până la venirea sa în şcoala de la 
Cernăuţi. Cartea ne convinge, o dată în plus, că lucrurile scrise cu suflet rămân 
mereu frumoase peste timp. 

În cartea lui Masichievici găsim informaţii şi despre cofetăria Filacinski, de 
lângă biserica catolică, care mai târziu a devenit cofetăria Kuharcik, despre toate 
bunătăţile alimentare care se aduceau în Cernăuţi tocmai de la Viena, ca, de 
exemplu, brânza Emmenthaler, sardelele, crenvurştii etc., sau despre magazinul 
Ştefan Găină din perioada interbelică, pe atunci cel mai mare magazin de coloniale 
din oraş, situat în Ringplatz, mai târziu Piaţa Unirii, astăzi Piaţa Centrală. 

Aflăm lucruri interesante, de asemenea, şi despre Piaţa Elisabeta, mai târziu 
Vasile Alecsandri, astăzi Piaţa Teatrului, despre Palatul Justiţiei, clădirea Camerei 
de Comerţ, noul Teatru Orăşenesc, Casa Naţională Evreiască, ca şi despre celelalte 

13 Partenie Masichievici, Din viaţa mea. Prima parte, p. 64. 
14 Ibidem, p. 42-43. 
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edificii arhitecturale din ansamblul Pieţei Teatrului, care s-au construit mai târziu. 
În general, această piaţă a devenit, după anul 1906, una dintre cele mai frumoase 
pieţe ale oraşului, cu celebra „grădină englezească". 

O amintire din vremea în care autorul încă nu frecventa şcoala din Cernăuţi 
este foarte interesantă pentru cititorul de astăzi: dezvelirea monumentului 
dr. Constantin Tomaşciuc, străunchiul lui Partenie Masichievici. Acest eveniment 
cultural, care s-a desfăşurat în Grădina Publică (astăzi, Parcul Şevcenko) din 
Cernăuţi, a sensibilizat publicul din capitala Bucovinei. Cititorul bucovinean de 
astăzi poate lua cunoştinţă nu numai de faptul cum a fost înveşnicită amintirea 
despre primul rector al Universităţii Francisco-Josefine din capitala Bucovinei 
istorice, înfiinţată în 1875, dar poate afla detalii şi de la manifestarea de dezvelire a 
monumentului. 

În amintirile lui Partenie Masichievici este evocată prietenia preotului 
Ilie Masichievici, tatăl lui Partenie, cu consilierul judecătoresc din Cernăuţi, 

dr. Erast Mandyczewski. Din acest fragment, aflăm cum părintele Masichievici îl 
roagă pe Erast Mandyczewski să intervină pe lângă fratele său, celebrul profesor de 
la Conservatorul din Viena, dr. Eusebiu Mandyczewski, pentru ca acesta să-i 

aleagă un pian modern, cu coadă (Stutzfluegel). În interiorul acestui pian, care a 
ajuns la familia Masichievici, la o extremitate a lui era iscălitura manu propria a 
dr. Eusebiu Mandyczewski. E vorba de pianul pe care l-a şi desenat Partenie în 
frumoasa acuarelă întitulată Pianul nostru şi despre care a scris Puia Hortensia în 
zguduitoarea povestire Destinul unui pian. Autoarea povestirii, invocând perioada 
anului 1940, îşi aduce aminte următoarele: „... Apoi a venit ziua despărţirii 

definitive. Pianul a fost vândut, pentru câteva ruble, unui nacialnik. Atmosfera era 
a unei camere în care moare cineva. Oamenii străini, puternici, brutali, au apucat 
pianul şi l-au dus. Un sicriu! Înăuntrul lui se afla o parte a vieţii mele" 15

• Părintele 
Ilie Masichievici era cunoscut şi cu domnişoara Kathi Mandyczewski, sora 
profesorului de la Conservatorul din Viena, în a cărei casă elevul Partenie făcea de 
două ori pe săptămână pianul. 

Interesantă este şi descrierea procesiunilor care aveau Joc la sărbătoarea 

Iordanului în Cernăuţi. Autorul amintirilor admira desfăşurarea sărbătorii de pe 
podul din faţa Pieţei Teatrului vechi, numit astăzi podul turcesc, de und~ se auzeau 
foarte bine sunetele fanfarei militare, care cânta marşul Doppeladler. In sunetele 
muzicii, urma o întreagă procesiune a stărilor sociale, care se îndreptau spre 
Fântâna Turcească pentru a-şi ocupa fiecare locul stabilit. Imediat după cortegiul 
feţelor bisericeşti, venea preşedintele landului (Landesprăsident) şi căpitanul 

landului (Landshauptmann), iar după ei urmau toate celelalte autorităţi ale statului. 
Frumuseţea acestor descrieri o găsim imortalizată în albumul lui Franz Xavier 
Knapp, în impresionanta pictură intitulată Sfinţirea apei în Cernăuţi la serbarea 
Arătării Domnului (Iordanul). Interesant că Masichievici nu mai vorbeşte de 

15 Hortensia Masichievici-Mişu, Destinul unui pian, în Microbul şi alte povestiri adevărate, 
Bucureşti, Editura Anima, 2003, p. 127. 
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Biserica Adormirii Maicii Domnului, care străjuia cândva muchia dealului din 
stânga podului turcesc (dacă priveşti din vale) şi care, la timpul său, era numită 
biserica de la marginea Seliştei, ctitorită din dania voievodului Nicolae 
Mavrocordat. Duioase sunt amintirile lui Partenie Masichievici şi despre profesorul 
de matematică de mai târziu, Ştefan Nosievici, învăţător pe atunci la şcoala primară 
românească, pe care o urma autorul în Cernăuţi. 

Referindu-se la perioada austriacă din Bucovina, atunci când scriitorul s-a 
format ca intelectual, Partenie Masichievici face o remarcă semnificativă, 

consemnând că „acea epocă nu a fost doar pentru mine, copilul de atunci, una 
«de aur». Comparând-o cu vremurile ce au urmat, ar putea fi numită «de aur» şi 

pentru contemporanii mei, fiindcă, pe atunci, domnea în general, printre oameni, o 
stare de bine şi de mulţumire, cum nu am văzut mai târziu, în special după Primul 
Război Mondial. Înainte de toate, era asigurată juridic siguranţa individului. 
Fiecare îşi vedea liniştit de meseria şi munca sa, putea să-şi câştige pâinea de toate 
zilele, iar cu o oarecare hărnicie, putea chiar să câştige bine, iar după o muncă 
cinstită de o viaţă, putea să se aştepte în linişte la un amurg al vieţii lipsit de griji şi 
îndestulat, adică, în genere, frumos. De abuzuri însă, de orice natură ar fi fost ele, 
era întotdeauna apărat de legi şi de autorităţi. Aşa era organizată viaţa într-un stat 
aflat la un înalt nivel de civilizaţie şi condus în mod înţelept" 16 • 

Incontestabil că celelalte patru părţi ale memoriilor trebuie traduse în limba 
română de urgenţă. Ele sunt intitulate astfel: Adolescenţă târzie (partea a doua), 
Tinereţea (partea a treia), Timpul studenţiei (partea a patra) şi Într-o lume ostilă 
(partea a cincea, care se încheie cu capitolul Fuga sau Refugiul). Aceste memorii, 
care acoperă perioada de până la începutul Primului Război Mondial au menirea de 
a dezvălui o parte din istoria Bucovinei, care este, din păcate, mai puţin cunoscută. 
Memoriile îşi aşteaptă traducătorul în limba română şi editorul care le va publica. 
Ar fi păcat să nu le cunoaştem. Prin traducerea şi publicarea lor, istoriografia 
noastră îşi recuperează un autor şi-şi completează o pagină inedită din istoria părţii 
septentrionale a Moldovei istorice la cumpăna dintre secolele al XIX-lea şi 

al XX-iea, până la începutul Primului Război Mondial. 

16 Partenie Masichievici, Din via/a mea. Prima parte, p. 21. 
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ISTORIE, DEMOGRAFIE, TOPONIMIE, ONOMASTICĂ, STATISTICĂ 

GUVERNATORII MILITARI AI BUCOVINEI: 
GABRIEL BARON SPLENY DE MiliALDY (1734-1818) ŞI 

CAROL BARON DE ENZENBERG (1725-1810) 

ŞTEF ĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU 

Die Militărgouverneure der Bukowina: 
Gabriel Freiherr Spleny von Mihaldy (1734-1818) und 

Karl Freiherr von Enzenberg (1725-1810) 

(Zusammenfassung) • 

Der vorliegende Artikel prăsentiert die Tii.tigkeit der Landesgouvemeure Gabriel 
Freiherr Spleny von Mihăldy ( 1734-1818) und Karl Freiherr von Enzenberg ( 1725-181 O) 
wii.hrend ihrer Amtszeit in der Bukowina. Nach der Annektierung der Provinz von der 
osterreichischen Monarchie ( 1774) wurden in der Bukowina unter militii.rischer 
Verwaltung mehrere OrganisierunungsmaBnahmen getroffen. Das Hauptziel der neuen 
osterreichischen Regierung war, das neu erworbene Gebiet umzugestalten. Ausser den 
bekannten Jnfonnationen zu ihrer Tii.tigkeit, werden auch einige neue biographische 
Daten zu den beiden Militii.rgouvemeure hinzugegeben. 

Schliisselworter und -ausdriicke: Bukowina, Militii.rverwaltung, Gabriel Graf 
Spleny von Mihăldy, Karl Graf von Enzenberg, politische, soziale und okonomische 
Mal3nahmen. 

După anexarea Bucovinei de către Monarhia 
habsburgică (1774), în provincie a fost instaurată adminis
traţia militară. Sub conducerea acesteia, au fost impuse mai 
multe măsuri de reorganizare teritorială, socială, economică 
şi politică. În cele ce urmează, ne propunem să prezentăm 
activitatea celor doi guvernatori militari ai Bucovinei, din 
1774 până în 1786, anul când Bucovina trece sub adminis
traţie civilă. 

Gabriel baron Spleny de Mihaldy** se naşte la Temye, 

• Traducere: Şteîaniţa-Mihaela Ungureanu. 

I·\ HI~ I' I\!.! 1.1 -"I' J I ., 

' " \I'· y '1111 \ 1.111 

•• Foto: Osterreichische Nationabibliothek, Bildarchiv Austria, Portrii.tsammlung, http:// 
www. bi ldarchivaustria.at/ PageslSearch/Result.aspx?p _ltemllF 1 &p _ iCol lectionID = 5090873, navigare 
din data de 05.06.2014. 

Analele Bucovinei, XXI, 2 (43), p. 465-471, Bucureşti, 2014 
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Ungaria Superioară (astăzi Tema, Slovacia), în 2 octombrie 1734, ca fiu al 
generalului de cavalerie Gabriel Anton (1690-1762). Se trage dintr-o familie 
nobiliară veche, ai cărei membri, pe linie bărbătească, au fost militari de profesie1

• 

Urmează cursurile Gimnaziului Iezuit din Kaschau (Kosice), apoi se înscrie la 
Academia Nobiliară Tereziană, cunoscuta instituţie de învăţământ superior 
înfiinţată de Maria Theresia în 17462

, unde erau primiţi la studiu tinerii de familie 
nobilă. Aici studiază dreptul, pentru ca mai târziu să urmeze exemplul bunicului şi 
al tatălui său şi să se dedice carierei militare3

. 

În 17 52, la vârsta de 18 ani, Gabriel Spleny intră ca stegar în Regimentul de 
Infanterie 39, cu care participă la Războiul de şapte ani, declanşat în 1756 între Prusia, 
Regatul Marii Britanii şi Hanovra, pe de o parte, şi Austria, Regatul Francez, Imperiul 
Rus şi Suedia, pe de altă parte4

• Luptă la Lobositz, Liegnitz, Breslau şi Leuthen; pentru 
merite deosebite, în scurt timp este avansat la gradul de căpitan, apoi la cel de maior, 
pentru ca în 1768, să fie numit colonel şi să preia comanda regimentului5

• 

În 1773, ajunge general-maior şi un an mai târziu este numit la conducerea 
administraţiei militare a provinciei nou cucerite de Imperiul Habsburgic, Bucovina. 
În această funcţie, s-a ocupat de reorganizarea structurilor administrative locale. 
Printre altele, a creat premisele necesare introducerii unui sistem general de 
şcolarizare în Bucovina6

• 

În 1778, revine în serviciul militar activ. Participă la războiul bavarez de 
succesiune, continuându-şi ascensiunea militară. În 1785, este ridicat la rangul de 
mareşal. Se remarcă prin acţiunile sale militare strălucite, mai ales în războiul cu 
Turcia (1788-1790): după bătălia de la Adjud, în 1789, este decorat cu Crucea de 
Cavaler (Ritterkreuz) şi numit proprietar al Regimentului 51 de Infanterie, iar după 
bătălia de la Focşani i se acordă Crucea Ordinului Militar „Maria Theresia" în grad 
de comandor7

. 

În anul 1790, Spleny îndeplineşte cu succes mai multe misiuni militaro
diplomatice8, iar în 1791 este numit administrator al Comitatului Szabo Ies din 
Regatul Ungariei. În 1793, s-a aflat la comanda unei divizii în luptele de pe Rinul 
inferior, împotriva revoluţionarilor francezi, iar în 1794 a fost numit comandant 
interimar al fortăreţei de la Olmi.itz9

• 

1 6sterreichisches Biographisches Lexikon i8i5-i950, voi. XIII, Viena, Editura Academiei 
Austriece de Ştiinţe, 2007, p. 43. 

2 Vezi http://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_Terezian%C4%83, căutare din 20.11.2012. 
3 Radu Grigorovici, introducere, în Bucovina în primele descrieri geografice, istorice, 

economice şi demografice, ediţie bilingvă îngrijită, cu introduceri, postfete, note şi comentarii de 
acad. Radu Grigorovici, Prefaţă de D. Vatamaniuc, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1998, p. 19. 

4 Vezi http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83zboiul_de_%C8%98apte_Ani, accesare din data 
de 20.11.2012. 

5 6sterreichisches Biographisches Lexikon i8i5-i950, p. 43. 
6 ibidem. 
7 Ibidem. 
8 Radu Grigorovici, op. cit., p. 23. 
9 6sterreichisches Biographisches Lexikon i8!5-i950, p. 44. 

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



3 Guvernatorii militari Gabriel baron Spleny de Mihăldy şi Carol baron de Enzenberg 467 

În 1795, este trecut în rezervă şi învestit în funcţia de consilier secret. 
Va mai participa, totuşi, la câteva acţiuni militare alături de Regimentul de 
Infanterie 51. Moare la I aprilie 1818, la vârsta de 84 de ani, într-o localitate în 
apropiere de Kaschau (Szilvaj Ujfalu). A avut 17 copii, din care au supravieţuit 
zece, opt fete şi doi băieţi. Aceştia din urmă, Ignaz şi Franz, au urmat, de 
asemenea, o carieră militară 10 • 

Despre omul Gabriel Spleny de Mihaldy aflăm din Introducerea semnată de 
academicianul Radu Grigorovici, la lucrarea Bucovina în primele descrieri 
geografice, istorice, economice şi demografice, următoarele: „Un sentiment 
religios adânc forma temelia caracterului său, din care izvora o credinţă şi o 
afecţiune de nezdruncinat pentru monarh şi patrie şi o bunătate rară a inimii, care 
se manifesta frumos printr-o caritate activă şi se împerechea cu o seninătate a 
spiritului şi o fermitate a caracterului. Drept şi deschis în vorbă şi faptă, sincer şi 
constant ca prieten, nesedus de noroc, necopleşit de nenoroc, el deveni pentru toţi 
cei care i-au cunoscut virtuţile şi înaltele sale însuşiri ca om şi ca bărbat, obiect de 
adoraţie şi dragoste neprefăcută" 11 • 

Perioada în care Gabriel Spleny s-a aflat în Bucovina a fost cuprinsă între 
l septembrie 1774 şi 6 aprilie 1778. Însărcinat cu ocuparea ţării, el a trasat mai 
întâi graniţele acesteia cu Moldova şi Transilvania, în aşa fel încât acestea să 
corespundă cât mai mult intenţiilor militare şi politice ale Casei Imperiale 
Austriece. 

În Nedeterminantul Proiect al organizării militare î. r. a porţiunii enclavate 
moldovene, din decembrie 1774, Gabriel Spleny îşi planifică activitatea 
organizatorică în Bucovina, scopul său fiind „să elibereze ţara din starea ei de 
decădere, să-i deschidă accesul la cultura apuseană, să introducă o nouă ordine a 
lucrurilor şi să alipească cu o mână îngăduitoare această parte nouă vechiului 
imperiu" 12

• 

În calitatea sa de guvernator militar, generalul Gabriel Spleny a întocmit un 
raport pentru Curtea din Viena, privind situaţia provinciei nou anexate, intitulat 
Descrierea districtului bucovinean. Acest raport a fost publicat de Johann Polek cu 
titlul General Spleny 's Beschreibung der Bukowina la Cernăuţi, în 1893 13

• 

Descrierea districtului bucovinean a fost realizată între 14 august şi 

16 septembrie 1775, după ce Gabriel Spleny a petrecut un an la Cernăuţi, fiind 
primul document scris de un străin despre Bucovina, după ocuparea ei de către 
Imperiul Habsburgic, şi, în acelaşi timp, o sursă valoroasă de informaţii privind 
activitatea desfăşurată de primul guvernator al provinciei. 

Din document reiese că generalul Gabriel Spleny a fost interesat de 
„realităţile geografice şi economice, obiceiurile şi forma de guvernare precedentă a 

10 Ibidem. 
11 Radu Grigorovici, op. cit. p. 24. 
12 Ibidem, p. 27. 
13 Radu Grigorovici, Notă editorială, în op. cit„ p. I O. 

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



468 Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu 4 

acestui district" 14 şi a făcut propuneri cu privire la constituţia „cea mai potrivită 
pentru a aduce acestei provincii de îndată îmbunătăţiri aplicabile în organizarea ei 
politică, judiciară şi economică" 15 • 

Propunerile sale se refereau, în primul rând, la situaţia demografică a 
Bucovinei, pe care el o considera sever depopulată şi susţinea ideea implantării de 
colonii germane pe teritoriul provinciei. Această idee mai prezenta avantajul că ar 
fi ridicat şi nivelul agriculturii, după cum şi Vasile Balş, în Descrierea Bucovinei şi 
a stărilor ei lăuntrice 16 , recomanda „înfiinţarea câtorva colonii, care să-i servească 
ţăranului drept exemplu pentru agricultură" 17 • Gabriel Spleny prevedea şi un plan 
de împroprietărire treptată a ţăranilor autohtoni, iar coloniştii germani urmau să fie 
stimulaţi prin scutiri de taxe, număr redus de zile de robotă, locuinţe etc. 

El urmărea realizarea unei reforme agrare, o trecere „de la o societate 
pastorală la una agricolă, şi de la una feudală la una bazată pe proprietatea 
individuală" 18 • În acest sens, măsurile pe care intenţiona să le aplice guvernatorul 
Bucovinei vizau şi relaţiile comerciale interne şi externe din Bucovina, 
industrializarea provinciei prin înfiinţarea de fabrici, obţinerea materiei prime 
pentru acestea, crearea de pieţe de desfacere a produselor şi construirea de căi de 
comunicaţie 19 • 

Cum valorificarea optimă a resurselor Bucovinei era unul dintre principalele 
obiective, atenţia guvernatorului s-a îndreptat de la început asupra conservării 
pădurilor, în special a celor aflate pe Valea Ceremuşului şi Valea Prutului, zone în 
care menţinerea pădurilor servea, în primul rând, intereselor militare. Pentru a 
satisface aceste interese, generalul Spleny a publicat în anul 1776 o ordonanţă 
forestieră, care reglementa drepturile de folosinţă a pădurilor şi stabilea 
modalităţile de apărare şi păstrare a acestora. 

Finalitatea acestor măsuri economice era, evident, exploatarea sistematică a 
teritoriului anexat în folosul imperiului şi al împăratului, recuperarea investiţiilor şi 
obţinerea unor câştiguri suplimentare pentru vistieria statului austriac. 

Un alt domeniu în care Gabriel Spleny propunea schimbări majore era cel 
juridic. Pregătirea sa iniţială, de jurist, i-a permis să recomande separarea 
administraţiei de puterea judecătorească şi modernizarea sistemului judiciar. Pentru 
a evita „pericolele pe care obişnuiesc să le aducă înnoirile prea mari"20

, el sugera ca 
în Bucovina, în lipsa unui cod penal autohton, să se folosească extrase din codul 
penal austriac (terezian), traduse în limba română, iar pentru procesele civile să se 
folosească prevederile celui ungar. 

14 Ibidem, p. 31. 
15 Ibidem. 
16 Vezi „Analele Bucovinei", Rădăuţi - Bucureşti, Editura Academiei Române, anul III, 

nr. I, ianuarie - iunie 1996, p. 215. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
19 Radu Grigorovici, op. cit., p. 223. 
20 Ibidem, p. 226. 
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Faţă de religia ortodoxă, predominantă în Bucovina, generalul Gabriel Spleny 
a manifestat o atitudine de toleranţă. Deşi educat în spiritul protestantismului, el a 
ales să respecte credinţa practicată de locuitori. Era însă împotriva imenselor averi 
mănăstireşti, le vedea ca pe o piedică în calea reformelor sale social-economice şi 
recomanda transformarea lor parţială în bunuri fiscale21

. 

În ceea ce priveşte ridicarea nivelului cultural-ştiinţific al populaţiei 
Bucovinei, în sens iluminist, Gabriel Spleny considera că „prima bază a unei 
administraţii este îmbunătăţirea moravurilor poporului, şi ce contribuie mai mult la 
aceasta decât artele şi ştiinţele"22 • El recunoştea rolul important al clerului şi al 
nobilimii în instruirea poporului de rând şi pentru aceasta a propus următoarele: 
înfiinţarea unui seminar pe lângă episcopul ortodox de la Rădăuţi, unde să se 
studieze teologie şi filozofie, sub îndrumarea unor călugări aduşi din Transilvania, 
deschiderea de şcoli la Cernăuţi şi Suceava, amenajarea unui internat pentru 
12 copii de boieri şi mazili, care să fie instruiţi în limba germană. Gabriel Spleny 
era conştient de necesitatea introducerii şi a folosirii limbii germane ca limbă 
oficială la toate nivelele, pentru ca guvernarea unei provincii multinaţionale să se 
realizeze cu succes. 

Dintre aceste propuneri de reformă ale lui Gabriel Spleny, doar unele au fost 
puse în practică. Ele au generat, în ansamblu, măsurile de reorganizare socială, 
economică şi politică aplicate de stăpânirea habsburgică în Bucovina. Meritul său 
rămâne acela de a fi creat premisele dezvoltării acesteia, asigurându-i ordinea 
internă şi externă. 

Carol baron de Enzenberg [zu(m) Freyen und 
Jochelsthurn(•• s-a născut la Padova, în Lombardia, în anul 
172523

, într-o familie nobiliară foarte veche, originară din 
provincia Tirol. Aşa cum se obişnuia, a adoptat de timpuriu 
o carieră militară, fiind numit maior în 1761, colonel în 1770 
şi general-maior în 1777. În această calitate, un an mai 
târziu, la 6 aprilie 1778, preia conducerea administraţiei 

militare a Bucovinei. 
Generalul Carol von Enzenberg îşi exercitase funcţia 

anterior în Transilvania: timp de 15 ani a fost administrator 
militar şi comandant al unui detaşament valah. Prin urmare, stăpânea foarte bine 
limba română, cunoştea modul de viaţă, obiceiurile şi tradiţiile locale, toate acestea 
recomandându-l pe deplin pentru misiunea atribuită în Bucovina. 

21 Radu Grigorovici, op. cit., p. 227. 
22 Ibidem, p. 228. 
••• Foto: http://www.bildarchivaustria.at/Pages/lmageDetail.aspx?p _iBildlD= I 295848a, accesare 

din data de 5.06. 2014. 
23 Leopold Kudma, Biographical Dictionary of Ali Austrian Generals during the French 

Revolutionary and Napoleon ic Wars 1792-1815. Vezi: http://www.napoleon-series.org/research/ 
biographies/ Austria/ AustrianGenerals/c _ AustrianGeneralsE.html, accesare din data de 27.11.2013. 
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Transferat la conducerea comandamentului militar din Cernăuţi, generalul 
Carl von Enzenberg s-a arătat interesat de toate aspectele vieţii sociale din 
Bucovina. Obişnuia să facă vizite în teritoriu (comune, sate, gospodării), să discute 
cu localnicii şi să-şi formeze singur o părere despre situaţia acestora. În urma 
acestor vizite, el a întocmit în octombrie 1779 primul memoriu referitor la starea 
Bucovinei, în care se contura programul de reforme ce vor fi aplicate ulterior. Între 
4 şi 15 aprilie 1780, Enzenberg a fost chemat la Viena pentru a prezenta acest 
memoriu, care cuprindea următoarele puncte importante: politica de colonizare, 
reorganizarea bisericii, înfiinţarea de şcoli primare (Volksschulen), numirea unei 
autorităţi politice a provinciei, dezvoltarea comerţului, construirea unor căi de 
comunicaţie adecvate. Programul de reforme a primit aprobarea împăratului 

Iosif al II-iea la 18 august 1781 24
• 

Generalul Enzenberg nu era de acord cu politica de colonizare adoptată de 
Curtea de la Viena şi pusă în practică de generalul Spleny, care însemna popularea 
provinciei cu colonişti germani. Enzenberg considera că aceasta era prea 
costisitoare, aşa încât a optat pentru aducerea de colonişti din teritoriile învecinate 
cu Bucovina, adică Moldova şi Galiţia25 , deoarece aceştia se adaptau mai uşor la 
condiţiile de mediu şi de muncă. 

La preluarea postului de guvernator militar, Enzenberg cunoştea faptul că în 
Bucovina existau puţine şcoli. Considera că una dintre numeroasele măsuri 

necesare dezvoltării provinciei trebuia să fie reorganizarea sistemului educaţional. 
În viziunea sa, sistemul şcolar trebuia să fie integrat, de bună calitate şi bazat pe 
limba germană şi pe limbile materne vorbite de locuitori. În acest sens, el a sprijinit 
transferul de profesori de limba germană din Transilvania în Bucovina. Deoarece 
aceştia erau catolici, generalul Enzenberg a atras atenţia că „pentru a proteja cât 
mai mult sentimentele religioase ale clerului şi ale credincioşilor ortodocşi" şi „din 
respect pentru misiunea episcopului", „administraţia trebuie să facă distincţia între 
învăţământul şcolar propriu-zis şi învăţământul religios. Elevii catolici, cei uniţi, 
neuniţi şi de alte religii tolerate pot fi instruiţi laolaltă, dar predarea religiei se va 
face separat, de către membrii clerului"26

. 

Generalul Enzenberg ţinea la participarea clerului în procesul de învăţământ. 
La Viena, când a prezentat memoriul despre Bucovina, el a arătat că „astfel clerul 
este pus în situaţia ca, prin ocupaţia şi dedicarea sa, să contribuie la înfiinţarea unor 

24 Raimund Friedrich Kaindl, Geschichte von Czernowitz von den ăltesten Zeiten bis zur 
Gegenwart. Festschrift zum 60. Regierungsjubilăum Sr. Majestăt Kaiser Franz Josef I., zur 
Erinnerung an die erste urkundliche Erwăhnung von Czemowitz vor 500 Jahren. Auf Veranlassung 
der Czemowitzer Stadtgemeinde, Cemowitz, 1908, p. 35. 

25 Wili Kosiul, Die Bukowina von 1774 bis I 786 unter der Herrschaft des ăsterreichischen 
Militărgouverneurs, General Freiherr von Enzenberg, în: Die Bukowina und ihre Buchenland
deutschen in zwei Bănden, voi. I, Oberding Reimo Verlag, 2011, p. 179. 

26 Emanuel Freiherr von Kapri (Hg.), BUCHENLAND: ein ăsterreichisches Kronland 
verschiedener Volksgruppen, Landsmannschaft der Buchenlanddeutschen (Bukowina e. V.), Stuttgart -
Mtinchen, 1974,p.65. 
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şcoli centrate pe educarea prin raţiune şi suflet, pe eradicarea prejudecăţilor. ( ... ) 
Acesta este mijlocul prin care vor fi primite mai uşor şi vor fi sprijinite toate 
măsurjie de îmbunătăţire"27 • 

In timpul mandatului său, s-au deschis 30 de aşa-numite şcoli triviale, în care 
copiii erau educaţi gratuit. Dintre acestea, amintim o şcoală cu o singură clasă, 
deschisă la Suceava în februarie 1784, şi una la Cernăuţi, în martie 1784, cu 
predare în limbile germană şi română. În instrucţiunile sale către directorii şcolilor, 
Enzenberg preciza următoarele: „( ... ) învăţătorii şcolilor normale trebuie să aibă un 
stil de viaţă modest şi cumpătat, să comunice şi să se comporte armonios cu elevii, 
să întreţină o relaţie bazată pe încredere cu părinţii acestora, să evite discuţiile 
părtinitoare despre religii şi deosebirile dintre ele, ( ... ) să transmită tinerilor 
informaţii despre ştiinţă şi despre bunele moravuri. Trebuie să aibă în vedere ca 
tinerii să convieţuiască în înţelegere, aşa încât nici cea mai mică deosebire 
religioasă să nu se observe"28

. Din păcate, în perioada în care învăţământul din 
Bucovina a fost supervizat de Consistoriul romano-catolic din Lemberg, aceste 
indicajii nu au fost respectate. 

In anul 1779, a fost înfiinţat la Cernăuţi primul spital militar austriac. După 
doi ani, acesta a fost mutat într-o cădire nouă, care avea şi o farmacie militară. Tot 
în anul 1779, generalul Enzenberg a dispus numirea unei comisii care urma să 
cerceteze resursele naturale din sud-vestul provinciei (zăcăminte, minereuri) şi să 

găsească o modalitate de exploatare. Astfel s-au descoperit mina de cupru de la 
Pojorâta şi cea de fier de la Iacobeni, cu posibilităţi avantajoase de valorificare29

• 

În anul 1786, ultimul an de activitate al generalului Enzenberg ca guvernator 
al Bucovinei, este adoptat oficial sistemul şcolar propus de acesta, care prevedea: 
înfiinţarea de şcoli populare normale în toate parohiile din provincie; deschiderea 
unor şcoli cu clase secundare în Cernăuţi, Suceava şi Siret şi a unui liceu în 
Suceava; distribuirea gratuită de manuale, cărţi şi instrumente de scris, acordarea 
unei burse lunare în valoare de doi guldeni pentru elevii de gimnaziu şi de liceu. În 
acelaşi an, se mai deschid încă trei şcoli publice de stat la Câmpulung, Vijniţa şi 
Suceava, cu limba de predare română. De asemenea, se inaugurează un spital civil 
la Cernăuţi. 30 

Odată cu decretul emis de împărat, la 6 august 1786, activitatea de guvernator 
militar a generalului Carl von Enzenberg ia sfârşit, provincia pe care o guvernase 
timp de opt ani devine parte a Galiţiei, iar administraţia militară este înlocuită cu 
cea civilă - o decizie care se va dovedi nefericită pentru Bucovina. 

27 Ibidem, p. 43. 
28 Ibidem, p. 67. 
29 Willi Kosiul, op. cit., p. 180. 
30 Willi Kosiul, op. cit., p. 182. 
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PROBLEMA OBTINERII AUTONOMIEI 
' PROVINCIALE A BUCOVINEI (1848-1861) 

ANA-GABRIELA DRAHT A 

The issue of obtaining the autonomy in Bukovina (1848-1861) 

(A bstractf 

The north part of Moldova, Bukovina began its existence as part of the Habsburg 
Empire in 1774, under rnilitary govemance. The Austrian Empire occupied Bukovina in 
October 1774. Following the first partition of Poland in 1772, the Austrians claimed 
that they needed it for a road between Galicia and Transylvania. Bukovina was 
formally annexed in January 1775. On the 2"d of July 1776, at Palarnutka, Austrians and 
Ottomans signed a border convention, Austria giving back 59 of the previously 
occupied villages, and remaining with 278 villages. Bukovina was a closed military 
district (1775-1786), then the largest district, Kreis Czernowitz (after its capital 
Czemowitz) of the Austrian constituent Kingdom of Galicia and Lodorneria ( 1787-1849). 
On the 4th of March 1849, Bukovina became a separate Austrian Kronland ('crown 
land') under a Landesprăsident (not a Stallhalter, as in other crown lands) and was 
declared the Herzogtum Bukowina (a nominal duchy, as part of the official full style of 
the Austrian Emperors). In 1860 it was again amalgamated with Galicia, but reinstated 
as a separate province once again on the 26'h ofFebruary 1861, a status that would last 
until 1918. In 1849 Bukovina got a representative assembly, the Landtag (diet). In 1867 
with the re-organisation of the Austrian Empire as the Austro-Hungarian Empire it 
became part of the Cisleithanian or Austrian territories of Austria-Hungary, and 
remained so until 1918. 

Keywords: autonomy, revolution, intellectuals, Rornanian national identity. 

„De când Bucovina poate gândi ca Bucovina şi se poate exprima ca atare, în 
auzul tuturor, de-abia din acest moment ea poate rosti maxima: Cogito, ergo sum!" 
declara Eudoxiu Hurmuzachi la 2 ianuarie 1863 1• 

Bucovina, partea de nord a Moldovei, anexată Imperiului Habsburgic din anul 
1774, aflată la început sub administraţie militară şi înglobată, din 1786, ca cel de-al 
19-lea cerc administrativ în Galiţia, a început să respire aerul autonomiei odată cu 
„primăvara popoarelor", evenimentele revoluţionare din Imperiu, din anul 1848. 

• Traducerea: Ana-Gabriela Drahta. 
1 Mihai lacobescu, Din istoria Bucovinei, voi. I (1774-1862). De la administraţia militară la 

autonomia provincială, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1993, p. 442. 

Analele Bucovinei, XXI, 2 (43), p. 473-493, Bucureşti, 2014 
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474 Ana-Gabriela Drahta 2 

Ne-am propus în aceste pagini să analizăm parcursul obţinerii dreptului de 
proprie administrare a Bucovinei înglobată Monarhiei de Habsburg. Ne înscriem, 
astfel, demersurilor făcute în acest sens de istorici care au dedicat studii de 
specialitate temei: Ion Nistor, Mihai-Ştefan Ceauşu, Mihai Iacobescu, Ştefan 

Purici. Apreciată drept o condiţie sine qua non pentru apărarea, dezvoltarea şi 

afirmarea fiinţei naţionale, problema obţinerii autonomiei Bucovinei s-a numărat 
printre preocupările istoricilor interesaţi să argumenteze de ce, pentru românii din 
Bucovina, obţinerea autonomiei devine „stea conducătoare a întregii lor activităţi"2 . 

Considerată o „ţară model a monarhiei"3
, o „strălucită prefigurare a politicii 

de integrare în cel mai adevărat sens al cuvântului"4
, ori o „Europă în minuatură'', 

Bucovina face şi astăzi obiectul cercetării trecutului ei, cu preocupări din partea 
specialiştilor şi a instituţiilor specializate pe problematica societăţii bucovinene: la 
Augsburg (1988), în Ucraina, la Cernăuţi (1992) şi în România, la Rădăuţi. 

Problematica obţinerii autonomiei Bucovinei a fost dezbătută şi analizată de istorici 
români şi străini, ca parte a demersului de a revendica dezideratul bucovinenilor de 
a se separa de Galiţia. 

Majoritatea memoriilor şi petiţiilor din perioada paşoptistă întreţin cererea 
despărţirii Bucovinei de Galiţia şi organizarea ei ca district autonom, printr-un 
statut special. Fie că s-au numit: Către fraţii şi împreună locuitorii noştri din via 
domnului, din Bucovina (manifest anonim, lansat în primăvara anului 1848); 
Petiţia Ţării (programul redactat la începutul lunii iunie, sintetizând revendicările 
generale ale populaţiei din Bucovina); Petiţia locuitorilor din comunele Gura 
Humorului, llişeşti şi Braşca (30 iulie 1848, cuprindea revendicări adresate 
Parlamentului şi împăratului); În numele poporului din Bucovina (document
manifest difuzat în târgurile şi satele Bucovinei la 18 august 1848); Fraţilor ţărani 
din Bucovina (cuvântul adresat de Mihai Bodnar-Bodnărescu la 17 noiembrie 
1848) sau Promemoriu la Petiţia Ţării Bucovinei (document elaborat de Eudoxiu 
Hurmuzachi la 9 februarie 1849), toate programele românilor bucovineni revendică 
obţinerea autonomiei, nu fără a susţine prin argumente realitatea că Bucovina nu a 
aparţinut niciodată Galiţiei. 

„Primăvara popoarelor" a descătuşat doleanţele naţionale, politice, sociale, 
care până în 1848 au fost interzise5

. Chestiunea centrală în jurul căreia s-au grupat 
membrii elitei politice sau reprezentanţi ai tuturor categoriilor sociale din 
Bucovina, a fost dobândirea şi recunoaşterea autonomiei naţionale. A existat o 

2 Ibidem, p. 400. 
3 Erich Zollner, Istoria Austriei de la începuturi până în present, voi. I, traducere de Adolf 

Ambruster, Iaşi, Editura Enciclopedică, 1997, p. 390. 
4 Otto von Habsburg, Prefată Ia volumul Alma Mater Francisco-Josephine, Miinchen, 1975, 

p. 5. Apud Mihai lacobescu, Bucovina şi mitul habsburgic, în „Codrul Cosminului", serie nouă, 
nr. fr. 7 (I fr.17), 2000/200 I, p. 191. 

5 Ştefan Purici, Problema autonomiei Bucovinei între anii 1775-1861, în „Codrul Cosminului", 
serie nouă, anul II, nr. 2, 1996, p. 235. 
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încercare de colaborare a liderilor mişcării naţionale din Bucovina cu românii din 
Principate, în vederea constituirii unui stat naţional - România - sub supremaţie 
habsburgică. După eşecul acestui proiect, vor conlucra cu conaţionalii din celelalte 
teritorii româneşti aflate în componenţa Imperiului Austriac, spre a crea o provincie 
autonomă, care să-i cuprindă pe toţi românii austrieci6

. 

Desfăşurarea evenimentelor revoluţionare din Bucovina a fost condiţionată 
atât de evoluţia evenimentelor din Imperiul Habsburgic cât şi de desfăşurarea 
revoluţiei în spaţiul locuit de români. Pe acest fundal, „creat de seismul 
revoluţionar"7 , la Cernăuţi, în 8/20 mai 1848, a avut loc o mare adunare a 
bucovinenilor, la care au participat reprezentanţi ai clerului, boierimii liberale, 
ţărănimii, orăşenilor şi ai minorităţilor etnice8

. Adunarea l-a ales ca preşedinte pe 
Doxachi Hurmuzachi şi a dezbătut principalele revendicări ale populaţiei 

Bucovinei. Aceste revendicări au fost formulate la începutul lunii iunie, într-un 
program alcătuit din 12 puncte, sub denumirea de Petiţia Ţării, document semnat 
de peste 230 de bucovineni din toate clasele, categoriile sociale şi etniile existente 
în Bucovina9

• Clerul era reprezentat de episcopul Eugenie Hacman şi asesorii săi 
consistoriali, boierimea prin Hurmuzăcheşti, Vasilco, Goian, Zotta, Petrovici, 
Mikuli şi mulţi alţii, ţărănimea prin fruntaşii ei de la sate şi de la munte. Din partea 
minorităţilor, au luat parte directorul liceului, Kral, profesorii Kunz, Umlauf, 
Schuhanek, ş. a. 10

• 

„Cea mai adevărată expresie a opiniei publice şi a conglăsuitoarelor dorinţi 
ale naţiunei" 11 , Petiţia Ţării expunea, în 12 puncte, următoarele revendicări, 
„a căror îndeplinire este de cea mai mare importanţă pentru binele şi fericirea 
ţării" 12 , revendicări ce urmau a fi dobândite pe calea negocierilor româno-austriece 
la nivel central: 1) separarea Bucovinei de Galiţia şi constituirea ei în ţară de 
coroană autonomă; 2) conservarea naţionalităţii române şi crearea de şcoli 

naţionale; 3) organizarea administraţiei ţării pe baza autonomiei provinciale; 
4) întocmirea unui cadastru funciar şi înfiinţarea unui institut de credit; 
5) dezrobirea ţăranilor prin desfiinţarea clăcii şi a dijmei; 6) garantarea libertăţii 
religioase şi proclamarea principiului de egalitate între toate confesiunile din 
Bucovina; 7) descătuşarea comerţului prin revocarea măsurilor vexatorii de la 
graniţă şi prin disciplinarea poliţiei de frontieră; 8) desfiinţarea controlului fiscal; 
9) deducerea preţului sării; 1 O) desfacerea de Carlovăţ şi alegerea episcopului de 
către un congres bisericesc, în care să fie reprezentaţi atât clerul cât şi mirenii; 

6 Ibidem, p. 236. 
7 Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Bucureşti, Editura Universul 

Enciclopedic, 1997, p. 265. 
8 Mihai lacobescu, op. cit, p. 379. 
9 Ştefan Purici, op. cit„ p. 235. 
10 Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Bucureşti, Editura Humanitas, 1991, p. 94. 
11 „«Bucovina». Gazeta românească pentru politică, religie şi literatură, Romănische Zeitung 

flir Politik, Kirche und Literatur'', Cernăuţi, anul I, 1848, nr. 9, p. 67. 
12 Mihai lacobescu, op. cit„ p. 379. 
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11) reglementarea tuturor chestiunilor de administraţie bisericească; 12) recunoaşterea 
dreptului de control asupra administraţiei fondului bisericesc 13

• 

Episcopul Eugenie Hacman a condus delegaţia ce a prezentat la Olmiltz 
aceste „dorinţi şi rugăminţi deosebite". O altă delegaţie, condusă de Doxachi 
Hurmuzachi şi Mihai Bodnar-Bodnărescu, a înaintat programul prezidiului 
Parlamentului din Viena, la 1 august 1848. În aceeaşi lună, Petiţia Ţării era 
publicată la Viena în limba germană, apoi în limbile română şi germană în gazeta 
„Bucovina". 

Pentru a nu fi înlăturate din viaţa socială, economică, politică şi religioasă de 
către imigranţii care soseau continuu din alte regiuni ale Austriei, celelalte etnii din 
Bucovina au sprijinit doleanţele românilor bucovineni referitoare la separarea de 
Galiţia şi constituirea unei provincii autonome 14

• Expresia ideilor iluministe din 
epocă a constituit-o solicitarea revoluţionarilor bucovineni ca, în viitoarea Dietă a 
Bucovinei, să fie reprezentate, în egală măsură, toate stările sociale existente în 
provincie, fără deosebire de religie, şi anume: clerul, marea proprietate funciară, 
intelighenţia, starea orăşenească şi ţărănească 15

• 

Casa de Habsburg va recurge la convocarea unui Parlament al Austriei şi 

efectuarea alegerilor parlamentare în toate provinciile austriece. Alegerile 
parlamentare au început la 13 iunie 1848 şi s-au încheiat la 26 iunie acelaşi an. 
Potrivit instrucţiunilor emise la Viena, în Bucovina au fost constituite opt 
circumscripţii electorale: una urbană, cu centrul la Cernăuţi şi alte şapte rurale: 
Rădăuţi, Sadagura, Suceava, Cernăuţi, Coţmani, Câmpulung Moldovenesc şi 

Câmpulung pe Ceremuş 16
• Cele opt locuri dobândite de bucovineni în viitorul 

Parlament: unul pentru Cernăuţi şi şapte pentru circumscripţiile săteşti, ca expresie 
a influenţei autorităţilor provinciale şi locale, au relevat politizarea maselor şi 

speranţa cercurilor imperiale că deputaţii aleşi (şapte erau ţărani: Mihai Bodnar, 
Vasile Cârste, Ioan Dolenciuc, Vasile Murgoci, Lukian Kobâliţa, Gheorghe Timiş, 
Miron Ciupercovici şi unul intelectual: germanul Anton Kral, directorul 
gimnaziului din Cernăuţi) vor fi mai uşor de influenţat. Este de remarcat pentru 
această perioadă în care manifestările politico-naţionale erau interzise, românii 
luptând mai ales împotriva degradării individualităţii culturale şi religioase, 
diferenţa între mesajul ţărănimii şi discursul elitelor, în calitatea lor de „oameni ce 
şi-au asumat rolul de lideri politici în societatea bucovineană a timpului" 17

• Cei din 
urmă vizau introducerea libertăţilor democratice (regim constituţional, libertatea 

13 Ion Nistor, op. cit., p. 94. 
14 Ştefan Purici, op. cit., p. 236. 
15 Mihai-Ştefan Ceauşu, Modernizarea instituţional-politică a Bucovinei: instituirea Dietei 

provinciale (1848-1861), în „Xenopoliana", Buletinul Fundaţiei Academice „A. D. Xenopol", laşi, 

anul VI, nr. 1-2, 1998, p. 154. 
16 Mihai lacobescu, op. cit., p. 384. 
17 Mihai-Ştefan Ceauşu, Parlamentarism, partide şi elită politică în Bucovina Habsburgică 

(1848-1918), laşi, Editura Junimea, 2004, p. 48. 
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presei, cuvântului, întrunirilor, conştiinţei etc.), majoritatea ţăranilor urmăreau 

îmbunătăţirea condiţiilor materiale (împroprietărirea, desfiinţarea clăcii etc.) 18
. 

Activitatea deputaţilor Bucovinei atât în Parlamentul austriac, cât şi printre 
alegătorii lor din Bucovina, a depins într-o măsură mică de originea lor etnică, 
origine disputată în istoriografia ucraineană şi românească. Cea dintâi afirmă aparte
nenţa ucraineană a cinci deputaţi (Gheorghe Timiş, Vasile Cârste, Vasile Murgoci, 
Ioan Dolenciuc, Lukian Kobîliţa) şi românească a altor doi (Mihai Bodnar, 
Miron Ciupercovici). Alte investigaţii susţin că patru deputaţi (Mihai Bodnar, 
Miron Ciupercovici, Gheorghe Timiş, Vasile Cârste) erau români, trei parlamentari 
(Lukian Kobîliţa, Ioan Dolenciuc, Vasile Murgoci) erau ucraineni şi un ales al 
poporului (Anton Kral) era german 19

• 

Locuitorii oraşelor şi satelor Bucovinei au elaborat şi alte memorii şi petiţii, 
care reluau afirmarea principalei revendicări a conducătorilor mişcării revoluţio
nare din Bucovina la 1848: separarea de Galiţia şi constituirea într-o provincie 
autonomă. La 30 iulie 1848, documentul structurat în 17 articole, adresat parlamen
tului şi împăratului, intitulat „Petiţia locuitorilor din comunele Gura Humorului, 
Ilişeşti şi Braşca" situa la loc de frunte cererea ca Bucovina „printr-o lege să fie 
declarată provincie autonomă a imperiului austriac şi să aibă o administraţie 

proprie"20
. Miron Ciupercovici, Mihai Bodnar-Bodnărescu, Gheorghe Timiş, 

Ion Niculiţă şi Vasile Ştirbu, prezintă În numele poporului din Bucovina, un 
document-manifest înaintat parlamentului de la Viena, dar difuzat şi în târgurile şi 
satele Bucovinei la 18 august 1848. 26 de articole expuneau necesitatea obţinerii 
autonomiei ţinutului, a interzicerii vânzărilor de loturi agrare străinilor şi încetarea 
colonizării, înfiinţarea de şcoli populare în limba română în toate aşezările din 
Bucovina, înfiinţarea unei universităţi româneşti la Cernăuţi, garantarea libertăţii 
presei, editarea unei publicaţii româneşti21 • Deşi viza în principal situaţia clerului, 
Memoriul Comitetului duhovnicesc din Bucovina, înaintat Parlamentului amintea: 
„Bucovina este o parte din Principatul de odinioară al Moldovei; ea a fost cedată 
Austriei de către Turcia şi nu prin voinţa moldovenilor"22

• 

„Judecaţi, fraţilor, voi singuri, nu-i mai bine dacă îşi face cineva mămăliga 
singur, cum vrea el, decât să i-o facă altul, cum vrea acela? Nu-i mai bine să fie 
cineva singur gospodariu în casa lui şi stăpân pe livada lui, pe grădina lui şi pe 
pământul lui, decât să fie slugă la altul?" Sunt cuvinte simple, rostite din Voitinel 
de Mihai Bodnar-Bodnărescu, la 17 noiembrie 1848, Fraţilor ţărani din Bucovina. 
Documentul urmărea să convingă ţăranii din Bucovina că despărţirea Bucovinei de 
Galiţia şi constituirea ei, printr-un statut anume, ca ducat autonom, cu organe 

18 Ştefan Purici, op. cit, p. 185. 
19 Ştefan Purici, op. cit„ 1996, p. 237. 
20 Ibidem, p. 239. 
21 Mihai lacobescu, op. cit, p. 398. 
22 Ibidem, p. 399. 
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legislative, executive şi juridice proprii ar reprezenta justeţea unui act realizat 
arbitrar odată cu anexarea ei Austriei23

• 

Au existat, printre deputaţii bucovineni şi nume care s-au pronunţat împotriva 
autonomiei: Vasile Murgoci, Vasile Cârste şi Ioan Dolenciuc, cel din urmă acuzat că 
„vra de bunăvoie a băga norodul său spre robie vecinică". Interesat în principal de 
soluţionarea revendicărilor huţulilor din munţii Bucovinei, Lukian Kobîliţa încuraja 
dezlipirea Bucovinei dintre Prut şi Nistru de restul Bucovinei şi organizarea unui 
ducat huţănesc cu autonomie24

. Vasile Murgoci îndemna deputaţii comunali din 
Coţmani, E. Fliigner şi N. Koreliuk să provoace agitaţie şi să explice ţăranilor că 
Bucovina nu are nevoie de o dietă proprie şi, de vreme ce „galiţienii nu vor lua şi nu 
vor duce în spate casele bucovinenilor", nu trebuie să le fie frică de galiţieni. 

Ţăranilor li se insufla ideea că numai prin menţinerea Bucovinei în componenţa 
Galiţiei, ei se vor putea elibera de obligaţiile feudale, în condiţiile în care în Galiţia 
boierescul a fost desfiinţat prin decretul imperial din I 7 aprilie 184825

• 

Profitând de naivitatea, neştiinţa de carte, lipsa de experienţă politică a 
deputaţilor ţărani, reprezentanţii cercurilor imperiale au căutat să îi dezbine pe 
deputaţii ţărani în doua tabere. Deputatul circumscripţiei urbane Cernăuţi, 

desemnat a fi purtătorul de cuvânt al celorlalţi deputaţi, în virtutea limbii germane 
pe care o stăpânea, Anton Kral, explică într-un manifest către alegători: 

„parlamentul nu a răspuns întru totul aşteptărilor noroadelor"; „vina nu e numai a 
parlamentului, ci mai mult a sistemului său cârmuitor", sistem care „ în loc să 
apropie deosebitele naţionalităţi, unele de alte, le pune în necontenite duşmănii". 
Când deputaţii Anton Kral, Miron Ciupercovici şi Mihai Bodnar au înaintat în 
parlament cererea de a se aproba despărţirea Bucovinei de Galiţia, la 30 august 
1848, deputaţii Vasile Murgoci, Vasile Cîrstea, Lukian Kobîliţa şi Ioan Dolenciuc 
au adresat la Viena o scrisoare publică „ţăranilor din Bucovina", acuzându-i pe 
ceilalţi trei deputaţi bucovineni că ei nu ar sprijini „cauza ţărănească", că vor să-i 
readucă pe ţărani în starea de robi în care fuseseră până la revoluţie, sau că 
urmăresc realipirea Bucovinei la Moldova, acuzaţie ce a dus la retragerea 
sprijinului deputaţilor din alte provincii în satisfacerea revendicărilor lor26

• 

Elita politică românească, în frunte cu fraţii Hurmuzachi, a declanşat atacul la 
adresa deputaţilor pro galiţieni. Ziarul bilingv „Bucovina" a găzduit reacţia 

acestora, care, exprimând opinia publică bucovineană, evidenţiau „trădarea de 
patrie şi dobitoceasca orbire" a celor patru deputaţi ţărani, care, astfel, şi-au pierdut 
îndreptăţirea de a reprezenta interesele generale ale provinciei: „ţara nu sunt acei 
patru neghiobi, care, ca urmare a nefericitei legi electorale, şed, spre nenorocirea şi 
ocara Bucovinei, ca reprezentanţi ai noştri, cu legislatorii împărăţiei austriece în 

23 Ibidem, p. 400--401. 
24 Ion Nistor, op. cit„ p. 98. 
25 Ştefan Purici, op. cit„ p. 240-241. 
26 Mihai lacobescu, op. cit„ p. 393. 
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Parlament şi s-au făcut uneltele unor intriganţi politici, spre a cere încorporarea 
Bucovinei la Galiţia"27 . 

Acelaşi Anton Kral expunea situaţia în care deputaţii din Putila, Boian, Hatna, 
Coţmani şi Cupca „s-au lăsat manevraţi", devenind „un instrument în mâinile 
străinilor", ceea ce a determinat petiţionarea deputaţilor Bucovinei „contra Patriei 
lor"28

• „Mâna străină" la care se referea Kral avea o triplă înfăţişare: nobilimii 
poloneze îi convenea arendarea în continuare a Bucovinei; exista o mişcare ruteană 
filoaustriacă şi o alta filorusă, toate acestea urmărind menţinerea districtului 
Bucovinei la provincia Galiţia şi întreţinând, în acelaşi timp, confruntarea între 
deputaţii Bucovinei29

• A existat remarca de a califica curentul antiunionist din 
Bucovina drept o mişcare proucraineană, punct de vedere neîmpărtăşit de istoricul 
Ştefan Purici care, urmărind abordarea cercetătorului T. Sopilniuk - acesta analiza 
ideile social-politice din Bucovina la mijlocul secolului al XIX-iea -, a constatat că 
ucrainenii bucovineni „încă nu puneau, în anii 40 ai secolului al XIX-iea, problema 
unificării întregului popor ucrainean". Propaganda desfăşurată în Bucovina de către 
„Consiliul central rutean" din Lemberg, datorită nivelului scăzut al conştiinţei 

naţionale a ucrainenilor de aici, nu atingea scopul dorit30
• 

În Bucovina, majoritatea ţăranilor erau interesaţi de soluţionarea problemelor 
sociale. Din cauza stării de analfabetism, ei aveau o conştiinţă naţională slab 
dezvoltată şi predomina teama ţăranilor că, în cazul separării Bucovinei de Galiţia, 
în ţinut nu se va desfiinţa boierescul şi alte obligaţii feudale. Forţele antiunioniste îi 
îndemnau pe ţărani să se opună obţinerii autonomiei, câştigându-l de partea lor 
chiar şi pe deputatul Gheorghe Timiş din Cupca, care iniţial se pronunţase în 
favoarea autonomiei31

• La I noiembrie 1848, un oarecare Anton Gherman din 
Cernăuţi a organizat o adunare la care au participat reprezentanţi ai comunelor din 
circumscripţia Cernăuţi-rural. Organizatorul a menţionat că în cazul proclamării 
autonomiei Bucovinei vor avea de câştigat în primul rând nobilii, preoţii şi 

intelectualii, că va creşte numărul funcţionarilor, iar cheltuielile suplimentare vor fi 
suportate de ţărani. Rezoluţia adoptată de participanţii la adunare se pronunţa 
împotriva separării Bucovinei de Galiţia şi a înfiinţării unei diete provinciale32

• 

Manifestări antiunioniste au avut loc şi la Gura Humorului, unde fusese ales 
deputat Mihai Ciupercovici. După ce, la sfârşitul lunii octombrie, Parlamentul de la 
Viena a fost mutat la Kremsier, deputaţii bucovineni s-au întors acasă şi au 
organizat întâlniri cu alegătorii. Deputaţii Mihai Bodnar şi Mihai Ciupercovici au 

27 Mihai-Ştefan Ceauşu, op. cit., p. 70-71. 
28 Ştefan Purici, op. cit., p. 241. 
29 Mihai lacobescu, op. cit, p. 309. 
30 Ştefan Purici, op. cit, p. 242. 
31 Constantin Ungureanu, Bucovina în perioada stăpânirii austriece 1774-1918, Chişinău, 

Editura „Civitas", 2003, p. 133. 
32 Ştefan Purici, Mişcarea naţională românească în Bucovina între anii 1775-1861, Suceava, 

Editura „Hurmuzachi", 1998, p. 198. 
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încercat să le explice ţăranilor care ar fi avantajele autonomiei Bucovinei. Mihai 
Ciupercovici nu a reuşit să-i convingă pe ţăranii din Gura Humorului să renunţe la 
protestele antiunioniste şi la 7 noiembrie 1848 a trimis o scrisoare în parlament 
cerând să-i fie ridicat mandatul de deputat33

• În această circumscripţie au fost 
convocate noi alegeri pentru 1 februarie 1849, când s-au confruntat Mihai 
Ciupercovici şi germanul Michael Keller. Reales cu 66 de voturi, oferite de 
electori, Mihai Ciupercovici a revenit în Parlamentul austriac. După ce deputatul 
Gheorghe Timiş aderase la gruparea progaliţiană, iar Mihai Ciupercovici îşi dăduse 
demisia, Mihai Bodnar şi Anton Kral au fost singurii deputaţi bucovineni care, în 
perioada noiembrie 1848 - ianuarie 1849 au susţinut în parlamentul de la Kremsier 
cauza autonomiei Bucovinei34

. 

Nu doar românii au susţinut şi încurajat ideea autonomiei Bucovinei. 
Reprezentanţi ai altor etnii din provincie s-au alăturat demersurilor patrioţilor 

bucovineni: germani, ucraineni, armeni. D. Hurmuzachi, I. Vasilco, M. Zotta, 
C. Popovici, I. Miculi, Alexandru şi Gheorghe Hurmuzachi au elaborat un program 
care cuprindea doleanţele nu numai ale românilor din provincie. A Jurovski 
menţiona că în anul 1848, Doxache Hurmuzachi împreună cu alţi boieri români au 
întemeiat Partidul Patrioţilor, la care au aderat atât nemţi, cât şi ucraineni care 
militau pentru separarea Bucovinei de Galiţia35 • Utilizarea noţiunii de „partid" în 
situaţia dată nu are conotaţie contemporană, ci este mai mult o situare pe aceeaşi 
poziţie politică a fruntaşilor paşoptişti din Bucovina. Aceştia au fost: D. Hurmuzachi, 
I. Vasilco, M. Zotta, C. Popovici, I. Miculi, Al. Hurmuzachi şi Gh. Hurmuzachi36

• 

Pentru a întări poziţia celor favorabili autonomiei Bucovinei, Eudoxiu 
Hurmuzachi apelează şi la cunoştinţele din posturi influente, în ideea obţinerii 
sprijinului guvernului şi a Curţii din Viena. Este cazul ministrului Alexander von 
Bach, fratele lui Eduard von Bach, nou numit în funcţia de căpitan al Bucovinei, în 
februarie 1849, la care liderul bucovinean apelează pentru a sprijini cauza 
autonomiei provinciale. În Verwaltungsarchiv din Viena, fond Nicholaus Bach, 
mapa 27/2, se găseşte o scrisoare particulară adresată de Eudoxiu Hurmuzachi, în 
octombrie 1849, ministrului austriac de interne, Alexandru Bach. Această 

corespondenţă subliniază rolul jucat de cărturarul român în revoluţia de la 1848 din 
Bucovina, relaţia în care se afla la acea dată cu ministrul, în compania căruia 
luptase la Viena, pe baricadele din martie 1848. În mod deosebit, scrisoarea 
marchează atitudinea adoptată de Eudoxiu Hurmuzachi în problema ţărănească sub 
presiunea boierilor bucovineni, în toamna anului 1849: „Deplin convins că înaltul 
Minister în general, precum şi Dvs., ale cărui concepţii constituţionale şi liberale 
v-au adus încrederea şi simpatia imperiului aflat în refacere, puneţi preţ pe 

33 ibidem, p. 199. 
34 Mihai lacobescu, op. cit., p. 384. 
35 Ştefan Purici, op. cit„ 1996, p. 241. 
36 Marian Olaru, Aspecte ale vieţii politice în Bucovina la sfârşitul secolului al XIX-iea (11), în 

„Analele Bucovinei", anul V, nr. 111998, p. 123. 
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menţinerea şi adâncirea simpatiilor unei categorii de cetăţeni ai acestei provincii a 
Coroanei, importantă prin proprietate şi inteligenţă şi că prin realizarea pretenţiilor 
juste, această simpatie nu s-ar obţine în schimbul unui preţ prea scump, cred că nu 
îndrăznesc a face o rugăminte nejustă, dacă recomand supus cererea moşierilor 
bucovineni binevoitoarei Dvs. atenţii". Concepţia lui Eudoxiu Hurmuzachi cu 
privire la emanciparea ţăranilor a fost cuprinsă în deviza: „Pauvre paysan, pauvre 
pays; Pauvre pays, pauvre roi'', care i-a servit ca motto la memoriul câmpulunge
nilor către împărat, redactat de el şi publicat la Viena în 1861 37

• 

Înscăunarea noului împărat, Franz Ioseph, a prilejuit reluarea susţinerii cauzei 
Bucovinei, în contextul prezentării omagiului provinciei din partea românilor 
bucovineni. Printr-o adresă scrisă în limbile română şi germană, deputăţia sosită la 
ceremonia de înscăunare de la Olmiitz expunea şi doleanţa transformării Bucovinei 
într-o provincie de sine stătătoare, prin despărţirea de Galiţia, primind din partea 
noului împărat asigurarea că doleanţele sale justificate vor fi rezolvate pozitiv38

. 

La 9 februarie 1849, aceeaşi deputăţie, în frunte cu episcopul ortodox al 
Bucovinei, Eugenie Hacman, însoţit de profesorii de teologie: Ion Calenciuc, 
Constantin Popovici şi Nicolae Hacman; marii proprietari: Eudoxiu von 
Hurmuzachi, Iordachi von Vasilco, Iacob von Miculi, Cristof von Petrovici, Mihai 
von Zotta şi Alexandru von Goian; deputaţii Mihai Bodnar şi Anton Kral, 
Ciupercovici nefiind încă ajuns, a înaintat Dietei constituante reunite la Kremsier, 
un amplu Promemoriu la Petiţia Ţării din iunie 1848. Un rol fundamental în 
redactarea petiţiei a revenit istoricului Eudoxiu Hurmuzachi39

• Documentul 
urmărea să explice şi să argumenteze necesitatea şi legitimitatea despărţirii 

Bucovinei de Galiţia şi a constituirii ducatului autonom al românilor. Cele nouă 
articole ale Promemoriului, semnat atât de români, cât şi de reprezentanţii 

minorităţilor: germani, armeni, evrei, ruteni, polonezi, revendicau: constituirea 
Bucovinei ca ducat autonom, încetarea amestecului guberniului de la Lemberg în 
treburile interne ale acestei zone, inclusiv pe tărâm religios, cultural, juridic, 
stăvilirea prozelitismului catolic şi unit, recunoaşterea limbii române ca limbă 
maternă a noii provincii, cu drept de a fi folosită în administraţie, justiţie, cultură şi 
în lucrările viitoarei diete ce va funcţiona în acest teritoriu40

• 

La 24 februarie 1849, a fost dezbătută, în Comisia parlamentară pentru 
elaborarea Constituţiei, problema viitorului statut al Bucovinei în cadrul Monarhiei 
de Habsburg. Au fost supuse discuţiilor 8 petiţii ale locuitorilor bucovineni, dintre 
care patru erau favorabile separării Bucovinei de Galiţia, iar celelalte patru cereau 
menţinerea unirii celor două provincii. Majoritatea membrilor Comisiei au apreciat 

37 Ionel Dîrdală, O scrisoare particulară inedită a lui Eudoxiu Hurmuzachi către Al. Bach, în 
„«Suceava». Anuarul Muzeului Judeţean'', anul VI-Vil, 1979-1980 p. 481-483. 

38 Mihai-Ştefan Ceauşu, op. cit., p. 71-72. 
39 Petru Rusşindilar, Hurmuzăcheştii în viaţa culturală şi politică a Bucovinei, laşi, Editura 

Glasul Bucovinei, 1995, p. 55-56. 
40 Mihai lacobescu, op. cit, p. 402-403. 

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



482 Ana-Gabriela Drahta ID 

că argumentele aduse în favoarea autonomiei Bucovinei erau mai bine 
fundamentate şi justificate. După o zi de dezbateri, raportorul Comisiei, deputatul 
Fr. Smolka, a concluzionat: „Să i se recunoască Bucovinei situaţia de provincie 
separată. Petiţiile să fie depuse pe masa Comitetului parlamentar, pentru a se putea 
lua cunoştinţă de conţinutul lor şi acest fapt să se anunţe în plenul Adunării 
parlamentare"41

. Atragerea românilor din Principatele Române în sfera de influenţă 
politică austriacă şi diminuarea influenţei Rusiei asupra ucrainenilor rusofili erau 
astfel, condiţionate de perspectiva redobândirii unei Bucovine autonome, prospere 
economic şi cultural42

. Votul din 28 februarie 1849 a întrunit majoritatea opţiunilor 
membrilor Comisiei Constituţionale, la care s-au adăugat cele ale deputaţilor 

bucovineni: Anton Kral, Mihai Bodnar şi Miron Ciupercovici. Împotrivă s-au 
pronunţat: Ioan Dolenciuc, Vasile Murgoci, Vasile Cârste şi Gheorghe Timiş, 
deputaţi care vor înainta un protest împotriva acestei hotărâri, la 3 martie 184943

• 

Un rol important în timpul revoluţiei l-au jucat şi revoluţionarii moldoveni 
care, în vara anului 1848, s-au aflat în Bucovina, în special la Cernăuţi şi la conacul 
boierului Hurmuzachi din Cernauca. Încă de la sfărşitul lunii martie se aflau în 
capitala Bucovinei fraţii Petrache şi Costache Cazimir, Gheorghe Radu, Vasile 
Mălinescu44 . Un alt grup de revoluţionari moldoveni - între care: George Sion, 
Grigore Balş, Zaharia Moldovan - a venit de la Braşov în Bucovina, la sfărşitul lunii 
mai45

• Din cauza supravegherii autorităţilor maghiare, după 12 iulie 1848 toţi 
refugiaţii moldoveni de la Braşov pleacă la Cernăuţi sau la Lugoj. Astfel, în vara 
anului 1848, se aflau în casa familiei Hurmuzachi din Cernăuţi sau la conacul de la 
Cernauca circa 50 de revoluţionari moldoveni, printre care: fraţii Vasile şi Iancu 
Alecsandri, George şi Toader Sion, Costache şi Petrache Cazimir, Al. I. Cuza, Mihail 
Kogălniceanu, Alecu Russo, Costache Negri, Grigore Balş, Vasile Canta, Zaharia 
Moldovan, Alexandru Moruzi, Anastasie Panu, Gheorghe Radu, Lascăr Rosetti, 
M. C. Epureanu46

. În cazul Moldovei, vecină cu Bucovina şi cu Basarabia, legăturile 
s-au menţinut, fiind alimentate nu doar de conştiinţa naţionalităţii, ci şi de realităţile 
de rudenie care îi uneau pe locuitori47

. Bucovina devine un veritabil centru de 
concentrare şi de acţiune naţională românească, menţinând legătura cu Principatele şi 
cu Europa, devenind „interpreta năzuinţelor politice generale, româneşti"48 . Activitatea 
desfăşurată de emigranţii români la Cernăuţi reprezintă, aprecia Gh. Platon, 

41 Ştefan Purici, op. cit., p. 205. 
42 Mihai-Ştefan Ceauşu, op. cit„ p. 73. 
43 Ştefan Purici, op. cit„ p. 205. 
44 Mihai Iacobescu, op. cit., p. 40 I. 
45 ibidem, p. 407. 
46 Ion Nistor, op. cit„ p. 97. 
47 Gh. Platon, Moldova şi Începuturile revoluţiei de la 1848, Chişinău, Editura Universitas, 

1993, p. 277. 
48 Idem, Bucovina - centru de concentrare românească În revoluţia de la 1848, în voi. Procese 

politice, sociale, culturale şi economice În Bucovina, 1861-1918. Aspecte edificatoare pentru o 
Europă unită?, Suceava, Editura Universităţii, 2002, p. 95. 
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transpunerea în practică a gândului formulat de unul dintre fruntaşii revoluţiei 

muntene de la 1848: ,.,A sosit timpul - îi scria A. G. Golescu lui N. Bălcescu, la 
7I19 iulie 1848 -, să organizăm o frăţie secretă şi grandioasă, care să se întindă 
peste toate părţile României şi să aibă câţiva capi în fiecare provincie, iar centrul ei 
în Bucureşti, unde este şi mai multă libertate de acţiune"49 • 

Refugiaţii moldoveni au participat activ la evenimentele din Bucovina, au 
publicat diferite materiale în ziarul „Bucovina", care a apărut la Cernăuţi, cu mici 
întreruperi, între 14 octombrie 1848 şi 20 septembrie 1850, în limbile română şi 
germană. Ziarul, „cel mai vizibil simbol al unităţii naţionale a românilor"50

, avea 
menirea să sprijine lupta pentru existenţa naţională a provinciei, mobilizând în acest 
sens toate categoriile sociale. El a fost conceput ca un organ de apărare a intereselor 
politice ale neamului românesc din Bucovina: „Foaia noastră va fi, dar defensorul 
intereselor naţionale, intelectuale şi materiale ale Bucovinei, reprezentantul 
dorinţelor şi năzuinţelor lui, organul lucrurilor şi suferinţelor lui. Autonomia 
provincială, întreg şi nemărginit progres în toate ramurile activităţii omeneşti, acestea 
sunt principiile noastre, pe care foaia noastră [ ... ] nu le va pierde din vedere"51

• 

Vasile Alecsandri a fost susţinut financiar de familia Hurmuzachi să tipărească în 
capitala Bucovinei poemul manifest Deşteptarea României, iar Mihail Kogălniceanu 
a publicat, la tipografia lui Rudolf Eckhardt, manifestul Dorinţele partidei naţionale, 
supranumit mai apoi de N. Iorga „Evanghelia românismului". Mihail Kogălniceanu 
scria în acest manifest că „Moldova tocmai în timpul protecţiei Rusiei a pierdut şi 
Bucovina şi Basarabia"52 şi sublinia că unirea Moldovei cu Ţara Românească trebuie 
să fie „cheia de boltă" a viitorului edificiu naţional românesc53

. Colaborarea lui 
Alecsandri la gazeta Hurmuzăcheştilor a constituit un puternic sprijin acordat 
acestora pentru crearea unei literaturi naţionale, inspirate din trecutul istoric şi creaţia 
populară, marcând începutul unor noi şi puternice legături culturale între Bucovina şi 
Moldova, contribuţie de seamă la realizarea unităţii culturale a românilor de 
pretutindeni54

• După cum avea să mărturisească George Bariţiu, „Casa Hurmuzachi a 
fost adevărat loc de azil sacru, pentru mulţimea de patrioţi români eminenţi, aruncaţi 
de valurile anilor 1848/1849"55

• 

Prezenţa revoluţionarilor moldoveni, munteni şi ardeleni a marcat profund 
conştiinţa românilor bucovineni, care au primit un imbold spiritual în lupta lor 

49 ibidem, p. 96. 
50 Mircea Grigoroviţă, Din istoria culturii în Bucovina (1775-1944), Bucureşti, Editura 

Didactică şi Pedagogică, R. A., 1994, p. 68. 
51 „«Bucovina». Gazeta românească pentru politică, religie şi literatură. Romănische Zeitung 

fiir Politik, Kirche und Literatur", anul I, 1848, nr. I, 4/16 octombrie, p. 1. 
52 Mihai lacobescu, op. cit., p. 410. 
53 Ştefan Purici, Mişcarea naţională românească în Bucovina ... , p. 156. 
54 Mircea Cenuşă, Ziarul „Bucovina" - tribună a unităţii culturale româneşti, în „«Suceava» 

Anuarul Muzeului Judeţean", anul IX, 1982, p. 342. 
55 Cornelia Bodea, 1848 la români. O istorie în date şi mărturii, voi. I, Bucureşti, Editura 

Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982, p. 416. 
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naţională. Anume, în timpul evenimentelor din 1848, a reînviat ideea de unire a 
tuturor românilor într-un singur stat. În august 1848, o delegaţie de români din 
Moldova, Transilvania şi Bucovina a plecat la Viena pentru a prezenta împăratului 
un proiect privind constituirea unui stat naţional daco-român sub sceptrul 
împăratului austriac sau al unui arhiduce al Casei de Habsburg. Proiectul prevedea 
că, într-o prima etapă, Austria trebuia să sprijine Moldova şi Muntenia în lupta lor 
pentru înlăturarea suzeranităţii Porţii Otomane şi a protectoratului rusesc, pentru ca 
apoi Principatele române, unite cu Moldova, Bucovina, Basarabia, să constituie o 
ţară aparte a Coroanei56

• Sub impuls umanist, s-a creat în secolul al XVII-iea o 
ideologie a daco-românismului, care avea să facă o lungă carieră. La 1848, 
Hippolyte Desprez scria în „Revue des Deux Mondes'', referindu-se la români: 
„acest popor mutilat alcătuieşte încă de acum un singur corp şi întinsul teritoriu 
care-l cuprinde în unitatea sa se numeşte România, dacă nu în limba tratatelor, cel 
puţin în aceea a patriotismului"57

• Ocuparea Moldovei şi Munteniei de trupele 
ţariste şi otomane, precum şi implicarea Austriei în luptele împotriva răsculaţilor 
maghiari, a zădărnicit realizarea doleanţelor românilor de constituire a unui stat 
naţional. Totuşi, evenimentele din 1848 au contribuit la apropierea legăturilor 

dintre românii din Moldova, Muntenia, Transilvania şi Bucovina şi au avut o 
importanţă crucială în lupta ulterioară pentru unitatea naţională. 

Anul revoluţionar 1848 a însemnat pentru Austria nu doar înlăturarea 

regimului absolutist, ci a şi creat premisele transformării într-o monarhie 
constituţională. ExpreJia devenirii statului de drept, liberal o reprezenta adoptarea 
unei noi constituţii. Incă din 15 martie 1848, patenta împăratului Ferdinand I 
anunţa convocarea deputaţilor din toate provinciile imperiului pentru elaborarea 
unei legi fundamentale a statului58

. Deşi receptat pozitiv la început, proiectul de 
constituţie elaborat de Franz Freiherr von Pillersdorf, deţinător al portofoliului 
Ministerului de Interne şi sancţionat de împărat la 25 aprilie 1848, a fost retras la 
începutul lunii mai, sub presiunea maselor revoluţionare din Viena, care revendicau 
dreptul de vot universal pentru bărbaţi şi suprimarea Senatului59

• În contextul 
confruntării între organizarea monarhiei pe principiul centralismului şi federalizarea, 
pe principii naţionale, Dieta imperială constituantă, mutată în noiembrie 1848 de la 
Viena, în Moravia, la Kremsier, elaborează un nou proiect de constituţie. Împăratul 
Franz Ioseph şi guvernul Schwarzenberg resping proiectul de constituţie definitivat 
la 4 martie 1849 de Comisia constituţională a Parlamentului imperial din Kremsier 
şi sancţionează în aceeaşi zi Constituţia impusă, elaborată fără consultarea 
Parlamentului60

• Supunându-se la vot problema autonomiei Bucovinei, toţi cei 

56 Ion Nistor, op. cit., p. 97. 
57 Alexandru Zub, Naţiune culturală şi naţiune politică la români în secolul XiX, în Vârstele 

Unirii. De la conştiinţa etnică la unitatea naţională, Iaşi, Fundaţia Academică „A. D. Xenopol", 
2001, p. 51-53. 

58 Mihai-Ştefan Ceauşu, op. cit, p. 21-22. 
59 ibidem, p. 23-24. 
60 ibidem, p. 31-32. 

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



13 Problema obţinerii autonomiei provinciale a Bucovinei (1848-1861) 485 

27 de membri ai Comisiei parlamentare pentru redactarea constituţiei (cu excepţia 
a trei deputaţi care absentau: Laufeinstein, Heinn şi Vlach) au votat pentru 
separarea ei de Galiţia şi acordarea statutului de autonomie naţională61 . 
Recunoscând autonomia Bucovinei, deputaţii austrieci şi poloni îndeseobi voiau să 
prevină mişcările naţionaliste panruse ale rutenilor. Dintre cei opt deputaţi ai 
Bucovinei, şase s-au pronunţat pentru autonomia şi despărţirea de Galiţia, iar doi, 
Lukian Kobâliţa şi Vasile Murgoci, au votat împotrivă62 • 

„Ducatul Bucovinei formează o ţară de coroană autonomă", anunţa articolul 1 
al Constituţiei din 4 martie 1849. Era răspunsul aşteptat de Bucovina, dar lipsea 
înfăptuirea în practică. În acest scop, lupta trebuia continuată63 • Pentru Bucovina, 
demonstrarea dreptului de autoguvernare devenea o problemă. 

Potrivit Constituţiei, Bucovina, despărţită de Galiţia a fost declarată ţară de 
coroană ereditară - Kronland - cu titlul de Ducat - Herzogtum. Titulatura 
împăraţilor Austriei avea să cuprindă şi noul titlu de duce al Bucovinei64

. 

Guvernul din Viena l-a numit, în locul căpitanului cercuar Gh. Isăcescu, 

trecut la pensie, pe E. Bach, fratele ministrului de interne, în postul de guvernator 
provizoriu al noului ducat65

• Deşi nu cunoştea adevăratele doleanţe ale populaţiei 
Bucovinei, Bach trimite la Viena un Proiect de Constituţie şi o lege electorală a 
Bucovinei. La 26 aprilie 1849, va publica instrucţiunile privitoare la elaborarea 
Proiectului de Constituţie şi va forma un Comitet al bărbaţilor de încredere, 
compus din 15 persoane. Proiectul de Constituţie provincială pentru Ducatul 
Bucovinei, publicat în septembrie 1849 în gazeta „Bucovina", definea provincia 
Bucovina ca „provincie a Coroanei Imperiului Austriac", iar Cernăuţii drept 
capitala acesteia, precizând în cele 57 de articole, modul în care avea să se exercite 
regimul autonomiei provinciale. Dieta urma să fie compusă din 48 de deputaţi, 
dintre care 16 reprezentau ţărănimea, 16 îi reprezentau pe marii proprietari şi 16 
erau reprezentanţi ai intelectualităţii, ai industriei, ai comerţului şi ai meseriaşilor, 
aleşi în baza votului direct66

• După guvernarea provizorie a lui Eduard von Bach 
(februarie - iulie 1849), conducerea Bucovinei a fost realizată de Adalbert von 
Henniger (iulie 1849 - martie 1853), Franz Freiherr von Schmiick (martie 1853 -
noiembrie 1857) şi de Karl GrafRothkirch- Panten (februarie 1858 - mai 1860)67

. 

În scopul creării unor instituţii provinciale separate de cele ale Galiţiei, în februarie 
1850 fusese anunţată crearea a 15 dregătorii pentru strângerea dărilor, în luna mai a 
fost înaintat la Viena proiectul organizării politice şi judecătoreşti a Bucovinei, în 
iunie 1850 a fost creată Camera de Comerţ şi Industrie din Cernăuţi, Ducatul a fost 

61 Mihai lacobescu op. cit., p. 405. 
62 Ibidem, p. 406. 
63 Idem, Documente ale revoluţiei de la I848 în Bucovina, în „«Suceava». Anuarul Muzeului 

Judeţean", anul IX, 1982, p. 414. 
64 Ion Nistor, op. cit., p. 107. 
65 Ştefan Purici, op. cit, p. 247. 
66 Ibidem, p. 248. 
67 Ştefan Purici, Mişcarea naţională românească În Bucovina ... , p. 208. 
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împărţit în şase districte, la 29 septembrie 1850 a fost emisă o patentă imperială 
care confirma statutul de autonomie provincială şi cuprindea Constituţia provinciei 
şi Regulamentul alegerii Dietei pentru Ducatul Bucovinei, iar la 4 noiembrie 1850 
Bucovina a obţinut un comandament militar propriu, cu sediul la Cernăuţi, care, 
însă continua să depindă de Lemberg68

• 

Constituţia care a impus în practica vieţii politice din monarhie principiul 
constituţionalismului69 nu a fost niciodată aplicată. În urma înfrângerii mişcării 
revoluţionare din Ungaria şi Italia, sau a nereuşitei Congresului de la Frankfurt, după 
ce, în august 1851, a fost desfiinţată responsabilitatera ministerială, prin Patenta 
imperială din 31 decembrie 1851, Constituţia a fost suspendată. În Monarhia de 
Habsburg a fost reintrodus absolutismul70

• Cu mici modificări, Proiectul de 
Constituţie a intrat în vigoare în martie 1861. Regimul neoabsolutist încerca să 
limiteze la maximum autonomia provinciilor din cadrul imperiului şi să întărească 

autoritatea guvernului central şi a naţiunii germane. „Dacă ţara nu înfulecă persoana, 
atunci persoana va înghiţi ţara. Această frază ilustrează lupta dintre absolutism şi 

constituţionalism, dintre domnia voinţei unice şi a celei generale. Nu este însă deloc 
suficient să înfrângi absolutismul din fruntea statului, atâta timp cât îl mai cultivăm, 
îl hrănim şi-l lăsăm să domnească în pieptul nostru. Trebuie mai întâi să-l înăbuşim 
în noi înşine pentru a-l putea combate cu succes la conducerea statului" - era 
mărturia lui Eudoxiu Hurmuzachi, formulată în răspunsul său dat deputatului baron 
Nicolae Petrino, în şedinţa Landtag-ului din 16 aprilie 1861 71

. 

La 6 martie 1853, a fost formal anulată uniunea administrativă a Bucovinei 
cu Galiţia şi a fost numit primul preşedinte al Ducatului, Franz Freiherr von 
Schmiich. Separarea administrativă definitivă de Galiţia a avut loc la 29 mai 1854, 
Bucovina fiind împărţită în 15 districte: Cernăuţi (rural), Câmpulung, Coţmani, 
Gura Humorului, Putila, Rădăuţi, Sadagura, Siret, Solca, Storojineţ, Suceava, Vatra 
Dornei, Vaşcăuţi, Vijniţa şi Zastavna72

• 

Izolarea Austriei în planul relaţiilor politice internaţionale, ca urmare a 
pierderii sprijinului extern al Rusiei sau a încrederii puterilor europene aliate, a 
favorizat pierderea războiului din anul 1859, cu Franţa şi regatul Sardiniei şi 

Piemontului pentru nordul ltaliei73
• Înfrângerea din Italia a armatelor austriece a 

condus la prăbuşirea neoabsolutismului, în august 1859 fiind chemat la putere un 
guvern federalist în frunte cu Rechberg. Se manifestă acum încercări ale Casei de 
Habsburg de a revigora imperiul. Astfel, ministrul de interne A. Goluchowski, fost 

68 Idem, Problema autonomiei Bucovinei ... , 1996, p. 249. 
69 Mihai-Ştefan Ceauşu, op. cit., p. 32. 
70 ibidem, p. 36. 
71 Discursurile lui Eudoxiu Hurmuzachi în Dieta Bucovinei. Din viaţa parlamentară a 

Bucovinei în cea de a doua jumătate a secolului al XIX-iea, ediţie bilingvă, cu stabilire de text, 
prefaţă, note şi comentarii de Ilie Luceac, Bucureşti, Editura Institutul Cultural Român, 2007, p. 71. 

72 Ştefan Purici, op. cit., 1996, p. 248; Mihai lacobescu, op. cit., p. 429. 
73 Mihai-Ştefan Ceauşu, op. cit., 37. 
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guvernator al Galiţiei, considera că imperiul poate fi revigorat dacă Austria se va 
sprijini în interior pe state naţionale, autonome, mari şi puternice74

• 

Înfrângerile din plan militar, alături de criza internă financiară ce a făcut ca 
statul să ajungă în pragul colapsului economic, au determinat înfrângerea 
sistemului politic neoabsolutist. În vederea reintroducerii constituţionalismului, la 
21 august 1859 guvernul Bach a fost înlocuit cu cel condus de contele 
Bernhard von Rechenberg, iar prin Patenta imperială din 5 martie I 860 s-a instituit 
un Consiliu imperial întărit, pentru lărgirea bazei puterii politice75

• Această 
structură politică, denumită şi „parlament imperial întărit" nu putea îndeplini rolul 
unui parlament, dar a constituit o premisă pentru dezvoltarea unei vieţi 

parlamentare în Imperiul Austriei. Rolul său era limitat la dezbaterea şi stabilirea 
avizelor privitoare la chestiunile financiare şi cele legate de reglementarea 
impozitelor. ,,În martie 1860, Reichsrat-ul, vană relicvă a patentei din I 85 I, a fost 
scos de la naftalină pentru a-l consilia pe împărat în legătură cu schimbarea 
sistemului. El urma să fie „întărit" cu membri ai dietelor provinciale; dat fiind că 
ele nu existau, cei treizeci şi opt de noi membri (câte doi pentru fiecare provincie) 
aveau să fie pur şi simplu numiţi de către împărat"76, aprecia A. J. P. Taylor. Din 
cei 38 de reprezentanţi provinciali chemaţi să facă parte din consiliu, românii aveau 
trei membri: unul reprezenta Bucovina, prin marele proprietar Alexandru Nicolae 
baron von Petrino, unul Transilvania, prin episcopul ortodox de Sibiu, Andrei Şaguna, 
iar ultimul, Banatul, prin marele proprietar Andrei Alexandru von Mocioni77

• 

Precauţia enunţată de Eudoxiu Hurmuzachi, la I 6 aprilie I 861, pare a-şi găsi 
şi în acest context răsunet: „Copacul încă tânăr şi gingaş al libertăţii mai este expus 
multor furtuni, multor îngheţuri şi altor evenimente politice elementare; să nu 
jubilăm de aceea prea timpuriu de cuceririle noastre, ca şi cum ar fi proprietatea 
noastră irevocabilă şi să nu ne considerăm prematur dezlegaţi de orice precauţie 
privind păstrarea celor dobândite"78

. 

Ministrul de interne în noul guvern, seniorul polonez A. Goluchowschi, 
considera că pentru revigorarea imperiului era necesar ca Austria să se bazeze pe 
provincii autonome naţionale, mari şi puternice. Sub pretextul de a economisi bani, 
au fost desfiinţate câteva provincii autonome mici, inclusiv Bucovina. La 22 aprilie 
I 860, s-a proclamat oficial desfiinţarea ducatului Bucovina şi alipirea acestui 
teritoriu la Galiţia. Când, în şedinţa Consiliului imperial din I 4 septembrie I 860, 
s-a discutat problema Bucovinei, boierul bucovinean Nicolae Petrino nu s-a opus 
deciziei de desfiinţare a guvernământului Bucovinei: „Dacă un organism birocratic 
funcţionează numai pentru a asigura autonomia, atunci eu, pentru persoana mea, 

74 Ştefan Purici, op. cit., p. 249. 
75 Mihai-Ştefan Ceauşu, op. cit., p. 37. 
76 A. J. P. Taylor, Monarhia Habsburgică 1809-1918. O istorie a imperiului austriac şi a Austro

Ungariei, Bucureşti, Editura Allfa, 2000, p. 89. 
77 Mihai-Ştefan Ceauşu, op. cit., p. 38. 
78 Discursurile lui Eudoxiu Hurmuzachi„., p. 67. 
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pot renunţa la el"79
. Un an mai târziu, răspunsul lui Eudoxiu Hurmuzachi se va 

contura astfel: „O independenţă a Ţării fără o autonomie proprie şi de sine 
stătătoare a ei, autonomia sa în lipsa unei administraţii a Ţării independentă şi 

arbitrară, dezvoltarea naţională sub oblăduirea unei autorităţi administrative străine 
de provincie şi naţionalitate, independenţa bisericii într-o izolare completă de 
trunchiul principal al credinţei înrudite şi fără orice control ierarhic, cu alte cuvinte, 
o reprezentare impotentă a Ţării, o administraţie impotentă, o biserică 

neputincioasă: acesta este acel sistem plin de contradicţii, care a fost cerut de el 
pentru Bucovina"80

• 

Hotărârea de realipire a Bucovinei la Galiţia a provocat mare nemulţumire în 
rândul populaţiei, iar elita politică românească a reacţionat prompt. Românii 
bucovineni au intervenit pe lângă Andrei Şaguna şi Alexandru Mocioni, delegaţii 
Transilvaniei şi Banatului în „parlamnetul imperial întărit", pentru a redobândi 
pentru Bucovina statutul de autonomie provincială. Astfel, la 2/14 iunie 1860, 
Eudoxiu şi Gheorghe Hurmuzachi i-au adresat lui Andrei Şaguna o scrisoare, prin 
care îi cereau să prezinte împăratului, cu „viu grai", petiţia Ducatului Bucovinei, 
care „este în oara aceasta ameninţată de o lovitură de moarte în tot ce-i este mai 
scump, în lege, în biserică, în limbă, în toate interesele naţionale, morale şi 

materiale" deoarece urmează „a se împreuna şi a se slei cu Polonia austriacă"81 • La 
rândul său, Alexandru Mocioni aprecia încorporarea Bucovinei la Galiţia ca fiind o 
măsură „nepotrivită şi făcută împotriva majorităţii populare". În sprijinul 
argumentării ideii de respingere a alipirii, Mocioni apelează la memoria colectivă 
care, cu durere, aminteşte de fosta unire, când posturile conducătoare din provincia 
lor fuseseră ocupate de elemente străine care nu cunoşteau nici poporul, nici limba 
lui, nici situaţia politică din Bucovina şi aceasta a fost tratată ca o provincie 
cucerită82 . 

Bucovinenii au trimis la Viena mai multe memorii şi petiţii, prin care cereau 
cu insistenţă separarea de Galiţia, sau îşi vor expune doleanţele în presa vieneză 
oficială. Oficiul poştal al Bucovinei refuză să mai expedieze spre Viena numărul 
mare de petiţii şi revendicări autonomiste, urmând recomandarea ministrului de 
interne, A. Goluchowski. Tot el ordonă căpitanului districtual al Bucovinei să-l 

informeze cine îi ajută pe bucovineni să redacteze memorii împotriva alipirii 
Bucovinei la Galiţia. În octombrie 1860, autorităţile galiţiene îi informau pe 
subalternii lor de la Cernăuţi că Eudoxiu Hurmuzachi a întocmit o proclamaţie 
adresată bucovinenilor, în care revendica separarea Bucovinei de Galiţia şi 

reorganizarea administraţiei provinciale pe baze autonome. Manifestul lui 
Hurmuzachi a fost interzis în Bucovina, urmare a intervenţiei Lembergului83

. 

79 Ştefan Purici, op. cit., 1996, p. 249. 
80 Discursurile lui Eudoxiu Hurmuzachi ... , p. 77. 
81 Ştefan Purici, op. cit., p. 249. 
82 Ibidem, p. 250. 
83 Ibidem, p. 251. 
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Cercetările legate de depistarea şi sancţionarea autorilor memoriilor cu revendicări 
autonomiste au încetat, după publicarea Diplomei imperiale din 20 octombrie 1860, 
prin care s-a promis instituirea unui parlament şi organizarea alegerilor 
parlamentare. Politica promovată de guvernul federalist i-a deranjat cel mai mult pe 
etnicii germani din Austria, care nu erau de acord cu pierderea rolului lor de etnie 
dominantă în cadrul Imperiului Habsburgic. Elementul german din Austria a cerut 
formarea unui guvern centralist şi convocarea unui nou Parlament la Viena. În baza 
propunerii făcute de Consiliul imperial întărit, prin Diploma imperială din 
20 octombrie 1860, s-a adoptat o nouă constituţie, un compromis politic între 
tendinţele federaliste şi cele centraliste, favorizând, însă, federalismul, precum şi 
între tendinţele autoritare şi cele liberal-democratice, susţinând puterea monarhului84

. 

Diploma din octombrie 1860 era o concesie majoră făcută dreptului de stat şi 

aristocraţiei conservatoare care ţinea extrem de mult la libertăţile locale şi era ostilă 
centralismului germanic85

. Atât mediile politice interne, cât şi reprezentanţele 
financiare internaţionale au sancţionat noua lege fundamentală, criticând atribuţiile 
reduse acordate Consiliului imperial, reprezentarea excesivă a nobilimii şi a 
clerului, prerogativa împăratului de a numi noi membri în consiliu86

. Iată ce îi scria 
împăratul mamei sale, cu ocazia introducerii Diplomei din octombrie: „Vom avea 
într-adevăr un mic guvern parlamentar, dar eu voi deţine în continuare puterea". 
Franz Joseph a dictat principiile generale în timpul unei călătorii cu trenul de la 
Salzburg la Viena, apoi a cerut miniştrilor să redacteze într-o săptămână un 
document constituţional detaliat. Voia, astfel, să se bucure de un oarecare succes pe 
plan intern, pentru a-i impresiona la o viitoare întâlnire pe ceilalţi monarhi, ţarul 
Rusiei şi regele Prusiei87

. 

Demiterea cabinetului federalist la 13 decembrie 1860 şi numirea unui nou 
cabinet, condus de şeful liberalilor germani, Anton Ritter von Schmerling, un adept 
al centralismului, a adus noi speranţe într-o soluţionare pozitivă a problemei 
bucovinene. La 24 decembrie 1860, populaţia Bucovinei a înaintat Curţii de la Viena 
memoriul cunoscut sub numele de Chemarea Bucovinei la emancipare, document 
semnat de 250 de reprezentanţi ai diferitelor categorii sociale, naţionalităţi şi 

confesiuni, prin care se cerea menţinerea şi respectarea autonomiei Bucovinei88
• În 

plus, la 30 decembrie 1860, ziarul vienez „Die Presse" publică articolul lui Eudoxiu 
Hurmuzachi, Cu privire la problema anexării Bucovinei la Galiţia, care includea un 
protest vehement contra nesocotirii principiului egalităţii în drepturi a Bucovinei cu 
celelalte provincii ale Austriei şi nerecunoaşterii individualităţii ei naţional-politice89 . 

p. 451. 

84 Mihai-Ştefan Ceauşu, op. cil„ p 39. 
85 Jean Berenger, Istoria Imperiului Habsburgilor 1271-1918, Bucureşti, Editura Teora, 2000, 

86 Mihai-Ştefan Ceauşu, op. cit., p. 40. 
87 Nick Pelling, Imperiul Habsburgic 1815-1918, Editura Ali, Bucureşti, 2002, p. 94. 
88 Ion Nistor, op. cit., p. 108. 
89 Ştefan Purici, op. cit., 1996, p. 251 . 
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Prin patenta imperială din 26 februarie 1861, proiectul lui Schmerling a 
devenit noua Constituţie a Monarhiei de Habsburg, care a introdus un sistem 
parlamentar valabil până la sfârşitul monarhiei şi prin care se recunoştea definitiv 
autonomia Bucovinei. În noul parlament imperial, compus din 343 de deputaţi, 
Bucovinei i-au fost rezervate cinci mandate. Statutul şi legea electorală a Bucovinei 
stipulau că dieta provincială trebuia să fie compusă din 30 de membri90

. 

La Cernăuţi s-a desfăşurat, la 23 aprilie 1861, o demonstraţie ce a sărbătorit 
dobândirea autonomiei Bucovinei, când, în faţa celor circa 400-500 de participanţi 
au vorbit lideri ai mişcării naţionale româneşti din Bucovina. Pentru a stabili bazele 
structurii autonomiste a Bucovinei, au fost anunţate alegeri pentru Dieta 
provincială. Numărul mandatelor a fost distribuit în modul următor: I - Episcopul 
Bisericii Ortodoxe din Bucovina, 12 - marilor proprietari laici şi ecleziastici, 
2 - Camerei de Comerţ şi Industrie, 3 - oraşelor şi 12 - comunelor rurale, în care 
votarea se făcea indirect, prin electori91

• Un elector era ales din partea a 500 de 
locuitori, iar apoi electorii din fiecare circumscriptie rurală alegeau din rândul lor 
un deputat pentru Dietă. În medie, un deputat din zona rurală reprezenta peste 
40 OOO de locuitori92

. 

Statutul de autonomie de la 1861 se aseamănă, în general, cu prevederile 
Constituţiei din anul 1850. Dieta Bucovinei era organul superior al puterii în probleme 
locale, iar Comitetul Ţării era organul executiv. Dieta era împuternicită să elaboreze 
legi de interes local în domeniul economico-financiar, al vieţii publice locale, în 
domeniul bisericii locale, al învăţământului. Deciziile Dietei intrau în vigoare după 
promulgarea lor de către împărat. Căpitanul Ţării era numit de împărat din rândul 
deputaţilor, la propunerea preşedintelui provinciei93

. Căpitanul reprezenta puterea 
autonomă a provinciei. Comitetul Ţării sau Delegaţia permanentă avea atribuţii legate 
exclusiv de control şi de tutelă asupra administraţiilor comunale şi a celorlalte servicii 
din provincie. Reprezentantul puterii centrale se numea Guvernatorul Ţării sau 
Preşedintele Ţării, care avea în subordine administraţiile judeţene, în frunte cu un 
Bezirkvorsteher, având competenţe în domeniile perceperii şi administrării 

impozitelor, întreţinerea şoselelor naţionale şi a drumurilor împărăteşti94 . 
Primele alegeri pentru Dieta Bucovinei au avut loc în martie 1861, într-o 

atmosferă destul de tensionată. Campania electorală din martie 1861 a fost animată 
de confruntarea dintre două tabere cu interese opuse: forţele progaliţiene, care 
vizau alegerea unor oameni prin care să-şi asigure controlul asupra Bucovinei, şi 
forţele autonomiste, care încercau înlăturarea străinilor de la conducerea provinciei. 
Cele două tabere şi-au constituit grupuri de propagandă, au desfăşurat adunări 
populare sau au lansat şi citit în public foi volante, apeluri, manifeste95

• Cel mai 

90 Mihai lacobescu, op. cit., p. 433. 
91 Ibidem, p. 434. 
92 Constantin Ungureanu, op. cit., p. 139. 
93 Ibidem, p. 139. 
94 Daniel Hrenciuc, Maghiarii în Bucovina (1774-1941), laşi, Editura Princeps Edit, 2006, p. 14. 
95 Ştefan Purici, op. cit., 1996, p. 252. 
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important în acest sens pare a fi documentul-apel către alegătorii din Bucovina, 
lansat la 2 martie 1861 de către I. Gh. Sbiera, A. Berariu şi L. Popescu, studenţi 
români din Bucovina aflaţi la studii la Viena. Iubiţilor fraţi bucovineni! circula prin 
zeci de copii prin Bucovina: „cari sunt născuţi de-n toţi strămoşii bucovineni, carii 
sunt de legea noastră dreptcredincioasă şi vorbesc limba noastră cea dulce, carii ni 
s-au arătat până acuma credincioşi şi priincioşi sortii noastre, şi cari au ajutat a 
mijloci aceste drepturi de la Maestatea Sa Împăratul pentru poporul nostru. Pe 
aceştia să-i alegeţi, că numai aceştea ne pot scăpa dela peire şi a ne da o viaţă 
fericită"96 • 

Un rol important în pregătirea şi desfăşurarea campaniei electorale în toate 
aşezările din Bucovina, l-au avut intelectualii, alături de tinerii elevi şi studenţi, 

parte din ei, pornind prin comunele Bucovinei pentru a face agitaţie electorală. 

Responsabili pentru difuzarea apelurilor în care îi învăţau pe oameni pe cine să 
aleagă deputaţi, s-au remarcat în principalele centre ale Bucovinei: Vasile Bumbac 
la Suceava, Nicolae Hurjui la Rădăuţi, Samoil Isopescu la Solca, Vasile Burlă la 
Storoj ineţ97 . 

Rezultatul campaniei electorale a fost dezvăluit într-un ton pesimist de unul din 
participanţii la evenimente şi fiu de ţăran, I. Gh. Sbiera: „presiunea guvernamentală 
asupra primarilor săteşti şi a alegătorilor rurali a fost cumplit de mare, din 12 deputaţi, 
pe care avea să-i aleagă corpul electoral sătesc, au fost aleşi 5 prefecţi districtuali, 
3 boieri şi 4 ţărani. Şi dintre aceştia: numai 3 români adevăraţi! Trist de tot! 98

• 

,.Astăzi formăm numai o minoritate în dietă, dar suntem majoritatea în ţară şi 
cu vremea vom cuceri şi dieta. Cu fruntea ridicată şi fără frică privim noi la uneltirile 
acelora, pentru care naţiunea e o frază şi ţara e o unealtă pentru a vâna după scopuri 
egoiste şi particulare", aprecia Eudoxiu Hurmuzachi, ales deputat în circumscripţia 
electorală rurală Câmpulung - Dorna99

• Totuşi, în cele 4 colegii românii aveau 16 
deputaţi care, împreună cu episcopul, asigurau majoritatea absolută, permiţând pentru 
prima oară în istoria Bucovinei organizarea unei vieţi politice proprii. La această 
majoritate se adăugau şi cei 4 deputaţi armeana-poloni, astfel încât majoritatea 
română stăpânea Dieta, asigurând românilor hegemonia politică în Bucovina' 00

• 

În sala Primăriei din Cernăuţi, la 6 aprilie 1861, a fost inaugurată Dieta 
Bucovinei, în prezenţa guvernatorului Bucovinei, Wenzel Ritter von Martina şi sub 
preşedinţia episcopului Eugen Hacman care, prin Decret imperial, a fost confirmat 
şi în funcţia de Căpitan al Ţării, primul căpitan al Bucovinei autonome. Prezenţa 
prefecţilor districtuali şi a deputaţilor aparţinând minorităţilor naţionale făcea ca atât 
dezbaterile, cât şi redactarea protocoalelor şedinţelor să se facă în limbile germană şi 
română, cea din urmă vorbită numai de ţărani, după mărturia unui contemporan 101

• 

96 Ibidem. 
97 Mihai lacobescu, op. cit., p. 436. 
98 Ibidem, p. 441. 
99 Ştefan Purici, op. cit., 1996, p. 253. 
100 Ion Nistor, op. cit., p. 112. 
101 Mihai lacobescu, op. cit., p. 442. 

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



492 Ana-Gabriela Drahta 20 

Puterea legislativă în cadrul Ducatului o deţinea Dieta Ţării (Landtag), care alegea 
din rândul deputaţilor un Comitet al Ţării (Landesausschuss), compus din patru 
membri, cu un preşedinte în frunte. Preşedintele Dietei se numea Căpitan al Ţării 
(Landeshauptmann). Reprezentant al guvernului central de la Viena era 
guvernatorul, numit Preşedintele ţării (Landesprasident), căruia îi erau supuse 
administraţiile judeţene, conduse de un prepozit districtual (Bezirkvorsteher). 
Primului preşedinte al Dietei şi căpitan al ţării, Eugen Hacman, i-a urmat, în 1863, 
Eudoxiu Hurmuzachi, care făcea parte din Partidul Centralist German din Austria. 
În cuvântarea de deschidere rostită „în limba naţiei de căpetenie a ţării şi pe 
pământul acesta mai cu seamă românesc", Eudoxiu Hurmuzachi accentua că 
Bucovina „poate acum, prin reprezentanţii ei să-şi apere drepturile şi interesele atât 
la Viena, în contra puterii centrale şi reprezentanţiei generale a împărăţiei, pe cât 
aici în contra cârmuirii şi diregătoriilor provinciale"'°2

• 

La propunerea lui Eudoxiu Hurmuzachi, Dieta s-a adresat împăratului cu 
rugămintea de a i se acorda Ducatului Bucovinei o stemă şi un drapel propriu, ca 
însemne ale autonomiei. Această doleanţă a fost satisfăcută prin Rezoluţia 

imperială din 26 august 1861. Stema reprezenta capul de bour de pe vechea stemă a 
Moldovei, iar drapelul avea culorile albastru şi roşu, dispuse vertical şi la mijloc 
stema Bucovinei 103

. 

Împăratul Franz Iosif a emis, la 9 decembrie 1862, o Diplomă împărătească prin 
care se confirma autonomia provincială a Bucovinei, cu atributele sale distincte: stema 
şi drapelul Bucovinei. În diplomă se recunoştea trecutul românesc al acestui teritoriu, 
ca o parte din vechea Dacie şi din Principatul Moldovei, precum şi că „deosebirea de 
limbă, de moravuri şi de obiceiuri nu face dorit o contopire cu Gali~a" 104 • 

Bucovina va beneficia şi de dreptul de a trimite reprezentanţi în Parlamentul 
central din Viena, în Delegaţiunea austriacă şi în Casa magnaţilor, realităţi care au 
făcut posibilă realizarea unei vieţi politice proprii, nu fără a face faţă proceselor de 
germanizare sau promovare a etniei ucrainene 105

. Toate acestea se petreceau 
concomitent cu afirmarea identitară a evreimii în Imperiul dualist, apariţia în 
ultimul deceniu al secolului al XIX-iea a unei aşa-zise probleme poloneze în 
Bucovina şi manifestarea puternică în zona Europei Centrale şi de Răsărit a 
pangermanismului şi a panslavismului 106

• 

Ducatul Bucovinei trimitea în Parlamentul de la Viena - în conformitate cu 
ponderea populaţiei sale - cinci deputaţi aleşi din rândurile membrilor Dietei, iar 
apoi prin intermediul celor patru colegii electorale. Reforma electorală, adoptată la 
14 iunie 1896, statua înfiinţarea unei noi curii a clasei generale a alegătorilor, 

102 Ion Nistor, op. cit., p. 113. 
103 Mihai Iacobescu, op. cit., p. 436. 
104 Radu Grigorovici, Diploma imperială din 9 decembrie 1862, în „Analele Bucovinei", anul II, 

nr. 2, 1995, p. 464. 
105 Ştefan Purici, op. cit., 1996, p. 254. 
106 Jacques Le Rider, Modernitatea vieneză şi crizele identităţii, laşi, Editura Universităţii 

„Al. I. Cuza", 1995, p. 9. 
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potrivit căreia obţineau drept de vot bărbaţii de peste 24 de ani, exceptând militarii 
şi anumiţi funcţionari 107 • 

Astfel, după 88 de ani de stăpânire austriacă şi după 76 de ani de administrare 
galiţiană, Bucovinei i se întărea oficial statutul de Ducat autonom în cadrul 
Imperiului Habsburgic, statut pe care l-a avut până în 1918 şi care a condiţionat o 
intensă viaţă social-politică prin activitatea diverselor instituţii, organizaţii şi 

partide politice bucovinene, punând temeliile unei societăţi civile modeme. 
„Bucovina este, deci, liberă. E despărţită de Galiţia. Vivat!" scria din Viena 

Eudoxiu Hurmuzachi fratelui său, Gheorghe, la 1 martie 1861 108
. Se pare că 

„Bucovina putea gândi ca Bucovina'', iar vocea ei, în auzul tuturor a răsunat, 
traducând închegarea unei bogate şi intense activităţi culturale şi sociale, 
organizarea diverselor instituţii, societăţi, partide politice bucovinene ce au făcut 
posibilă afirmarea aspiraţiilor naţionale româneşti. 

În ciuda abrogării Constituţiei din 4 martie 1849 şi a instaurării 
neoabsolutismului în Austria, mişcarea naţională românească din Bucovina şi-a 
continuat acţiunile ce vizau emanciparea românilor. Principalul obiectiv 1-a 
reprezentat obţinerea autonomiei provinciei, unicul cadru ce ar asigura afirmarea şi 
păstrarea identităţii naţionale româneşti din Bucovina, o modalitate de a rezista 
politicii de anulare a particularităţilor ţinutului, promovată de autorităţile 

habsburgice. Şi-au dedicat activitatea în acest sens deputaţii Bucovinei, autorii 
diverselor memorii şi petiţii care solicitau separarea de Galiţia, locuitorii oraşelor şi 
satelor nemulţumiţi de statutul Bucovinei. În cadrul elitei politice româneşti, pot fi 
menţionaţi aparte fraţii Hurmuzachi, prin sprijinul constant oferit bucovinenilor, 
dar şi refugiaţilor moldoveni, transformând, astfel, Bucovina în „azil sacru"109 

pentru mulţi dintre patrioţii români. S-au alăturat demersurilor românilor 
bucovineni germani, ucraineni, armeni, după cum au existat printre deputaţii 

bucovineni voci care s-au pronunţat împotriva autonomiei. Toate programele şi 

intervenţiile făcute de patrioţii bucovineni au îndeplinit misiunea de a conferi 
Bucovinei statutul de Ducat autonom, condiţie ce evita ameninţarea de a afecta 
interesele naţionale, de a lovi în lege, biserică, limbă. 

107 Daniel Hrenciuc, op. cit., p. 15. 
108 Mihai lacobescu, op. cit., p. 434. 
109 Gh. Platon, op. cit., 2002, p. 98. 
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DESPRE ACTIVITATEA ARHEOLOGICĂ 
A LUI JOSEF SZOMBATHY ÎN BUCOVINA. 

CERCETĂRILE DIN ANII 1893-1894 

BOGDAN-PETRU NICULICĂ 

Uber die archăologische Tătigkeit 
Josef Szombathys in der Bukowina. 

Seine Forschungen aus den Jahren 1893 und 1894 

(Zusammenfassung) • 

Die innere Kenntnis der vielseitigen Aspekte der Entstehung, Verbreitung, 
Entwicklung und lnstitutionalisierung der Archăologie in der habsburgischen/ 
osterreich-ungarischen Bukowina ist ein interessantes Thema fiir Archăologen und 
Geschichtsschreiber gleichermassen. Man kann aus der Analyse der Tătigkeit der 
Restauratoren und korrespondierenden Mitglieder der Wiener ,,Zentralkommission fiir 
Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmăler" leicht ersehen, 
dass die koniglichen Behorden eine gewisse Richtung durchzusetzen und sie weiter 
hervorzuheben beabsichtigten: es wurden Prominenten des damaligen wissen
schaftlichen Lebens in die Bukowina geschickt. Hier arbeiteten als Archăologen - auch 
wenn nicht in dem heutigen, modemen Sinne dieses Wortes - angesehene Professoren, 
Offiziere und Wissenschaftler, die fiir ihre menschlichen und intelektuellen Werte 
bekannt waren: J. von Gutter, J. Szombathy, K. A. Romstorfer, R. F. Kaindl, H. Klauser. 
Einige von ihnen blieben in der Provinz, andere verliessen sie, aber jeder einzelne und 
alle zusammen haben unvergessliche Seiten der Bukowiner Kulturgeschichte 
geschrieben. Die vorliegende Studie ist eine synthetische Erschliessung und Wiedergabe 
der „prăhistorischen archăologischen Erkundungsreisen", die der wegen seiner 
unbestrittenen Beitrăge zur europăischen Vor- und Friihgeschichte beriihmt gewordene 
Archăologe Josef Szombathy in der Bukowina 1893 und 1894 gemacht hat. Seine 
Vedienste erwarb er an seinen Aufzeichnungen (heute als archăologisches Tagebuch 
ader Sachregister betrachtet) und an der spăteren Veroffentlichung derselben im Kapitel 
Vorgeschichte, in der Osterreichisch-ungarischen Monarchie in Wort und Bild. 
Bukowina (Wien, 1899). 

Schliisselworter und -ausdriicke: Archăologie, Bukowina, Josef Szombathy, 
Vorgeschichte, Friihgeschichte, das 19. Jahrhundert. 

• Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu. 

Analele Bucovinei, XXI, 2 (43), p. 495-508, Bucureşti, 2014 
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Recent, am avut prilejul să ne referim la îndelungatul şi complexul proces de 
dezvoltare a ştiinţei arheologiei în Bucovina. Dincolo de aspectele ce ţin de latura 
„anticaristă", ce a marcat mare parte a veacului al XIX-iea, au existat direcţii precis 
stabilite, care trebuiau să fie urmate pas cu pas şi, mai cu seamă, „asigurate" de 
către forurile competente şi specialiştii cei mai renumiţi în domeniul respectiv'. 
Astfel, indiferent de micile „oportunităţi", care permiteau unor personaje cu 
potenţă financiară să îşi formeze „acasă" diverse colecţii de „antichităţi", 
legalitatea cercetărilor arheologice şi specializarea în acest domeniu deveneau 
priorităţile forurilor conducătoare, la fel ca munca asiduă de „propagandă" - în 
rândul opiniei publice - a importanţei descoperirii, conservării şi valorificării 

muzeistice a obiectelor de patrimoniu. 
De aici au pornit şi primele preocupări, bine organizate, din perioada 

administraţiei austriece a Bucovinei, dar, cu precădere începând cu a doua jumătate 
a secolului al XIX-iea, care aveau drept finalitate ideologică structurarea şi 

definitivarea edificiul cultural naţional, numit Muzeul Naţional2 • 
Deziderat cu prioritate maximă, această instituţie naţională nu trebuie 

înţeleasă ca având un suport sau un scop strict separat, etnic, ci ca un ideal comun, 
aparţinând, deopotrivă românilor şi austriecilor, care, deşi aparent au pornit pe 
drumuri separate, în fapt şi-au unit eforturile, contribuind la înfiinţarea Muzeului 
Ţării Bucovinei din Cernăuţi, la 14 mai 18933

, expresie şi rezultantă a activităţii 
susţinute, vreme de aproape jumătate de secol. Aici putem oferi un grăitor 

exemplu: pentru fondarea acestei prestigioase instituţii, şi-au dat mâna trei 
dintre conservatorii4 Comisiei Centrale din Viena: cunoscutul restaurator al 
monumentelor medievale din Bucovina - Karl A. Romstorfer, profesorul Heinrich 
Klauser5 (care a profesat la Rădăuţi şi Cernăuţi) şi profesorul şi inspectorul şcolar 
Dimitrie Isopescu6

. 

Tot pentru a se înţelege imaginea de ansamblu a epocii, menţionăm rolul 
deosebit al forului tutelar în ceea ce priveşte descoperirile arheologice (şi nu 
numai) din Imperiu: Comisia Centrală pentru Cercetarea şi Conservarea 
Monumentelor Istorice şi de Artă din Viena (din 1856), care a prezentat, în paginile 

1 B. P. Niculică, Arheologie şi arheologi în Bucovina secolului al XIX-iea. De la anticarism la 
instituţionalizare, în „Analele Bucovinei", XX, 2 (41), 2013, p. 517-533. 

2 Ibidem, p. 521-523; B. P. Niculică, Din istoricul preocupărilor arheologice în Bucovina. 
Societatea arheologică română, Suceava, 2009, p. 38--47. 

3 E. I. Emandi, Muzeul de istorie Suceava, Bucureşti, 1985, p. 21-26; M. Ignat, Din istoricu/ 
cercetărilor arheologice din judeţul Suceava, în „Studii şi Materiale. Istorie", I, 1969, p. 97-99; 
B. P. Niculică, Din istoricul„., p. 48-5 I. 

4 Lista conservatorilor şi membrilor corespondenţi ai Comisiei Centrale din Viena poate fi uşor 
refăcută în haz.a parcurgerii periodicului „Mittheilungen der K. K. Zentralkomrnission fiir Erforschung 
und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkrnale" Wien (mai departe se va cita „Mittheilungen", 
publicat de aceasta. 

5 B. P. Niculică, Un arheolog bucovinean uitat: profesorul şi conservatorul Heinrich Klauser, 
în „Arheologia Moldovei", XXXIV, 2011, p. 293-303. 

6 Ibidem, p. 299-300 (vezi şi nota 19). 
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revistelor sale: „Mittheilungen" şi „Jahrbuch" numeroase vestigii arheologice, 
numind şi acordând, totodată, încredere românilor care au fost cooptaţi ca membri 
conservatori şi corespondenţi ai comisiei7

. 

Perioada 1856-1893 este cunoscută, deja, ca etapa afirmării dorinţei 

românilor de a se înfiinţa un Muzeu Naţional, care să acumuleze, protejeze şi să 

valorifice patrimoniul cultural-istoric vast al provinciei Bucovina: Eudoxiu 
Hurmuzachi, George cavaler de Costin, Aron Pumnul, D. Olinescu sunt cei mai 
energici promotori ai acestei idei, atât prin activitatea politică, cât mai ales prin cea 
publicistică8 . Este, de altfel, vremea când se înfiinţează, sub oblăduirea lui Josef 
von Gutter, căpitan pensionar şi primar al Siretului, prima societate arheologică şi 
muzeistică din Bucovina: Societatea Muzeului Siret (1870-1886). Alături de Josef 
von Gutter, membrii societăţii (peste 100 încă de la înfiinţare) efectuează 

recunoaşteri arheologice în zona vetrei oraşului Siret, în partea central-nordică a 
Podişului Sucevei, în zona culoarelor râurilor Siret şi Prut, adunând informaţii, 
documente, legende şi colecţionând, de la localnici, tot felul de obiecte, care au 
făcut, în doar câţiva ani, ca societatea să deţină un frumos patrimoniu de 
„antichităţi"9 . Adăugăm, ca ultimă etapă premergătoare înfiinţării Muzeului Ţării 
Bucovinei din Cernăuţi, activitatea meritorie a lui Dionisie Olinescu, fondator al 
Societăţii Arheologice Române din Cernăuţi (1886-1893), cel mai „virulent" 
promotor al arheologiei din Bucovina, autor a numeroase articole în „Familia", 
„Amicul Familiei", „Tribuna", Buletinul Societăţii Geografice Române", „Voinţa 
Naţională" - unde a iniţiat celebra rubrică „Convorbiri arheologice", precum şi a 
operei sale de căpătâi: „Charta Archeologica a Bucovinei", moment de răscruce în 
arheologia naţională, publicată la Bucureşti - 189410

• 

Acest sumar excurs introductiv are menirea de a oferi cadrul general în care 
Josef Szombathy şi-a petrecut stadiile de cercetare, în anii 1893 şi 1894. Este 
limpede, el nu a venit într-un ţinut necunoscut, într-o terra deserta a ştiinţei şi vom 
descoperi, în paginile de mai jos, ce anume i-a determinat interesul extraordinar 
pentru Bucovina şi vestigiile arheologice de aici. Dar, pentru aceasta, trebuie mai 
întâi să îi cunoaştem, în linii generale, biografia. 

Josef Szombathy (fig. 1-2), trebuie să o spunem de la început, nu a suscitat 
interesul arheologilor români pe măsura valorii sale, neexistând, până de curând, la 

7 B. P. Niculică, Din istoricul ... , p. 26-27; Arheologie şi arheologi ... , p. 520, 532. Vezi şi 
E. I. Emandi, op. cit., p. 18-19; M. Ignat, op. cit., p. 93 şi urm. 

8 Ibidem, p. 521-522. 
9 „Revista politică", Suceava, I, nr. 7, 15 august 1886, p. 9; B. P. Niculică, Din istoricul ... , 

p. 29-35; 84; M. Ignat, op. cit., p. 94. 
IOD. Olinescu, Char/a archeologica a Bucovinei, în BSGR, XV, 1894, trim. 1-11, p. 64-94; 

idem, Chărţile Bucovinei, în „Buletinul Societăţii Geografice Române" (în continuare se va cita 
BSGR), XV, 1894, trim. III-IV, p. 3-10 (această lucrare conţine şi harta, documentul cartografic 
propriu-zis); M. Ignat, Dionisie Olinescu, în „«Suceava». Anuarul Muzeului Bucovinei", V, p. 513-520 
(în continuare se va cita „Suceava"). Vezi şi reeditarea textului şi a hărţii, în: B. P. Niculică, Din 
istoricul .... , 2009. 
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noi în ţară, nicio prezentare biografică minimală 11
• Este meritul doamnei cercetător 

dr. Angelika Heinrich de la Naturhistorisches Museum din Viena, de a fi schiţat o 
complexă şi detaliată biografie a cercetătorului austriac, publicată în anul 2003 12

• 

Fără a intra în detalii biografice, amintim că ilustrul savant s-a născut în 11 iunie 
1853, la Viena. Studiile sale polithenice de la Viena (1870-1874), preocupările de 
botanică, paleontologie, mineralogie, petrografie (a avut prilejul să audieze 
cursurile susţinute de celebrii profesori Andreas Komhuber şi Ferdinand von 
Hochstetter, devenind asistentul celui din urmă în anul 1874), au conturat 
personalitatea viitorului cercetător. Ajuns la vârsta marilor întrebări, marcată de o 
sete de cunoaştere a tot ce era explicabil dar, mai ales, inexplicabil în mediul 
înconjurător, Szombathy s-a înscris la cursurile de geologie ale lui Eduard Suess 
(1874-1875) şi la cele de geografie fizică ale lui Friedrich Simony (1875-1876). 
Amintim aici şi exerciţiul, practica în domeniul arheologiei, prin participarea la 
săpăturile de la Hallstatt (Austria), sub coordonarea lui Ferdinand von Hochstetter. 
Remarcat de profesorii şi colegii săi, Josef Szombathy a devenit custode al 
colecţiei de antropologie şi preistorie a Muzeului de Istorie Naturală/ 

Naturhistorisches Museum din Viena. Importantă pentru subiectul studiului nostru 
este, mai ales, calitatea pe care a dobândit-o Szombathy în anul 1879, anume aceea 
de membru 13 al Societăţii de Antropologie din Viena, una dintre societăţile de 
anvergură de pe continentul european, înfiinţată în 187014

• 

Josef Szombathy la vârsta când vizita Bucovina 

11 B. P. Niculică, Arheologie şi arheologi ... , p. 527-528. 
12 Angelika. Heinrich, Josef Szombathy (1853-1943), în „Mitteilungen der Anthropologischen 

Gesellschaft in Wien" (în continuare se va cita MAGW), Wien, Band 133, 2003, p. 1--45. 
13 Ibidem, p. 24. 
14 R. F. Kaindl, Die Anthropologische Gesel/schaft in Wien in ihrem Verhăltnisse zur Bukowina, 

în ,,Jahrbuch des Bukowiner Landes-Museums" (în continuare se va cita JBLM), Czemowitz, I, p. 72-74. 
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Fig. 1 - Josef Szombathy şi celebra statuetă 
paleolitică Venus din Willendorf 

(după A. Heinrich, Josef Szombathy .. . , fig. 3). 

Fig. 2 - Josef Szombathy la vârsta 
înţelepciunii depline. 

499 

Revenind la subiectul intervenţiei de faţă, arătăm că tocmai acest ultim aspect 
ne interesează din perspectiva relaţiei lui J. Szombathy cu Bucovina: apartenenţa la 
Societatea de Antropologie i-a conferit, o dată în plus, recunoaşterea ştiinţifică, 
deschizându-i-se astfel oportunităţi largi pentru cercetarea unor spaţii istorico
geografice vaste şi îndepărtate de capitala Imperiului. În acest context, trebuie 
subliniat faptul că, în ceea ce priveşte călătoriile de studiu ale lui J. Szombathy în 
Bucovina, există doar patru mărturii documentare personale. Primele trei au fost 
publicate sub forma unor articole-rapoarte în tânărul, pe atunci, anuar al Muzeului 
Ţării Bucovinei din Cernăuţi („Jahrbuch des Bukowiner Landes-Museums") - în 
anii: 1894 - nr. II („Prăhistorische Recognoscierungstour nach der Bukowina im 
Jahre 1893", p. 11-21); 1895 - nr. III (,,Zweite Recognoscirungstour in die 
Bukowina'', p. 20-24) şi 1896 - nr. IV (,,Zweite Recognoscierungstour in die 
Bukowina", p. 131-135), acesta fiind, de fapt, o reluare a textului din anul 
precedent. Ultima contribuţie, constituind o frumoasă sinteză a cercetărilor şi a 
concepţiilor sale istorice, datează din 1899, când apărea lucrarea monografică de 
anvergură Die osterreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Bukowina 
(Viena, 1899). Aici, Josef Szombathy a semnat un documentat şi interesant capitol, 
intitulat Vorgeschichte [Preistorie]. Alături de acestea, trebuie să aşezăm la un loc 
bine meritat contribuţia unică în peisajul istoriografic românesc, a marelui nostru 
arheolog preistorician, Ioan Andrieşescu de la Universitatea din Bucureşti, care s-a 
referit la Josef Szombathy în două articole privitoare la descoperirile arheologice 
din Bucovina (1936 şi 1943 ), refăcând parţial şi selectiv, pe baza articolelor 
publicate în „Jahrbuch des Bukowiner Landes-Museums", traseele urmate de 
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acesta şi rezultatele cercetărilor 15 • O scurtă menţiune asupra prezenţei lui 
Szombathy în Bucovina i se datorează şi arheologului Mircea Ignat, într-un studiu 
publicat în anul 1969 16

• 

Interesul pentru „antichităţile" Bucovinei a fost manifestat de către Societatea 
de Antropologie din Viena, direct implicată în efectuarea şi finanţarea unor 
prospecţiuni arheologice în provincie, care presupuneau atât documentarea de 
cabinet, cât şi cercetarea propriu-zisă, de teren, efect şi al raportărilor interesante 
sosite la Viena din partea conservatorilor numiţi pentru provincie, ai Comisiei 
Centrale 17

• Acest interes s-a manifestat mai intens după 1889, când politica 
societăţii era aceea de a dezvolta o serie de studii etnografice şi de preistorie pentru 
provincia Bucovina18

; în acelaşi timp, preocupările s-au datorat şi faptului că la 
sediul Societăţii de Antropologie se afla un manuscris realizat de arheologul 
amator din Cernăuţi, Dionisie Olinescu, preşedintele Societăţii Arheologice 
Române, anume o hartă cu indicarea locurilor cu descoperirile arheologice 
cunoscute la acea vreme în Bucovina. 

Iată ce scrie J. Szombathy referitor la harta lui D. Olinescu, studiată în arhiva 
Societăţii de Antropologie din Viena: „ ... printre lucrările nepublicate, în prima 
linie trebuie menţionată o hartă, schiţată cu multă silinţă, de domnul Olinsky
Olinescul şi prevăzută cu arătarea locurilor preistorice şi romane din Bucovina. 
Societatea Antropologică posedă o copie. Această hartă, aproape virgină în părţile 
de apus şi muntoase ale ţării, mi-a arătat imediat drumul către văile largi ale 
râurilor, bogat presărate cu situri arheologice şi către zona precarpatică ... " 19

• 

Într-adevăr, harta lui Olinescu, publicată abia în numărul pe 1894 al „Buletinului 
Societăţii Geografice Române" (Bucureşti)20, realizată cu multă minuţiozitate, 
relevă aceste trăsături: o zonă montană destul de săracă în descoperiri, care sporesc 
însă numeric o dată cu intrarea în zona pre-montană şi în partea centrală a 
Podişului Sucevei. Totuşi, deşi puţine, locurile cu diverse descoperiri arheologice 
din zona montană reprezintă, în opinia noastră, indicii ale vechilor căi de 
comunicaţie transcarpatice, de-a lungul cărora, din cele mai vechi timpuri, s-au 
efectuat comerţul şi schimburile de populaţii şi idei. 

15 I. Andrieşescu, Cercetări şi descoperiri arheologice în Bucovina, în „Cronica Numismatică 
şi Arheologică", Bucureşti, XII, nr. I 05, ianuarie - martie, 1936, p. 161-173, 170; idem, Bucovina şi 
Basarabia în lumina arheologiei, în „Analecta'', Institutul de Istoria Artei, Bucureşti, I, 1943, p. 3-33; 
textul reia cele scrise în 1936, de aceea noi vom cita în continuare doar primul studiu, cel din 1936. 

16 M. Ignat, Din istoricul cercetărilor arheologice ... , p. 99. 
17 R. F. Kaindl, op. cit., p. 72-73. 
18 Ibidem. 
19 J. Szombathy, Prăhistorische Recognoscierungstour nach der Bukowina im Jahre 1893, în 

JBLM, 1894, 2, p. 12; I. Andrieşescu, Cercetări şi descoperiri arheologice ... , p. 162. 
20 D. Olinescu, Chărţile Bucovinei, în BSGR, XV, 1894, trim. IJl-IV, p. 3-10 cu referinţa. 

Vezi şi reeditarea hărţii în voi. B. P. Niculică, Din istoricul ... , 2009. 
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Primele cercetări arheologice în Bucovina întreprinse de Josef Szombathy 
sunt şi cele mai bogate sub aspectul datelor obţinute pe teren. Sprijinit de Karl A. 
Romstorfer, Raimund F. Kaindl, de autorităţi şi proprietari ai siturilor arheologice, 
Szombathy reuşeşte să închege, practic, primul raport de cercetare amănunţit 
publicat în Bucovina. Astfel, aflăm că în urma şedinţei din 20 mai 1893, susţinută 
la sediul Societăţii de Antropologie din Viena, s-a decis trimiterea sa în Bucovina, 
în conformitate cu planul de lucru al societăţii, care dorea „egalarea" cercetării din 
provincie cu cea din Galiţia, despre care se cunoşteau mult mai multe date21

. Având 
la bază harta arheologică a lui Dionisie Olinescu, dar şi susţinerea primită din 
partea lui Karl A. Romstorfer şi Johann Polek la sosirea în Cernăuţi, încă din prima 
zi (15 august 1893 ), Szombathy a început periplul său, aşa cum se procedează şi 
astăzi, cu o preliminară şi temeinică documentare arheologică „de cabinet"22

. Au 
urmat, fireşte, contactele cu autorităţile, respectiv cu baronul Nicolae Mustaţă 
(patronul comisiei Muzeului Ţării Bucovinei din Cernăuţi) şi conducerea acestei 
instituţii23 . 

Menţionând că „introducerea a fost rapidă", Szombathy subliniază că, încă 
din 17 august, a luat parte, alături de baronul Mustaţă şi K. A. Romstorfer, la 
săpăturile de la Şipeniţ, pe care le va „inspecta", ulterior, în două rânduri 
( 19 august şi 6 septembrie), bucurându-se de ospitalitatea soţiei baronului Leon 
Wassilko (Vasilco), a baronului Mustaţă şi a lui Vasile cavaler de Costin24

• 

Între 19 august şi 2 septembrie, J. Szombathy a fost însoţit şi sprijinit de 
profesorul de Istoria Austriei de la Universitatea din Cernăuţi, Raimund F. Kaindl, 
şi el pasionat de istoria vremurilor îndepărtate25 • Foarte impresionat a fost de situl 
arheologic de la Şipeniţ, situat la 15 km vest-nord-vest de Cernăuţi, pe malul stâng 
al Prutului. Aici, învăţătorul Vasile Arici, aflând legende despre unele comori 
ascunse în pământ, începuse deja săpăturile, descoperind vase de lut, o parte dintre 
ele fiind predate baronului Mustaţă şi păstrate în Muzeul Ţării. Ornamentul lor 
pictat, spiralat (cunoscut, aşa cum notează Szombathy, dintr-o serie de descoperiri 
din Polonia), cu totul deosebit, este descris de arheologul vienez, care menţionează 
un vas de mari dimensiuni, cu înălţimea de 64 cm şi diametrul de 67 cm, cu gâtul 
scurt şi „îndoit în sus"26

• Cercetând cu atenţie, Szombathy remarcă un strat de 
cultură, ce apărea în timpul excavaţiilor arheologice, strat în care se găseau 
cărbuni, cenuşă, tencuieli de pereţi, oase de animale domestice, fragmente ceramice 
pictate, greutăţi de lut pentru războaiele de ţesut, vase de tip binoclu şi multe alte 
vestigii. Concluzia sa: la Şipeniţ a existat în vechime o aşezare distrusă din cauza 
focului, iar locuinţele din vechime erau de tipul colibelor, cu pereţii construiţi din 

21 J. Szombathy, Priihistorische Recognoscierungstour . .. , p. 12. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem, p. 13; I. Andrieşescu, op. cit„ p. 164-165. 
25 J. Szombathy, Priihistorische Recognoscierungstour .. . , p. 13; I. Andrieşescu, op. cit„ p. 164. 
26 J. Szombathy, Priihistorische Recognoscierungstour„„ p. 13. 
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împletituri de nuiele îmbrăcate cu lut; locuirea preistorică de la Şipeniţ este 
asemănată de Szombathy cu unele deja cunoscute şi cercetate în Galiţia27 • 

Pe 19 august, învăţătorul Procopovici i-a adus lui J. Szombathy câteva „mici 
descoperiri", provenind din zona Kotzman (Coţman/Cozmeni), pe care le-a donat 
muzeului din Cernăuţi: piese de silex (dălţi, răzuitoare, un vas de bronz, monede 
celtice şi romane )28

• În aceeaşi regiune, exista o movilă înconjurată pe trei părţi de 
un val de pământ, unde s-ar fi descoperit un cazan de bronz, conform spuselor 
aceluiaşi învăţător29 • 

La 23 august 1893, Szombathy demarează săpăturile în regiunea Hliboca, 
renumită pentru movilele numeroase. Aici, el descoperă mai mulţi tumuli, dispuşi 
în câteva grupe, din cei săpaţi rezultând morminte de incineraţie, cu oasele 
calcinate depuse direct pe solul antic de călcare (la baza movilei) sau în urne 
funerare, precum şi vase de lut „lucrate la roată" şi un cuţit de fier, ceea ce îl 
determină să atribuie descoperirile „epocii romane"30

. Tot la Hliboca i-a atras 
atenţia o „structură terasată'', cu valuri şi şanţuri de pământ, în care s-au găsit urme 
preistorice şi mai ales medievale31

. 

Între 30 august şi 2 septembrie sunt efectuate recunoaşteri arheologice în 
împrejurimile oraşului Rădăuţi, între care se detaşează săpăturile de la Horodnic de 
Jos, unde era semnalată o întinsă necropolă tumulară32 • Nu intrăm aici în detaliile 
legate de această cercetare, întrucât am avut ocazia să ne referim de curând, în 
detaliu, la toate descoperirile lui Szombathy; amintim doar mormintele de 
incineraţie şi de inhumaţie din tumuli, în urne sau în gropi simple33

. După 
2 septembrie, atenţia lui Szombathy este redirecţionată către Suceava, unde îl 
cunoaşte pe folcloristul Simion Florea Marian. Este încântat de cetatea ridicată de 
„Sobieski, probabil", la vest de oraş, dar şi de tumulii de pe „Dealul Tătăraşi'', din 
locul numit de localnici „Trei Movile'', de piesele de aur de la Dănila, ori de 
mormintele plane de incineraţie în urne de la Călineşti34 . Tot aici sunt trecute în 
revistă descoperirile mai vechi de pe „Dealul lancului" de la Grăniceşti, unde 
conservatorul Josef von Gutter descoperise morminte de înhumaţie în cutie de 
piatră şi cele de la Siret sau din alte localităţi3 5 • 

27 Ibidem, p. 13-14; I. Andrieşescu, Cercetări şi descoperiri arheologice ... , p. 164--165. 
28 J. Szombathy, Prăhistorische Recognoscierungstour ... , p. 14. 
29 Ibidem, p. 15. 
30 Ibidem. 
31 Ibidem, p. 16. 
32 Ibidem, p. 17-18; I. Andrieşescu, Cercetări şi descoperiri arheologice ... , p. 165. 
33 J. Szombathy, Prăhistorische Recognoscierungstour .. „ p. 18-19; B. P. Niculică, Les premiers 

tumuli de la Bucovine. Les recherches de la fin du XIX" siecle et le debut du X\"" siecle de la zone 
Horodnic de Jos (dep. de Suceava), în „Studia Antiqua et Archaeologica", laşi, XVI, 2010, p. 71-92 
(aici sunt detaliate săpăturile de pe „Vârfu Colnicului" şi de pe „Dealul Brădet", cu referiri ample la 
descoperirile lui Szombathy din campaniile 1893 şi 1894). 

34 J. Szombathy, Prăhistorische Recognoscierungstour .. . , p. 19-20; I. Andrieşescu, Cercetări 
şi descoperiri arheologice ... , p. 166. 

35 J. Szombathy, Prăhistorische Recognoscierungstour .. . , p. 20. 
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Excursia lui Szombathy se încheie cu o cercetare la Hliniţa - „Zamca" 
(fig. 3-4), unde erau cunoscute valuri de pământ, pe un deal înalt, pe malul 
Prutului, în documentarea sa fiind însoţit de Karl A. Romstorfer, bun cunoscător al 
zonei36

• 

.. .. 
" : _,, ~-

WALLBURG 

B 

~ . • r!%! 

Fig. 3 - Fortificaţia de Ia Hliniţa - schiţa generală Fig. 4 - Fortificaţia de la Hliniţa - detaliu 
(după K. A. Romstorfer, Die Wal/burgund neue (după K. A. Romstorfer, Die Wal/burgund neue 

Funde„., fig. 1)37
. Funde„., fig. 2). 

Despre a doua campanie de cercetări arheologice din Bucovina, din anul 
1894, putem spune că a reprezentat confirmarea interesului stârnit arheologului 
J. Szombathy de descoperirile din anul precedent. Fără a avea amploarea celor 
dintâi, în anul 1894 arheologul a investigat punctual doar numite obiective, în 
funcţie de importanţa vestigiilor semnalate. Aşa cum scrie, Szombathy a urmărit, 
de această dată, analiza spaţiului din nordul Bucovinei, aflat între Prut şi Nistru38

. 

În mod prioritar, s-a acordat atenţie sitului preistoric (cultura Cucuteni) de la 
Şipeniţ, unde învăţătorul Vasile Arici l-a sprijinit consistent, semnalându-i noi 
vestigii apărute între timp, astfel fiind dezvelite şi cercetate noi porţiuni din 
„aşezarea neolitică"39 • 

36 Ibidem. 
37 K. A. Romstorfer, Die Wal/burgund neue Funde in Hliniza (Bukowina), în Mittheilungen, XXl, 

1895, p. 180-184. 
38 J. Szombathy, Zweite Recognoscirungstour in die Bukowina, în JBLM, lll, l 895, p. 20; 

I. Andrieşescu, Cercetări şi descoperiri arheologice„., p. 166. 
39 J. Szombathy, Zweite Recognoscirungstour .. . , p. 20. 
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După Şipeniţ, pentru a-şi întregi imaginea de ansamblu, J. Szombathy 
porneşte spre Ştefanovka40 (Ştefanovca, distr. Coţman la acea vreme - n. n., 
B. P. Niculică), unde a studiat colecţia de piese preistorice a lui Ioan cavaler de 
Zotta. În călătoria efectuată cu trăsura, a fost însoţit de Karl A. Romstorfer în 
periplul prin localităţile: Sadagora (Sadagura), Waslowce (Văslăuţi, distr. Cernăuţi 
pe atunci), Kukzurmik (Cuciur Mic), Zastawna (Zastavna), Kadobestie (Cadobeşti, 
distr. Coţman), Kriszczatec (Crişciatec, distr. Coţman) şi Zwiniacze (Zviniace, 
distr. Coţman)41 • Interesant, la Zastawna (Zastavna) i-au fost semnalate descoperiri 
de monede dacice, romane şi mai recente, iar tumulii din împrejurimi l-au 
impresionat42

• La Zwiniacze (Zviniace) şi în colecţia lui Ioan Zotta existau 
numeroase piese „neolitice", dar şi un topor de bronz frumos ornamentat, despre 
care Szombathy afirmă că probabil a fost cel descoperit la Prelipca, în Bucovina43

• 

La întoarcere, Szombathy a trecut prin: Borowce (Borăuţi, distr. Coţman), Kisseleu 
(Chisălău) şi Werenczanka (Verenceanca, distr. Coţman), el amintind toporul de 
piatră descoperit la Kisseleu (Chisălău) încă din 1865, precum şi numeroşii tumuli 
de pe culmile dintre această localitate şi Wereczanka (Verenceanca), până spre 
Stawczan (Stăuceni, distr. Coţman) şi Dawidestie (Davideşti, distr. Coţman). La 
Kotzman (Coţman), i-a fost prezentat un vas de lut pictat, provenind de la Şipeniţ, 
asemănător cu altul găsit la Doroşăuţi pe Nistru44

. Vizita sa a fost întreruptă apoi de 
„furtunile deosebit de violente, care au vătămat lucrările agricole", la care ulterior 
s-a adăugat epidemia de holeră45 . 

În continuarea săpăturilor din 1893, au urmat cercetările unor tumuli de la 
Horodnic de Jos (v. tabelul sintetic cu rezultatele obţinute în urma săpării tumulilor 
de pe „Vârfu Colnicului"). Astfel, în doi tumuli s-au găsit morminte de incineraţie 
în urne de lut, iar într-un alt turnul a descoperit o cutie de piatră (cistă - n. n.). Mai 
sunt amintite vârfurile de săgeată şi lance de bronz descoperite la Satu Mare, lângă 
Rădăuţi, păstrate deja la vremea respectivă în Muzeul Ţării din Cernăuţi46 . 
Cercetând minuţios această descoperire, Szombathy află că aceasta avusese loc 
tocmai în 1866, în nordul satului, pe o culme izolată. Fratele proprietarului şi-a 
amintit faptul că obiectele au fost descoperite într-un loc „înconjurat cu pietre" şi 
că, în afara săgeţilor şi vârfurilor de lance mai fuseseră un vas de lut şi un vârf de 
lance lung, probabil de fier47

• Reluând săpăturile în locul amintit, cu sprijinul 

40 Pentru denumirile localităţilor existente în acea vreme, vezi şi D. Werenka, Topographie der 
Bukowina zur Zeit ihrer Erwerbung durch Oesterreich (1774-1785), Czemowitz, 1895; Em. 
Grigorovitza, Dicţionarul geografic al Bucovinei, Bucureşti, 1908. 

41 Ibidem, p. 21. 
42 Ibidem. 
43 Ibidem; I. Andrieşescu, Cercetări şi descoperiri arheologice ... , p. 166. 
44 J. Szombathy, Zweite Recognoscirungstour .. . , p. 21-22; I. Andrieşescu, Cercetări şi descoperiri 

arheolo~ice . .. , p. 166. 
4 J. Szombathy, Zweite Recognoscirungstour ... , p. 22. 
46 ibidem; I. Andrieşescu, Cercetări şi descoperiri arheologice ... , p. 167. 
47 J. Szombathy, Zweite Recognoscirungstour ... , p. 22. 
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parohului Polonic din Satu Mare, Szombathy nu are nici un rezultat, singurul lucru 
pozitiv fiind acela că un localnic i-a adus încă un vârf de săgeată, găsit cu mulţi ani 
înainte48

• 

NR. 
TUMUL 
Ml din 
Tl/1893 

M2dln 
Tl/1893 
TI/1893 

T3/1893 
T4/1894 
TS/1894 
T6/1894 

Tabel sintetic al săpăturilor arheologice întreprinse de Josef Szombathy 
în necropola tumulară de la Horodnic de Jos - Vârfu Colnicului. 

(după B. P. Niculică, Les premiers tumuli de la Bucovine .. . , tab. I, p. 87) 

INCINERAŢIE INHUMAŢIE NR. INVENTAR 
INDIVIZI 

în groapă - ? topor de piatră, două 
fragmente silex de la o lamă, o 
plăcuţă pătrată (pandantiv?) 

din piatră perforată la colţuri, 
cărbune 

- chircit, în manta I fragmente ceramice risipite în 
manta 

- chircit, în manta, I fără inventar 
la nivelul solului 
antic (deasupra 

unei gropi plină cu 
cărbuni?) 

- - - fără inventar 
în urne (manta?) - ? urne, aşchii silex 
în urne (manta?) - ? urne, aschii silex 

- în cislă I fără inventar 
(groapă, manta?) 

Consilierul şcolar Heinrich Klauser i-a atras atenţia lui Szombathy despre 
tumulii de la Wolowetz (Volovăţ), lângă Rădăuţi, unde au putut fi observate trei 
movile foarte mari, trei movile de mărime medie şi 16-1 7 tumuli de mici 
dimensiuni49

. Foarte interesant este faptul că spre vest de necropola tumulară, 
Szombathy observă un teren „multiterasat'', pe care îl asociază cu o posibilă 

aşezare a oamenilor care au ridicat movilele50
• Din păcate, el nu a reuşit să facă 

săpături aici, din cauza lipsei de forţă de muncă51 • 
Szombathy şi-a dedicat ultimele zile petrecute în Bucovina unor vizite mai 

scurte: valul de pe înălţimea ,,Zamca" de la Hliniţa, pe malul Prutului, cunoscută şi 
cercetată de K. A. Romstorfer (fig. 3-4), care l-a invitat să efectueze şi să verifice, 
la rândul său, observaţiile rezultate din cercetările anterioare52

• În încheierea 
excursiei de documentare din 1894, Szombathy subliniază cât este de interesat de 

48 ibidem, p. 22-23. 
49 ibidem, p. 23; M. Ignat, Necropola tumulară hallstattiană de la Volovăţ - Dealul Bur/ei, în 

„Suceava", V, 1978, 107-140; idem, Quelques vestiges de l'Âge du Bronze du nord de la Moldavie, în 
SAA, p. 155-166 (în cadrul acestei necropole, arheologul M. Ignat a demonstrat faptul că există atât 
tumuli afSrţinând perioadei mijlocii a Epocii bronzului, cât şi primei Epoci a fierului). 

5 J. Szombathy, Zweite Recognoscirungstour .. . , p. 23; I. Andrieşescu, Cercetări şi descoperiri 
arheolofice ... , p. 167. 

5 J. Szombathy, Zweite Recognoscirungstour .. . , p. 23. 
52 ibidem; I. Andrieşescu, Cercetări şi descoperiri arheologice ... , p. 168. 
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valoarea etnografică a provinciei, propunându-şi, pentru viitor, să detalieze datele 
obţinute53 • 

Nu putem încheia sumarele noastre referinţe despre contactele lui Josef 
Szombathy cu Bucovina, fără să amintim, chiar sumar, capitolul Vorgeschichte din 
monografia Die osterreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Bukowina 
(Viena, 1899)54

• Acompaniat de o frumoasă ilustraţie, realizată de artistul vienez 
Theodor von Ehrmanns, autorul reuşeşte să sintetizeze, în baza propriilor observaţii 
ştiinţifice şi săpături arheologice, aspectele privitoare la încadrarea cronologică şi 
culturală a descoperirilor preistorice cunoscute în acel moment în Bucovina. 
Vizibil marcat de succesul şi relevanţa săpăturilor de la Şipeniţ, Szombathy le 
dedică un spaţiu însemnat în economia capitolului, unele dintre vasele aparţinând 
culturii Cucuteni (evident, la momentul respectiv nu se cunoştea încadrarea 
cultural-cronologică), recuperate din acest sit, fiind reproduse în ilustraţia 

însoţitoare. Reţinem că Szombathy a căutat să înţeleagă cele mai vechi urme de 
locuire umană din Bucovina, din „perioada primitivă'', căreia îi aparţin „unelte de 
piatră" şi „oale de ceramică", alături de felurite „unelte de os". Sunt amintite 
topoarele şlefuite, întregi şi fragmentare, descoperite în zonele: Cernăuţi, Dubăuţi, 
Franzthal, Cuciur Mare, Poiana Micului etc„ dar şi „ciocane perforate" provenind 
din localităţile: Ciudin, Iaslovăţ, Cacica ş. a. (aparţinând, probabil, Epocii 
bronzului)55

. Autorul socoteşte că o mare importanţă o au aşezările „neolitice" şi 
mormintele descoperite în Bucovina, dintre care, pe primul loc, în opinia sa, se 
situează locuinţele cercetate la Şipeniţ pe Prut. Szombathy analizează tehnica de 
construcţie a locuinţelor din timpurile străvechi, şi anume despre „colibele mici 
neolitice'', cu pereţii realizaţi din nuiele împletite şi „îmbrăcate cu lut'', cu 
acoperişul din paie sau stuf, oferind şi o analogie la îndemână: „aşa cum există şi 
astăzi la ţară". Atrag atenţia „oalele uneori mai mari de jumătate de metru'', 
„castroane întinse sau adânci", precum şi „minunate stative duble" (de fapt, 
cunoscutele vase-binoclu). Despre toate acestea el remarcă: „au fost lucrate 
manual, din lut foarte fin" şi că au fost pictate cu „maro închis sau roşu închis", 
amintind spiralele şi formele geometrice. Statueta antropomorfă cucuteniană, 

descoperită cu mulţi ani înainte la Siret, de către Josef von Gutter este şi ea descrisă 
(şi reprodusă grafic) în acest capitol56

, la fel ca unele reprezentări zoomorfe. 
Mai sunt menţionate „mormintele neolitice", respectiv tumulii de la 

Horodnic, Hliboca, Rădăuţi, ca şi piesele frumoase de bronz descoperite la Prelipca 
şi Prisăcăreni, legate de aşa numitele „bronzuri ungureşti'', reprezentând, după 
Szombathy, piese importate din zona Ungariei, unde există numeroase asemenea 

53 J. Szombathy, Zweite Recognoscirungstour ... , p. 24. 
54 J. Szombathy, Vorgeschichte, în Die 6sterreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. 

Bukowina, Wien, 1899, p. 49-56. 
55 Ibidem, p. 52; B. P. Niculică, V. Budui, I. Mareş, Consideraţii privind unele topoare de 

piatră, din epoca bronzului, descoperite în Podişul Sucevei, în „Suceava", XXIX-XXX/2002-2003, 
(2004), voi. I, p. 268 şi urm. - vezi repertoriul. 

56 J. Szombathy, Vorgeschichte .. . , p. 49; B. P. Niculică, Din istoricu/ . . „ p. 39. 
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obiecte. Frumos prezentate sunt şi vârfurile de săgeată de bronz, dar şi oglinda de 
bronz al cărei mâner se termină cu o reprezentare zoomorfă (cap de berbec)57

, 

descoperită într-un mormânt în localitatea Satu Mare58
• Ultimele referiri privesc 

populaţiile celţilor şi bastamilor, precum şi sumare consideraţii despre cucerirea în 
anul 106 a regatului dac de către Imperiul Roman59

• 

PROGRAMUL LUI JOSEF SZOMBATHY 
ÎN ANUL 1893: 15 AUGUST· 7 SEPTEMBRIE 

Viena, 
20 mal 1893 

tedlntA I• Societate• de Antropologie 

Hllboca 
23·29 august, 5 septembrie 

Horodnlc de Jos 
30 auguat-1 septembrie 

Hllnlţa 
7 aeptembrle 

Dănila, Hatna 
2~ eeptembrle 

Suceava 
2~aeptembrle 

Fig. 5 - Schiţa itinerariului efectuat de Josef Szombathy în anul 1893, în Bucovina. 

În încheierea schiţării celor două campanii de recunoaşteri arheologice în 
Bucovina, întreprinse de Josef Szombathy, reliefăm, în linii generale, importanţa 
cercetărilor sale: 

1. este primul arheolog specializat, care vizitează Bucovina, fiind delegat de 
Societatea de Antropologie din Viena; în cercetările sale, s-a bazat pe manuscrisul 
hărţii arheologice a Bucovinei, redactat de Dionisie Olinescu, studiat încă de la 
Viena, în arhiva Societăţii de Antropologie; 

57 Piesă păstrată în prezent în colecţiile Muzeului Bucovinei din Suceava. 
58 J. Szombathy, Vorgeschichte . .. , p. 55. 
59 Ibidem, p. 55-56. 

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



508 Bogdan-Petru Niculică 14 

2. publică, pentru prima dată în Bucovina, rapoartele cercetărilor sale, 
aducând în atenţia contemporanilor - şi, în acelaşi timp, a posterităţii -, inedite, 
numeroase şi valoroase informaţii de natură arheologică şi istorică; 

3. contribuie la adunarea unor date importante referitoare la piese de silex, 
piatră, bronz, fier, aur, legate de locuiri pre- şi protoistorice, antice, medievale; 
despre tumuli, despre fortificaţii medievale etc.; 

4. de numele său se leagă, indirect, descoperirea şi promovarea vestigiilor 
din situl arheologic preistoric de la Şipeniţ, care, aşa cum avea să se arate mai 
târziu, aparţine civilizaţiei Cucuteni. 

5. iniţiază săpături arheologice în tumulii de la Horodnic de Jos, despre care 
arheologul Mircea Ignat scria, în 1981, pentru întâia dată în ţara noastră, că aparţin 
perioadei mijlocii a Epocii bronzului, respectiv culturii Komariv60

• 

6. sintetizează observaţiile sale din anii 1893 şi 1894, redactând un studiu 
important, primul de altfel, despre preistoria Bucovinei (1899)61

• 

60 M. Ignat, Contribuţii la cunoaşterea epocii bronzului şi a Hallstatt-ului timpuriu în judeţul 
Suceava, în Thraco-Dacica, II, 1981, p. 134-136. 

61 A. Heinrich, op. cit., p. 23 şi nota 49. 
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BUCOVINA ÎN PERIOADA INTERBELICĂ. 
ISTORIE ŞI STATISTICĂ (I) 

MARIAN OLARU 

„Istoria este statistica în mişcare. 

Statistica este istoria în repaus". 
(Ludvic von Schlozer, istoric şi 

statistician german - sec. al XVIII-iea) 

Die Bukowina in der Zwischenkriegszeit. 
Geschichte und Statistik (I) 

(Zusammenfassung) • 

Der Verfasser des folgenden Beitrags verwendet die statistischen Daten der 
Volksziihlungen aus den Jahren 191 O und 1919 und stellt Folgendes fest: 1919 im 
Vergleich zum Jahr 1910, in den Bezirken mit einer demographischen Zunahme 
verrnehrt sich die Bevolkerung mit 23 622 Personen (d. h. 2,91%) und sie verrnindert 
sich mit 16 723 Personen (d. h. 2,06%) in den Bezirken mit demographischen 
Verringerung. 

Bei der am 29. Dezember 1930 durchgefiihrten Volksziihlung halte die 
Bukowina 853 009 Einwohner - darunter 412 518 miinnlich und 440 491 weiblich: d. h. eine 
Zunahme von 4,716% seit der letzten Volksziihlung in 1919. Der Volkszugehorigkeit nach 
erkliirten sich als Rumiinen 350 901 Personen (41,13%); Ukrainer - 280 651 (32,9%); 
Polen - 28 411 (3,33%); Juden - 74 288 (8,7%); Deutsche - 93 812 (10,99%) und 
Magyaren - 11 860 (darunter 10 283 im Bezirk Radautz), d.h. 1,4%. Der gleichen 
Volksziihlung von 1930 gemiiss waren die Bukowiner 71,9% orthodox, 2,3% 
griechisch-katholisch; 2,4% evangelisch, 0,4% lipovenisch; O, I% adventistisch; O, 1 % 
baptistisch; 10,9% jiidisch und O, 1 % atheistisch. 1930 gab es in der Bucovina 205 600 
Bauemwirtschaften, d. h. 4,95% von allen Bauemwirtschaften des Landes, mit einem 
Durchschniltswert von 4, 1 Einwohner fiir jede Wirtschaft in der Bukowina 
(im Vergleich zu 4,32 Einwohner in Rumanien). 31 801 (15,46%) Bukowiner Wirtschaften 
befanden sich in den Stiidten und 169 476 auf dem Lande (ca 83%). Das bedeutet 7,1 
Einwohner I Wirtschaft in der Stadt und 3,7 Einwohner I Wirtschaft auf dem Lande. 
Wir erfahren auch, dass der Bezirk Czemowitz die grosste Stadtbevolkerung (36,8%) 
und der Bezirk Storozynetz die grosste Landbevolkerung (83,7%) halten. Die 
Bukowina halte ein Urbanisierungsniveau von 26,6% (19,2 Prozent der Bevolkerung 
wohnte in den Residenzstiidten und 73,4% Einwohner wohnten auf dem Lande). Als 
GroBstadt machte Czemowitz mit seinen 111 147 Einwohnem 67,9% der gesamten 
Stadtbevolkerung und 13,02% der ProvinzbevOlkerung aus. 

• Traducere: Ştetăniţa-Mihaela Ungureanu. 

Analele Bucovinei, XXI, 2 (43), p. 509-520, Bucureşti, 2014 
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Indem man die statistischen Daten analysiert, stellt man weiter fest, dass in der 
Bukowina die meisten, zu einer Minderheit gehorenden Mănner Rumănisch sprachen. 
Das heisst, dass das Bildungsniveau der Mănner und Frauen unterschiedlich war und 
dass die Mănner im sozial-okonomischen Bereich viei mehr beschăftigt waren als die 
Frauen. Gleichzeitig stellen diese Daten das Bild einer von Mănnern dominierten 
Gesellschaft zusammen. Wăhrend der gleichen Volkszăhlung erklărten 501 460 
Einwohner in der Bukowina, dass sie eine andere Muttersprache als Rumănisch haben 
und nur 472 710 sagten, dass sie einem anderen Volk als das rumănische gehoren. 
Daraus kann man erschliessen, dass 28 750 Personen (3,37%) in der Bukowina dessen 
bewusst waren, dass sie Rumănen sind oder dass sie sich moglicherweise in der Periode 
der Wiederentdeckung ihrer Nationalidentităt befanden. 

Der folgende Beitrag behandelt auch die okonomische Struktur der Bukowina in 
der Zwischenkriegszeit, die Wichtigkeit jedes wirtschaftlichen Bereiches, die Struktur 
des investierten Kapitals und den Strassen- und Eisenbahnnetz. 

Schllisselwiirter und -ausdrlicke: Bukowina, Statistik, Volkszăhlung, religiose 
Konfession, Natalităt, Mortalităt, Bevolkerungsbewegung, Stadtbevolkerung, Provinz
bevolkerung, lnfrastruktur, rumănische Wirtschaft. 

2 

Recensămintele din perioada stăpânirii austriece a Bucovinei, ca şi acelea 
făcute în perioada interbelică, au fost şi vor fi sursele unor ample dezbateri, pentru 
că obiectivele şi indicatorii avuţi în vedere la recenzare au diferit mult. Ele dau 
prilejul celor care analizează aceste documente istorice să clameze imperfecţiunile 
acestora, parţialitatea datelor şi, desigur, irelevanţa concluziilor ce s-ar putea trage 
de pe urma analizării lor. Îndeobşte se vehiculează, în literatura istorică privitoare 
la Bucovina, recensămintele din timpul stăpânirii austriece, mai cu seamă cel din 
anul 191 O, şi cel din anul 1930, realizat în timpul Regatului României Mari. Mai 
puţin folosite sunt datele statistice fumizate de Institutul Naţional de Statistică din 
perioada interbelică, în buletine statistice anuale, în breviarele statistice şi datele 
din Dicţionarul statistic al Bucovinei', întocmit pe baza rezultatelor recensă
mântului populaţiei din 28 februarie 1919. Lucrările statistice invocate cuprind date 
importante pentru înţelegerea proceselor istorice dintr-o anumită perioadă istorică. 
Ele atestă sintetic, fără putinţă de tăgadă, „prin măsurători specifice, nivelul, 
dimensiunea respectiv structura, cauza, impactul şi efectul în expresie numerică de 
factură cantitativă"2 pe care le-au avut evenimentele istorice. Analiza datelor 
statistice privitoare la Bucovina, aflată în cadrele României Mari, a constituit 
preocuparea unora dintre istoricii contemporani. Cu toate acestea, bogăţia 

materialului statistic acumulat ne poate oferi încă informaţii despre evoluţia acestei 
provincii, în cadrele statului naţional. Din datele prezentate, rezultă că Bucovina 
avea, la recensământul din 1919, o populaţie de 811 721 locuitori, faţă de 804 822 

1 Dicţionarnl statistic al Bucovinei, ediţie oficială, Bucureşti, Tipografia „Gutemberg - Societate 
Anonimă'', 1922. 

2 Vergii Voineagu, „Anuarnl Statistic al României" - arc peste timp. Consideraţii generale, 
30 decembrie 2013, www. revistadestatistică.ro, nr. 2, 2008, p. I. 
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în anul 1910 şi o densitate a populaţiei de 77,7 locuitori/km2 în 1919, faţă de 
77, 1 locuitori/km2 în anul 19103

. În perioada analizată, marcată în principal de 
desfăşurarea Primului Război Mondial şi de efectele îndelungate ale acestuia, se 
înregistrase o creştere efectivă a populaţiei4 de 0,857%. În lucrarea Victoriei 
Camelia Cotos, Populaţia Bucovinei în perioada interbelică5 , se arată că românii 
au avut o creştere mai importantă, de 105 605 persoane (27,5%) faţă de 1910, 
germanii au crescut cu 2 143 persoane (3,14%), ucrainenii au scăzut cu 77 740 
persoane (25,4%), evreii cu 14 253 locuitori (13,8%) şi polonii cu 2 091 locuitori 
(6, 1 %). Explicaţiile privitoare la diferenţele de pondere a diverselor etnii în cadrul 
populaţiei Bucovinei sunt dintre cele mai diverse: felul în care au fost realizate cele 
două recensăminte, din 191 O şi 1919; declararea ca români a celor care fuseseră 
slavizaţi în perioada stăpânirii austriece sau asumarea identităţii de român de către 
unii locuitori, după instaurarea administraţiei româneşti în provincie; emigrarea 
unui număr de bucovineni, după Marele Război, în state din America de Nord; 
plecarea unora dintre polonezi sau austrieci către ţările de baştină6 etc. Populaţia 
Bucovinei trăia în 343 de sate şi cătune, din care 323 erau comune rurale şi 

13 comune urbane, dintre care nouă erau reşedinţe de judeţ. În anul 
recensământului, 1919, erau 20 de plăşi cuprinse în 11 judeţe (Câmpulung, 
Cernăuţi, Coţmani, Gura Humor, Rădăuţi, Siret, Storojineţ, Suceava, Văşcăuţi, 
Vijniţa şi Zastavna7). În anul 1925, în România erau înlocuite cele patru regimuri 
administrative care au funcţionat până atunci, cu multe judeţe şi cu o structură 
demografică şi economică foarte diferite, fără a ignora, însă, tradiţia istorică a 
zonelor respective care au evoluat sub administrarea unor imperii diferite. 
Principiul care a stat la baza reformei administrative din anul 1925 a fost cel al 
centralizării, urmărindu-se realizarea unităţii în diversitate. Aplicarea lui i-a 
nemulţumit mai ales pe unii dintre minoritari, care se pronunţau pentru 
descentralizare, idee prezentă mai ales în provinciile reunite în anul 1918. În ceea 
ce priveşte regimul administrativ din Bucovina, acesta a fost reglementat prin 
Decretul pentru administrarea Bucovinei nr. 3 715, din 18 decembrie 1918. 
Judeţele din Bucovina erau de 7 până la 1 O ori mai mici decât unele dintre judeţele 
din Basarabia sau decât cele mai mari judeţe din Transilvania. „Sarcinile prefecţilor 
şi a celorlalte instituţii ale administraţiei locale erau astfel foarte diferite: dacă 
prefecţii din Bihor sau Caraş-Severin trebuiau să administreze peste 450 OOO 

3 Dezbaterile Adunării Na/ionate Constituante a Senatului, „Monitorul Oficial'', nr. 43, 
22 martie 1925, p. 741-746. În dezbaterile pe proiectul legii pentru unificarea administrativă, 
publicate cu această ocazie, constatăm că Bucovina avea o populatie de 820 OOO locuitori, dintre care 
173 OOO trăiau în oraşe. 

4 „Anuarul Statistic al României", 1923, Bucureşti, Tipografia Curţii Regale, 1924, p. 13. 
5 Victoria Camelia Cotos, Populaţia Bucovinei în perioada interbelică, Cuvânt-înainte de prof. 

univ. dr. Ion Agrigoroaiei, Indice general de dr. Alexandriana lonită, laşi, Casa Editorială Demiurg, 
2009, p. 46. 

6 Ibidem. 
7 „Anuarul Statistic al României", 1923, p. 13. 
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locuitori, cei ai judeţelor din Bucovina aveau în administraţie o populaţie de peste 
10 ori mai mică (Văşcăuţi [avea] doar 25 OOO locuitori), adică de mărimea unui 
orăşel mijlociu, condus de un primar"8

. Comisia constituită pentru realizarea unui 
decupaj administrativ-teritorial optim şi argumentat ştiinţific era formată din şapte 
personalităţi, dintre care trei erau geografi: Simion Mehedinţi, Vintilă Mihăilescu şi 
Vasile Meruţiu9 . La această reformă administrativă se unesc judeţele Zastava, 
Cozmeni şi Cernăuţi, formând judeţul Cernăuţi; Vijniţa, Văşcăuţi se unesc cu 
judeţul Storojineţ, formând judeţul Storojineţ, judeţul Siret se uneşte cu Rădăuţiul, 
formând judeţul Rădăuţi; o parte din judeţul Gura Humor a fost unită cu 
Câmpulungul şi formau judeţul Câmpulung, la care au fost ataşate şi unele teritorii 
din fostul judeţ Baia. În constituirea judeţului Suceava au fost unele modificări 
teritoriale care au fost făcute pe seama fostului judeţ Gura Humor. La recensă
mântul din 1930, au fost operate următoarele modificări, datorate schimbărilor 
teritoriale din 1925: la satul Buneşti din Bucovina s-a trecut şi localitatea Buneşti 
din Vechiul Regat, cele două sate unindu-se după 1918; opt localităţi din fostul 
judeţ Baia au fost trecute la Bucovina, cu o suprafaţă de 6 565 ha; localităţile 

Cârlibaba şi Coşna, care făcuseră parte din Transilvania/Ungaria, judeţul Năsăud, 
au fost trecute la Bucovina; localitatea Verpolea a fost trecută la judeţul Rădăuţi 
deşi ea făcuse parte din judeţul Dorohoi, până la 1918 şi localităţile Burdujeni şi 
Mitocel, care făcuseră parte din judeţul Botoşani, au fost trecute la Bucovinaio. 

Ultima reformă administrativă a fost cea din vremea regimului lui 
Carol al II-iea, instituită prin Legea din 14 august 1938. Aceasta nu mai ţinea 
seama de specificitatea istorică a zonelor istorice, instituind o nouă unitate 
administrativă numită ţinut. Teritoriul judeţelor Bucovinei a fost asociat cu cele ale 
judeţelor Hotin şi Dorohoi şi au format ţinutul Suceava. Logica înfiinţării unor 
astfel de unităţi, în care judeţele îşi pierdeau atributele administrative de până 
atunci, a fost mult criticată şi evidenţia caracterul excesiv al centralizării. 

Comparând cifrele pe care le avem la dispoziţie, rezultă că în anul de 
referinţă 1919, densitatea populaţiei pe judeţe era următoarea: Cernăuţii cu 
200 locuitori/km2

, faţă de 209, 7 loc./krn2 în 1910; Coţmani cu 146,6 loc./krn2
, faţă 

de 130,8 în anul 1910; Siret cu 133,6 loc./km2 în anul 1919, faţă de 126,4 în anul 
1910; Suceava cu 115,8 loc./km2 în 1919, faţă de 117,4în anul 1910, Văşcăuţi cu 
1O1,5 loc./km2 în 1919, faţă de 105,4 în 191 O şi Zastavna cu 98,5 loc./km2, faţă de 
104, 1 loc./km2 în 191 O. Din analiza dispunerii geografice a datelor statistice 
constatăm că judeţele Câmpulung, Gura Humor, Siret şi Storojineţ îşi menţin sau 
îşi sporesc populaţia în cel de-al doilea deceniu al secolului al XX-iea, şi judeţele 

Cernăuţi, Rădăuţi, Suceava, Văşcăuţi, Vijniţa şi Zastavna îşi diminuează populaţia. 
O explicaţie a fluctuaţiei numărului populaţiei ar putea fi dată de efectele 

8 Rau Săgeată, Reformele administrative din România - între raţiunile politice şi realităţile 
geografice, 19 ianuarie 2014, www.advocacy.ro/ sites, p. 8. 

9 Ibidem, p. 9. 
10 „Anuarul Statistic al României", 1939-1940, Bucureşti, Imprimeria Naţională, 1940, p. 43. 
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operaţiunilor militare din Bucovina, care au făcut ca unii dintre locuitori să-şi 

părăsească locuinţele şi să se aşeze în alte părţi ale ţinutului sau să părăsească 
provincia (retrăgându-se în interiorul Imperiului Austriac), alţii au fost mobilizaţi 
în armată sau au ales să se stabilească în România şi în alte ţări din Europa. De 
asemenea, credem că este plauzibilă explicaţia ca morbiditatea şi mortalitatea să fi 
fost mai mari, în condiţiile insecurităţii personale şi sociale mai ridicate, 
determinate de război. Remarcăm că ponderea populaţiei urbane era mai mare în 
judeţele în care populaţia scade numericeşte, în perioada analizată (respectiv 
127 577 din 177 655, adică 71,81 %), decât în celelalte judeţe, unde populaţia a 
crescut numericeşte, ceea ce indică fluctuaţiile importante de populaţie ce se petrec 
în această perioadă 11 • În cifre absolute, populaţia creşte în judeţele cu sporuri 
demografice, în 1919 faţă de 1910, cu 23 622 persoane, adică 2,91%, şi se reduce 
în judeţele cu scăderi demografice cu 16 723 locuitori, adică 2,06%. În judeţele în 
care se înregistra o scădere a numărului locuitorilor, situaţia se prezenta astfel: în 
judeţul Cernăuţi, de la 136,4 la 126,8 loc./km2

; în judeţul Rădăuţi, de la 49,4 la 
48,9 loc./km2

; în judeţul Suceava, de la 117,4, la 115,8 loc./km2
; în judeţul 

Văşcăuţi, de la 105,4 la 101,5 loc./km2
, în judeţul Vijniţa, de la 43 la 41,8 loc./km2 

şi în judeţul Zastavna de la 104, l la 98,4 loc./km2
• Alături de judeţul Rădăuţi, cel 

de-al doilea ca întindere ( l 841 km2
) după Câmpulung, unde scăderea populaţiei, 

deşi este prezentă, este de doar 0,5 loc./km2 (adică 833 de locuitori), constatăm că 
marile fluctuaţii de populaţie se înregistrau, în perioada analizată, în judeţele 
dispuse mai la marginea fostului Ducat al Bucovinei (Zastavana - 2 574; Văşcuţi -
1 538; Vijniţa - l 635; Cernăuţi - 9 076 şi Suceava - 887). În ceea ce priveşte 
dispunerea diferitelor grupuri etnice în interiorul provinciei, constatăm că românii 
erau majoritari în judeţul Suceava (78,5%), Gura Humorului (73, l %) şi Rădăuţi 

(79,9%). În judeţele Vijniţa, Zastavana şi Coţmani, ponderea românilor era foarte 
mică şi era cuprinsă între 0,5% şi 1,5%. În acelaşi timp, în judeţele amintite, 
ponderea ucrainenilor era cuprinsă între 90,2% şi 89,2%. Germanii erau aşezaţi mai 
ales în sudul şi sud-vestul provinciei - cu ponderi mai însemnate în judeţele 
Câmpulung (21,7%), Gura Humorului (14%) şi Rădăuţi (12%) - şi mai puţin în 
partea de răsărit a fostului ducat. Polonezii aveau ponderi mai însemnate în judeţele 
Storojineţ (6,7%) şi Văşcăuţi (5,5%). Evreii erau prezenţi în toate judeţele, dar mai 
numeroşi erau în judeţele: Vijniţa (14%), Suceava (9,8%), Văşcăuţi (9,4%), 
Storojineţ (8,4%), Zastavana (5,4%) şi Cernăuţi 12

• În legătură cu populaţia de 
origine evreiască a ultimului judeţ menţionat, aceasta nu putea fi de doar 3%, aşa 
cum menţiona autoarea lucrării citate. Credem că s-a strecurat o eroare de calcul 
sau scriere în lucrarea citată, deoarece în judeţul Cernăuţi, în anul 1930, erau 

11 „Anuarul Statistic al României", 1923, p. 13. 
12 Victoria Camelia Cotos, op. cit., p. 46--47. În anul 1919, oraşul Cernăuţi avea 91 852 

locuitori, cu următoarea structură etnică: 12 639 români (13,8%), 9 566 ucraineni (I 0,4%), 43 555 
evrei (47,4%), 14 597 germani (15,9%) 10 848 poloni (11,8%) şi 847 locuitori aparţinând altor etnii 
(0,7%). 
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51 247 de evrei 13 din 306 194 de locuitori, ceea ce înseamnă o pondere de 16,73%. 
În acelaşi an, evreii erau în număr de 42 592 (38,78% din populaţia stabilă) în 
oraşul Cernăuţi, ucrainenii erau în număr de 11 130 (9,89%), români erau 30 367 
dintre locuitorii stabili (27,01%) şi germani erau 16 359 (adică 14,5%)14

• Urmărind 
aceste cifre, unii dintre contemporanii noştri s-au entuziasmat, afirmând despre 
capitala provinciei „Czemowitz: the Jerusalem of Bukovina" 15

• 

După Primul Război Mondial, datorită noilor condiţii socio-economice şi 

politice exprimate de reîntoarcerea la vetrele lor a demobilizaţilor, a celor plecaţi în 
alte părţi ale provinciei sau peste hotare şi întrunirea unui climat favorabil 
activităţilor economice, care atrage un număr de imigranţi, constatăm o continuă 
creştere a populaţiei. Astfel, în anul 1922, excedentul de populaţie în Bucovina era 
de 8 022 persoane, din care 3 923 bărbaţi şi 4 099 femei. Dintre aceştia, 5 923 erau 
de religie ortodoxă, 169 erau de religie catolică, 1 002 erau protestanţi, 2 322 erau 
de religie mozaică şi 435 erau lipoveni. Cea mai însemnată pondere a sporului 
demografic se înregistra în mediul rural, cu 7 212 persoane şi doar 810 persoane 
(368 de sex masculin şi 442 de sex feminin) în mediul urban. Privind componenţa 
etnică şi religioasă, în cazul excedentului de populaţie urbană din anul 1922, 
constatăm că 133 persoane erau de religie mozaică, 283 erau lipoveni, 75 erau de 
religie ortodoxă, 62 erau catolici şi 4 aparţineau cultului protestant16

• În măsura în 
care cifrele privitoare la născuţii din 1922 şi apartenenţa părinţilor la un cult religios 
ne pot oferi anumite indicii etnice, putem arăta că din cei 24 485 nou-născuţi, 19 O 19 
aveau părinţi de religie ortodoxă (77,67%), 393 de copii aveau părinţii greco-catolici 
(1,6% ), 2 820 de copii erau de religie romano-catolică ( 11,51 % ), 4 70 erau protestanţi 
(1,9%), 1 708 aparţineau cultului mozaic (6,9%), 72 erau armeni (0,29%) iar alţi 
trei nu aveau apartenenţa religioasă definită 17 • Raportat la 16 483, numărul total al 
decedaţilor din acelaşi an, datele statistice sunt următoarele: 13 096 - ortodocşi 

(79,4%), 230 - greco-catolici (1,3%), l 667 - romano-catolici (10,11 %), 316 -
protestanţi (1,9%), 969 - mozaici (5,87%), 11 - armeni (0,06%) şi 64 aparţineau 
altor culte (0,3%) 18

• 

La recensământul efectuat la 29 decembrie 1930, populaţia Bucovinei era de 
853 009 locuitori - dintre care 412 518 locuitori de sex masculin şi 440 491 
locuitori de sex feminin -, adică se înregistrase, în anii scurşi de la precedentul 
recensământ (1919), o creştere a populaţiei de 4, 716%. Pe grupe de vârstă, 

13 Recensământul general al populaţiei României din decembrie i930, publicat de dr. Sabin 
Manuilă, Volumul II: Neam, limbă maternă, religie, Bucureşti, „Monitorul Oficial", Imprimeria Naţională, 
1938, p. 120. În aceeaşi lucrare, la p. LXXXI, aflăm că evreii reprezentau 26,6% din populaţia urbană 
statornică a judeţului Cernăuţi şi 29, 1 % din populaţia statornică a oraşului Cernăuţi. 

14 ibidem. 
15 Daniel Hrenciuc, Czernowitz: theJerusalem of Bukovina, în „Codrul Cosminului", anul XVIII, 

2012,nr.2,p. 361-380. 
16 „Anuarul Statistic al României", 1923, p. 32-33. 
17 ibidem, p. 29. 
18 ibidem, p. 31. 
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etalonate din cinci în cinci ani, cea cuprinsă între 1 O şi 14 ani avea numărul cel mai 
mic, de 57 591 locuitori (28 873 bărbaţi şi 28718 femei), în comparaţie cu grupele 
0-4 ani cu 113 744 de copii, 5-9 ani, cu 97 863 şi 15-19 ani, cu 99 755 de 
locuitori. Comparativ cu situaţia aceleiaşi grupe de vârstă, născută în anii Primului 
Război Mondial în România, care reprezenta 7 ,86% din populaţia Vechiului Regat 
şi 7,07% din populaţia Transilvaniei, cea a Bucovinei reprezenta doar 6,75% din 
populaţia ţinutului 19 • Privind comparativ cele trei unităţi luate în calcul, la categoria 
10-14 ani, constatăm acelaşi fenomen, prin care populaţia analizată a scăzut 

numericeşte, dar cea din Bucovina a scăzut cel mai mult, având în vedere că 
grupele de vârstă vecine au o populaţie de peste 97 OOO locuitori. Pe grupe de 
vârstă, în anul 1930, situaţia statistică se prezintă astfei2°: 

0--4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45--49 50-54 
113 774 97 863 57 591 99 755 85 191 77 019 55 815 53 960 43 468 45 431 32 043 

55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100 + 
28 825 20 825 18 558 10 140 6 076 1 995 869 163 99 18 

După neam, s-au declarat români 3 50 901, adică 41, 13 %; 280 651 s-au 
declarat ucraineni, adică 32,9%; 28 411 s-au declarat polonezi, adică 3,33%; 
mozaici s-au declarat 74 288, adică 8,7%; 93 812 s-au declarat germani, adică 
10,99% şi maghiari 11 860 (dintre care 1 O 283 trăiau în judeţul Rădăuţi), adică 
1,4%21

• Conform aceluiaşi recensământ din 1930, dintre bucovineni 71,9% erau 
ortodocşi; 2,3% erau greco-catolici; 2,4% erau evanghelici; 0,4% erau lipoveni; 
O, 1 % erau adventişti; O, 1 % erau baptişti; 10,9% erau mozaici şi O, 1 % s-au declarat 
fără religie22

• 

La recensământul din 1930, populaţia23 era repartizată pe judeţe astfel: 
Câmpulung-95 174 (faţă de 60 593 în 1910), Cemăuţi-305 097 (faţă de 292 266 
în 1910), Rădăuţi - 161 865 (faţă de 156 622 în 1910), Storojineţ - 169 518 (faţă 
de 167 119, în 1910) şi Suceava - 121 870 (faţă de 128 222, în 1910). Aceasta 
însemna o densitate a populaţiei, în cifre rotunde, de 40 locuitori pe km2 în judeţul 
Câmpulung, 172 în Cernăuţi, 68 în Rădăuţi, 63 în Storojineţ şi 93 în Suceava. 
Aceasta înseamnă o creştere a populaţiei, faţă de anul 191 O, pe judeţe de: 5, 72% în 

19 Idem, 1939-1940, p. 56--57. 
20 Ibidem. În „Anuarul Statistic al României", 1931-1932, Bucureşti, Imprimeria Naţională, 

1933, p. 24, populaţia totală a Bucovinei, recenzată la 29 decembrie 1930, era de 853 525 locuitori. 
În „Anuarul Statistic al României", 1939-1940, p. 66, Institutul de Statistică a reevaluat datele 
statistice privitoare la recensământul invocat. Dacă luăm ca bază de calcul datele publicate în anul 
1940, adică populaţia totală a Bucovinei, în decembrie 1930, era de 853 009 locuitori, rezultând o 
diferenţă de 0,06% (adică de 515 locuitori) între cifrele publicate în 1933 şi cele din 1940. Astfel, în 
urma reaşezării cifrelor pentru recensământul din 1930, populaţia pe judeţe era următoarea (raportată 
la cifrele publicate în 1933): Câmpulung - 94 816 (-358), Cernăuţi - 306 194 (+I 097), Rădăuţi -
160 778 (- 1 087), Storojineţ- 169 894 (+ 376) şi Suceava - 121 327 (- 543). 

21 Ibidem, 1939-1940, p. 66-67. 
22 Ibidem, p. 75. 
23 Ulterior, cifra totală a populaţiei Bucovinei a fost rectificată la 853 009. 
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Câmpulung, 4,12% la Cernăuţi, 3,34% în Rădăuţi, 1,34% în Storojineţ şi de -4,96% 
în Suceava24

. In acelaşi timp, în comunele urbane din Bucovina se înregistrau 
226 925 de locuitori, recenzaţi astfel: Câmpulung cu 10 124, Cernăuţi cu 111 147, 
Cozmeni cu 5 015, Gura Humor cu 5 977, Rădăuţi cu 16 808, Sadagura cu 9 005, 
Siret cu IO 025, Solca cu l 825, Storojineţ cu 8 611, Suceava cu 17 001, Vama cu 
5 311, Văşcăuţi cu 6 354 şi Vatra Dornei cu 9 87825

. În comunele rurale, pe judeţe, 
erau recenzaţi: 63 884 în Câmpulung, 174 892 în Cernăuţi, 135 032 în Rădăuţi, 
150 747 în Storojineţ şi 102 044 în Suceava. Aceasta însemna că în judeţul 
Câmpulung erau I 0,6% dintre locuitori în reşedinţa de judeţ, 22,2% dintre locuitori 
se aflau în alte centre urbane şi 67,25% dintre locuitori trăiau în mediul rural. În 
judeţul Cernăuţi, la data recensământului, 36,8% dintre locuitori se aflau în capitala 
judeţului, 6,3% erau în alte oraşe din judeţ şi 56,9% locuiau în comune rurale. În 
judeţul Rădăuţi I 0,4% dintre locuitori trăiau în reşedinţa de judeţ, 6,2% în alte 
oraşe şi 83,4% locuiau la sate. În judeţul Storojineţ, 5,2% locuiau în reşedinţa 
judeţului, 2,4% în alte oraşe din judeţ şi 83,6% în mediul rural. În judeţul Suceava 
14, I% dintre locuitori erau în reşedinţa judeţului, 2,4% în alte aşezări urbane şi 

83,5% în comunele rurale ale judeţului. Din aceste date, rezultă că judeţul Cernăuţi 
avea cea mai mare pondere a populaţiei urbane (36,8%) şi judeţul Storojineţ avea 
cea mai mare pondere a populaţiei rurale (83,7%)26

. De asemenea, aflăm că 
Bucovina avea un grad de urbanizare de 26,6% din populaţie (19,2% din populaţie 
locuia în reşedinţele de judeţ) şi 73,4% dintre locuitori se aflau în mediul rural. 
Municipiul Cernăuţi avea 67,9% (111 147 locuitori) din populaţia urbană şi 

13,02% din populaţia provinciei. În acelaşi timp, în Transilvania, 17,3% dintre 
locuitori erau în mediul urban (cu 13,3% în reşedinţe de judeţ) şi 82,7% dintre 
locuitori se aflau în mediul rural. În Vechiul Regat, 23,6% dintre locuitori se 
găseau în mediul urban (19,1% în reşedinţe de judeţ) şi 76,4% în comune rurale şi, 
în fine, în Basarabia 12,8% din populaţie era în mediul urban ( l 0,2% în reşedinţe 
de judeţ) şi 87,2% în comune rurale27

• Din analiza datelor statistice de mai sus, 
putem afla că Bucovina avea o pondere mai mare a populatiei urbane (de 26,6%), 
faţă de 20, 12% în Regatul României. În acelaşi timp, 'majoritatea populaţiei 
provinciei locuia în mediul rural şi deşi românii şi ucrainenii formau cea mai mare 
parte a populaţiei provinciei, ei erau doar o minoritate în ponderea populaţiei 
urbane, în care evreii şi germanii dădeau ponderea cea mai mare ( 44, 7% din 
populaţia urbană şi 19, 7% din populaţia provinciei28

). 

Conform recensământului din 1930, în Bucovina erau 205 600 de gospodării, 
ceea ce reprezenta 4,95% din totalul gospodăriilor din ţară, cu medie de 

24 Dacă aplicăm media ponderată a sporurilor demografice din judeţele Bucovinei, în anul 
1930, judeţul Suceava nu putea avea un spor demografic negativ. 

25 Ibidem, I 931-1932, p. 29. 
26 Ibidem, p. 25. 
27 Ibidem, 1931-1932. 
28 Ştefan Purici, De la Dieta Bucovinei la Parlamentul de la Bucureşti, în „Analele Bucovinei", 

anul IX, nr. I, 2002, p. 127. 
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4, 1 locuitori pe gospodărie în Bucovina. În acelaşi timp, cei 18 057 028 locuitori ai 
ţării trăiau în 4 146 865 gospodării, ceea ce înseamnă o medie de 4,32 locuitori pe 
gospodărie. Dintre gospodăriile din Bucovina, 31 801 ( 15,46%) se găseau în 
mediul urban şi 169 476 erau în mediul rural (aproximativ 83%). Aceasta înseamnă 
că erau 7,1 locuitori pe gospodărie în mediul urban şi 3,7 locuitori pe gospodărie în 
mediul rural29

. 

Privitor la mişcarea populaţiei în anul 1925, în Bucovina se înregistrau 
25 395 născuţi vii, dintre care 13 036 băieţi (51,33%). În acelaşi timp, în 
Transilvania se năşteau 158 172 de copii, dintre care 81 699 erau băieţi (51,65%) şi 
în România se năşteau 605 655 de copii, dintre care 311 650 erau băieţi (51,45%)30

• 

Ceea ce putem sesiza cu uşurinţă este faptul că, după Marele Război, numărul 
născuţilor băieţi este uşor mai mare decât cel al fetelor, ceea ce ar însemna o 
tendinţă naturală de echilibrare a populaţiei de sex masculin cu cea de sex feminin, 
în urma pierderilor suferite în război. Dacă analizăm modelele culturale, morale şi 
sociale din epocă, cifrele privitoare la născuţii legitimi raportate la cele ale 
născuţilor ilegitimi sunt grăitoare: în Bucovina 23 281 erau copii legitimi (91,67%) 
şi 2 114 erau ilegitimi (8,32%), în Transilvania 141 762 născuţi erau legitimi 
(89,62%) şi 16 410 erau ilegitimi (10,37%), în timp ce în Regatul României se 
înregistrau 549 522 născuţi legitimi (90,73%) şi 56 133 de născuţi ilegitimi (9,26%)31

• 

În ceea ce priveşte religia nou-născuţilor din Bucovina, în acelaşi an, datele sunt 
grăitoare: 20 284 de copii sunt ortodocşi (79,87%), 514 sunt greco-catolici (2,02%), 
2 708 sunt de religie romano-catolică (I0,6%), 370 sunt protestanţi (1,45%), l 422 -
mozaici (5,59%), 82 sunt lipoveni (0,32%) şi 2 copii sunt armeni32

• Cifrele acestea sunt 
ilustrative, dacă le comparăm cu cele din 1930. Ele vorbesc despre o rată demografică 
peste cea a grupărilor etnice constituente (români şi ucraineni) la ortodocşi şi o rată 
demografică a nou-născuţilor sub cea a celor ce se declarau de religie mozaică; la 
acelaşi recensământ, cifra este relativ aceeaşi pentru greco-catolici. În acelaşi 
raport statistic pentru anul 1925, numărul copiilor morţi până la un an era de 5 129 
(34,72%) şi de 1 004 (6,79%) al celor ce mureau până la împlinirea vârstei de cinci 
ani. Aceasta însemna că, în Bucovina, 41,51 % dintre cei ce decedau erau copii 
până la vârsta de cinci ani şi, dintre aceştia, cei mai mulţi abia împlineau un an33

. 

Spre comparaţie, în Transilvania, dintr-un total de 114 799 decese, 29 424 
(25,63%) erau copii până la un an şi 9 455 (8,22%) erau copii până la vârsta de 
cinci ani. Aceasta însemna 33,85% dintre decese34

• În anul 1929, în Bucovina se 
năşteau 26 637 copii, 18 890 de oameni mureau şi se realiza un spor natural de 

29 Breviaru/ statistic al României, voi. II, Bucureşti, Editura Institutului Central de Statistică, 
1939, p. 67--68. 

30 „Anuarul Statistic al României", 1926, Bucureşti, Tipografia Curţii Regale „F. Gobl & Fii" 
S.A., 1927, p. 28-29. 

31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
33 Ibidem. Numărul total al deceselor era de 14 772. 
34 Ibidem. 
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8 747 locuitori. În acelaşi an, se înregistrau 8 648 căsătorii şi 146 de divorţuri 
(1, 7 divorţuri la 100 de căsătorii). Tot atunci, erau 731 născuţi morţi şi 5 897 de 
copii morţi până la un an (aceasta însemna o medie pe provincie de 22,1 la 100 de 
născuţi vii)35

• Conform statisticilor, în anul 1930, situaţia privitoare la mişcarea 
populaţiei s-a îmbunătăţit. La o populaţie a Bucovinei estimată la 840 421 locuitori 
erau 27 319 născuţi vii (32,5%0), 16 354 decese (19,5%0), cu un excedent de 8 124 
(13o/oo) şi 72 divorţuri (0,9%), 748 născuţi morţi (2,7%) şi 5 397 decese la copii 
născuţi sub un an (19,8%). La ultimii trei indicatori menţionaţi, situaţia pe ţară era 
următoarea: 4% divorţuri, 1,5% născuţi morţi şi 15,9% decese sub un an36

• 

Folosindu-ne de estimările populaţiei României din anul 1938, Bucovina 
avea 917 445 locuitori37

, dintre care: 104 855 în judeţul Câmpulung, 317 195 în 
judeţul Cernăuţi, 176 997 în judeţul Rădăuţi, 184 049 în judeţul Storojineţ şi 
134 348 în judeţul Suceava. În ceea ce priveşte numărul născuţilor vii, acesta era de 
23 814 (26%o ), numărul morţilor era de 17 290 (I 8,8%0) şi un spor natural de 6 524 
(7,2%o). La 100 de născuţi vii erau 3,3 născuţi morţi şi 20,8 era numărul copiilor 
morţi sub un an38

• În acelaşi timp, în Transilvania, la o populaţie estimată de 
3 446 096 locuitori, numărul născuţilor era de 90 461 (26,3%0), cel al deceselor era 
de 61 306 (17,8%0) şi excedentul natural era de 29 135 (8,5o/oo). Numărul născuţilor 
morţi la 100 de copii vii era de 2,2 şi 16,4 născuţi morţi sub un an39

• Pentru 
completarea imaginii noastre despre calitatea vieţii în unele din provinciile reunite 
cu Ţara, în anul 1918, prezentăm şi datele statistice din Basarabia, din aceeaşi 
perioadă: 3 14 7 646 populaţia estimată, 98 3 66 născuţi vii (31,3 %o), 63 462 
(20,2%0) morţi şi un spor de 34 904 (11,1 %0). Numărul copiilor născuţi morţi la 
I 00 de născuţi vii era de 2,5 şi 19,4 - raportat la acelaşi indicator - era numărul 

35 Idem, 1933, p. 36-37. Spre comparaţie, arătăm că în celelalte provincii situaţia născuţilor 
morţi până Ia un an era următoarea (în procente): Muntenia - 20,0; Dobrogea - 20,9; Moldova -
19,4; Basarabia - 18,4; Transilvania - 18,8; Banat - 20,8 şi Crişana şi Maramureş - 21,2. 

36 Ibidem, p. 43-44. 
37 Conform cifrelor publicate în Breviarnl statistic al României, voi. li, 1939, p. 69-70, 

populaţia (posibilă) a Bucovinei a evoluat numeric, între 1933 şi 1938, astfel: 877 371 locuitori în 
1933, 888 181 în 1934, 918 407 în 1935, 927 180 în 1936, 936 057 în 1937 şi 942 621 în anul 1938. 
Aceasta însemna realizarea unui ritm mediu anual de creştere cuprins între 4,69 şi 4,82%, raportat la 
populaţia întregii Românii. Indici mai ridicaţi de creştere a populaţiei Bucovinei se înregistrau în 
judeţele Câmpulung (cu o medie anuală 6,45%) şi Rădăuţi cu o medie anuală de 5,88%. La polul opus 
se afla ~udeţul Cernăuţi, cu creştere medie anuală a populaţiei de 2, I%. 

8 „Anuarul Statistic al României", 1939-1940, Bucureşti, Imprimeria Naţională, 1940, p. 144. 
În raport cu mişcarea populaţiei din anul 1929, este evidentă o îmbunătăţire a situaţiei. La 26 637 
născuţi vii, s-au înregistrat 17 890 morţi, în cifre absolute era un excedent de 8 747. ln acelaşi timp, 
erau 731 născuţi morţi şi 5 897 copii morţi sub un an, adică 22, I morţi sub un an la I 00 de născuţi vii. 
În ceea ce priveşte acest ultim indicator, în judeţele din Bucovina situaţia era următoarea: Câmpulung 
cu 20,6; Cernăuţi cu 22,7; Rădăuţi cu 24,5; Storojineţ cu 21,9 şi Suceava cu 19,3. La nivelul regatului, 
se înregistrau următoarele date statistice: 600 566 născuţi vii, 377 646 morţi, cu un excedent de 
222 910. În acelaşi an se năşteau morţi 11 561, 118 169 copii mureau până la atingerea vârstei de un 
an şi era 19,7 copii morţi la 100 de născuţi vii, cf. „Anuarul Statistic al României", 1931-1932, 
Bucureşti, Imprimeria Naţională, 1933, p. 36-37. 

39 „Anuarul Statistic al României", 1939-1940, p. 144-145. 
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copiilor morţi până la un an. În Moldova, situaţia statistică referitoare la indicatorii 
analizaţi era următoarea: populaţia posibilă 2 744 O 14, numărul născuţilor vii 
99 749 (36,4%0), 62 366 era numărul morţilor (22,7%0) şi 37 383 (l3,7%o) sporul 
natural. Numărul născuţilor morti era de 2,6 şi 20,5 al celor ce mureau până la un 
an, raportat la 100 de născuţi vii40. În mediul rural, la nivelul întregii provincii erau 
705 004 locuitori, numărul născuţilor era 20 131, cel al morţilor era de 13 256 şi 
sporul natural era de 6 875. Aceasta însemna că 28,4%0 erau născuţi vii, 18,7%0 
erau cei morţi şi 9,7%o era sporul natural. Proporţia celor născuţi morţi era în 
mediul rural de 2, 7 la l 00 de născuţi vii şi 21,3 a celor ce mureau până la atingerea 
vârstei de un an41

• Cifrele acestea trimit către o serie de concluzii privind calitatea 
vieţii în România, cu privire specială asupra Bucovinei. Dacă nu-i o sincopă a 
funcţionării sistemului sanitar pentru anul 1938, rezultă că rata mortalităţii în 
Bucovina era mai mare decât în Transilvania, dar mai mică decât în Basarabia şi 
Moldova. În schimb, numărul copiilor născuţi morţi şi al celor ce mureau până la 
atingerea vârstei de un an, situează Bucovina pe ultimul loc între provinciile 
prezentate. 

Cât priveşte instituţia căsătoriei, la data recensământului din 1930, din cei 
853 009 locuitori câţi erau în Bucovina, 231 065 de locuitori de sex masculin şi 
213 896 locuitori de sex feminin erau necilsiltoriăi adică 444 961 locuitori 
(52,16%). Dintre cei recenzaţi, aveau vârsta cuprinsă între O şi 12 ani 249 286 
(adică 199 325 în mediul rural şi 49 960 în mediul urban), ceea ce reprezintă 
29,22%. Căsătoriţi erau 343 051 dintre cei recenzaţi (40,21%), adică 169 014 
recenzaţi de sex masculin şi 174 037 de sex feminin. În mediul rural, erau 253 001 
persoane căsătorite şi 90 050 în mediul urban. Din cele 253 00 l persoane căsătorite 
din mediul rural, 124 228 erau bărbaţi şi 128 773 femei. În mediul urban, erau 
căsătorite 44 786 persoane de sex masculin şi 45 264 erau de sex feminin. La o 
privire superficială, sesizăm diferenţe între numărul persoanelor căsătorite de sex 
feminin şi cele de sex masculin, în sensul unui număr mai mic pentru cele din 
urmă. Văduvi erau 9 845 bărbaţi şi 48 569 femei. Acesta însemnă că erau văduvi 
6,84% dintre locuitorii provinciei sau din cei 603 723 locuitori apţi din punct de 
vedere juridic a încheia o căsătorie 9,67%. În parte, numărul femeilor văduve era 
mai mare şi ca urmare a efectelor războiului mondial. Pe medii de locuire, 7 259 
bărbaţi şi 35 241 femei erau din mediul rural şi 2 316 bărbaţi şi 13 328 erau din 

40 Ibidem. 
41 Ibidem, p. 146. Situatia referitoare la numărul copiilor născuti morti, în mediul rural, era 

următoarea: judetul Câmpulung, cu 3 la o sută de născuti vii şi 20, l la copii morţi până la un an; 
judetul Cernăuţi, cu 2,3 copii născuţi morţi şi 20,3 morţi până la un an; judeţul Storojineţ cu 3,1 copii 
născuţi morţi şi 19,3 la copii morţi până la un an; judetul Rădăuţi cu 2,9 morţi la naştere şi 25, l copii 
morţi până la împlinirea vârstei de un an, la suta de copii născuţi vii şi judetul Suceava cu 2,9 morţi la 
naştere şi 21,2 copii morţi până la un an. Ceea ce înseamnă o medie de 2, 7 copii născuţi morţi la o 
sută de copii născuţi vii şi 21,3 morţi până la împlinirea vârstei de un an. În acelaşi timp, în 
Transilvania, în mediul rural se înregistrau următoarele cifre: 1, 7 copii născuţi morţi şi 17 copii morţi 
până la împlinirea vârstei de un an. Sporul natural era în Transilvania de 9,3 şi în Bucovina de 9,7. 
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mediul urban. Divorţate erau 5 536 (0,648%) persoane la data recensământului, 
dintre care 2 O 12 bărbaţi şi 3 515 femei. Dintre acestea, l 409 bărbaţi şi 2 l 7 4 
femei erau din mediul rural şi 612 bărbaţi şi l 341 femei erau din mediul urban. 
După cum se poate lesne constata, numărul femeilor divorţate în Bucovina era mai 
mare decât cel al bărbaţilor, atât în mediul urban, cât şi în mediul rural. Recenzorii 
înregistrau şi l 047 persoane care nu-şi declarau starea civilă (adică 573 bărbaţi şi 
474 femei, dintre aceştia 376 bărbaţi şi 210 femei erau din mediul urban)42

• 

Analizând rezultatele recensământului descoperim că, având în vedere tipul 
de societate sau modelul de civilizaţie din perioada interbelică, în Bucovina sunt 
mai mulţi bărbaţi necăsătoriţi (231 065), mai multe femei căsătorite (174 037), mai 
multe femei văduve (poate şi ca urmare a Primului Război Mondial) - 48 569 şi 
mai multe femei divorţate 3 515, faţă de 2 012 bărbaţi43 • Aceasta se întâmpla în 
condiţiile în care, în perioada interbelică, proporţia populaţiei masculine din 
România era de 49,2% din totalul populaţiei, la fel ca în Suedia, aproape de cifrele 
din Iugoslavia (49,5%), Grecia (49,6%), Olanda (49,7%), în timp ce în S.U.A. 
( 51,8%) şi Canada ( 50,6%) se realizau indici superiori44

. Procente mai mici, la 
indicatorul prezentat, se înregistrau în Estonia (47%) şi Letonia (46,6%)45

• 

42 ,,Anuarul Statistic al României", 1923, p. 54. 
43 Ibidem. 
44 Breviarul statistic al României, voi. li, p. 96. 
45 Ibidem. 
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120 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA 
MUZEULUI BUCOVINEI DIN CERNĂUŢI (1893-2013) 

MONICA DEJAN 

120 Jahre seit der Griindung 
des Museums der Bukowina in Czernowitz (1893-2013) 

(Zusammenfassung) • 

Das Museum der Bukowina ist eine der ăltesten museographischen lnstitutionen 
unseres Landes. Gegriindet im Jahre 1893 als Privatgesellschaft, auf Anregung 
mehrerer Geschichtsliebhaber unter der Leitung Carl Romstorfers, hat das Musem der 
Bukowina seine Tătigkeit auch nach der Vereinigung der Bukowina mit Rumănien 
fortgesetzt. Zwischen den zwei Weltkriegen fanden, genauso wie friiher, verschiedene 
spezifische museographische Aktivităten statt: Ausstellungen, Aquisitionen, archăologische 
Forschungen und Nachlassverzeichnisse. Wegen der Evakuierung des nărdlichen Teils 
der Bukowina infolge des sowjetischen Ultimatums am 26. Juni 1940 sahen sich 
mehrere Mitglieder der Privatgesellschaft gezwungen, ins Rumănien nach Râmnicu 
Vâlcea zu fliichten und einen Teii des Museumsnachlasses mitzunehmen. Spăter 

„kehrte" das Museum in die Bukowina zuriick und zwar nach Suczawa, wo es mit dem 
Stadtmuseum 1947 vereinigt wurde und weiter den Namen „Regionalmuseum der 
Bukowina" trug. 1951 wurde der Name wieder verăndert, diesmal ohne das Wort 
„Bukowina". Seit 1990 bis heute heisst das Museum aus Suczawa „Museum der 
Bukowina". 

Schlilsselwiirter und -ausdriicke: Museum der Bukowina, Czemowitz, 
Museographie, Carl Romstorfer, archăologische Entdeckungen, Suczawa. 

Nordul Moldovei, încărcat de istorie, a stârnit interesul oamenilor locurilor, 
pentru care orice obiect vechi era „de pe timpul lui Ştefan cel Mare". Chiar dacă nu 
putem vorbi de preocupări organizate cu privire la colecţionarea antichităţilor, 

învăţaţii moldoveni sesizează importanţa unor obiecte vechi, dovezi ale unor lumi 
apuse. 

În secolul al XIX-iea, preocuparea pentru vestigii istorice începe să aibă un 
cadru organizat: la Iaşi, în 1834, se înfiinţează Muzeul de Istorie Naturală, care 
avea în colecţiile sale şi obiecte arheologice şi numismatice. În acelaşi an, la 

• Traducerea: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu. 

Analele Bucovinei, XXI, 2 (43), p. 521-532, Bucureşti, 2014 
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Bucureşti se deschide Muzeul de Istorie Naturală şi Antichităţi, păstrătorul unora 
dintre cele mai importante vestigii descoperite în epocă. Treptat, îşi va face apariţia 
şi o legislaţie având scopul protejării monumentelor istorice, dar şi a descoperirilor 
arheologice1

• 

În aceeaşi perioadă, Consistoriul Diecezei Bucovinei, sesizat de guvern, 
solicită parohiilor şi mănăstirilor din subordine (3 octombrie 1828): „monetă de 
bani vechi părăsiţi, anticuri, odoară, vechi lucruri vrednice de însămnat, de metal, 
şi de piatră, şi cu trimitere lor la locul cuviincios mai cu deşteaptă luare de samă să 
se păzească ... Toţi cei ar afla monetă de bani sau de acest feliu sunt datori îndată a 
face arătare la Diregătorie sau la Nacialnicia cea mai aproape spre trimitere la 
înaltul Gubernium şi de acolo mai departe la înaltele locuri, de unde după aflare şi 
povăţuită preţuire aflătoriul va primi cuviincioasa plată"2 . Preoţii vor trimite, cu 
destulă rapiditate, informări cu privire la monumente vechi din zona lor de 
păstorire, iar cei care au rămas în urmă cu informarea, vor fi atenţionaţi cu o nouă 
circulară, emisă în decembrie 1829, adică un an mai târziu după prima3

• 

În anul 1858, Aron Pumnul îi propunea guvernatorului Franz Schmuck 
înfiinţarea unui muzeu al Bucovinei. Câţiva ani mai târziu, Eudoxiu Hurmuzachi 
va redacta un memoriu pe care se baza în susţinerea în faţa autorităţilor, care să 
aprobe înfiinţarea unui muzeu naţional4 • Această dorinţă de a înfiinţa un muzeu 
este observată şi în documentul din 16 septembrie 1867, emis de Prezidiul Ţării, 
prin care Consistoriului Diecezei Bucovinei îi este propus să adauge un muzeu 
pentru antichităţi în proiectatul edificiu seminarial5

• 

Faptul că intelectualii bucovineni intră în contact cu descoperiri importante, 
atât de pe teritoriul Imperiului Austro-Ungar, cât şi al României, dar şi cu marile 
colecţii adăpostite în muzeele Vienei sau ale altor oraşe, i-au mobilizat în luarea 
unor decizii privitoare la înfiinţarea de muzee şi în această provincie. Desigur, de o 
mare importanţă a fost istoria locurilor şi descoperirile făcute fortuit6

. 

În felul acesta, nu întâmplător la Siret se înfiinţează „Societatea Muzeului" în 
anul 1870, avându-l ca fondator şi promotor pe Josef von Gutter, militar de carieră 
şi viitor primar al Siretului. Scopul ei declarat era acela de a strânge obiecte pentru 
un viitor muzeu al Bucovinei. În anul următor înfiinţării, Societatea Muzeului din 
Siret participă la expoziţia din capitala provinciei, obţinând medalia de argint. 

1 Ion Dîrdală, O scrisoare inedită de la Eudoxiu Hurmuzachi despre organizarea Muzeului 
Bucovinei, în „«Suceava». Anuarul Muzeului Judeţean", V, 1978, p. 493. 

2 Ioan Zugrav, Muzeul Bisericesc al Mitropoliei Bucovinei, în „Anuarul Muzeului Bucovinei'', 
seria 2, 1-2, 1943-1944, p. 276. 

3 ibidem, p. 279. 
4 Ion Dîrdală, op. cit„ p. 493. 
5 Ioan Zugrav, op. cit„ p. 279. 
6 La data de 14 noiembrie 1785, generalul Enzenberg informează Înaltul Comandament 

General al Galiţei despre descoperirea unui tezaur monetar format din monede olandeze şi poloneze. 
Vezi în: Suceava. File de istorie. Documente privitoare la istoria oraşului. 1388-1918, voi. I, 
Bucureşti, 1989, p. 498--499. 
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Alături de numeroase obiecte preistorice, societatea mai deţinea monede ş1 

documente medievale7
. 

Deşi Societatea Muzeului Ţării Bucovinei era constituită încă din anul 1863 
„prin stăruinţele zeloase a fostului Presidinte al tiarei Dm. Baron Frantiscu Simicu 
împreună cu alţi bărbaţi patriotici, s-au pus fundamentul unui Muzeu naţional 
pentru Bucovina"8

, muzeul propriu-zis va fi deschis după 30 de ani. 
Momentele premergătoare înfiinţării sale au fost marcate de aprobarea de 

către Comisia Centrală de la Viena, de găsirea unui local adecvat, dar şi de 
întrunirea unor personalităţi marcante din provincie, care să impulsioneze prin 
personalitatea lor acest demers, printre care inspectorii şcolari D. Isopescul şi 

H. Klauser, precum şi profesorul C. Romstorfer9
. Expoziţia sa se găsea în incinta 

reşedinţei arhiepiscopale din Cernăuţi, inaugurarea de la 14 mai 1893 realizându-se 
în prezenţa celor mai importante oficialităţi ale provinciei JO. Din acest moment, 
activitatea muzeului capătă un caracter organizat, sub conducerea conservatorului 
general Carl Romstorfer. Acesta întocmeşte rapoarte anuale privind activitatea de 
conservare şi de restaurare a monumentelor istorice din Bucovina, care sunt 
publicate cu regularitate în Mitteilungender K. K. Zentral-Kommission fur Eiforschung 
und Erhaltungder Kunst- und Historischen Denkmale. 

Încă de la început, Carl Romstorfer, în calitate de conservator general, se 
implică în activităţi de restaurare a monumentelor de pe teritoriul Bucovinei, 
dar participă şi la cercetări arheologice, cum sunt cele realizate de către 

Joseph Szombathy la Şipeniţ, în anii 1893-1894. Primele rezultate ale cercetării 
sunt expuse în cadrul unei şedinţe a curatoriului Muzeului Bucovinei, la sfârşitul 
anului 1893, ulterior cercetările fiind valorificate în volumul editat de către muzeul 
cernă~ţean 11

• 

In anul 1898, la propunerea lui Carl Romstorfer, în cinstea jubileului de 50 de 
ani al Majestăţii Sale, Franz Joseph, noua denumire a muzeului va fi „Landes
museum Francisco-Josephinum" 12

• 

În 1899, după ce Eugen Kozak, profesor de slavistică la Universitatea din 
Cernăuţi, va face o inspecţie la mănăstirile şi bisericile din Bucovina, stabilind ce 
piese ar merita expuse în Muzeul bisericesc, care se găsea în Palatul Mitropolitan, 

7 I. Andrieşescu, Cercetări şi descoperiri arheologice în Bucovina, în „Cronica Numismatică 
şi Arheologică'', XII, 105, 1936, p. 169; Nicolai Grămadă, Cuvânt-înainte, în „Anuarul Muzeului 
Bucovinei", 1-11, 1943-1944, p. 3; Bogdan-Petru Niculică, Din istoricu/ preocupărilor arheologice în 
Bucovina. Societatea Arheologică Română, Suceava, Editura Universităţii, 2009, p. 31-33. 

8 Ion Dîrdală, op. cit., în „«Suceava». Anuarul Muzeului Judeţean", V, 1978, p. 493. 
9 Carl A. Romstorfer, Aus den „ Mitthei/ungender k. K. Central/Commission ", în „Jahrbuch 

des Bukowiner Landes-Museums", I, 1893, p. 67. 
10 Idem, Vermischtes, în „Jahrbuch des Bukowiner Landes-Museums", I, 1893, p. 81. 
11 I. Andrieşescu, art. cit., 165-168; Bogdan-Petru Niculică, Câteva remarci privind primele 

descoperiri arheologice preistorice din Bucovina (secolul al XIX-iea), în Crezul istoriei. ln honorem 
prof univ. Dr. Mihai lacobescu la 75 de ani, coord. Ştefan Purici şi Dumitru Vitcu, laşi, Editura 
Junimea, 2013, p. 494. 

12 ***, Vermischtes, în „Jahrbuch des Bukowiner Landes-Museums", VI, 1898, p. 116. 

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



524 Monica Dejan 4 

profesorul Kozak este numit custode pentru secţiunea istoric-arheologică, iar 
pictorul Eugen Maximovici, custode al secţiunii de artă bisericească. Muzeul 
bisericesc deţinea un număr impresionant de documente medievale moldoveneşti, 
icoane, textile liturgice, tipărituri religioase, despre a căror soartă astăzi se cunoaşte 
foarte puţin 13

• 

Statutul Muzeului Bucovinei prevedea ca principal scop: „promovarea şi 

aprofundarea istoriei ţării sub raport arheologic, general-istoric, al istoriei artelor, 
etnografic şi al ştiinţelor naturale", dar şi mijloacele prin care scopul principal 
trebuia atins: „iniţierea şi promovarea cercetărilor în ducatul Bucovinei, înjghebarea 
unei colecţii accesibile tuturor, organizarea de expoziţii şi conferinţe, răspândirea 
rezultatelor cercetărilor sub formă de comunicări şi articole". În anul 1893, muzeul 
proaspăt înfiinţat va primi două donaţii: Societatea Arheologică Română dăruieşte 
muzeului întreaga sa colecţie de 450 de obiecte şi 300 de monede, iar Universitatea 
din Cernăuţi cedează, la rândul său, 94 de obiecte la care se adaugă, ulterior, câteva 
sute de monede 14

• Societatea Arheologică Română face donaţia amintită cinstind 
numele căpitanului von Gutter, având în vedere că era deţinătoarea unui mari părţi 
a colecţiei adunate de promotorul Societăţii Muzeului din Siret, înfiinţată tocmai cu 
scopul de a aduna obiecte pentru muzeul provinciei, împlinindu-şi menirea pentru 
care apăruse 15

• 

Cu ajutorul donaţiilor membrilor Societăţii Muzeului Industrial, a fost 
cumpărată o casă situată pe strada Mickiewicz nr. 2, dar şi un loc de casă pentru un 
viitor nou sediu, care să fie ridicat tocmai în acest scop 16

• În această clădire se va 
muta şi Muzeul Bucovinei, în anul 1899, după ce, până atunci, fusese găzduit 
gratuit în Palatul Mitropolitan17

• Colecţia creştea datorită pieselor descoperite la 
Cetatea de Scaun a Sucevei, unde începuseră lucrările de degajare a ruinelor, dar şi 
datorită cercetărilor întreprinse pe teritoriul Bucovinei. În plus, muzeul avea un 
caracter polivalent, găzduind, pe lângă piese aparţinând domeniului larg al istoriei, 
şi obiecte etnografice şi de ştiinţe ale naturii, plus o bibliotecă destul de vastă. La 
începutul secolului al XX-lea, muzeul adăpostea 5 383 de obiecte, la care se 
adăugau 3 360 de monede şi bancnote 18

• 

Înainte de Primul Război Mondial, Societatea număra 128 de membri, printre 
care se regăseau personalităţi ale vieţii politice şi culturale (oficiali de stat, notari, 
avocaţi, profesori, preoţi, călugări, consilieri) nu doar din Cernăuţi, ci şi din 

13 Ioan Zugrav, op. cit., în „Anuarul Muzeului Bucovinei", seria 2, 1-2, 1943-1944, p. 279. 
14 T. Sauciuc-Săveanu, Colecţia de manete şi alte obiecte antice a Universităţii „Regele Carol 

al 11-lea" din Cernăuţi. Schiţă istorică şi inventar, în „Codrul Cosminului", X, 1936-1939, 1940, 
p. 124-134. 

15 Bogdan-Petru Niculică, op. cit., Suceava, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare", 2009, p. 31. 
16 Localul nu va mai fi niciodată ridicat, dar Societatea beneficia de pe urma contractelor de 

închiriere a spaţiului situat pe str. Ştefan cel Mare. 
17 I. Andrieşescu, op. cit., în „Cronica Numismatică şi Arheologică", XII, 105, 1936, p. 171-172. 
18 Sechzehnter Rechenschaftsbericht des Bukowiner Landes-Museums in Czernowitz. Vereinsjahr 

1907, în „Jahrbuch des Bukowiner Landes-Museums'', XV, 1907, p. 81. 
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Suceava, Vatra Domei, Rădăuţi şi Siret. De asemenea, mai mulţi membri dintr-o 
familie erau prezenţi în această Societate. Îi amintim pe: Eudoxiu şi Alexandru 
Hurmuzachi, Raimund Kaindl, Constantin Isopescul, Eduard Fischer, Dionisie 
Bejan, Eugen Kozak, Dimitrie Onciul, Vladimir de Repta, Carl Romstorfer cu soţia 
sa, Melania, Al. Tzigara-Samurcaş. Apar ca membri şi persoane juridice, cum ar fi: 
Primăria Cernăuţi, Primăria Suceava, Primăria Rădăuţi, Primăria Câmpulung, 
Gimnaziul din Cernăuţi şi Societatea studenţească „Junimea"19

• Preşedinţii Societăţii 
„Muzeul Bucovinei" erau Rudolf von Meran, preşedintele ţării şi Vladimir de 
Repta, Mitropolitul Bucovinei şi al Dalmaţiei. 

Apărută că o soră mai mică a Societăţii cemăuţene, „Societatea Muzeului" 
din Suceava a fost o iniţiativă locală, cu sugestie de la centru. Începerea lucrărilor 
de degajare a ruinelor Cetăţii de Scaun, sub conducerea arhitectului Romstorfer, a 
avut drept consecinţă descoperirea unei mari cantităţi de obiecte medievale. Iniţial, 
se dorea transportarea acestora la Cernăuţi şi a piesele mai importante, la Viena, 
dar cantitatea neaşteptat de mare a vestigiilor a făcut obligatorie depozitarea lor 
într-un loc sigur20

. Unul dintre entuziaştii care a stat alături de conducătorul acestor 
lucrări este A. Daschievici, viitor casier al Societăţii „Muzeul", realizatorul unui 
prim inventar al descoperirilor, publicat în „Anuarul Liceului Greco-oriental din 
Suceava" pe anul 1898/1899: „Prin aceste dezgropări s-a constatat spre marea 
bucurie a tuturor care au interes pentru timpurile trecute, că sub năruituri şi sub 
moloz s-a conservat o parte mai mare din cetate, decât s-a presupus. Şi obiecte 
foarte numeroase s-au aflat dintre ele cărămizi cu inscripţii ingravate, oale de sobe 
cu ornamente, hârburi de sticlă şi de lut, pipe, cuţite, ciocane, rămăşiţe de arme, 
ghiulele de piatră şi de fier de mărime foarte felurită, lemn carbonizat, scări de la 
tarniţe, vârfuri de la suliţe şi de la săgeţi, cercei, inele. Deosebit de mare este 
numărul monedelor aflate, care-s de provenienţă variată, s-au aflat monede 
moldoveneşti, turceşti, polone, ungureşti şi mai ales multe monede suedeze"21

• 

Pentru a împiedica dispersarea materialelor descoperite la Suceava în 
muzeele din imperiu sau mutarea lor la Muzeul regional de la Cernăuţi, recent 
înfiinţat, la propunerea profesorului Josef Fleişer s-a solicitat autorităţilor 

înfiinţarea unui muzeu local, ca sucursală a celui de la Cemăuţi22 . Legătura cu 
muzeul de la Cernăuţi se realiza şi prin faptul că unii dintre membrii conducerii 
muzeului din Suceava făceau parte şi din Societatea Muzeului din Cernăuţi, cum ar 
fi Josef Fleişer, dr. A. Daschievici sau Varteres de PruncuI23

. La 7 noiembrie 1899, 
Dieta Bucovinei aprobă statutele Societăţii „Muzeul", a cărui rol declarat era acela 

19 Mitglieder-Verzeichnis, în „Jahrbuch des Bukowiner Landes-Museums'', XIX, 1911, p. 77-79. 
20 Monica Dejan, Muzeul din Suceava. 11 O ani în documente şi amintiri, Suceava, f. e„ 201 O, p. 8. 
21 Dr. A. Daszkewicz, Ceva din trecutul oraşului Suceava, în „Jahres-Bericht des gr.-or. Ober

Gymnasiums in Suczawa 1898/1899", Suceava, 1899, p. 14. 
22 Emil Ioan Emandi, Muzeul de lstorie din Suceava, Suceava, 1986, p. 33. 
23 *** Mitglieder-Verzeichnis, în „Jahrbuch und Rechenschaftsbericht des Bukowiner Landes

Museums 15. Jahrgang 1907'', Cernăuţi, 1908, p. 84-86. 
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de a servi la cunoaşterea ţării din punct de vedere arheologic, istoric, artistic, 
etnografic şi de ştiinţele naturii24

. 

Prezidată de Franz von Des Loges, la acea dată primar al oraşului Suceava, în 
ziua de 4 ianuarie 1900 este convocată o adunare de constituire a Societăţii 

„Muzeul"25
• Imediat după constituirea Societăţii, începând cu 6 ianuarie 1900, 

membrii încep să cotizeze cu sume cuprinse între 2 şi 20 de coroane, remarcându-se 
între susţinători Carl Romstorfer, cu suma de 25 de coroane26

. 

Conform primului raport financiar pe anul 1900/1901, se poate constata că 
instituţia a supravieţuit, în principal, din contribuţiile membrilor Societăţii, dar şi 
din subvenţii date de Primărie şi Dieta Bucovinei27

. O mică subvenţie, de 200 de 
coroane este oferită muzeului de către autorităţile statului austro-ungar28

, o sumă 
modică, având în vedere că era depăşită de contribuţiile membrilor Societăţii. Ca o 
comparaţie, Muzeul Bucovinei din Cernăuţi primea o subvenţie de 2 OOO de 
coroane, la care se mai adăugau şi alte donaţii mai puţin consistente, dar 
importante, cum era cea a Casei de Economii29

• 

Precizăm faptul că toate aceste societăţi muzeale au funcţionat ca 
întreprinderi particulare. Cu toate că primeau subvenţii din partea statului, cele mai 
importante fonduri erau cele strânse din cotizaţiile membrilor şi din donaţii 

particulare. Această situaţie s-a menţinut şi după anul 1918. 
Reîntoarcerea nordului Moldovei în graniţele româneşti nu a reprezentat o 

schimbare de atitudine sau de organizare în cadrul Muzeului Bucovinei din 
Cernăuţi. Condiţiile erau grele, resimţite mai ales prin lipsa banilor, dar şi a 
personalului adecvat, angajat să păstreze colecţiile foarte variate ale instituţiei. Un 
prim raport, realizat pentru anii 1922-1930, constată decesul directorului muzeului, 
profesorul universitar Oreste Luţia, în locul lui fiind ales provizoriu A. Procopovici. 
Autorităţile nu s-au arătat sensibilizate de problemele unei instituţii de cultură, 
impunând taxe pe veniturile clădirii şi parcelei din strada Ştefan cel Mare, pe care 
le avea muzeul, „pentru care impunere s-a luat întreaga avere a muzeului, adică şi 
valoarea colecţiunilor. În privinţele aceste, mai ales în cea din urmă, s-au făcut de 
mai multe ori intervenţii, apeluri, recursuri, reclamaţii şi cereri către instanţele 
competente, însă fără nici un succes"30

• Din nou, membrii societăţii sunt cei care 

24 Alfred von Peyersfeld, Das stădtische Museum in Suczawa, Cernăuţi, 1912, p. 4. 
25 Cartea Protocoalelor şedinţelor Societăţii „ Museul '', Colecţia Memoriale, Muzeul Bucovinei, 

Suceava, nr. inv. 3 080, Monica Dejan, op. cit., p. 74--88. 
26 Ibidem, p. 14. 
27 Alfred von Peyersfeld, op. cit.; Alexandrina Ignat, Muzeul din Suceava - opt decenii de 

activitate, în „«Suceava». Anuarul Muzeului Judeţean", IV, 1977, p. 291. 
28 În colecţia Muzeului Bucovinei Suceava se păstrează o chitanţă plătită în numele Dietei 

Bucovinei, a subvenţiei aferente anilor 1909-1910, Colecţia Memoriale, MB Suceava, nr. inv. 3 031. 
Vezi şi: Alfred von Peyersfeld, op. cit.; Monica Dejan, op. cit., p. 91. 

29 Sechzehnter Rechenschafisbericht des Bukowinerlandes-Museums in Czernowitz. Vereinsjahr 
1907, în „Jahrbuch und Rechenschaftsbericht des Bukowiner Landes-Museums", XV, 1907, p. 79. 

30 Direcţia Judeţeană Suceava a Arhivelor Naţionale (DJSAN), Fond personal Nicolai 
Grămadă, B 111896-1939, f. 34. 
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reuşesc să asigure, prin donaţii, activitatea societăţii; îl remarcăm pe Ion Nistor, cu 
o donaţie importantă de 14 OOO de lei. Colecţiile muzeului sunt cunoscute, 
vizitatori sunt destul de numeroşi, mai ales cei interesaţi de descoperirile făcute la 
Şipeniţ31 . 

În anul 1930, societatea număra 50 de membri contribuabili, atât persoane 
fizice, cât şi persoane juridice. Dintre vechii membri îi remarcăm pe Eugen Kozak 
şi pe Teofil Sauciuc-Săveanu, ambii profesori la Universitatea din Cernăuţi32 • Deşi 
s-ar putea crede, având în vedere remarcabila personalitate şi importanţa sa 
în cultura Bucovinei, în imposibilitatea înlocuirii lui Carl Romstorfer, totuşi 

Ion Nistor, care primeşte calitatea de preşedinte la 4 octombrie 1930, a reuşit să 
reprezinte interesele Muzeului Bucovinei din calitatea sa de Rector al Universităţii 
din Cernăuţi, de ministru în numeroase guverne din perioada interbelică, dar şi de 
istoric profund implicat în istoria locurilor natale33

• Deja în 1934 remarcăm 
subvenţii din partea instituţiilor centrale şi locale pentru muzeu, atât de la 
Ministerul de Finanţe, cât şi de la autorităţile locale, Primăria şi Prefectura 
Cernăuţi. Neobosiţi, membrii societăţii continuă să adune obiecte: „în cursul verii 
trecute, secretarul general al muzeului [Nicolai Grămadă] a efectuat în mai multe 
sate din judeţul Suceava o campanie de explorare de obiecte muzeografice, 
dobândind pe seama colecţiilor noastre obiecte de mare valoare"34

• 

După ce o perioadă îndelungată Muzeul Bucovinei şi Muzeul Industrial din 
Cernăuţi şi-au păstrat individualitatea, la 1 O aprilie 1932, într-o şedinţă comună, la 
care au fost prezenţi C. Ţopa (din partea Muzeului Industrial) şi N. Grămadă 
(din partea Muzeului Bucovinei), se hotărăşte fuzionarea celor două instituţii, 

urmând ca, în curând, să fie redactat şi noul statut35
• Perfectarea documentaţiei şi 

diverse detalii juridice au făcut ca evenimentul să se întâmple abia peste câtiva ani. 
În anul 1935, după o temeinică reorganizare şi lucrări de renovare,' Muzeul 

Bucovinei este unit cu Muzeul Industrial - o instituţie cu specific tehnic şi având 
aceeaşi vârstă cu acesta-, căpătând un nou nume: Muzeul „Carol al II-lea"36

. Prin 
noul statut se prevedea existenţa a două secţiuni în cadrul muzeului: secţia istorico
culturală şi secţia meseriilor, fiecare condusă de către un comitet format din 
12 membri, reprezentând cele mai importante personalităţi ale domeniului respectiv37

• 

Pentru aranjarea colecţiilor, pe baza unui concurs, este angajat ca „asistent" 

31 Ibidem. 
32 Ibidem, f. 31. 
33 Printr-o scrisoare trimisă la 15 ianuarie 1935, Nicolai Grămadă îl roagă pe Ion Nistor, în 

calitatea sa de ministru şi de preşedinte al Societăţii Muzeului Bucovinei, să intervină pe lângă 
ministrul de finanţe, pentru plata subvenţiei. Două săptămâni mai târziu, acelaşi Grămadă îi 
mulţumeşte lui Nistor pentru intervenţia la ministrul Finanţelor, în urma căreia subvenţia a fost 
primită, ibidem, f. 50 şi 54. 

f. 12. 

34 Ibidem, f. 48. 
35 Procese verbale ale comitetului executiv. Muzeul Industrial Cernăuţi, ibidem, B 5/1930--1935, 

36 Ibidem, B 1/1896--1939, f. 77. 
371bidem, f. 97-103. 
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Valdemar Clain38
, cu un salariu de 2 400 lei. Principalele atribuţii ale asistentului 

erau: „inventarierea tuturor obiectelor, începând mai întâi cu colecţia numismatică, 
apoi biblioteca şi aşa mai departe"39

• 

Cu ocazia celui de-al treilea Congres de arheologie şi numismatică, ţinut la 
Cernăuţi, la muzeu a fost organizată o expoziţie de arheologie, numismatică şi 

medalistică; ulterior, cei prezenţi la congres au fost în excursie documentară la 
Şipeniţ şi Ţeţina40 • 

De-a lungul timpului, numeroşi arheologi, etnografi şi naturalişti, alături de 
un public numeros au trecut pragul muzeului din Cernăuţi, dar cea mai impresio
nantă vizită rămâne cea din 1937, a lui Gustav Adolf, la acea dată, principe 
moştenitor al Suediei, arheolog, pentru care „s-a pre~ătit o vitrină cu monede 
suedeze bătute în timpul său (!) la cetatea Sucevii". In sălile muzeului, prinţul 
moştenitor al Suediei a fost ghidat de către Ion Nistor, Teofil Sauciuc-Săveanu şi 
Iosif Vihovici. Raportul întocmit de către Nicolai Grămadă enumeră şi activităţile 
curente desfăşurate în cadrul c?lecţiilor: „inventarierea monedelor şi medaliilor s-a 
zăbovit ceva în ultimul timp. Inainte de toate în urma pregătirii şi aranjării noi a 
medaliilor şi manetelor în aşteptarea vizitării muzeului prin A.S.R. Principele 
Moştenitor al Suediei. În scopul acesta domnul asistent V. Clain a jertfit şi două 
nopţi. Apoi fiind mai multe medalii şi manete ruginite, trebuie să fie mai întâi 
curăţite, procedură care cere mare răbdare şi mult timp"41

• La încheierea 
inventarierii, muzeul avea aproximativ 3 200 de monede şi peste 300 de medalii42

• 

Colecţiile sunt îmbogăţite permanent prin achiziţii şi donaţii, dar şi prin cercetări 
cum sunt cele făcute de C. Ambrojevici la Zamostie, jud. Storojineţ43 . 

În anul 1936, Ion Nistor este ales din nou preşedinte al curatoriului muzeului 
pentru încă cinci ani, iar preşedinţi ai celor două secţiuni, Teofil Sauciuc-Săveanu, 
pentru secţiunea istorico-culturală, şi Iosif Vihovici, pentru cea a meseriilor44

• Deşi 
imaginea exterioară a unui muzeu este statică, activităţile care se desfăşoară în 
interior sunt numeroase şi variate: se realizează expoziţii, se fac inventarieri, 
schimburi cu alte instituţii de profil şi numeroase reamenajări, care să se încadreze 
în evoluţia ştiinţei, dar şi în gustul şi înţelegerea contemporanilor: „să se mute toate 
obiectele preistorice, mai ales cele de la Şipeniţ din sălile unde se află în prezent, 

38 Valdemar Clain (Vladimir Clain-Stefanelli, 1914--1982) a fost asistentul lui Teofil Sauciuc
Săveanu; ulterior, pleacă la Roma, apoi la Berlin. După cel de-al Doilea Război Mondial, se stabileşte 
în Statele Unite ale Americii, unde a fost unul dintre cei mai importanţi numismaţi, alături de soţia sa, 
Elvira-Eliza Clain-Stefanelli (născută Olinescu). Vezi: E. Satco, Enciclopedia Bucovinei, voi. I, laşi, 
Editura Princeps Edit, 2004, p. 216. 

39 Procese-verbale ale Delegaţiei permanente a Muzeului Regele Carol li din Cernăuţi 
începând de la 14 decembrie 1936, ibidem, B 5/1930-1935, f. 14. 

40 N. Grămadă, lnformaţiuni, în „Codrul Cosminului", IX, 1935, p. 333-334. 
41 DJSAN, Fond Nicolai Grămadă, B 1/1896-1939, f. 119. 
42 Ibidem, f. 130. 
43 ***Raport asupra activităţii Muzeului pentru epoca de la 1 ianuarie 1936 până la 

31martie1937, Cernăuţi, 1937, p. 7. 
44 DJSAN, Fond Nicolai Grămadă, B 1/1896-1939, f. 124. 
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etajul I, la parter sau într-o singură sală de la etajul I... apoi se hotărăşte, la 
propunerea domnului ministru Dr. Ion Nistor, îndepărtarea crocodilului şi a altor 
obiecte străine, care se află de prezent între piesele ştiinţelor naturale de origine din 
regiunea noastră"45 . Faptul că muzeul nu avea angajaţi permanenţi făcea orice 
activitate dificilă, trebuind plătită altor persoane să o realizeze, de unde veşnicele 
solicitări de subvenţii, „sponsorizări" cum s-ar putea numi astăzi, la numeroasele 
bănci din oraş, la autorităţile locale şi centrale, la care se adaugă cotizaţiile 

membrilor şi donaţiile în bani şi obiecte, pe care aceştia le fac în nume personal. 
Un venit important era reprezentat de chiriile obţinute pe sălile libere din localul de 
pe strada Mickiewicz nr. 2, unde se găsea sediul instituţiei, dar şi din Jocul viran, 
proprietate a muzeului, cumpărat din cotizaţiile membrilor la sfârşitul secolului 
al XIX-iea, pentru ridicarea unei clădiri noi. Totuşi, aceste venituri produceau 
numeroase probleme, chiriaşii nu îşi plăteau chiria la timp şi solicitau apoi 
micşorarea acesteia. 

Un moment de maximă importanţă în istoria muzeului este reprezentat de 
şedinţa din data de 8 iunie 1940, când directorul V. Stupnicki le aduce la cunoştinţă 
celor prezenţi (I. Vihovici, D. Marmeliuc, E. Chindriş) organizarea operaţiunilor de 
evacuare a unei părţi a patrimoniului muzeului, stabilindu-se care sunt priorităţile 
în acest sens. Faptul că deja avusese loc la Prefectură o şedinţă privitor la evacuare, 
menţionată în procesul-verbal, dovedeşte cunoaşterea, măcar în parte, a unei 
situaţii de conflict iminent46 şi a ultimatumului sovietic, care se va petrece trei 
săptămâni mai târziu. Puşi într-o situaţie dramatică, de a alege ceea ce putea fi 
evacuat şi transportat, membrii Delegaţiei permanente hotărăsc împachetarea: 
„fosilele de mamut şi rinocer, colecţia Şipeniţ ... colecţiile din epoca preromană, 
cea din epoca voievodală aduse din cetatea Sucevei, toate tablourile care se află pe 
pereţii sălilor muzeului ... colecţiile de arme rare ... din secţia etnografică costumele 
naţionale, toate piesele din sectorul numismaticii ... Din sala bibliotecii, documente 
şi cărţi rare şi vechi sau cărţi foarte importante (un număr foarte redus)"47

. Trebuie 
să precizăm faptul că cea mare parte din piesele propuse pentru evacuare nu au mai 
plecat din Cernăuţi, autorităţile având alte priorităţi, dar şi mijloace foarte 
limitate48

• O dovadă a faptului că cea mai mare parte a pieselor propuse pentru 
evacuare nu au plecat din Cernăuţi este tocmai descrierea care se face expoziţiei 
permanente existentă în anul 1943, obiectele respective fiind reaşezate în săli49 . 

Reîntoarcerea autorităţilor române în Cernăuţiul părăsit pentru scurtă vreme 
de sovietici, a fost un moment de grea încercare pentru noul director al Muzeului 

45 Procese-verbale ale Delegaţiei permanente a Muzeului „Regele Carol !/" din Cernăuţi 
începând de la 14decembrie1936, ibidem, B 5/1930-1935, f. 18. 

46 Mihai-Aurelian Căruntu, Bucovina în al Doilea Război Mondial, laşi, Editura Junimea, 
2004, p. 62-63. 

47 Procese-verbale ale Delegaţiei permanente a Muzeului Regele Carol li din Cernăuţi, 
începând de la 14 decembrie 1936, DJAN, Fond Nicolai Grămadă, B 5/1930-1935, f. 25. 

48 Mihai-Aurelian Căruntu, op. cit., p. 125. 
49 Cronică, în „Anuarul Muzeului Bucovinei", 1-2, 1943-1944, seria 2, 1944, p. 293-295. 
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Regional (noua denumire a acestuia). Nicolai Grămadă este numit director în 
muzeul devastat, la 14 august 1941, şi va face cercetări atente ca să poată 

reconstitui colecţiile dispersate sau chiar distruse de armata rusă, deşi fără prea 
mare succes50

• La dispariţia tuturor obiectelor din metale preţioase s-au adăugat şi 
distrugerile suferite de celelalte secţiuni ale muzeului: etnografică, a meseriilor şi 
ştiinţelor naturii51

• Faptul că ruşii încercaseră să dea o nouă destinaţie diverselor 
imobile din Cernăuţi, a dus şi la amestecarea colecţiilor muzeografice pe care le 
aveau unele din instituţiile adăpostite în oraş, situaţie care nu a mai fost, în fapt, 
remediată niciodată: „în urma amestecului lucrurilor muzeului cu cele ale 
Mitropoliei s-au făcut multe încurcături ... Este nevoie deci de o revizuire serioasă 
pe bază de inventar pentru ca să se stabilească proprietatea adevărată a fiecăruia"52 • 

Se produce şi o nouă reorganizare a instituţiei, care primeşte un nou nume -
Muzeul Bucovinei53

. Având în vedere că universitatea din oraş era momentan 
închisă, iar numeroşi membri ai ei se găseau în comitetul secţiunii istorico
culturale, în şedinţa de comitet de la 12 noiembrie 1942, se hotărăşte că respectivii 
membri să fie înlocuiţi de către profesorii de la Facultatea de Teologie, care aveau 
specialităţi similare, iar locul rectorului de membru în comitet, va fi preluat de 
către decanul Facultăţii de Teologie54

• Rectorul Universităţii, în persoana lui Ion 
Nistor, se găsea în imposibilitatea de a-şi exercita funcţia, fiind la Bucureşti, unde 
petrecea cea mai mare parte din timp, după cum îi scrie profesorului Grămadă, ca 
răspuns la scrisoarea acestuia, prin care îl anunţa că a fost reales în funcţia de 
preşedinte al Muzeului Bucovinei55

• 

Îndepărtarea frontului spre est a făcut ca viaţa românilor să reintre într-o 
anumită normalitate: se organizează excursii, elevii vin să petreacă momente 
instructive la muzeu. În adresa trimisă în septembrie 1942, de către Dem. P. 
Toader, directorul Liceului Comercial „Nicolae Bălcescu" din Bucureşti, i se 
mulţumeşte lui Nicolai Grămadă pentru „bunăvoinţa ce le-aţi arătat-o şi pentru 
explicaţiile date elevilor"56

. Se încearcă refacerea expoziţiei, se caută soluţii pentru 

50 ,,Au dispărut o mulţime de monede de valoare: 134 monede romane, 2 greceşti, 2 macedonene, 
2 barbare, apoi un însemnat număr de monede moldoveneşti ... De asemenea, a dispărut tezaurul 
monetar aflat de D-l Dr. T. Balan la Lehăceni, în jud. Cernăuţi, în 1939, şi dăruit Muzeului, apoi mai 
multe sute de monede din epoca nouă, din diferite state. S-a pierdut tezaurul de aur de la Mărăţei, au 
dispărut toate obiectele de aur şi de argint, precum şi diferite obiecte din secţia arheologică". Ibidem, 
p. 292. 

51 Mihai-Aurelian Căruntu, op. cit, p. 369. 
52 Adresă de răspuns, datată 16 ianuarie 1943, înaintată de Mitropolia Bucovinei prin consilier 

preot I. Pascu, în legătură cu solicitarea Muzeului Bucovinei de a i se înapoia patrimoniul adăpostit în 
localul Mitropoliei, DJSAN, Fond personal Nicolai Grămadă, B 3, f. 67. 

53 Conform hotărârii Comitetului Permanent din data de 12 octombrie 1942. Vezi: Procesele
verbale ale Delegaţiei permanente a Muzeului Regele Carol li din Cernăuţi, începând de la 
14 decembrie 1936, ibidem, B 5/1930-1935, f. 28. 

54 Ibidem, B 3/1945-1948, f. 53. 
55 Scrisoare adresată de către Ion Nistor lui Nicolai Grămadă, Bucureşti, 22 noiembrie 1942, 

Ibidem, f. 59. 
56 Ibidem, f. 39. 
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reorganizarea sălilor muzeului, prin deschiderea unei expoziţii dedicată Bucovinei, 
dar planurile nu s-au mai concretizat57

• 

În această epocă, sfidând greutăţile războiului, instituţia reuşeşte să achiziţio
neze colecţia de arheologie preistorică C. Ambrojevici, dar şi să editeze singurul 
„Anuar al Muzeului Bucovinei" din Cernăuţi din perioada românească, după o 
întrerupere de aproape 30 de ani, de la ultimul număr apărut sub stăpânirea 

austriacă58 • 
Scurta revenire românească era pe cale să se încheie, erau necesare noi 

evacuări, astfel că directorul muzeului se ocupă de un nou refugiu, chiar la sfârşitul 
anului 1943, tocmai la Râmnicu Vâlcea. Destinaţia îndepărtată de Cernăuţi 

dovedeşte spaima de a nu şti unde se vor opri ruşii cu noua ocupaţie. Evacuarea 
unui patrimoniu incert astăzi, în lipsa oricăror inventare, pierdute încă din 194059

, 

s-a produs în prima jumătate a anului 1944, situaţia fiind cunoscută de autorităţile 
sovietice, care cer cu insistenţă predarea lui. Nicolai Grămadă refuză predarea, 
explicând în numeroase adrese, printre care şi cea către Prefectura Judeţului 
Vâlcea, datată 21 octombrie 1944: „Muzeul Bucovinei, muzeu al întregii provincii 
Bucovina, e o societate culturală particulară, ai cărei membri, proprietari ai averii 
muzeului, s-au evacuat toţi de bunăvoie în România. Partea cea mai mare a averii 
muzeului a rămas în Cernăuţi. Am evacuat la Râmnicu-Vâlcea o parte mică din 
obiectele referitoare la istoria Bucovinei de Sud şi a Moldovei"60

. Pe o nouă adresă 
din 7 noiembrie 1944, trimisă de aceeaşi Prefectură Vâlcea, directorul Nicolai 
Grămadă scrie: „nu vom restitui"61

• 

După numeroase intervenţii la forurile locale, dar şi la cele centrale, cu 
privire la rezolvarea situaţiei Muzeului Bucovinei stabilit la Suceava, în urma 
adresei cu nr. 7609/947 din 3 mai 1947, primită de la Ministerul Artelor, Direcţia 
Artelor, directorului Nicolai Grămadă i se comunică hotărârea Consiliului Superior 
al Muzeelor: „Muzeul Bucovinei să se contopească cu Muzeul oraşului Suceava 
sub denumirea de Muzeul Regional al Bucovinei. În ce priveşte localul, Muzeul 
Regional al Bucovinei urmează să fie adăpostit în întregime în Casa Naţională din 
localitate, clădire mare din care în momentul de faţă numai 2 încăperi sunt 
destinate muzeului oraşului, iar partea cea mai mare este ocupată de Jandarmerie şi 
Federala Locală"62 • Profesorul Grămadă a fost, în acest fel, ultimul director al 
Muzeului Bucovinei din Cernăuţi şi primul director al Muzeului Bucovinei cu 
sediul în Suceava. 

57 Monica Dejan, op. cit., p. 32-33. 
58 „Anuarul Muzeului Bucovinei", seria 2, 1-11, 1943-1944, Cernăuţi, 1944. 
59 Într-o notă de mână, redactată de către Nicolai Grămadă şi datată laşi, 2 august 1956, el 

expune pe scurt numeroasele presiuni pe care a trebuit să le suporte din partea autorităţilor române 
care cereau, cu insistenţă, ca patrimoniul muzeului cernăuţean să fie predat autorităţilor sovietice. 
DJSAN, Fond personal Nicolai Grămadă, B 3/1945-1948, f. 114. 

60 Ibidem, f. 112. 
61 Ibidem, f. 113. 
62 Ibidem, f. 75. 
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Muzeul sucevean îşi va schimba din nou numele peste trei ani, când devine 
Muzeul Raional, apoi Muzeul Regional Suceava. După noua împărţire administra
tivă a României, în anul 1968, instituţia va căpăta denumirea de Muzeul Judeţean 
Suceava, pe care o va păstra întreaga perioadă comunistă63 • În anul 1990, se revine 
la vechea denumire de Muzeul Bucovinei, care se păstrează şi astăzi. 

După cum se poate observa, instituţia muzeală suceveană este moştenitoare 
directă a instituţiei din Cernăuţi, atât prin tradiţiile muzeografice, cât şi prin actele 
legale emise de autorităţile române în acest sens. 

63 Pentru activitatea instituţiei în această epocă, vezi: Alexandrina Ignat, op. cit., p. 293-299; 
Monica Dejan, op. cit., p. 34-55. 
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FOLCLOR, ETNOGRAFIE, ARHITECTURĂ 

VALORIFICAREA CULTURII POPULARE 
DIN BUCOVINA. PERSONALITĂŢI. 

DIMITRIE DAN (IV) 

ELENA PASCANIUC 

Verwertung der Volkskultur in der Bukowina. 
Personlichkeiten. Dimitrie Dan (IV) 

(Zusammenfassung) • 

Der Priester und Akademiker Dimitrie Dan ist eine besondere Personlichkeit 
unter den lntelektuellen, die in der zweiten Hălfte des 19. Jahrhunderts der Erforschung 
der Volkskultur, der Geschichte, des rumănischen geistig-religiosen Lebens in seinen 
Bukowiner Koordinaten sich widmeten. Als Verfasser von mehr als 100 veroffentlichten 
Artikeln und Studien, davon einige auch in deutscher und ruthenischer Sprache, als 
Folkloresammler, stăndiger Mitarbeiter der Zeitschrift „Şezătoarea" aus Fălticeni, 
Herausgeber von Dokumenten und historischen Inschriften und mit einem tiefen 
kirchlichen Leben gehort Dimitrie Dan zu den Griindem der Tradition der 
monographischen Studien in der Bukowina. Er selbst schrieb solche monographischen 
Arbeiten iiber die Ortschaften Lujeni, Straja, Putna und iiber die ethnischen 
Gemeinschaften der Bukowina: Armenier, Zigeuner, Lippowaner, Juden. Indem er die 
Folklore in die Beschreibung derer Lebensart miteinbezog, realisierte Dimitrie Dan 
„Studien der geistigen Ethnographie, die den Folklorestudien sehr ăhnlich sind". 

Schliisselworter und -ausdriicke: Bukowina, Volkskultur, monographische 
Studien, Ethnographie, Folklore. 

Dimitrie Dan, preot, membru corespondent al Academiei Române (1904), se 
distinge între intelectualii care, în a doua jumătate a secolului al XIX-iea, s-au 
dedicat cu pasiune cercetării culturii populare, istoriei şi vieţii spiritual-religioase 
în coordonatele lor bucovinene, prin atenţia şi studiile dedicate atât românilor, cât 
şi altor grupuri minoritare din Bucovina austriacă. 

S-a născut în 8 octombrie 1856, în Suceava, fiind singurul copil al familiei lui 
Nicolae (cizmar) şi al Domnicăi Dan. Pe linie maternă, Dimitrie aparţine clasei 
intelectualilor de la sate - bunicul său a fost preot în Straja -, care, în timpurile 
deloc blânde cu fiinţa şi spiritul românesc, au ţinut trează conştiinţa românilor. 

• Traducerea: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu. 

Analele Bucovinei, XXI, 2 (43), p. 533-541, Bucureşti, 2014 
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La Suceava urmează şcoala primară şi studiile gimnaziale (1868-1876). 
În anii de gimnaziu, se înscrie în „Societatea literară a junimii române 

studioase din Suceava'', întemeiată în 1868, la iniţiativa lui Simion Florea Marian 
şi a colegilor lui, Vasile Gr. Pop şi Ilie Pantazi, şi ei elevi ai Obergymnasium-ului 
din Suceava. Societatea literară, care a activat până la Primul Război Mondial, 
„îşi propunea să deştepte în rândul elevilor români interesul pentru cunoaşterea 
trecutului istoric, a limbii şi literaturii naţionale, a bogatei culturi populare şi să-i 
impulsioneze în realizarea unor creaţii literare originale sau a unor culegeri de 
folclor. Meritul lui Simion Florea Marian în organizarea societăţii a fost recunoscut 
prin alegerea lui ca primul ei preşedinte"'. Generaţiile următoare au fost obişnuite, 
astfel, să se ataşeze literaturii populare încă de pe băncile şcolii. 

Despre felul în care societatea şi-a atins scopul, scrie2 şi Dimitrie Dan, 
rememorând momentul care a decis activitatea lui de culegător de folclor. Fiind 
elev în ultimul an (1875/1876) la Gimnaziul cezaro-crăiesc din Suceava şi preşedinte 
al „Societăţii literare a junimii române studioase din Suceava", Dimitrie Dan 
pătrunde în „întreaga şi bogata bibliotecă a Societăţii" şi descoperă ,,nişte 

manuscripte care conţineau colecţiuni de poesii populare". Acestea l-au impulsionat 
să culeagă el însuşi, în timpul vacanţelor, poezii populare pe care, în anii următori, 
a început să le publice în periodice. Primele culegeri Dimitrie Dan le-a trimis 
revistei „«Şezătoarea». Foaia poporului român"3

, care i-a publicat textele folclorice 
sub titlul Doine din Bucovina , semnate Dimitrie Danu, şi Doine şi hore din 
Bucovina5

, sub semnătura Demetrie Danu. 
Absolvă, în 1876, cursurile Obergymnasium-ului sucevean, trece examenul 

de maturitate şi urmează cursurile Facultăţii de Teologie ( 1876-1880) la Universitatea 
cemăuţeană. 

Întreaga activitate clericală a lui Dimitrie Dan, treptele şi rangurile dobândite 
de-a lungul anilor, sunt prezentate succint în studiul Dimitrie Dan - valorificator al 
culturii tradiţionale a românilor din Bucovina, cel mai recent din seria celor dedicate 
de-a lungul timpului omului de cultură bucovinean, publicat6 de Arcadie Moisei şi 
Antonie Moisei în anul 2005. 

Deşi lucrarea lor începe cu o afirmaţie abruptă: „Viaţa şi activitatea etnogra
fului bucovinean Dimitrie Dan ( 1856-1927) sunt puţin cunoscute, atât în 

1 Mircea Fotea, Simeon Florea Marian, folclorist şi etnograf, Bucureşti, Editura Minerva, 
1983, p. 33. 

2 Dimitrie Dan, În amintirea lui S. FI. Marian, în „Junimea literară", Cernăuţi, anul IV, 1907, 
nr.6--7,p. 156--157. 

3 „«Şezătoarea». Foaia poporului român", revistă de literatură şi folclor apărută la Budapesta, 
la I ianuarie 1875. Din 1880 până în 1882 (15 decembrie) s-a mutat la Oradea. Proprietar, redactor 
responsabil şi administrator este Iosif Vulcan. 

4 „«Şezătoarea». Foaia poporului român", anul IV, nr. 3, 15 februarie 1878, p. 22, patru texte. 
5 Idem, anul V, nr. 11, 15 iunie 1879, p. 83-84, şase texte. 
6 Arcadie Moisei, Antonie Moisei, Dimitrie Dan - valorificator al culturii tradiţionale a 

românilor din Bucovina, în „Glasul Bucovinei". Revistă trimestrială de istorie şi cultură, Cernăuţi -
Bucureşti, anul XII, nr. I (45), 2005, p. 23-29. 
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istoriografia română, cât şi în cea ucraineană"7 
- şi nu tocmai adevărată, dacă 

privim cu atenţie bibliografia lucrărilor româneşti dedicate lui Dimitrie Dan, citate, 
de altfel, în parte, la prima notă de subsol a studiului lor şi de autorii cernăuţeni! -, 
Arcadie Moisei şi Antonie Moisei au meritul de a aduce în completarea datelor 
bibliografiei româneşti referitoare la D. Dan, informaţiile (acte, documente) de 
arhivă, inedite unele, aflate în fondurile Arhivei de Stat a Regiunii Cernăuţi, 

precum şi de a introduce în circuitul ştiinţific informaţii din cele mai noi articole8 

apărute la Cernăuţi (în 2000 şi 2004), la Odesa (2002) şi la Vijniţa (2004), care fac 
referire la preotul şi omul de cultură bucovinean. 

Hirotonisit preot în 29 august 1880, Dimitrie Dan a fost numit administrator 
parohial în satul Mahala ( 1880-1881 ); a slujit, vreme de 15 ani, ca preot în două 
parohii ale comunităţii rutene din Bucovina, Jujineţ ( 1881-1890) şi Lujeni 
(1890-1896); a fost mutat apoi, la Straja (1896-1916) şi la Roşa. 

De perioada în care a fost preot în comunităţile rutene - unde, fiind privit cu 
ostilitate de politicienii ruteni şi implicat, pe nedrept, după cum arată documentele 
de arhivă9 , într-un conflict confesional, „mă simţeam străin şi ca exilat în Siberia" -
îşi va aminti cu amărăciune. Drept singur câştig al acelor ani, preotul Dimitrie Dan 
a recunoscut, mai târziu, „o amănunţită cunoştinţă a acelui popor, cu toate datinile 
şi obiceiurile lui şi a limbii slavone, care mi-a fost şi-mi este de mult folos" 10

• 

La scurt timp după mutarea din Lujeni, Consistoriul arhiepiscopal ortodox îi 
conferă gradul de exarh şi brâul roşu pentru servirea credincioasă a bisericii (1897); 
în 1905 e numit vicar-protoiereu la protoieria Vicov; în 1908, ocupă postul de 
protopresviter; în 1919, este ridicat la rangul de stavrofor; din 1920 este consilier 
consistorial, iar în 1923 este numit arhipresviter-mitrofor 11

• 

Activitatea culturală, care a însoţit-o permanent pe cea bisericească, activitatea 
literar-editorială, participarea la viaţa publică cernăuţeană - ca membru al Societăţii 
„Arboroasa", al Societăţii pentru Literatura şi Cultura Română în Bucovina etc., 
implicarea în procesul de alfabetizare a populaţiei rurale din Bucovina, implicarea în 
viaţa ştiinţifică - ca membru al Societăţii Etnografice Austriece din Viena; membru 
al Comisiunii Centrale din Viena pentru cercetarea şi conservarea monumentelor 
artistice; membru corespondent al Academiei Române din 1904, la propunerea lui 
Ion Bianu; membru al Comisiunii Monumentelor Istorice din Bucureşti, îl arată pe 
preotul Dimitrie Dan ca făcând cu adevărat parte dintre cei „care aveau credinţă în 
atotputernicia şi permanenţa culturii" 12

• 

7 Ibidem, p. 23. 
8 Ibidem, p. 28, notele 4, 5 şi 6. 
9 Ibidem, p. 24. 

10 Dimitrie Dan, Rutenii din Bucovina. Schiţă etnografică, Extras din „Analele Academiei 
Române", seria II, tom XXXV, Memoriile Secţiunii Literare, Bucureşti, Librăriile Socec & Comp şi 
C. Sfetea, 1913, p. 2. 

11 Cf. Arcadie Moisei, Antonie Moisei, op. cit., p. 24. 
12 Liviu Papuc, Dimitrie Dan şi G. T. Kirileanu într-o relaţie ştiinţifică inedită, în „Convorbiri 

literare'', laşi, anul CXL, nr. 7, iulie 2006, p. 89. 
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În lucrarea noastră, ne vom referi, în special, la câteva dintre studiile şi articolele 
de etnografie şi culegerile de folclor datorate preotului român Dimitrie Dan, dedicate 
atât românilor, cât şi altor grupuri etnice şi care, caracterizate fiind de „probitate şi 
seriozitate în consemnarea faptelor etnofolclorice întâlnite" 13

, contribuie, de fapt, la 
reliefarea multiculturalităţii Bucovinei dintr-o perspectivă nepărtinitoare. 

Pentru studiile sale monografice, unele chiar subintitulate „schiţă folclorică", 
sau „studiu etnografic şi folcloric'', privind grupuri etnice - Armenii orientali din 
Bucovina, Cernăuţi, 1891, 45 p. (ediţia germană, 1890, 39 p.); Ţiganii din 
Bucovina, Cernăuţi, 1892, 32 p. (ediţia germană, 1893, 42 p.); Lipovenii din 
Bucovina, Cernăuţi, 1894, 43 p. (ediţia germană, 1890, 35 p.); Evreii din Bucovina. 
Studiu istoric, cultural, etnografic şi folcloric, Cernăuţi, Societatea tipografică 
bucovineană, 1899, 37 p.; Rutenii din Bucovina. Schiţă etnografică, extras Bucureşti, 
Librăriile Socec & Comp, 1913, 44 p.; Obiceiuri şi credinţe armene la naştere, 
nuntă şi înmormântare, Cernăuţi, 1904, 20 p. - şi, mai ales, pentru monografiile 14 

dedicate unor localităţi, Dimitrie Dan este amintit printre întemeietorii 15 din 
Bucovina ai acestui instrument ştiinţific important în evoluţia folcloristicii. 
Dimitrie Dan a realizat lucrări descriptive, în care a dorit să cuprindă cât mai multe 
aspecte ale vieţii şi culturii grupurilor etnice din Bucovina, iar integrând folclorul 
în imaginea de ansamblu a naţionalităţilor prezentate, el a realizat ceea ce 
Gheorghe Vrabie a numit „studii de etnografie spirituală, foarte înrudite cu cele de 
folclor" 16

• 

Primele trei studii menţionate mai sus s-au constituit în capitole ale lucrării 
Die Osterreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Bukowina [Monarhia 
austro-ungară în grai şi imagini. Bucovina], Wien, Druck und Verlag der 
kaiserlich-koniglichen Hof-und Staatsdruckerei, 1899, 890 p. Pentru această 

contribuţie, Dimitrie Dan a primit, în 1902, mulţumiri din partea Curţii de la Viena17
• 

Pentru realizarea studiilor sale dedicate minorităţilor, în atenţia cercetătorului 
au stat, în principal: istoria comunităţilor etnice vizate (începând cu împrejurările şi 
timpul în care au imigrat în Moldova şi Bucovina), cultura materială, particulari
tăţile şi tradiţiile religioase, tradiţiile şi obiceiurile laice, credinţele populare. 

13 Iordan Datcu, Dicţionarul etnologilor români, ediţia a Ill-a, revăzută şi mult adăugită, 
Bucureşti, Editura Saeculum I. O., 2006, p. 297. 

14 Dimitrie Dan, Lujenii. Biserica, proprietarii moşiei, satul şi locuitorii lui (schiţă istorică, 
topografică şi etnografică), foileton în „Gazeta Bucovinei", anul Ill, 1893, nr. 45, 46, 48 şi 49; 
Comuna Straja şi locuitorii ei. Studiu istoric, topografic şi folcloric, Cernăuţi, Editura ziarului 
„Patria", I 897, I 12 p.; Mănăstirea şi comuna Putna, Bucureşti, Institutul de Arte Grafice „Carol Gobl", 
1905, 262 p. 

15 Sabina Ispas, Nicoleta Coatu (coord.), Etnologie românească. Folcloristică şi etnomuzicologie. 
II. Metodologie. Arhive. Instrumente de lucru, Partea a 2-a, Bucureşti, Editura Academiei Române, 
2010, p. 188. Vezi şi Vasile I. Schipor, Bucovina istorică. Studii şi documente, cap. Tradiţia studiilor 
monografice în Bucovina, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007, p. 263-268. 

16 Gh. Vrabie, Folcloristica română. Evoluţie, curente, metode, Bucureşti, Editura pentru 
Literatură, 1968, p. 20. 

17 Arcadie Moisei, Antonie Moisei, op. cit., p. 25. 
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Cercetările au fost efectuate pe un areal restrâns la 20 de localităţi, „1 O localităţi 
din partea de nord a Bucovinei (Fântâna Albă, Verencianca, Lujeni, Mahala, 
Nepolocăuţi, Şirăuţii de Jos, Repujinţi, Roşa, Şipinţi şi Jujineţ) şi 1 O din sudul 
Bucovinei (Bilca, Vicovu de Sus, Climăuţi, Mitocul Dragomirnei, Pătrăuţi, Putna, 
Rădăuţi, Straja, Suceava, Suceviţa)" 18 • Mai menţionăm că două studii, Ţiganii din 
Bucovina şi Evreii din Bucovina, au fost tipărite, iniţial, ca foiletoane, primul în 
„Gazeta Bucovinei" (1892), al doilea în ziarul „Deşteptarea" (1898). 

După debutul publicistic din 1878, în revista lui Iosif Vulcan, „«Şezătoarea». 
Foaia poporului român" - după cum am menţionat deja - şi colaborarea episodică 
la revista ,,Aurora Română" din Cernăuţi, în care i se tipăresc Poesii poporale 
adunate din comuna Bilca (nr. 1) şi legenda („tradiţiunea") Zâna lazului (nr. 2) 19

, 

preotul Dimitrie Dan are o colaborare mult mai substanţială la „Gazeta Bucovinei", 
unde publică două studii de etnografie, Ţiganii din Bucovina (1892)20 şi Lujenii. 
Biserica, proprietarii moşiei, satul şi locuitorii lui (schiţă istorică, topografică şi 
etnografică, 1893)21

• Ambele apar în Foiţa „ Gazetei Bucovinei", rubrica rezervată 
în gazetă literaturii. Studiul monografic Lujenii... este dedicat „Eminenţei Sale 
Preasânţitului Archiepiscop şi Mitropolit Dr. Silvestru Morariu". 

În prima parte a studiului dedicat ţiganilor, foarte bogat sub raportul infor
maţiei, beneficiind, la acel moment, de o bibliografie de raftul întâi, sunt consemnate 
şi două legende, care explică numele lor. Prima este construită pe motivul fetei 
frumoase şi al nenorocului, a doua legendă are în centru tema războiului, pornit de la 
o femeie. Pentru frumuseţea lor, chiar repovestite fiind de Dimitrie Dan, le redăm în 
întregime: 

„Originea acestei numiri de «sinte» se păstrează la ţigani în formă de două 
poveşti, al căror conţinut îl vom istorisi pe scurt: 

«Departe de aici, locuia, înainte de vreo câteva mii de ani, într-o ţară unde-i 
veşnic vară, un rege puternic, numit Sin. Acesta voia să-şi ia de soţie numai o 
femeie care să întreacă, prin frumuseţea ei, pe toate femeile din lume, dar nu află o 
astfel de frumuseţe în ţara sa. De aceea, luă el toiagul călătoriei în mână şi ajunse, 
în urmă, după ce cutrieră o lume întreagă, la regele focului, care avea o fiică de o 
frumuseţe nemaipomenită la alte femei. Regele Sin peţi fata şi o luă de soţie, cu 
toate că regele focului îl sfătui şi-l admonestă se fie pe pază, «că această femeie va 
fi nenorocirea lui şi a poporului lui». Doisprezece ani dură căsătoria fericită a 
regelui cu minunat de frumoasa sa soţie, cu care avu doisprezece feciori frumoşi. 
După ce, însă, trecură doisprezece ani, corpul mult frumoasei regine începu să se 

18 Ibidem, p. 25. 
19 În „Aurora Română", anul I, nr. I, august 1881, p. 14-16; nr. 2, septembrie 1881, p. 12-15. 
20 Dimitrie Dan, Ţiganii din Bucovina, foileton în „Gazeta Bucovinei'', anul 11, 1892, nr. 37-38, 

p. 1-2; nr. 39, p. 1-2; nr. 40, p. 1-2; nr. 42, p. 1-3; nr. 43, p. 1-2; nr. 44, p. 1-2; nr. 45, p. 2-3; nr. 46, 
p. 2; nr. 47, p. I; nr. 48-49, p. 1-2. Ulterior, studiul a fost tipărit în seria „Popoarele Bucovinei", 
fascicula 11, Ţiganii din Bucovina, Cernăuţi, 1892. 

21 Dimitrie Dan, Lujenii. Biserica, proprietarii moşiei, satul şi locuitorii lui, foileton în 
„Gazeta Bucovinei'', anul III, 1893, nr. 45, p. 1-2; nr. 46, p. 1-3; nr. 48, p. 1-3; nr. 49, p. 1-2. 
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aprindă ca un foc mare şi să răspândească o căldură că nu putea sta în apropierea ei 
nici un obiect fără ca să se prefacă în scrum. Şi căldura tot creştea, aşa că, la sf'arşitul 
anului, în ţară au fost ars toate scrum şi oamenii s-au fost împrăştiat prin lumea 
întreagă. Nefericitul rege se depărtă cel din urmă, cu cei doisprezece feciori ai săi, 

din ţară şi, fiindcă rămaseră atât de mult în ţară, în nespusa căldură, devenise pieliţa 
corpului lor mai că cu totul neagră, de arşiţă. Ei cutreierară lumea, în lungiş şi-n 
curmeziş, se însurară, avură copii, şi noi, bieţii oameni, ne tragem de la dânşii». 

A doua variantă de poveste ţigănească, care voieşte să explice deducţiunea 
numelui «sinte», zice: «Într-un mare imperiu din răsărit, trăiau Ţiganii, sub regele 
lor, Sin. Acesta avea o fiică şi nu voi s-o dea de soţie regelui Talani, care o cerea, 
din care cauză se începu, între aceşti doi regi, un război, în care căzu regele Sin. 
Oştirile lui bătute se împrăştiară şi o apucară, în cete mai mari şi mai mici, spre 
apus şi începură a se numi, în amintirea nefericitului lor rege, sinte»"22

. 

Ulterior, tot în „Gazeta Bucovinei'', preotul Dimitrie Dan a mai publicat şi o 
mie de Credinţe poporale bucovinene, în 19 foiletoane, în mai multe numere din 
anii 1894 şi 189523

• Credinţele ţin de medicina populară şi de magie („560. Spre a 
fi scutit de gâlci este bine a înghiţi 3 flori de ciuboţica cucului"; „600. Dacă are 
cineva orbalţ, adică dacă îl doare jumătate de cap, apoi se ia peteca cu care s-au 
şters ouăle împestrite pentru Paşti şi se pune la sfinţit alăturea cu copturile şi 

cărnurile Paştilor, ş-apoi se afumă cu păciuşele de in pe partea cea bolnavă a 
capului şi durerea încetează"), de obiceiurile familiale, de meteorologie („59. Dacă 
vara se întâmplă să se formeze adese vârtejuri de aer, apoi se crede că va urma 
secetă"), de vise şi de interpretarea lor („ 116. Dacă visează o copilă zile frumoase 
cu soare, apoi se crede că se va mărita după un holtei, dacă visează ea însă luna, 
apoi se crede că va lua un văduvoi"). Se regăsesc şi credinţe populare despre (şi în) 
acţiunile magice de dragoste, însoţite de un întreg complex de vrăji ale fetelor 
pentru a-şi afla norocul, ursita. Făcute doar în anumite zile de sărbătoare: 

Sf. Andrei, Crăciunul, Anul Nou, pentru a se ghici soarta, pentru ele se foloseau 
anumite obiecte casnice, mâncăruri rituale, animale după comportamentul cărora se 
ghicea ce va fi. Referitor la toate acestea, cercetătorii Arcadie Moisei şi Antonie 
Moisei observă, în urma unei „expediţii etnografice" realizată în 1997, „în satele 
româneşti din Bucovina şi nordul Basarabiei de pe valea Prutului", persistenţa şi 
rezistenţa în timp a acestor practici şi credinţe: „în zilele noastre, fetele din raionul 
Noua Suliţa coc colăcei (Tărăsăuţi), colţunaşi (Forosna, Mahala, Cemauca), 
«balabuşte» (Bălcăuţi, Nesvoia, Draniţa), iar «semnul soartei» e ales de un câine"24

. 

Lectura credinţelor populare culese de Dimitrie Dan trimite la caracterul 
enciclopedic al folclorului, înţeles ca sumă de cunoştinţe care interesează, în primul 

22 Idem, Ţiganii din Bucovina, capitolul I. Numirile ţiganilor, în „Gazeta Bucovinei", anul II, 
nr. 37 şi 38, 14/26 mai 1892, p. 1-3. 

23 Dimitrie Dan, Credinţe poporale bucovinene adunate de ... , în „Gazeta Bucovinei'', anul IV, 
1894, nr. 30, 63, 67, 70, 74, 79, 84, 97, 99, p. 1-2; anul V, 1895, nr. 2, 5, 12, 17, 37, 43, p. 1-2. 

24 Arcadie Moisei, Antonie Moisei, op. cit„ p. 26. 
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rând, pentru funcţia practică în viaţa colectivităţii. Colecţia de credinţe populare 
oferită de Dimitrie Dan ilustrează o categorie folclorică al cărei „caracter enigmatic" 
o face destul de greu de clasificat. Ca norme de conduită sau ca sentinţe, credinţele 
sunt „nişte survivals"25

, păstrătoare ale gândirii populare doar fragmentar, ele 
pierzându-şi sensurile originare. „Se crede că nu e bine a coase afară până ce răchita 
n-a înfrunzit"; „Se crede că cel ce citeşte mâncând, uită toate câte a citit"; „Se crede 
că nu e bine a strica cuibul unui cocostârc, căci [atunci] el aduce foc în clonţ şi 

aprinde casa" etc. - credinţele circulau în satul tradiţional ca fragmente ale unor 
legende superstiţioase din care, în timp, a rămas concluzia: „nu este bine". 

Aceste „mostre de gândire veche" sunt completate, în epocă, de alte aproape 
două mii, trimise de colaboratori din întreg spaţiul românesc şi tipărite în revista 
„Şezătoarea" ( 1892-1904; 1907-1929), la rubrica Credinţi şi superstiţii. 

Dimitrie Dan a fost şi el un asiduu colaborator la revista „Şezătoarea"26, 
publicaţia din Fălticeni, condusă de Artur Gorovei. Mai ales după război, 

contribuţia la prima revistă folclorică din spaţiul românesc a cercetătorilor cu 
pregătire superioară ca Dimitrie Dan, Gheorghe Cardaş, Petru Caraman ş. a., a 
ridicat prestigiul ştiinţific al „Şezătorii". În revista fălticeneană, preotul Dan a 
publicat atât legende etiologice, cât şi legende istorice - o categorie folclorică al 
cărei specific de cronică orală, strict didacticistă, nu prea lasă loc în text fabulaţiei. 
De aceea, legendele bucovinene culese de Dimitrie Dan, despre haiduci 
(Vasile cel Mare sau Pintea) ori domnitori (de preferinţă, Ştefan cel Mare sau 
domnitorul Cuza), mănăstiri şi oraşe, sunt banale sub raportul imaginarului. Mai 
mult, topica şi lexicul popular sunt şi ele destul de des sacrificate. În seria 
postbelică a „Şezătorii", din 1922, mai precis, apare marea colecţie de cântece 
(poezie cântată) a lui D. Dan, care se ridică la câteva sute de piese27

. 

Publicând, în anul 1890, varianta germană a studiului monografic despre 
armenii ortodocşi (greco-orientali) din Bucovina, Dimitrie Dan afirma în Prefaţă: 
,,Între interesantele tipologii de popoare din Bucovina, un loc extrem de important 
îl ocupă armenii greco-orientali. In lucrarea de faţă am intenţionat să adun tot 
materialul istoric privitor la aceştia şi la bisericile lor - ceea ce am şi realizat, dar 
nu fără dificultăţi, deoarece până astăzi, nimeni nu s-a ocupat în mod special de 
istoria acestui tip de popor-, să corectez anumite opinii eronate asupra istoriei şi a 
credinţelor lor, să expun pe înţelesul tuturor tradiţii şi obiceiuri sacre şi profane 
necunoscute, să salvez câteva lucruri din braţele trecutului şi să le păstrez pentru 

25 Petru Ursache, „Şezătoarea" în contextul folcloristicii, Bucureşti, Editura Minerva, p. 134. 
26 Colaborarea începe în 1899; în acest an, D. Dan publică: Legende populare din Bucovina. 

Zidirea mânăstirii Suceviţa, în „Şezătoarea", anul V, nr. 2, ianuarie 1899, voi. V, p. 17-19; Legenda 
vameşului şi Legenda broaştei, idem, nr. 3, februarie 1899, p. 33-37; Legende populare din 
Bucovina. Preminte Solomon şi şerpele, idem, nr. 4, martie 1899, p. 49-51; Sărbătorile săptămânale 
ale românului şi Ţiganul la stână, idem, nr. 5--6, aprilie - mai 1899, p. 79-82; Cârtiţa în credinţa 
poporală română şi De ce baba be numai apă de ploaie, idem, nr. 8-10, iulie - septembrie 1899, 
p. 127-129. Cf. Petru Ursache, op. cit., p. 272-273. 

27 Petru Ursache, op. cit., p. 148-149. 
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generaţiile viitoare"28
. Acestei misiuni, asumate în ciuda „greutăţilor şi piedicilor" 

provocate de depărtarea prea mare de biblioteci, i-a rămas credincios şi în scrierea 
celorlalte lucrări ale sale. 

Din paginile scrise de preotul Dan, se conturează această imagine a 
armeanului bucovinean la sfârşitul secolului al XIX-iea: „Armenii se autonumesc 
«Hai» şi se caracterizează prin trăsăturile mari ale feţei, în general, prin ochii negri, 
mari, strălucitori şi prin părul negru, printr-un ten mai mult palid decât închis[ ... ]. 
Armenii se caracterizează printr-o mare simplitate a vieţii, a locuinţei, a 
îmbrăcămintei şi a mâncărurilor, prin chibzuinţă, pentru că un armean beat ţine de 
rarităţile cele mai mari, prin cumpătare şi castitate; ei preţuiesc ospitalitatea şi au 
un simţ deosebit de pronunţat pentru comerţ, mult umor şi elocvenţă. [ ... ] Casele 
se află, de obicei, în mijlocul curţii, cu un acoperiş ascuţit şi drept şi au un coridor 
de lemn împrejurul casei, după stilul moldovenesc, aproape întotdeauna cu 
verandă, susţinută de stâlpi de lemn sau de piatră, unde, în timpul orelor fierbinţi de 
după-amiază, foarte părosul tată de familie se amuză, scump la vorbă, cu rudele 
sale, cu vecinul sau îl duce timpul într-un vis, după felul curat oriental, 
înveşmântaţi uneori în straie orientale lungi şi cu falduri, fumând din ciubucul din 
lemn de vişin, lung, mirositor, prevăzut cu o imamea de chihlimbar, sorbind cafea 
neagră dintr-o ceaşcă"29 • 

Traiul acesta „nobil", „contractat, totodată, cu cultură" şi întreţinut prin 
„cheltuielile foarte mari" şi oboseala deselor călătorii de afaceri, explică de ce 
„armenii nu sunt mari prieteni ai comuniştilor şi socialiştilor şi năzuiesc să-şi 

păstreze pentru ei toată averea cu greu câştigată"30• 
Dintre obiceiurile lor negustoreşti, Dimitrie Dan observă că cel prin care 

stabileau o relaţie de încredere cu cumpărătorii, a fost însuşit şi de celelalte etnii: 
„Obiceiul cel mai des întâlnit la armeni, cu ocazia încheierii unui negoţ, de a 
strânge mâna cumpărătorului sau vânzătorului, aproape cu de-a sila, şi de a lovi în 
ea, spre a dobândi, cu aceasta, afecţiunea muşteriului, a fost păstrat, până în ziua de 
astăzi, la celelalte popoare şi, mai ales, la românii Bucovinei, în amintirea timpului 
când armenii ţineau în mâinile lor comerţul ţării"31 • 

Dimitrie Dan menţionează şi specificul oriental al bucătăriei armeneşti, în 
care prăjiturile, cozonacul - „Hatlaneichi" („foarte aromat, cu şofran şi miere") 
erau la loc de cinste. Despre îmbrăcămintea orientală purtată de armeni vorbea deja 
la timpul trecut, pentru că „în zilele noastre, cea mai mare parte a armenilor poartă 

28 Dimitrie Dan, Die orientalischen Armenier in der Bukowina, Czemowitz, 1890, p. 3. 
Traducerea fragmentelor citate de noi din lucrare: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu. După varianta 
românească din 1891, o nouă ediţie a lucrării apare în anul 20 I O: Dimitrie Dan, Armenii ortodocşi din 
Bucovina, Bucureşti, Editura Zamca, 2010, 90 p. O recenzie a acesteia, înso\ită de un fişier 

bio-bibliografic publică Vasile I. Schipor, în „Analele Bucovinei", XVIII, 1 (36), ianuarie - iunie 
2011, p. 305-306. 

29 Dimitrie Dan, Die orientalischen Armenier in der Bukowina, p. 35-36. 
30 Ibidem, p. 37. 
31 Ibidem. 
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îmbrăcăminte modernă, europeană"; totuşi, „se găsesc, mai ales la Suceava, şi 

armeni care nu renunţă la costumul oriental, bogat în cute şi lung"32
. În 

completarea datelor etnografice despre armenii din Bucovina, în anul 1904, 
Dimitrie Dan publică Obiceiuri şi credinţe armene la naştere, nuntă şi înmormântare, 
o broşură de 20 de pagini, din care reţinem: un descântec de alungare a diavolului 
din casa unde se naşte un copil, un cântec de leagăn, un descântec de sperietură 
pentru copii; 26 de proverbe, un cântec de nuntă. 

În anul 2012, la Suceava se anunţa apariţia volumului Dimitrie Dan, Etnii 
bucovinene. Armenii, evreii, lipovenii rutenii, ţiganii 33

, care cuprinde toate cele 
cinci studii dedicate de autor minorităţilor etnice din Bucovina, inclusiv broşura din 
1904. De negăsit în librării, el circulă, totuşi, în spaţiul virtual34

. În prefaţa 
volumului, Dimitrie Dan sau biruinţa asupra timpului, semnată de I[on] D[răguşanul], 
apariţia acestei cărţi este motivată prin faptul că: „Broşurile şi fascicolele care 
cuprind «schiţele etnografice» dedicate de Dimitrie Dan unor etnii bucovinene se 
găsesc din ce în ce mai rar, mai degradate de timp sau de oameni şi cu paginile tot 
mai împuţinate. Opera cărturarului sucevean [ ... ] riscă să dispară şi din fondurile 
documentare, după ce a dispărut din memoria bucovineană"35 . 

Deşi nu este o ediţie critică (editorii nici nu şi-au propus acest lucru), în 
continuarea studiului nostru, toate citatele din şi trimiterile la lucrările lui 
Dimitrie Dan le vom face ţinând cont de datele tehnice ale volumului mai sus citat. 

32 Ibidem, p. 38. 
33 Dimitrie Dan, Etnii bucovinene. Armenii, evreii, lipovenii, rutenii, ţiganii, Suceava, Editura 

Muşatinii, 2012, 350 p. (în continuare vom cita Dimitrie Dan, Etnii bucovinene). 
34 Poate fi consultat la adresa: http://www.dragusanul.ro/wp-content/uploads/Etnii_bucovinene.pdf. 
35 I[on] D[răguşanul], Dimitrie Dan sau biruinţa asupra timpului, în voi. Dimitrie Dan, 

Etnii bucovinene, p. 8. 
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ŞTIINŢELE NATURII 

EXPLOATAREA AURULUI ALUVIONAR 
PE BISTRITA AURIE 

' 

OVIDIU BÂTĂ 

Gewinnung von alluvialem Gold an der Goldenen Bistritz 

(Zusammenfassung) • 

Als natives chemisches Element aus der Edelmetallgruppe, tritt das Gold sowohl 
în im primaren, als auch în sekundăren Lagerstătten fluvialer und alluvialer Art auf. In 
Rumănien gab es viele Ansammlungen von alluvialem Gold, besonders auf dem Gebiet 
Siebenbiirgens, die im Laufe der Zeit abgebaut wurden. In der Bukowina waren es 
Goldwăschereien an der Goldenen Bistritz schon im Mittelalter. Die Bistritz, die im 
Rodna-Gebirge, zwischen der Quellenregion und Dornawatra entspringt, erwarb sich 
den Namen der „goldenen" durch ihre Alluvionen und deren Gehalt an Waschgold. Am 
Ende des XIII. Jahrhunderts hat der Arzt und Naturwissenschaftler Balthasar Hacquet 
infolge seiner Reisen durch die Bukowina berichtet, dass die Goldwăschereien an der 
Bistritz im lebhaften Betrieb waren und er hat die Art der Goldgewinnung detailliert 
erklărt. Die Goldwăschereien hăuften sich auf eine Lănge von 36 Kilometer an, den 
breiten Dilluvialterassen der Goldenen Bistritz entlang, zwischen Kirlibaba und 
Dornawatra. Die Gewinnung des alluvialen Goldes war die Beschăftigung einiger 
Bewohner aus Kirlibaba und Jakobeny, hauptsăchlich Zigeuner und Hirten. Mit dem 
Geld, das sie nach dem Goldverkauf bekamen, bezahlten sie die Steuern. Die 
Goldwăschereien bestanden bis zur zweiten Hălfte des XIX. Jahrhunderts fort. Die 
ganze Tătigkeit wurde dann ungiinstig, weil die Arbeit sehr zeitaufwendig und der 
Gewinn sehr bescheiden war. Folglich hat man darauf verzichtet. Die bis 1854 
ausgebeuteten Goldlagerstătten wurden ganz verlassen. Heutzutage beabsichtigt man, 
die Tradition der Goldsuche in den Sandablagerungen der Goldenen Bistritz 
wiederaufzunehmen, und zwar in der Gemeinde Ciocăneşti, die im Bistritz-Tal liegt. 
Diese Goldsuche wird im sogenannten „Nationalfestival der Forelle" - das jedes Jahr 
im Sommer stattfindet - als Sonderereignis miteinbezogen. 

Schiiisselwiirter und -ausdriicke: Bukowina, Rodna-Gebirge, Bistritz, Goldene 
Bistritz, Kirlibaba, Jakobeny, Gold, alluviales Gold, Goldwăscherei, Zigeuner, Goldschmiede. 

ZĂCĂMINTELE ALUVIONARE DE AUR 

Aurul este un element chimic a cărui abundenţă în crusta terestră este de 
ordinul 0,004 ppm. Deoarece are un caracter siderofil, în ansamblul Pământului 

Traducerea: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu. 

Analele Bucovinei, XXI, 2 (43), p. 543-557, Bucureşti, 2014 
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abundenţa sa este mai ridicată, de circa O, 7 ppm. Datorită inerţiei sale chimice -
rezistent la oxigenul atmosferic, insolubil în apă, acizi, hidroxizi -, aurul se 
întâlneşte în primul rând ca aur nativ. 

Element chimic nativ din grupa metalelor preţioase - cu habitus octaedric, 
cubic, dodecaedric; apare ca agregate paralele, dendrite arborescente, filiforme, 
spongioase, pepite, foi, plăci; culoarea galben de aur şi alb-argintiu, roşu-oranj 
pentru varietăţile impure din punct de vedere chimic; urma galbenă; luciu metalic; 
clivaj absent; spărtură aşchioasă, colţuroasă; maleabil şi ductil; greutate specifică 
(G) = 15,3-19,3; duritate (H) = 2Yi-3 -, aurul apare atât în zăcăminte primare, cât 
şi în zăcăminte secundare. 

Zăcămintele primare sunt în legătură cu procesele de consolidare ale magmelor, 
fiind asociate mai ales stadiului hidrotermal. Aurul primar apare în gangă de cuarţ, 
asociat cu calcit, ankerit, apatit, turmalină, uneori cu sulfuri (calcopirită, blendă, 
galenă, cobaltină), compuşi de telur. 

Zăcămintele secundare, de tip fluvial-aluvionar, se formează pe seama 
celor primare, în urma alterării şi dezagregării minereurilor aurifere. Materialul 
rezultat este transportat şi sedimentat - în meandrele râurilor şi pâraielor, în 
conurile de dejecţie sau adânciturile din albia râurilor -, concentrându-se în 
zăcăminte aluvionare de aur. În zăcămintele secundare aurul apare cu morfologie 
variabilă - sub formă de pulbere, foiţe, pepite - şi dimensiuni microscopice, 
submilimetrice, milimetrice, mai rar mai mari, uneori alături de minerale grele 
(monazit, zircon, granaţi, casiterit, magnetit), de pietre preţioase sau de platină. 
Aurul şi celelalte minerale grele formează asociaţii caracteristice în aluviuni 
cuaternare (nisipuri, gresii), care permit stabilirea unor arii sursă sau care indică 
un anumit grad de maturitate al depozitului respectiv. 

Concentraţiile de minerale grele au valoare economică. Zăcămintele 

secundare de aur sunt importante din punct de vedere economic, ponderea lor în 
ceea ce priveşte aportul la cantitatea de aur extrasă la nivel mondial fiind de 
circa 50% în cazul paleoplacersurilor, şi sub 7% în cazul aurului aluvionar. 

În România aurul apare în complexele de şisturi cristaline, fie în zăcăminte 
polimetalice metamorfozate, fie în filoane sau lentile de cuarţ aurifer, asociat cu 
sulfuri (Băile Borşa, Valea lui Stan, Muncelu Mic, Bozovici, Someşul Rece). 
Foarte frecvent, aurul se găseşte în filoane hidrotermale polimetalice sau exclusiv 
aurifere asociate magmatismului neogen (zona Baia Mare, Băile Borşa, Rodna, 
Deva, Săcărâmb, Zlatna, Bucium, Roşia Montană, Baia de Arieş etc.) şi în aluviuni 
vechi - în terasele cu pietrişuri şi nisipuri de la Valea lui Stan, Pianu de Sus, 
Cândeşti, în nisipurile văilor ce străbat regiuni aurifere, respectiv pe râurile Tisa, 
Olt, Sebeş, Bistriţa Aurie, Argeş, Mureş, Nera, Lotru, Strei, Jiu, Ampoi, Arieşu 
Mare, Crişul Alb, Crişul Negru, Someşul Mare, Someşul Mic, Someşul Cald ş.a.). 
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La începuturile istoriei utilizării sale, aurul extras de om provenea din 
depozite aluviale - placersuri 1 neconsolidate, de vârstă cuaternară şi placersuri 
fosile (paleoplacersuri) -, adică din zăcăminte secundare. Unul dintre motivele 
acestei exploatări a fost culoarea atrăgătoare şi luciul caracteristic aurului -
proprietăţi datorate inerţiei sale chimice - care au atras atenţia omului. Un alt motiv 
a fost faptul că în zăcămintele aluvionare aurul atinge, în general, concentraţii mai 
mari decât în zăcămintele primare, deoarece procesele de dezagregare, transport şi 
eroziune, la care se adaugă greutatea specifică şi stabilitatea chimică ridicată, au 
determinat concentrarea sa în aluviunile râurilor. 

Mineritul, cea de a doua etapă în istoria extracţiei aurului, a început mult mai 
târziu, atunci când aurul a fost găsit în geodele de cuarţ din filoanele aurifere care 
apăreau la suprafaţă. 

Pe Harta substanţelor minerale utile din România, publicată de Institutul 
Geologic al României în anul 1984, sunt figurate doar cinci areale cu ocurenţe de 
aur aluvionar, respectiv: Pianu, situat la nordul Munţilor Sebeş; Cibin-Olt, pe rama 
nordică a Carpaţilor Meridionali; Râureni, situat pe rama sudică a Carpaţilor 

Meridonali; Valea Arieşului din Munţii Apuseni; Nera-Bozovici din Munţii 

Banatului. 
Cu certitudine - dacă avem în vedere contextul geologic al României, favorabil 

formării unor depozite aluvionare purtătoare de aur, regimul climatic şi pluviatil -, 
astfel de ocurenţe sunt mult mai numeroase, extragerea aurului din aluviuni fiind o 
activitate larg răspândită pe teritoriul României de-a lungul istoriei. Activitatea a 
început în perioada pre-romană şi a continuat, cu intermitenţe, mai mult sau mai 
puţin susţinut, până la începutul secolului al XX-iea. Analizând şi sintetizând 
informaţii din diverse surse geologice, arheologice şi istorice, Tămaş-Bădescu2 a 
numărat peste 125 de situri cu acumulări de aur aluvionar care au fost exploatate în 
perioadele preromană, romană şi în Evul Mediu pe teritoriul României, cele mai 
multe dintre acestea fiind în zona Transilvaniei. 

Aluviunile recente sau fosile din România au reprezentat o sursă importantă 
de aur pentru locuitorii acestui teritoriu. În regiunile aurifere ale Transilvaniei, pe 
Arieş, Olt, Bistriţa Aurie şi pe afluenţii lor au existat băştinaşi şi zlătari a căror 
principală ocupaţie a fost spălarea nisipurilor aurifere. Din aluviunile aurifere de pe 
valea Someşului Mare şi a afluenţilor săi, ţiganii zlătari reuşeau să scoată până la 
4 g de aur pe zi. 

1 Placer, termen provenit din spaniolul placer, desemnează un depozit natural de nisip, pietriş 
din albia unei ape curgătoare sau orice detritus aluvial sau diluvial cu conţinut de particule minerale 
valoroase (aur, platină, diamant, zircon etc.). Cf. The shorter Oxford english dictionary, Third edition, 
Volume II (Marl-Z), London, Book Club Associates, 1983, p. I 596. 

2 Sorin Tămaş-Bădescu, Contribuţii privind geologia economică a aurului în România, 
rezumatul tezei de doctorat, p. 15 [on-line], accesat în 12 iunie 2014, la URL: http//:www.unibuc.ro/ 
studies/Doctorate20 I Olunie/Tamas-Badescu Sorin/Contributii privind ... 
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Theodor Dorre, Spălători de aur pe Valea Arieşului 
( Goldwiischer im A ranyosthale). 

Sursa: Die 6sterreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Ungarn, VI. Band, Wien 1902, 
Druck und Verlag der kaiserlich-koniglichen Hof- und Staatsdruckerei, p. 209. 

4 

Datorită culorii lui atrăgătoare, aurul s-a extras, la început, prin simpla 
colectare a pepitelor şi foiţelor de aur din aluviunile râurilor sau prin spălarea şi 
concentrarea aluviunilor mai sărace, cu ajutorul unor unelte simple, de tipul 
hârlostei3, hurcii4

, trocului5
, şaitrocului6 • 

ALCĂTUIREA GEOLOGICĂ ŞI STRUCTURA FORMAŢIUNILOR 
SITUATE PE CURSUL SUPERIOR AL RÂULUI BISTRIŢA AURIE 

Formaţiunile geologice de pe cursului superior al râului Bistriţa Aurie, 
constituite din roci cristaline (metamorfice) la care se adaugă, subordonat, şi roci 
sedimentare, acoperă mari suprafeţe din munţii: Rodnei, Zimbroslavele, Ţibăului, 
Masivul Suhardului şi Obcina Mestecănişului. 

3 Hârlostea, (reg.) plan înclinat de scânduri, acoperit cu o tesătură de lână scămoşată, care 
serveşte la reţinerea firişoarelor de aur din nisipurile aurifere spălate cu apă. Etimologie necunoscută. 

4 Hurcă, ladă de lemn, cu fata superioară în formă de ciur şi cu fundul puţin înclinat, servind la 
concentrarea nisipurilor sau a minereurilor aurifere sfărâmate în şteampuri. 

5 Troc, covată scurtă şi lată, făcută de obicei dintr-o singură bucată de lemn scobit; albie, 
copaie. Din germanul dialectal Trok. 

6 Şaitroc, (reg.) vas din lemn şlefuit, cu fundul curbat, folosită la alegerea aurului din minereul 
sfărâmat. Din germanul Abscheidetrog. 
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Din punct de vedere structural s-au pus în evidenţă unităţile majore ale 
pânzelor central-est carpatice (bucovinică, subbucovinică şi infrabucovinice) care 
sunt incluse în marea unitate structurală a Carpaţilor Orientali - Dacidele mediane. 

În linii generale, se admite că un domeniu prelpin, alcătuit din formaţiunile 
metamorfice prealpine ale grupurilor Bretila, Rebra, Negrişoara şi Tulgheş şi 

acoperit de o cuvertură sedimentară mezozoică, a fost forfecat în decursul 
mişcărilor alpine când au fost generate pânzele alpine central-est-carpatice, în 
cuprinsul cărora se păstrează urmele şariajelor hercinice sau mai vechi. 

Pânzele central-est-carpatice se succed, de jos în sus, în ordinea următoare: 
pânzele infrabucovinice, pânza subbucovinică şi pânza bucovinică. 

1. Pânzele infrabucovinice 

Două unităţi infrabucovinice sunt cunoscute pe acest sector al Bistriţei Aurii: 
pânza infrabucovinică de Anieş şi pânza infrabucovinică de Rusaia. 

1.1. Pânza infrabucovinică de Anieş 

Formaţiunile pânzei aflorează pe zona de izvoare a râului Bistriţa Aurie şi 

într-o fereastră tectonică, situată pe pârâul Bila (afluent de dreapta al Bistriţei), 
unde este constituită din rocile grupului Bretila (Precambrian superior, mezometa
morfic ), alcătuit din gnaise, paragnaise şi gnaise granitice. 

Discordant deasupra grupului Bretila se dispun rocile grupurilor Repedea 
(Ordovician-Silurian, epimetamorfic) şi Cimpoiasa (Devonian-Carbonifer, epimeta
morfic). În constituţia petrografică a acestor grupuri paleozoice intră: şisturi 
sericito-cloritoase, şisturi sericito-grafitoase, calcare şi dolomite cenuşii, cuarţite negre, 
cuarţite albe cu sericit, şisturi cuarţitice sericito-cloritoase, filite clorito-sericitoase, 
şisturi verzi. 

1.2. Pânza infrabucovinică de Rusaia 

A fost pusă în evidentă pe pârâul Rusaia (afluent de drepta al Bistriţei Aurii) 
şi în zona Vârfului Bretila. Este constituită din roci ale grupului Bretila -
micaşisturi cu granaţi, paragnaise retromorfe - şi din roci ce aparţin grupului 
Rusaia (Ordovician-Silurian, epimetamorfic) - şisturi sericito-grafitoase, calcare şi 
dolomite cenuşii, şisturi sericito-cloritoase şi metaconglomerate cuarţitice. 

2. Pânza subbucovinică 

Pe afluenţii de stânga de pe cursul superior la Bistriţei Aurii (pârâul 
Vulcănescu şi pârâul Şesuri) aflorează formaţiunile grupului Tulgheş (Vendian
Cambrian, epimetamorfic) din pânza subucovinică. Grupul Tulgheş din acest areal 
are în componenţă următoarele tipuri de roci: şisturi cuarţitice sericito-cloritoase cu 
intercalaţii de şisturi sercito-grafitoase, cuarţite negre, metatufuri şi metatufite 
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riolitice cu intercalaţii de şisturi sericito-cloritoase cu diseminări de sulfuri 
polimetalice. 

Constituţie petrografică asemănătoare prezintă grupul Tulgheş şi pe arealul 
situat în ambii versanţi ai Bistriţei Aurii, la nord-vest şi aval de localitatea Cârlibaba. 

3. Pânza bucovinică 

Are în componenţă formaţiuni ale grupurilor metamorfice Rebra, Negrişoara 
şi Tulgheş. 

3.1. Grupul Rebra 

Formaţiunile grupului Rebra (Precambrian superior, mezometamorfic) au o 
largă dezvoltare în Munţii Rodnei, pe pârâul Ţibău şi în versanţii Bistriţei Aurii 
aval de Cârlibaba. Rocile caracteristice ale acestui grup sunt reprezentate prin 
calcare şi dolomite cristaline, cărora li se asociază micaşisturi cu granaţi, 

paragnaise retromorfe, amfibolite, cuarţite albe şi negre, gnaise. 

3.2. Grupul Negrişoara 

Grupul Negrişoara (Precambrian superior, mezometamorfic) apare la 
izvoarele pârâului Valea Stânei (afluent de stânga al Bistriţei Aurii), pe pârâul 
Tătarca şi pe pârâul Cârlibaba. Este reprezentat prin paragnaise şi micaşisturi 

retromorfe care includ rocile specifice grupului - gnaisele porfiroide de Pietrosu. 

3.3. Grupul Tulgheş 

Pe un areal mai restrâns, la izvoarele pârâului Valea Stânei - în zona 
Mănăila -, sunt cunoscute şi formaţiuni ale grupului Tulgheş din pânza bucovinică. 
S-au decelat, în cadrul formaţiunilor grupului, şisturi cuarţitice sericito-cloritoase, 
cuarţite negre, şisturi sericito-grafitoase, metavulcanite riolitice, şisturi sericitoase 
cu pirită şi sulfuri polimetalice, metaepiclastite clorito-feldspatice, şisturi sericito
cloritoase cu porfiroblaste de albit şi pseudomorfoze de rutil după ilmenit. 

4. Cuvertura sedimentară post-mezocretacică 

Cea mai largă dezvoltare a cuverturii post-tectogenetice este păstrată în 
versantul stâng al Bistriţei Aurii (între valea Şesuri şi valea Ţibău), precum şi pe 
pârâul Ţibău şi pârâul Cârlibaba. 

Succesiunea sedimentară debutează cu conglomerate şi gresii cenomaniene 
urmate de depozite marnoase roşii (Turonian-Senonian). Se adugă, la acestea, 
conglomerate polimictice şi mame siltice cu inocerami (Turonian-Maestrichţian 
superior), conglomerate şi gresii de Prislop (Ypresian-Luteţian), mame cu intercalaţii 
de calcare numulitice, calcare recifale, calcare numulitice, mame de Vaser 

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



7 Exploatarea aurului aluvionar pe Bistriţa Aurie 549 

(Luteţian superior-Priabonian), argile negre compacte, gresii, argile negre siltice, 
alternanţe de argile şi gresii (Priabonian-Oligocen). 

HIDROGRAFIE 

Râul Bistriţa ia naştere prin unirea a două pâraie, Putreda şi Bistricioara, care 
îşi trag izvoarele din creasta înaltă a Munţilor Rodnei. Ca obârşie a Bistriţei este 
considerat pârâul Bistricioara, deşi valea Putreda, care este, de fapt, o continuare 
directă spre amonte a văii Bistriţa, are debit şi lungime mai mare decât 
Bistricioara. Admiţând aceasta, se poate preciza că Bistriţa îşi are izvorul în 
lacul Izvorul/Iezerul Bistriţei (l 650 m), situat în căldarea glaciară de sub 
Vârful Gargalău. După ce se strecoară printre Munţii Tomnatic şi Bârjaba, 
cursul superior al Bistriţei, în amonte de confluenţa cu râul Doma de la Vatra 
Dornei, se numeşte Bistriţa Aurie. 

Bistriţa intra pe teritoriul Bucovinei abia după confluenţa cu pârâul Ţibău 
(Cibău), în apropierea comunei Cârlibaba (districtul Câmpulung), şi până la 
confluenţa cu pârâul Diaca (Deaca), în aval de Cârlibaba, constituia hotarul 
spre Transilvania. Râul Bistriţa străbătea, pe o distanţă de 62 km, părţile cele 
mai muntoase ale Bucovinei7

. 

Afluenţii Bistriţei Aurii, până la confluenţa cu pârâul Doma de la Vatra 
Dornei, sunt: pe stânga - Bârjaba, Vulcănescu, Râul Şes, Tinosu Mare, Iurescu, 
Bretila, Ţibău (forma hotarul spre Ungaria), Cârlibaba, Afinetu, Valea Stânei, 
Andronic, Botoş, Gropăria, Oiţa, Brezuţa, Puciosu, Fieru, Argestru; pe dreapta -
Putreda, Tomnatecu Mare, Tomnatecu Mic, Bila, Lala, Rotunda, Izvoru Şes, 

Zada, Rusaia, Măgura, Fundoaia, Stânişoara, Valea Bâtcii, Gândac, Diaca 
(forma hotarul spre Transilvania), Humor, Scoruş, Pârâu Rece, Suhărzelu Mic, 
Suhărzelu Mare, Tisa, Ciotina, Haju. 

Unii dintre aceşti afluenţi drenează zone cu mineralizaţii cunoscute, 
mai mult sau mai puţin importante din punct de vedere economic. Astfel, 
pârâul Ţibău, care izvorăşte de sub Muntele Fântâna Stancului (I 724 m), avea 
„pe cât se pare, legătură cu vreun gisement geologic aurifer, năsipul său 

aducând în adevăr la unele epoci mici cantităţi de aur. Pe malurile Cibăului 
se şi afla încă în secolul trecut [secolul al XIX-iea, n. n. - O. B.] un rest de colonie 
de aurari ţigani"8 . 

Urme ale spălării aurului din aluviuni, numeroase gropi şi movile mari, apar 
pe treptele de luncă ale Bistriţei Aurii de sub Muntele Fluturica (l 345 m), precum 
şi la Valea Stânii9

• 

7 Em Grigorovitza, li. Dicţionarnl geografic al Bucovinei, Bucureşti, Atelierele grafice Socec & 
Co., 1908, p. 13. 

8 Ibidem, p. 62-63. 
9 I. Donisă, P. Poghirc, Valea Bistriţei, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1968, p. 82. 
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Hidronimul Bistriţa Aurie (die goldene Bistritz) se datorează prezenţei 

aurului în aluviunile sale 10 
- „din frământările pietrei şi-a aşternut pat cu fluturaşi 

de aur scoşi din prinsoarea cremenii şi presăraţi printre firele de nisip" 11 
- şi 

certifică, alături de numeroase menţiuni documentare, faptul că extragerea 
aurului aluvionar a constituit ocupaţia unor locuitori din zona Cârlibaba-Iacobeni 
în perioada austriacă a Bucovinei. 

Bătrânii numesc acest râu Bistriţa Aurie după legenda care povesteşte 

despre o fecioară harnică, pe nume Bistriţa, ce a fost transformată în stană de 
piatră de către Lună şi pe care Soarele, în îmbrăţişările sale, a preschimbat-o 
într-un izvoraş cu apă limpede în care străluceau firişoare de aur din frumoasa-i 
rochie 12

• 

Această proprietate deosebită a râului Bistriţa Aurie, în comparaţie cu alte 
râuri din sudul Bucovinei, respectiv din Moldova, era cunoscută de multă vreme. 

SPĂLĂTORII DE MINEREU AURIFER PE BISTRIŢA AURIE 

Căutătorii de aur de pe Bistriţa Aurie nu sunt o legendă, ci o realitate, 
practica obţinerii aurului din aluviunile râurilor fiind foarte veche. La anexarea 
Bucovinei, pe valea Bistriţei Aurii în amonte de Cârlibaba şi mai ales pe la gurile 
afluenţilor Valea Stânei, Puciosu, Argestru se găseau numeroase sălaşe ale 
spălătorilor de aur13

. 

În Descrierea Moldovei, marele cărturar moldovean Dimitrie Cantemir 
consemna: „Socotesc că munţii noştri nu sunt lipsiţi de darul obişnuit al munţilor, 
adică zăcămintele de minerale; [ ... ] Dovadă însă că munţii nu sunt lipsiţi de 
asemenea bogăţii subterane sunt apele cari curg din adâncurile lor. În adevăr, 
aceste ape au albie îngustă şi adesea se umflă din ploi sau topirea zăpezilor şi ies 
din matcă, iar când sunt silite a se retrage lasă în locurile pe cari se revărsase un 
nisip în care se găsesc nu puţine grăunţe de cel mai curat aur. Ţiganii îl adună, îl 
curăţă de murdării şi scot atâta aur încât pot să plătească în tot anul ca bir către 
soţia domnitorului patru ocale [oca= 1,291 kg, n. n. - O. B.] de aur, care fac 1 600 
de drahme" 14

• 

Cum Dimitrie Cantemir se referea la partea muntoasă a Moldovei, „este 
probabil că mai mult sau mai puţin subînţeleasă în această povestire este 

10 Prelici Epaminonda, Ceva despre subsolul bucovinean, în „Calendarul «Glasul Bucovinei» 
pe anul 1921", Cernăuţi, p. 133; Em. Grigorovitza, op. cit„ p. 13. 

11 Ion Simionescu, Bucovina. Pământul şi apele, în voi. Bucovina în mărturii de epocă, 
antologie şi argument de Liviu Papuc, laşi, Editura Alfa, 2010, p. 177. 

12 Marcella Drăgan, Ciocăneşti - muzeu al satului bucovinean [on-line], accesat 12 martie 
2014, la URL: www.marcelladragan.ro/turism/ciocanest-muzeu-al-satului-bucovinean. 

13 Em. Grigorovitza, Comorile carpaţilor, în „Calendarul poporului pe anul ordinar 1915", 
Suceava, anul I, Editura Librăriei „Şcoala română", p. 61. 

14 D. Cantemir, Descrierea Moldovei, tradusă de Gh. Adamescu, m. c. al Academiei Române, 
Bucureşti, Editura „Cartea românească", 1923, p. 59. 
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Bucovina, care este partea cea mai muntoasă" 15 , iar una dintre apele cu albie 
îngustă ar putea fi râul Bistriţa care „izvorăşte din Alpii Transilvaniei şi apele 
ei sunt atât de repezi încât din munţii printre care trece surpă cele mai mari 
pietre şi le duce cu sine" 16

• 

Alături de fier, mangan, cupru, argint, sare, una dintre bogăţiile minerale ale 
Bucovinei care a atras atenţia autorităţilor imperiale austriece încă de la anexare a 
fost şi aurul. 

Primul guvernator militar al Bucovinei, generalul Gabriel Spleny von 
Mihaldy, a amintit în raportul său despre districtul bucovinean din anul 1775 că 
zona montană înaltă deschide „speranţa unor mine de aur, de argint şi de 
plumb"17 şi merită să fie cercetată de comisii şi, în cazul unor rezultate favorabile, 
să se înfiinţeze şi în Bucovina un „departament separat de montanisticis"18

• El 
motiva aceasta prin faptul că pâraiele de munte, îndeosebi Bistriţa Aurie - care 
„duce cu sine grăunţe de aur printre cele de nisip şi poartă numele de aurie ( die 
goldene Bistritz)" 19 

- transportă nisip aurifer iar câteva probe de minereuri aurifere 
şi argentifere ce i-au fost prezentate şi pe care le-a trimis pentru analiză mai 
amănunţită la Baia Mare s-au dovedit a conţine „sigur 1112 loti de argint 
[un lot = 17 ,50 grame, n. n. - O. B.] şi 30 de livre [sau pfund, font = circa 51 O 
grame, n. n. - O. B.] de plumb per suta de livre"20

• Consilierul aulic de Jenisch a 
menţionat şi prezenţa aurului în unele probe21

• 

Într-un memoriu adresat Consiliului Aulic din Viena, guvernatorul militar 
al Bucovinei, Karl Freiherr von Enzenberg scria: „Bistriţa Aurie, care curge 
închisă între masivi muntoşi înalţi pe o distanţă de opt mile, dă aur prin 
intermediul spălării, prin urmare aceşti masivi muntoşi se poate să conţină aur 
în parte"22

. 

Faptul că „Bucovina nu-i chiar săracă nici în minerale; la Iacobeni sunt mine 
productive de fier şi la Cârlibaba în muntele Dadu [corect Fluturica, n. n. - O. B.] 

15 Descrierea Bucovinei. Extras din lucrarea dlui general baron de Spteny şi dintr-un raport al 
dlui de Jenisch (1790), în Bucovina în primele descrieri geografice, istorice, economice şi demografice, 
ediţie bilingvă îngrijită, cu introduceri, postfeţe, note şi comentarii de acad. Radu Grigorovici, Bucureşti, 
Editura Academiei Române, Colecţia „Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii" (2), p. 317. 

16 D. Cantemir, op. cit., p. 40. 
17 Gabriel Spleny von Mihăldy, Descrierea districtului Bucovina, în Bucovina în primele 

descrieri„., p. 49. 
18 Ibidem, p. 185. 
19 Descrierea Bucovinei. Extras din„., p. 297. 
20 Gabriel Spleny von Mihăldy, op. cit., p. 49. 
21 Descrierea Bucovinei. Extras din„., p. 297. 
22 Ferdinand Zieglauer, Geschichtliche Bilder aus der Bukowina zur Zeit der osterreichischen 

Militiirverwaltung, voi. 1, Czemowitz, 1893, p. 101, apud Ştefan-Mihai Ceauşu, Noi date privind 
relaţiile economice dintre Bucovina şi Transilvania la sfârşitul secolului al XVIII-iea şi începutul 
secolului al XIX-iea, în „«Suceava». Anuarul Muzeului Judeţean", voi. VIII, Suceava, 1981, p. 443. 
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mine de plumb, râul Bistriţa duce nas1p cu aur" a fost consenmat şi de Ioan 
Budai-Deleanu23

, consilier pe lângă Gubemiul din Lemberg. 
De asemenea, Teofil Bendela24

, rectorul Seminarului episcopal din 
Cernăuţi, scria, în anul 1845, că munţii din Bucovina sunt bogaţi în minerale, că 
în apropiere de Şaru Domei se găseşte minereu de aur25 şi că Bistriţa Aurie 
transportă nisip aurifer („Die Karpathen in der Bukowina sind an Metallen 
reich. In der Umgebung von Szara Doma Golderz; auch fiihrt die goldene 
Bistritza Goldsand"). 

Reintrodus în timpul Administraţiei militare în Bucovina, sistemul exploatării 
aurului prin spălare a fost continuat şi după 178626

• 

În timpul călătoriilor făcute în Bucovina înspre sfârşitul secolului 
al XVIII-iea - în anii 1788 şi 1789 -, Balthasar Hacquet, medic şi naturalist 
francez stabilit în Austria, a consemnat cu minuţiozitate în notele sale de călătorie 
despre „fabuloasa afacere a zlătăriei"27 • 

Balthasar Hacquet a găsit în plină funcţionare spălătorii de aur pe râul 
Bistriţa: ,,În acest râu, anume Bistriţa Aurie, se spală aur câteva mile mai jos şi mai 
departe în sus, către munţii înalţi. Când am cutreiereat atunci ţara, toţi ţiganii 

care se ocupau cu aşa ceva dispăruseră. Dar pe râu mai sus, am găsit o familie care 
se ocupa cu aceasta"28

. 

Localnicii ştiau să găsească nisipul aurifer. Prezenţa unor porţiuni ale 
malurilor colorate în roşu datorită oxizilor de fier constituia un indicator al zonelor 
favorabile acumulării aurului în aluviuni. Aceste zone, late de câteva picioare, 

23 Ioan Budai-Deleanu, Scurte observaţii asupra Bucovinei, în Bucovina în primele descrieri ... , 
p. 379. 

24 Teofil Bendella, Die Bukowina im Konigreich Galizien, în Vom Moldauwappen zum 
Doppeladler, voi. li, Adolf Annbruster (Hg.), Augsburg, Hofmann-Verlag, 1993, p. 283. 

25 Probabil autorul a făcut o confuzie, fiind vorba de fapt de mineralul auripigment, sulfură 
de arsen (As2S3), care apare în iviri teletennale în relaţie cu magmatismul local la Sărişor, sat ce 
aparţine de comuna Şaru Domei. În călătoriile sale, Balthasar Hacquet a găsit, în apropiere de Şaru 
Domei, o mină de auripigment, parţial prăbuşită, care fusese exploatată de moldoveni. 

26 Mihai-Ştefan Ceauşu, op. cit., p. 443. 
27 Arthur Loebel, Geschicht/iche Entwicklung des Eisenbades Dorna. Mit fonf Abbi/dungen, 

Leipzig und Wien, Verlag von Franz Deuticke, 1896, p. 11; Arthur Loebel, Geschicht/iche 
Entwicklung des Eisenbades Dorna. Mit fonf Abbi/dungen/Evoluţia istorică a băilor feroase Dorna, 
ediţie bilingvă îngrijită, cu notă asupra ediţiei şi indice de nume: Ovidiu Bâtă; traducerea textului 
german: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu, laşi, Editura Terra Nostra, Colecţia „Enciclopedia Bucovinei 
în studii şi monografii" (36), 2012, p. l I 9. 

28 Balthasar Hacquet, Neueste physikalisch-po/itische Reisen in den Jahren 1788 und 1789 
durch die Dacischen und Sarmatischen oder nordlichen Karpathen, I. Bde., NUmberg, im Verlag der 
Raspischen Buchhandlung, 1790, p. 156; Bucovina în prima descriere fizico-politică. Călătorie în 
Carpaţii Dacici (1788-1789), ediţie bilingvă îngrijită, cu introduceri, postfeţe, note şi comentarii de 
acad. Radu Grigorovici, prefaţă de D. Vatamaniuc, m. o. al Academiei Române, Rădăuţi, Editura 
Septentrion, Colecţia „Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii" (7), 2002, p. 85. 
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erau speranţa spălătorilor de aur - „[ .. . ] cu cât mai multe dintre acestea, cu atât 
spălătorii de aur speră să găsească mai mult aur"29

. 

Descrieri detaliate ale metodei utilizate pentru extragerea aurului din 
aluviunile Bistriţei Aurii au fost prezentate de Balthasar Hacquet, P. S. Aurelian, 
Em. Grigorovitza30

• 

De-a lungul timpului, modul de exploatare a aluviunilor aurifere a fost 
extrem de simplu. Uneltele necesare, ieftine şi eficiente, erau confecţionate de cei 
care le utilizau: o scândură din lemn de plop, salcie sau alt lemn, lungă de circa 
patru metri, lată de cincizeci de centimetri, cu crestături transversale, o lopată şi o 
albie de spălat (Waschtrog). Pe scândura înclinată la circa 20 de grade se puneau 
aluviunile luate de pe malul râului. Părţile grosiere (pietrele mai mari şi pietrişul) 
se îndepărtau manual. Aluviunile mărunte erau antrenate de apa turnată 

deasupra iar fragmentele mici de metal greu se opreau în crestăturile 

transversale ale scândurii de spălat. Materialul depus în crestăturile scândurii, 
aur şi sedimente fine, era trecut în albia de spălat sau de siguranţă - şaitroc 

(Sichertrog, Schiedtrog) - şi se spăla mai departe scurgându-se apa tulbure până 
ce rămâneau numai fragmentele mici de aur curat. 

Spălător de aur, pictură din anul 1800 
Sursa: www .fonnula-as.ro/2011 /986/societate-37 /culegatori-de-aur-14209 

29 Ibidem. 
30 Ibidem; P. S. Aurelian, Bucovina. Descriere economică însoţită de o hartă, Bucureşti , 

Tipografia Laboratorilor Români, 1876, p. 61 ; Em. Grigorovitza, op. cit., p. 62-63 . 
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În continuare, aurul sub formă de pulbere se amesteca împreună cu 
mercurul până ce acesta lega aurul în glomerule mici, care apoi se puneau 
într-o bucată de pânză. Se strângea pânza în mâini până se elimina mercurul, 
iar după acea se punea ceea ce a rămas într-un vas de ceramică, ce se 
introducea în foc şi era lăsat până se topea aurul. În urma acestei operaţii, 
numită „alămuirea aurului", rămânea aurul pur, care se preda fiscului 31

• 

Aurul care se spăla din pietrişurile, nisipurile şi mâlurile Bistriţei Aurii 
era „aproape curat şi compact şi cântăreşte 23 de carate, fiind rareori aliat"32

, 

consta din granule mici şi paiete, „întotdeauna însoţit de mult ocru de fier sau 
de hematită pulverulentă"33 şi „de numeroase granate şi granule de magnetit"34 

care rămâneau în sită. 
Cu cât se mergea cu spălatul mai sus pe râu, spre obârşia Bistriţei Aurii, cu 

atât aurul apărea în fragmente mai mari, de care era alipit cuarţ, dovadă că „în 
acea parte a Carpaţilor se afla cuarţ aurifer"35 care era „smuls din munţii înalţi, 
din prăpăstii şi filoane şi adus încoace de apă"36 . 

Deoarece aurul se spăla din aluviunile acumulate în zonele mai largi ale 
râului - mici coturi şi golfuri aflate câteva mile în amonte şi aval de Iacobeni, de la 
Ciocăneşti înspre graniţa cu Maramureşul, respectiv la Vatra Domei, Tarniţa, 

Holda -, Hacquet considera această localitate „drept centrul întregului spălat al 
aurului în acest râu"37

• Pentru că Bistriţa Aurie era zăgăzuită la Iacobeni -
acumularea fumiza apa necesară pentru fabrica de fier -, Hacquet propunea 
„[ ... ] să se pună pe zăgazuri, înaintea inundaţiilor, ţoluri sau piei pentru ca ele să 
reţină la revărsarea apei părticelele de aur"38

• 

Aurul obţinut prin spălarea aluviunilor de pe Bistriţa Aurie era vândut la 
Solca39 şi la Iacobeni, unde exista un oficiu de schimb al cărui proprietar era şeful 
fabricii din Iacobeni40

• Ca măsură sau greutate pentru aurul spălat se folosea piseta 
(Piseth)41 

- „Este greutatea a 90 de grani de aur sau un ducat şi jumătate; deci 53 şi 
17 /19 piseţi fac cât o marcă vieneză"42 -, pentru care la oficiul privat din Iacobeni 

31 Ocupaţii tradiţionale - bazinul superior al Someşului Mare [on-line], accesat 12 martie 
2014, la URL: www.scigroup.com/turism/OCUPATil-TRADITIONALE-BAZINUL-257 I 3.php. 

32 Balthasar Hacquet, op. cit., p. 85. 
33 Ibidem. 
34 Bruno Walter, Die erzlagerstiitten der siidlichen Bukowina, în „Jahrbuch der kais.-kon. 

Geologischen Reichsanstalt", 26. Band 1876, VI. Heft, Wien, p. 410. 
35 Balthasar Hacquet, op. cit., p. 87; P. S. Aurelian, op. cit., p. 62. 
36 Balthasar Hacquet, op. cit., p. 87. 
37 Ibidem, p. 85. 
38 Ibidem. 
39 Ibidem; P. S. Aurelian, op. cit., p. 61. 
40 Balthasar Hacquet, op. cit., p. 85, 87. 
41 O pisetă de aur = 4,8 g; echivalentul unui ban şi jumătate din preţul unui gram de aur; 

a 50-a parte dintr-o marcă; un pisetum = 1/48 parte dintr-o marcă ungurească, egală cu 233,3533 g de 
aur fineţe 990. 

42 Balthasar Hacquet, op. cit., p. 85. 
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se primeau „doi guldeni şi cincizeci şi doi de creiţari imperiali, ceea ce este totuşi 
prea puţin pentru a împiedica ieşirea aurului din ţară"43 • 

Deoarece în Bucovina nu exista un oficiu minier imperial la care 
să vândă pe un preţ bun aurul obţinut44, spălătorii de aur din lacobeni preferau să 
ducă aurul la Administraţia minelor din Rodna45 spre cumpărare. Într-o petiţie 
adresată în 30 august 1800 Tezaurariatului monetar şi montamstic al 
Transilvaniei (K. K. Miinz und Bergwesens Thesaurariat), trei spălători de aur din 
Iacobeni - Vasile Dumitru, Dănilă Dumitru şi Lupu Vasile - rugau să li se permită 
să ducă aurul găsit de ei pe Bistriţa Aurie la Administraţia c. c. a minelor din 
Rodna, de care erau mai aproape şi de care doreau să depindă, şi să primească 

acelaşi privilegiu ca al spălătorilor de aur din Transilvania. Petenţii se angajau să 
îşi dea toată silinţa ca să aprovizioneze în cantitate mare visteria cu aur bun46

• 

În răspunsul său, Tezaurariatul monetar şi montanistic îşi dădea acordul ca 
Administraţia minieră din Rodna să cumpere aurul ce va fi adus de bucovineni. 
Aceştia urmau să primească 2 florini şi 59 de creiţari pentru aurul „ligato"47

, 

respectiv 2 florini şi 44 de creiţari pentru o pisetă de aur sub formă de pulbere48
• 

În anul 185449
, mai practicau această ocupaţie câteva familii de ţigani din 

târla Arsenesei50
, care aparţinea de satul Fundu Moldovei, şi care „aduceau aur 

de spălătură pentru a-şi plăti birul"51 în valoare de 100 de florini52
• 

Numeroasele zlătării, întinse din amonte de Cârlibaba şi până la Vatra Domei 
pe o lungime de 36 de kilometri, au însemnat un mare volum de muncă, muncă 
efectuată de „ciobanii munţilor, care îşi mai petreceau urâtul cu meseria căutatului 

43 ibidem. 
44 Mihai-Ştefan Ceauşu, op. cit„ p. 444. 
45 Rodna, mai demult Rodna Veche, Rogna Veche. Rocna (în dialectul săsesc Rodne, Rudne; 

în germană Alt-Rodna, Altrodenau, Roden, Rodnen, Rodenau, în traducere „Lunca Tăiată"; în 
maghiară Radnabanya, Radna, Rodna, Oradna, în traducere „Rodna Veche"), localitate rurală 
grănicerească, montană, situată pe cursul superior al râului Someşul Mare, atestată documentar din 
anul 1235, în trecut unul dintre oraşele renumite ale Transilvaniei dezvoltat pe baza exploatărilor 
miniere. 

46 Mihai-Ştefan Ceauşu, op. cit„ p. 448. 
47 Legato, ligato [Din it. legato, fr. legato]. Legat, unit, se referă la aurul rezultat din strângerea 

sau adunarea lui cu ajutorul mercurului. 
48 Mihai-Ştefan Ceauşu, op. cit„ p. 444. 
49 „Mittheilung aus dem Gebiete der Statistik vom k. k. Handelsministerium", 6. Jahrgang, 

I. Heft, p. 83. 
50 Arseneasa (Arsiniasa), cătun pendinte de comuna rurală Fundu Moldovei, districtul 

Câmpulung; Arseneasa (Arseniasa), afluent de dreapta al Moldovei, curge între Arseneasa (I 237 m) 
şi Arşiţa Holmului (I 279) şi dă în Moldova mai jos de Fundu Moldovei. Cf. Nicolai Grămadă, 
Toponimia minoră a Bucovinei, voi. I, îngrijirea ediţiei, studiul introductiv, bibliografia, notele şi 

indicele: Ion Popescu-Sireteanu; introducere: D. Vatamaniuc, Bucureşti, Editura Anima, Colecţia 
„Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii" (I), 1996, p. 279-280; Em. Grigorovitza, 11. Dicţionarul 
geografic al Bucovinei, Bucureşti, Atelierele grafice Socec & Co„ 1908, p. 3. 

51 Em. Grigorovitza, Comorile carpaţilor, p. 63. 
52 Bruno Walter, op. cit„ p. 410. 
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aurului, şi de ţigănimea ungurească, ce petrecea mult prin acele trecători de munţi 
ascunse"53

, oameni „care nu puneau mare preţ pe timpul lor şi care, probabil, 
făceau acest lucru pe lângă alte activităti"54 • 

Exploatarea aurului prin spălare din aluviunile Bistriţei Aurii, între Cârlibaba 
şi Vatra Domei, a dăinuit până la jumătatea secolului al XIX-iea. Devenind 
nerentabil, datorită producţiei foarte mici în raport cu volumul foarte mare de 
muncă depusă şi a preţului derizoriu pentru mâna de lucru - „un spălător de aur 

harnic de pe râul Bistriţa nu câştiga mai mult de 30 de creiţari pe zi"55 
-, acest 

sistem a fost abandonat, zăcămintele aluvionare exploatate de ţigani până în anul 
1854 fiind părăsite cu totu156

. 

În timp, aurul aluvionar a devenit tot mai puţin - „O ruptură mare de ape a 
tăiat, cum zice poporul de la munte, firul de aur ce se strecura de sute de ani în 
nisipul Bistriţei, încât numai după ploi îndelungate se mai ivea nisip amestecat cu 
mineralul scump şi căutat"57 • 

Em. Grigorovitza a consemnat o legendă aflată de la bătrânii de pe valea 
Bistriţei Aurii, conform căreia dispariţia nisipului auriu din apa Bistriţei s-ar fi 
datorat unui blestem de femeie: „Unul dintre băieţii bogătaşului Manz, cel cu 
hutele de argint şi aramă, îndrăgostindu-se adică într-o ţigăncuşă din târla 
Arsenesei, a trăit cu frumoasa fată şi-şi făcea mereu vânătorile sale prin ponoarele 
tainice ale munţilor din părţile acele, până de la un timp a zăbovit de a mai veni să-şi 
vadă iubita. Îngrijorata fată, crezându-l mort sau bolnav, s-a încumetat, într-o seară, 
să pătrundă prin poteci până la curtea din Iacobeni şi când să afle ceva, a dat de 
vestea că era nuntă la casa boierilor. Cuconaşul Manz se cununa cu o fată bogată, 
venită tocmai din străini. Şi deznădăjduită, ţigăncuşa voind să-şi curme zilele de 
năcaz, a zăgăzuit pârâiaşul din faţa bordeiului părintesc şi s-a înecat în plisa adâncă 
ce se făcuse pe urma apei adunate. Când au scos-o pe moartă din văgăună, au băgat 
de seamă că sub trupul ei apele se strecurau în fundul pământului, pârâul secase şi 
aur nu s-a mai ivit pe nicăierea"58 . 

Deşi meseria de spălător de aur nu se mai practică, aceasta nu înseamnă că 
aurul din râul Bistriţa Aurie a dispărut de tot. 

În anii din urmă, Institutul de Cercetări şi Proiectări Miniere de la Baia Mare 
a făcut studii de-a lungul râului Bistriţa Aurie. În anumite perimetre din zona 

53 Em. Grigorovitza, op. cit., p. 62; Mihai-Ştefan Ceauşu, op. cit., p. 443. 
54 Bruno Walter, op. cit., p. 410. 
55 Ibidem, p. 411. 
56 Die Bukowina. Eine allgemeine Heimatkunde, verfasst anlăsslich des 50 jăhrigen 

glorreichen Regierungsjubilăums Seiner k. u. k. Apostolischen Majestăt, unseres allergnădigsten 
Kaisers und obersten Kriegsherren durch die k. u. k. Gendarmerie des Landesgendarmerie
kommandos Nr. 13. Czernowitz, Selbstverlag, 1899, p. 48-49; P. S. Aurelian, op. cit., p. 61; 
Mihai-Ştefan Ceauşu, op. cit., p. 444. 

57 Em. Grigorovitza, op. cit., p. 63. 
58 Ibidem. 
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adiacentă râului s-a constatat că sunt nisipuri aurifere. Primăriei comunei Ciocăneşti 
i s-a propus un parteneriat pentru exploatarea nisipurilor aurifere59

. 

În comuna Ciocăneşti - comună deţinătoare a titlului de „Satul cultural al 
României" pe anul 2014, titlu acordat de Asociaţia „Cele mai Frumoase Sate din 
România" (AFSR) şi Autoritatea Naţională pentru Turism60 

- se intenţionează 
reînvierea tradiţiei căutării aurului în aluviunile râului Bistriţa Aurie, eveniment 
încadrat în Festivalul Naţional al Păstrăvului, desfăşurat anual în luna august. 

59 Dan Pricopie, Concurs de căutat aur la Ciocăneşti [on-line], 21 iulie 2009, accesat 
3 martie 2014, la URL: www.ziaruldeiasi.ro/regional/Suceava/concurs-de-cautat-aur-la-ciocanesti. 

60 Silviu Buculei, Ciocăneşti - „Satul cultural al României'', în „Crai nou", Suceava, 
anul XXV, nr. 6 473, vineri, 14 februarie 2014, p. 1-3. 
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OPJNJJ 

AVATARURILE UNUI CONCEPT ISTORIC 

VASILE I. SCHIPOR 

Die A vatare eines historischen Konzeptes 

(Zusammenfassung) • 

Der Artikel Die Avatare eines historischen Konzeptes bringt zur offentlichen 
Diskussion eine der Folgen des Ribbentrop-Molotov-Paktes vom 23. August 1939 
wieder, die die Bukowina betrifft: die historische Bukowina. Durch dieses Konzept 
ignorieren verschiedene Arbeiten (biobibliographische Handbiicher, Enzyklopiidien, 
Lexika, Alben) die historische Wahrheit und verwenden ungeeignete Begriffe. 

Schliisselwiirter und -ausdriicke: Lexikon, Auswahlkriterien, historiographisches 
Exkurs, historische Wahrheit, Konzept, Entstellung, die historische Bukowina, Konzept 
mit einer variablen Geometrie, Arbeitsinstrument, ldentitiitsbewusstsein. 

O lucrare tipărită nu de mult în Bucovina zilelor noastre readuce în actualitate 
un concept istoric supus sever denaturării după 1944, la Cernăuţi şi la Suceava 
deopotrivă: Marian Palade, Ctitori de cultură şi spiritualitate ortodoxă. Arhierei, 
preoţi şi monahi cărturari din ţinuturile Sucevei. Lexicon, Pătrăuţi [pe Suceava], 
Editura Heruvim, 2012, 360 p. 

Marian Palade, pe numele său complet Marian-Ionel Palade, născut în 4 
aprilie 1950, în Bucureşti, este profesor de muzică la Colegiul Naţional „Mihai 
Eminescu" din Suceava, compozitor şi dirijor al unor coruri de adulţi şi elevi, a 
căror activitate este răsplătită cu premii la diferite concursuri naţionale şi 

internaţionale, în perioada 1969-2001. Şi activitatea sa de compoziţie este 
răsplătită prin câteva premii naţionale (1983, 1985, 1987). Pentru contribuţia sa la 
„răspândirea cântării corale şi pentru întreaga activitate'', Ministerul Culturii îi 
acordă Diploma de Excelenţă (15 ianuarie 2002). Profesorul Marian Palade este 
autorul câtorva lucrări didactice: Jucăria de vorbe, 1988 (în colaborare); O vioară 
mică de-aş avea, 1999; Colinde şi cântece de stea, 1997 (casetă audio). De-a 
lungul anilor, editează culegeri de muzică pentru învăţământul preşcolar şi primar, 
publică articole în presa locală. 

• Traducerea: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu. 

Analele Bucovinei, XXI, 2 (43), p. 559-571, Bucureşti, 2014 
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Lucrarea Ctitori de cultură şi spiritualitate ortodoxă. Arhierei, preoţi şi 

monahi cărturari din ţinuturile Sucevei. Lexicon, apărută în primul trimestru al 
anului 2013, este însoţită de un motto generos: „Nicăieri pe tot cuprinsul românesc 
nu se află, pe un spaţiu atât de mic, atâta bogăţie de istorie românească, atâtea 
amintiri scumpe trecutului nostru. Dacă Ardealul, cu resturile sale arheologice din 
epoca romană, este ţara clasică a trecutului roman în Dacia, Bucovina este ţara 
clasică a trecutului clasic propriu-zis" (Dimitrie Onciul, Istoria Bucovinei înainte 
de unirea cu Austria) şi se bucură de binecuvântarea Î.P.S. Pimen, Arhiepiscopul 
Sucevei şi Rădăuţilor, fără să imprime, însă, acest cuvânt de însoţire, după cum se 
procedează, de obicei. 

În Introducere, p. 5-8, text datat „Suceava, 6 decembrie 2012'', autorul 
insistă asupra istoriei statului Moldova, de „la jumătatea secolului al XIV-iea" până 
la 1774, menţionând în excursul său istoriografic perioade istorice, evenimente, 
izvoare documentare, localităţi (centre culturale), ctitori de biserici şi mănăstiri, 

particularităţi şi momente ale vieţii religioase, cultural-artistice şi ştiinţifice, 

evoluţia învăţământului confesional şi laic, personalităţi şi preocupări de 
emancipare instituţională şi de modernizare a societăţii din această provincie 
istorică românească (p. 5-6). 

Câteva pagini din Introducere urmăresc viaţa bisericească „după ocuparea 
nordului Moldovei, în 1775" (corect: „nord-vestului Moldovei") până în anii de 
„după 1950" (p. 6-8), cu referire la activitatea Institutului Teologic, înfiinţat la 
Cernăuţi, în 1927, transformarea acestuia în Facultate de Teologie, în 1875, rostul 
acestora în viaţa Bucovinei (de menţionarea numelui acestei provincii istorice 
autorul se fereşte, parcă, intenţionat!), profesori renumiţi, activitatea didactică şi 
ştiinţifică a acestora, periodice editate la Cernăuţi, bibliotecă, viaţă studenţească, 
importanţa Cernăuţilor în viaţa religioasă europeană a epocii. 

În acest context socio-istoric, autorul îşi motivează întreprinderea, insistând, 
în primul rând, asupra grilei de selecţie: „Lexiconul de faţă cuprinde peste 400 de 
personalităţi ale culturii şi spiritualităţii bucovinene, cu biografia şi activitatea lor 
de ctitori de lăcaşuri [de cult] sau de cultură: ierarhi, copişti şi miniaturişti de 
manuscrise, meşteri de obiecte de cult, sculptori de catapetesme, brodeuri, tapiseri, 
ferecători de coperţi ale manuscriselor slavone, slavo-române sau româneşti, 

traducători din literatura patristică, profesori de teologie, muzică bisericească, 
didacticieni, preoţi ori cantori folclorişti, poeţi, pictori, dirijori de coruri bisericeşti, 
publicişti şi istorici. Au fost incluse şi câteva personalităţi «laice», dar care au 
contribuit la îmbogăţirea patrimoniului cultural şi spiritual: prof. univ. dr. Olimpia 
Mitric - cercetător în domeniul manuscriselor şi cărţilor rare bisericeşti, arhitectul 
Doru-Ghiocel Olaş, după ale cărui proiecte s-au construit zeci de biserici ori au fost 
restaurate altele. Sunt prezentate personalităţi născute pe alte meleaguri, dar care au 
activat aici toată viaţa: prof. univ. dr. Vasile Loichiţă şi Romulus Cândea de la 
Facultatea de Teologie din Cernăuţi; ieromonahul Macarie Paisiescu Dragornireanul; 
maica stavroforă Irina Pântescu, stareţa Mănăstirii Voroneţ; Dimitrie Belinski, 
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diacul, caligraful colaborator al mitropolitului Anastasie Crimca; Emil Kaluzniacki, 
profesor de paleografie slavonă bisericească la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. 
Mai sunt prezenţi şi cărturari ai acestor ţinuturi care au activat în alte locuri locuite 
de români; arhiepiscopii Victorio Ursache şi Adrian Hriţcu, preoţii Dumitru 
Bodale, Martinian lvanovici şi actualul pr. prof. dr. Eugen J. Pentiuc de la Harward 
University, misionari ai B.O.R. în Franţa, Canada şi S.U.A.; arhimandriţii Neonil 
Buzilă şi Claudie Derevleanu de la Mănăstirea Neamţ, arhimandritul Ştefan Guşă 
care a ctitorit şi ridică lăcaşuri de cult pe lângă Vaslui; pr. prof. dr. Vasile Mihoc, 
Gheorghe Popa, Ion Vicovan, Vasile Nechita care predau la facultăţi teologice din 
Sibiu, Iaşi, Constanţa; preoţii Dimitrie [Dumitru] Valenciuc şi Gabriel Herea, care 
au vegheat şi veghează la restaurarea şi conservarea bisericilor-monument istoric 
de la Volovăţ şi Pătrăuţi şi mulţi, mulţi alţii" (p. 8). 

În această rânduială a lucrării sale, profesorul Marian Palade subliniază rolul 
„dintotdeauna" al ierarhilor Bisericii Ortodoxe din acest subspaţiu al lumii 
româneşti, „adevăraţi lideri, cu mult suflet pentru enoriaşi, cler, monahi şi lăcaşuri 
de cult, care au ştiut să păstreze, să ocrotească, să întreţină şi să întregească 

patrimoniul cultural şi spiritual din ţinuturile Sucevei": Iosif I Muşat, Teoctist I, 
Kyr Gheorghe David, Teofan I, Teofan al II-iea, Grigorie Roşca, Anastasie Crimca, 
Varlaam Moţoc, Dosoftei Barila, lacov Putneanul, Gavriil Callimachi, Dositei 
Herescu, Isaia Baloşescu, Calinic Miclescu, Silvestru Morariu Andrievici, Vladimir 
de repta, Nectarie Cotlarciuc, Î.P.S. Pimen Suceveanul. De-a lungul timpului -
precizează autorul -, toţi aceştia au contribuit la „făurirea tezaurului de cultură şi 
spiritualitate ortodoxă" românească la răsărit de Carpaţi, binemeritând „adânc 
respect, aleasă preţuire şi via noastră recunoştinţă": „Ne înclinăm în faţa 

arhiereilor, ierarhilor, preoţilor şi marilor anonimi - monahi cărturari, teologi, 
muzicieni, «zugravi», «zlătari», brodeuri, tapiseri, caligrafi şi miniaturişti -
făuritori ai tezaurului de cultură şi spiritualitate ortodoxă" (p. 8). 

Personalităţile reţinute în acest lexicon, potrivit grilei adoptate, sunt orânduite 
alfabetic, fiecare având un articol biobibliografic ce cuprinde succint informaţii şi 
date esenţiale: numele şi prenumele, profesiunea (preocupările mai importante), 
anul şi Jocul de naştere, anul şi locul morţii, studii, domenii de activitate, lucrări 
(publicaţii) şi repere bibliografice, toate prezentate cronologic (p. 9-350). Un 
indice de nume, folositor utilizatorului instruit al zilelor noastre, rotunjeşte sumarul 
lucrării (p. 351-358). Lipsesc însă alte câteva „piese" din instrumentarul acestui 
lexicon: Listă de abrevieri, Bibliografie (surse principale), Rezumate în limbi 
străine. 

Lucrarea profesorului sucevean Ctitori de cultură şi spiritualitate ortodoxă. 
Arhierei, preoţi şi monahi cărturari din ţinuturile Sucevei. Lexicon apare în 
condiţii grafice îngrijite. Pe copertele I şi a IV-a este reprodusă, inspirat, scena 
Sinodul I Ecumenic (Niceea, 325), din fresca pictată de Dragoş Coman din Iaşi în 
pronaosul Bisericii „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul" de la Arbore, 
ctitorie a hatmanului Luca Arbore ( 1502). În pregătirea pentru tipar, tehnoredactarea 
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computerizată şi corectura au fost realizate de Simona Adamovici de la Biblioteca 
Bucovinei „I. G. Sbiera" din Suceava. 

Lucrarea Ctitori de cultură şi spiritualitate ortodoxă. Arhierei, preoţi şi 

monahi cărturari din ţinuturile Sucevei. Lexicon, Pătrăuţi [pe Suceava], Editura 
Heruvim, 2012, este de un real folos în Bucovina zilelor noastre pentru un cerc larg 
de utilizatori, dar în mod deosebit pentru generaţiile mai tinere, apropiindu-se, în 
mai multe privinţe, de ţinuta unui instrument de lucru indispensabil într-un 
domeniu fundamental pentru istoria culturii din Bucovina: viaţa religioasă. Cu 
toate acestea, însă, câteva observaţii sunt obligatorii. 

Sintagma „ţinuturile Sucevei" este nepotrivită şi neinspirată, ca subtitlu, 
pentru un lexicon ca acesta. Autorul nu ne spune, chiar de la început, cum s-ar fi 
cuvenit să o facă, ce sens are aceasta în întreprinderea sa. Orice dicţionar mai 
însemnat al limbii române precizează că substantivul ţinut are următoarele sensuri: 
1) „loc", „regiune"; 2) „unitate administrativ-teritorială" în Moldova, în perioada 
Evului Mediu, corespunzătoare judeţului din Ţara Românească; 3) „ţară" (sens 
învechit). Dacă forma de singular a termenului este nepotrivită, deoarece nu 
acoperă în totalitate spaţiul Bucovinei istorice, şi pluralul din această sintagmă este, 
cu atât mai mult, inadecvat. Nici cel de al doilea termen, substantivul propriu 
Suceava, nu este potrivit, nici ca nume de localitate (denumind teritoriul unuia 
dintre cele mai vechi oraşe/târguri din Moldova, capitală a ţării în perioada 
1388-1564, dar şi împrejurimile acestuia), nici ca regiune/ţinut, care, ca spaţiu al 
vechiului stat românesc Moldova, este străbătută ori mărginită de mai multe râuri 
importante: Nistru, Prut, Siret, Suceava, Moldova, Bistriţa, Ceremuş. Chiar dacă 
am privi Bucovina ca „accident al istoriei", nu putem denatura/falsifica o realitate 
istorică, incluzând aici localităţi din alte unităţi administrativ-teritoriale complexe: 
fostele judeţe Dorohoi, Botoşani, Baia, Neamţ, Bistriţa-Năsăud, cum, din păcate, 
„din necesităţi locale'', s-a operat în perioada interbelică şi, ceva mai târziu, masiv, 
de către sovietici, în regiunea Cernăuţi, iar după acest model bolşevic, şi de către 
români în regiunea Suceava ( 1948-1968), aceasta fiind continuată de judeţul 
Suceava (după 1968). Sintagma corectă, mai aproape de realitatea istorică, ar trebui 
să fie Bucovina istorică ori Bucovina veche, aceasta având limitele atestate de 
istorie şi nimic mai mult decât atât. Felul în care se lucrează/„operează" cu această 
noţiune „cu geometrie variabilă'', de peste trei decenii, în mod deosebit la Suceava, 
reprezintă, în fond - indiferent de orice justificare am invoca-, lipsă de respect faţă 
de adevărul istoric. 

Şi în ceea ce priveşte conţinutul lucrării se impun câteva observaţii. Acestea 
privesc aplicarea „grilei de selecţie" stabilite, fapt ce conduce la multe omisiuni, 
„deficitul de informare" ori omiterea unor referinţe („repere bibliografice") 
importante. În cele ce urmează, oferim câteva exemple de „preoţi şi monahi 
cărturari" uitaţi (necuprinşi în lucrare, din „binecuvântate pricini"), din dorinţa de a 
fi folositori la elaborarea unei noi ediţii, revizuite şi îmbogăţite a acestei valoroase 
contribuţii. 
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Cel dintâi monah la care facem referire este protosinghelul l(e)raclie Flocea. 
Pe numele de mirean Ion, acesta vede lumina zilei în 1893, în localitatea Pojorâta, 
districtul Câmpulung Moldovenesc, în familia ţăranilor români Ignat a lui Nichita 
şi Elisabeta Flocea. În şcoala primară se remarcă printre cei mai ageri şi mai 
luminaţi copii. Încă din aceşti ani impresionează prin „râvna lui duhovnicească" şi 
„vocaţia religioasă". În 1914, este elev într-o şcoală tehnică, fiind pasionat de 
studiul matematicii şi lectura romanelor. Rănit în tranşeele Primului Război 

Mondial, când „românii din toate provinciile, antrenaţi pe diferite fronturi să lupte 
unii împotriva altora, au avut conştiinţa comunităţii de destin atât de trează, încât, 
peste tot unde i-au mânat imperiile, s-au înfrăţit şi au pregătit Marea Unire". Operat 
într-un spital din Budapesta, revine pe front şi, inspirat de icoana Sfântului Nicolae, 
pe care o găseşte într-un tranşeu, cu o lumânare arzând în faţa ei, hotărăşte să se 
călugărească. La 16 aprilie 1919, în Basarabia, la Gârbovăţ, îl roagă pe stareţul 
Teognost Donos să-l primească în mănăstire. În iulie 1919, Mihail Sadoveanu, în 
călătoria sa prin ţinuturile Orbei şi Soroca, îl întâlneşte la Mănăstirea Gârbovăţ şi îi 
face portretul, inclus în volumul Orhei şi Soroca. Note de drum, Chişinău, 1921, 
republicat sub titlul Drumuri basarabene, Bucureşti, I 922. 

Tuns în monah (1920), hirotonit în ierodiacon (I 925), ieromonah ( 1927), sub 
numele lraclie (leraclie ), de către arhiepiscopul Gurie Grosu. În 1929, participă 
împreună cu un grup de bucovineni la pelerinajul la Ierusalim şi Sfântul Munte 
Athos. Decorat cu Crucea Aurită, în 1934. Monah cu preocupări literare, 
colaborator la revistele basarabene „Luminătorul" ( 1922-1942) şi „Misionarul" 
( 1929-1939). Din 1935, ca ajutor de exarh al mănăstirilor din arhiepiscopia 
Chişinăului, este numit misionar principal, conducând din parohie în parohie, până 
la Chişinău, procesiunea cu sfânta icoană a Maicii Domnului de la Gârbovăţ. 
Predicile sale în limba română, rusă şi găgăuză sunt anunţate în „Luminătorul" şi se 
publică tot aici, la rubrica Sămănătura de primăvară şi de toamnă pe ogorul 
sufletesc, însoţite de observaţii şi dări de seamă amănunţite. În 1938, este numit de 
către Arhiepiscopul locotenent Efrem Enăchescu subdirector al Şcolii de muzică 
bisericească a eparhiei, care se mută de la Chişinău la Gârbovăţ. După retragerea 
lui Efrem Enăchescu la Buzău, în 1940, protosinghelul Iraclie rămâne vicar al 
eparhiei şi este inclus în comitetul de conducere al revistei „Luminătorul". 

În Basarabia revenită la Patria Mamă, după 1918, bucovineanul lraclie Flocea 
se afirmă „ca un copac înflorit mai devreme pe fundalul unei livezi în hibernare". 
Publică articole din care „radiază o profundă dragoste creştină, o lumină a harului 
divin", situându-se în acţiunea sistematică a vremii de reîmprospătare a vieţii 

monahale, de reînviere a vechilor tradiţii de cărturărie în mănăstiri, alături de 
Visarion Puiu, Gurie Grosu, Gala Galaction, Antonie Harghel. Problematica 
acestora este grăitoare: secularizarea/„a doua secularizare" (prin aplicarea 
Decretului nr. 1 036, din 11 martie 1920) în eparhiile din Basarabia, înfiinţarea 
seminarelor monahale, pentru a lichida lipsa de cultură generală a călugărilor şi 

pentru pregătirea ierodiaconilor şi ieromonahilor („armata" din cele 20 de 
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comunităţi monahale din eparhia Chişinăului, cu peste 2 OOO de vieţuitori, „nu mai 
poate sluji Bisericii lui Hristos fără pregătire culturală"; Biserica trebuie să-şi arate 
„conştiinţa şi spiritul de jertfă printr-un monahism mai mult activ decât 
contemplativ"), catehizarea şi evanghelizarea publică, importanţa pelerinajelor şi 

procesiunilor, ca mijloc misionar, cu predici şi conferinţe în cât mai multe parohii. 
Dintre aceste articole: Zosima şi Alioşa din „Fraţii Karamazov" (1922); Câteva 
chestiuni referitoare la starea de acum a monahismului (1924); Intelectualii nu 
aleg viaţa monahală (1925); Mănăstirile din Basarabia şi cultura religioasă 

( 1926); Cauza ostilităţii unor mănăstiri contra noului calendar ( 1926); Cultura 
pietăţii ( 1926: „Cu preoţii care sunt în lume nu poţi birui lumea", scrie călugărul 
Iraclie aici, îngrijorat de tendinţa preoţimii de a fi ca lumea, nu străduindu-se să 
smulgă lumea din ale ei. „Să ne scuturăm din când în când de cele trecătoare şi să 
fâffâim cu tot sufletul în meleagurile veşniciei, în tovărăşia sfinţilor şi îngerilor. 
[ ... ] Acolo unde preotul nu aduce cultura pietăţii, se instalează fanatismul ori 
sectarul", scrie părintele Iraclie în acest articol); Cum va fi privit seminarul 
monahal (1927); Catehizarea şi evanghelizarea publică (1934); Directori de 
conştiinţă (1934 ); Sămănătură spirituală de toamnă (1934 ); Preoţi bătrâni model 
de activitate (1934); Patriarhia Ierusalimului faţă de chestiunea stilului (1934); Un 
experiment duhovnicesc ( 1935); Paisie Velicicovschi faţă de rascolnic ie ( 1935); 
Tragedia românismului din Athos ( 1940); Învierea lui Hristos e liniştea noastră 
(1940). 

Împreună cu misionarii mireni Alexandru Scvoznicov şi Alexandru Bocăneţ, 
traduce materiale scrise de teologii ruşi din exil şi din presa occidentală. Călugărul 
Iraclie publică traducerea românească la Rugul ce ardea şi nu se mistuia, schiţă de 
comentariu, pe bază dogmatică, a unor însuşiri de veneraţie a Maicii Domnului în 
Ortodoxie a lui S. Bulgakov, Demnitatea creştinismului şi nevrednicia creştinilor, 
de N. Berdeaev, Explicarea Evangheliilor, de B. Gladkov. 

Sub egida Editurii „Tiparul Moldovenesc" din Chişinău, îi apare volumul 
Mozaic literar, Editura Mănăstirei Gârbovăţ, [1934], o culegere de articole 
publicate în periodice. La sfârşitul acestei cărţi, se publică o listă cu „lucrări 
originale de acelaşi autor şi traduceri". Printre cele 13 titluri, mai apar câteva 
nemenţionate mai sus: Sub smochinii din Vitania, Hrană sufletească, Sf icoană a 
Maicii Domnului de la Gârbovă{, Psaltire prescurtată şi Foi misionare şi iconiţe 
cu Maica Domnului, fără precizarea anului de apariţie (p. 188). Câteva din cele 
49 de articole reunite aici, prin informaţii, privesc Bucovina: Trecând peste 
câmpiile Basarabiei, p. 31-36; Domnul Graf şi şcoala primară, evocare a contelui 
Bellegarde, prefect al Câmpulungului în perioada 1902-1908, p. 36--37; „ Tiuralesa" 
sau Iordanul în munţi, p. 37-39; Prin munţii Bucovinei, p. 181-183. Valoroase 
sunt şi cele câteva reproduceri: Port din cam. Pojorâta (Bucovina) (p. 33), Vedere 
din cam. Pojorâta (p. 35) şi Munţii Rarăul şi Giumalăul (p. 38). 

Tipografia Uniunii Clerului Ortodox din Basarabia îi imprimă cartea 
Mărgăritare sau Evangheliile sărbătorilor şi explicarea lor populară ( 1935). La 
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tipografia Mănăstirii Gârbovăţ îi apar volumele: Miezul Ortodoxiei ( 1935); 
Biserica şi Împărăţia lui Dumnezeu (în colaborare cu ieromonahul Vasile, 1935); 
În călătorie la Ierusalim ( 1935); Oglindiri pastorale (1935); Iisus printre noi 
(1944). 

După al Doilea Război Mondial, protosinghelul Iraclie este persecutat de 
regimul sovietic de ocupaţie, fiind condamnat la opt ani de muncă în lagăr 

(1945-1953). Se reîntoarce în Basarabia „tot atât de smerit şi harnic propovăduitor 
al cuvântului lui Dumnezeu". Acum este casier al Mănăstirii Ţigăneşti (1953-1959) 
şi ghid la Mănăstirea Noul Neamţ ( 1959-1962). După desfiinţarea acestora, 
protosinghelul Iraclie se mută cu traiul la Ion-Nichita Şencenco, fiul său 

duhovnicesc, din satul Chiţcani. Aici, în apropierea fostei Mănăstiri Noul Neamţ, 
trece la Domnul, la 16 august 1964. În Arhiva Naţională din Chişinău se păstrează 
necrologul întocmit în limba rusă de părintele Varlaam Chiriţă, din care înţelegem 
că autorităţile sovietice „nu-l agreaseră pe directorul de suflete şi de conştiinţă al 
basarabenilor": ,,În ziua Schimbării la Faţă a Domnului, un grup de ucenici ai 
părintelui Ieraclie au săvârşit ritualul prohodului călugăresc într-o chilie strâmtă, 
întrucât preotul paroh, de frica autorităţilor, n-a riscat să scoată sicriul în curte. 
Credincioşii veniţi din oraşele şi satele învecinate (Tiraspol, Bender) ascultau, 
încordaţi şi înlăcrimaţi, cântările care răzbăteau din chilie. Apoi l-au văzut, ca viu, 
în veşminte de un alb imaculat, cu crucea şi mătăniile în mâini, cu faţa ascunsă în 
umbra unui zâmbet abia schiţat". 

Părintele Iraclie „s-a străduit toată viaţa să sădească între oameni cultura 
pietăţii prin uneltele lucrului duhovnicesc. El singur a fost o unealtă preţioasă de 
muncă bisericească vie şi roditoare în mijlocul poporului. [ ... ] Scrisul călugărului 
Iraclie este laconic, plin de naturaleţe şi simplitate. Nu este numai o consecinţă a 
originii sale ţărăneşti. Stilul lui reflectă curăţia şi simplitatea inimii, smerenia, care 
vin din disciplina sufletului şi har dumnezeiesc" (Conf. Călugări cărturari din 
Basarabia. Ieraclie Flocea, fără editură şi loc de apariţie, 2000. Broşura, 

nesemnată, întocmită în Basarabia, cuprinde date şi informaţii valoroase, unele 
provenind din Arhiva Naţională din Chişinău, grupate în capitolele: Călugări 

cărturari din Basarabia, p. 1-9; Publicistica bisericească, p. 9-16; Metodele de 
catehizare publică, p. 17-23; Traducător, p. 23-25; Note, p. 26--28. 

Un alt monah bucovinean, pe care nu-l găsim în acest lexicon, este 
Bartolomeu Forea (Flocea). Născut, la 11 iulie l 933, în comuna Stulpicani, în 
familia lui Mihai, zis Pârlac, şi a Eudochiei (Dochiţei) Flocea, încreştinat cu 
numele Vasile. La vârsta de 20 de ani îşi îndreaptă paşii spre Mănăstirea 

Brădiceşti, judeţul Iaşi, ucenicind în vremuri grele, când „monahii erau scoşi din 
mănăstiri şi obligaţi să se întoarcă în lume". Aici este tuns în monahism, cu numele 
Bartolomeu, şi hirotonit diacon. Îndepărtat din viaţa monahală prin Decretul 410, 
din 1959. Tânărul monah Bartolomeu „se ascunde într-o căsuţă făcută la repezeală 
la o margine a pământului părintesc de la Stulpicani". Nu este primit la slujbele din 
biserica satului său natal şi vieţuieşte, ignorat de toţi cei pe care îi considerase 
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apropiaţi. „Părintele Bartolomeu - scrie arhim. Timotei Aioanei - şi-a ţinut 

rânduiala de monah în satul natal vreme de cinci ani, singura mângâiere fiindu-i 
spovedania sub epitrahilul cuviosului şi bunului părinte ieroschimonah Paisie Olaru, 
care-l îndemna să aibă răbdare până când prigoana va trece". 

După reînchinoviere, este ucenic în pictură al arhimandritului Vartolomeu 
Dolhan. Impreună cu arhimandritul Safian Boghiu (1912-2002) pictează în Siria o 
catedrală ortodoxă. Reîntors în ţară, pictează alături de mari pictori: Iosif Keber 
(1897-1989), Constantin Călinescu (1907-1985) şi Nicolae Stoica (1903-1988). 
„Scriitorul de icoane" Bartolomeu Florea lucrează pictura bisericilor din Stulpicani, 
Tocileni (Botoşani), Agapia Veche, Agapia Nouă (Biserica „Sfântul Ioan 
Bogoslovul"), Râşca, Humuleştii Noi, Nemţişor, Icoana, Vovidenia, Mănăstirea 
Neamţ şi Sihăstria (cele două biserici mari de aici, trapeza, gangul de la intrare şi 
clopotniţa). Pentru părintele Bartolomeu Florea „pictura murală înseamnă 
continuarea unei tradiţii seculare în ceea ce priveşte tehnica fresco, dar şi realizarea 
unor mari icoane în mozaic", la Neamţ şi Sihăstria. Este autorul icoanelor oficiale, 
pictate, în mod special, pentru canonizarea unor sfinţi moldoveni, în 1992: Sfântul 
Ioan Iacob, Cuvioasa Teodora de la Sihla, Binecredinciosul Voievod Ştefan cel 
Mare şi Sfânt. Patriarhia Română şi Mitropolia Moldovei şi Bucovinei tipăresc 
felicitări şi icoane cu reproduceri după creaţii ale arhimandritului iconograf 
Bartolomeu Florea. 

Monahul bucovinean Bartolomeu Florea a creat la Sihăstria o adevărată şcoală 
de pictură, la care s-au format pictori iscusiţi: „Toate aceste realizări s-au adunat în 
ani de răbdare, de trudă, de talent, de dăruire, de ascultare. Părintele Bartolomeu a 
devenit în acest răstimp un pictor apreciat, un exemplu de muncă şi perseverenţă, un 
monah ordonat, muncitor şi demn", care „adaugă mereu un plus de strălucire 

chinoviei din care face parte" (vezi Timotei Aioanei, Arhimandritul Bartolomeu 
Florea - 70 de ani, în „Candela Moldovei", Iaşi, anul XII, nr. 7-8, 2003, p. 36-37; 
Arhim. Timotei Aioanei, Portrete în cuvinte, Tipărită cu binecuvântarea Î.P.S. 
Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, Editura Trinitas, 2007, p. 200-203). 
La 13 octombrie 1991, primeşte taina preoţiei, fiind hirotesit arhimandrit şi răsplătit 
cu Crucea Patriarhală, cu ocazia sfinţirii bisericii din Victoria, judeţul Botoşani. Face 
călătorii de documentare în Grecia şi la Sfântul Munte, fiind interesat de icoanele 
pictate de Teofan Cretanul, Emanuel Panselinos şi Dionisie din Fuma (vezi şi 
Bartolomeu Florea - Pictorul Sihăstriei, în „Lumea monahilor", anul III, nr. 9, 
27 septembrie 2009, interviu postat pe Internet la 9 octombrie 2009). 

lată şi câteva nume de preoţi de mir, omise, din păcate, de autorul lexiconului 
de la Suceava. 

Preotul iconom stavrofor Victor Bobu. Născut în 15 iulie 1913, în satul 
Bălineşti, comuna Grămeşti, judeţul Dorohoi. Este al doilea din cei trei copii ai lui 
Gheorghe Bobu, şeful postului de jandarmi din comuna Grămeşti, originar din 
Lunca-Hapăi, comuna Vârful Câmpului, şi al Elenei, fiica lui Alexandru Dărăbăneanu, 
fiu de preot din ţinutul Herţa, notar o vreme al comunei Zamostea, cântăreţ 

bisericesc şi învăţător la Bălineşti. 
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Face studii secundare la Liceul de Stat din Siret (1926-1933), pe care le 
continuă la Facultatea de Teologie a Universităţii „Carol al II-iea" din Cernăuţi 
( 1934-1938). Aici activează în cadrul Societăţii Academice Studenţeşti „Dacia". 
La 25 iunie 1938, sub preşedinţia profesorului Valerian Şesan, îşi susţine cu 
„Distincţie" licenţa în teologie, având teza Francmasoneria şi depune jurământul 
de credinţă faţă de Biserica Ortodoxă Română şi învăţătura christică. Hirotonit în 
diacon (29 septembrie 1939, Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel" din 
Grămeşti) şi preot (1 O noiembrie 1940, Catedrala Mitropolitană din Iaşi), Victor 
Bobu este pe rând preot la Grămeşti (1940-1941), Tacu-Rudeşti (1941-1942), 
Nicani-Zamostea (1942-1946), Bălineşti (1946-1959), Mănăstioara şi Bănceşti 

( 1963-1968), Bălineşti ( 1969-1996). În perioadele 1940-194 7 şi 1990-1996, 
predă religia la şcolile din satele Nicani, Ciomârtan şi Bălineşti. 

În martie 1949, preotul Victor Bobu este arestat, dus din post în post de 
Miliţie şi anchetat timp de trei săptămâni în Penitenciarul Dorohoi, împreună cu un 
lot de 40 de persoane din satele Badragi, Bălineşti, Grămeşti, Tacu şi Verbia, cei 
mai mulţi dintre aceştia fiind ţărani, sub învinuirea de „reacţionar". În 1956, este 
anchetat la raionul Siret şi regiunea Suceava, pentru „încercarea de a răscula 
oamenii împotriva partidului" şi opunere la colectivizare. În 1959, nu participă la 
festivitatea de inaugurare a Gospodăriei Agricole Colective Bălineşti. În noaptea de 
2/3 decembrie 1959, preotul Victor Bobu este arestat, anchetat la Securitatea din 
Siret şi Suceava, timp de şase luni, judecat şi condamnat - de Înălţarea Domnului! -
de către Tribunalul Militar Iaşi, prin sentinţa nr. 318/1960 şi de Tribunalul Militar 
de Regiune Militară Bucureşti, prin Decizia nr. 1204 din 12 iulie 1960, la 8 ani de 
închisoare corecţională, 5 ani interdicţie corecţională cu suspendarea exerciţiului 
drepturilor civile şi confiscarea totală a averii personale, pentru delictul de „uneltire 
contra ordinii sociale". Pentru „împiedicarea colectivizării în parohia sa, prin 
acceptarea unei donaţii pentru parohie, a unui conac boieresc, în vederea construirii 
unei biserici" în satul Ciomârtan, preotul Victor Bobu cunoaşte privaţiunile 

detenţiei la Suceava, Botoşani, Jilava şi Aiud. 
Despre anii de recluziune petrecuţi în închisorile comuniste, preotul Victor 

Bobu scrie pagini impresionante în Memoriile unui deţinut politic, oferind 
posterităţii mărturii valoroase. Câteva episoade se disting prin motivul epifaniei, 
întâlnit frecvent în literatura memorialistică a spaţiului concentraţionar din 
România. Imaginea lui Iisus Hristos îl însoţeşte pe preotul Victor Bobu pretutindeni 
în închisorile prin care trece: „Permanent îl vedeam pe Iisus într-o mantie albă, 

ducându-şi crucea în spate" (Memoriile unui deţinut politic, p. 124-125, 132-133, 
134-135). În spaţiul traumatizant al detenţiei, cunoaşte, de-a lungul celor trei ani şi 
45 de zile, preoţi ortodocşi şi catolici, învăţători, profesori, revizori şcolari, avocaţi, 
procurori, ofiţeri din vechea armată regală, prefecţi, medici, ingineri, studenţi, 

contabili, administratori de moşii, muncitori, negustori provenind din toate 
provinciile locuite de români. În închisorile de tranzit Suceava (şase Juni), Botoşani 
(şase luni) şi Jilava, precum şi în „închisoarea de bază", la Aiud, primeşte ajutorul 
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semenilor şi le oferă, la rândul său, ajutor, predică atunci când o poate face (Aiud, 
6 decembrie 1960, Despre viaţa şi minunile Sf Nicolae). Bolnav de icter, suferind 
de reumatism şi TBC ganglionar, la Aiud cunoaşte aceleaşi privaţiuni. I se refuză 
tratamentul medical, este izolat, trece prin „camera neagră", ca formă de pedeapsă 
corecţională, face greva foamei şi cunoaşte închisoarea şi sub aspectul ei de 
„universitate cu gratii" („Mulţumesc lui Dumnezeu pentru darul pe care mi l-a dat, 
căci n-am precupeţit timpul sau odihna mea, ci am propovăduit în toate celulele pe 
unde am trecut, aducând mângâiere fraţilor mei de suferinţă, deşi acest lucru era 
interzis"). 

Trăind într-o modestie distinsă, într-o parohie săracă în resurse, dar curată şi 
îmbogăţită prin puterea credinţei noastre dreptmăritoare, preotul iconom stavrofor 
Victor Bobu construieşte pentru urmaşii săi întru păstorire Casa Parohială din 
Bălineşti (septembrie 1979 - 9 mai 1982), clădire impozantă, cu etaj, zidită din 
cărămidă, în cadrul căreia întemeiază un muzeu, unic pe Valea Siretului Superior, 
reunind obiecte de preţ adunate de-a lungul vremii. Împreună cu enoriaşii săi, 
renovează bisericile din Bănceşti, Tacu-Grămeşti şi Bălineşti. Construieşte capele 
în satele Corpaci-Zamostea şi Bălineşti, pictează biserica din Tacu-Grămeşti. Este 
ctitorul Bisericii „Naşterea Maicii Domnului" din Ciomârtan-Zamostea, construită 
din piatră cu mari jertfe în perioada 1992-1995, pictată în interior şi sfinţită, în 
21 noiembrie 1995, de prăznuirea Intrării Maicii Domnului în Biserică, de către 
un sobor de preoţi în frunte cu P. S. Gherasim Putneanul, Episcop-vicar al 
Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor. În repetate rânduri, în perioada 1947-1987, 
reface acoperişul Bisericii „Sfântul Nicolae" din Bălineşti, construieşte gardul 
împrejmuitor, după vechiul model mănăstiresc, şi stranele din lemn masiv de stejar. 

Timp de peste patru decenii, preotul Victor Bobu slujeşte la Bălineşti cu 
pioşenie şi devotament la altarul Bisericii „Sfântul Nicolae", ctitorie a logofătului 
Ioan Tăutul şi a epocii de glorie a lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, monument de 
arhitectură şi artă medievală unic în Europa Centrală şi de Răsărit, străduindu-se 
să-i conserve valorile şi să-l promoveze în circuitul turistic naţional şi european, 
atât cât i-a stat în putinţă, într-o vreme a nepăsării generalizate, de confiscare a 
istoriei naţionale şi de marginalizare a Bălineştilor (pentru acestea, între altele, vezi 
articolul: Pr. Victor Bobu, Biserica din Bălineşti, în „Mitropolia Moldovei şi 

Sucevei", Iaşi, anul XXXV, nr. 5-6, mai - iunie 1959, p. 328-331 ). 
Urmând exemplul preoţilor cărturari din veacurile trecute, trăind „subt 

vremi'', preotul iconom stavrofor Victor Bobu îşi află în scrisul care „întemeiază şi 
desăvârşeşte" o plăcută şi folositoare „zăbavă". Scrierile sale au, majoritatea, în 
primul rând, o valoare documentară, acoperind cronologic peste o jumătate de veac 
zbuciumat: Monografia Parohiei Bălineşti, judeţul Dorohoi, 1938 (manuscris 
dactilografiat); Monografia comunei Grămeşti, 1999 (manuscris dactilografiat); 
1989 - Pelerinaj la Locurile Sfinte, Rădăuţi, Editura Hard, 2000 (singura lucrare 
tipărită); Memoriile unui deţinut politic, 2000 (manuscris dactilografiat); Predici, 
1938-1996 (lucrare în manuscris). 
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Preotul iconom stavrofor Victor Bobu, „muşchetarul de la Bălineşti", „părinte 
al lucrului bine făcut'', se stinge din viaţă la 24 august 2000, în satul său natal, pe 
care l-a iubit într-un fel singular, l-a păstorit aproape o jumătate de veac, ca „slugă 
bună şi credincioasă", şi cu istoria căruia şi-a identificat întreaga viaţă. Pentru 
activitatea sa pastorală şi creatoare, târziu, este răsplătit cu titlul de Cetăţean de 
Onoare al comunelor Zamostea (25 martie 1999), Grămeşti (25 martie 2000) şi, 

post-mortem, al oraşului Siret (13 septembrie 2001). 
Averchie Macovei. Născut în 1856. Studii superioare la Facultatea de 

Teologie a Universităţii Francisco-Josefine din Cernăuţi (1879-1883). Hirotonit 
preot în 1883. Cooperator şi administrator parohial la Biserica „Sfântul Dumitru" 
din Suceava (1883-1884), la Biserica „Sfântul Nicolae" din Suceava şi la Lisaura, 
preot la Broscăuţii Vechi (din 1898), la Bănceşti şi St. Onoufri (Mănăstioara-Siret), 
începând din 1903. 

Activitate obştească şi cultural-literară, într-o perioadă de redeşteptare 

naţională a românilor din Bucovina. Vistiernic în Cabinetul de lectură „Aurora" din 
Broscăuţii Vechi, începând cu anul înfiinţării acestuia ( 1898). Colaborator la 
revista „Familia", de la Oradea Mare, „foaie beletristică şi socială'', editată de Iosif 
Vulcan, în paginile căreia publică proză scurtă. Aici apar, printre altele: schiţa 

Ionică Grui (XX, 1884, p. 110-166) şi Fantoma păcii eterne în desvoltarea sa 
istorică, „schiţă istorico-culturală" (XXV, nr. 34, 1889, p. 402-403). 

În „Revista politică'', de la Suceava ( 1886-1891 ), „organ comun al totalităţii 
românilor bucovineni", publică schiţe şi nuvele. Colaborator la „Calendariul. .. 
Societatea «Academia ortodoxă pentru literatură, retorică şi musică bisericească în 
Seminariul archidiecesan din Cernăuţi»'', care îi publică scrierea Doi fraţi, „episod 
istoric" din luptele Regimentului 41 Infanterie „Arhiducele Eugen'', purtate în 
Bosnia, în 1878, episod reconstituit după „un martor ocular" ( 1888, p. 102-106). 

Nu ştim, din păcate, anul morţii sale. 
Vichentie Simigano[ v ]schi vede lumina zilei în 1863 în localitatea Boian. 

Face studii superioare la Facultatea de Teologie de la Universitatea Francisco
Josefină din Cernăuţi (1887-1891). Hirotonit preot în 1891, slujeşte la bisericile 
ortodoxe din Tereblecea Veche (1899-1904), Ilişeşti (1905-1918?) şi Udeşti 

(1918-1936). 
La Tereblecea Veche, este iniţiatorul proiectului de înfiinţare a Băncii 

populare cu garanţie nemărginită, „însoţire de păstrare şi credit" ce urmărea 
consolidarea stării economice a satului, eveniment care are loc la 1 noiembrie 
1900, el fiind cel dintâi director al acesteia. Ca peste tot în Bucovina, şi aici preotul 
îndrumă activitatea Cabinetului de lectură „Luminătorul", înfiinţat în 1898, şi 

susţine necesitatea înfiinţării unei „pompierii" locale (societăţi arcăşeşti), idee care, 
din păcate, va prinde viaţă mult mai târziu, prin înfiinţarea Societăţii arcăşeşti 
„Tudor Vladimirescu" ( 1925). 

Preot cu o cultură temeinică, bun cunoscător al gândirii filosofice germane, 
cu preferinţă pentru opera lui Immanuel Kant, publică lucrarea Filosofia religiunii 
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sau împăcarea credinţei cu ştiinţa. Colaborează la diverse publicaţii ale vremii cu 
versuri şi istorioare moralizatoare, destinate atât tinereilor, cât şi celor mai în 
vârstă. Postum: Legenda „ Popa Andrei" privită în lumina criticii reale şi a celei 
istorice, în volumul Dionisie Udişteanu, Udeştii de pe Suceavă. Cercetare 
monografică, Ediţie îngrijită de Mircea Motrici, Suceava, Editura Muşatinii, 2006, 
p. 238-245. 

„Calendariul pe anul bisect 1888. Redigeat de Societatea «Academia ortodoxă 
pentru literatură, retorică şi musică bisericească în Seminariul archidiecesan din 
Cernăuţi»" îi publică poezia Earna trece ... , elaborată „în formă poporală" (p. 133). 
Acelaşi calendar, în tomul pe anul ordinar 1891, îi publică Ţiganul şi bostanul, 
snoavă în versuri, p. 121-122. „Călindariul poporului bucovinean pe anul bisect 
1908". Redigeat şi edat de Eugen Neşciuc, îi publică poezia ocazională Memoriei 
doctorului Vasile Găină, p. 67, creaţie învederând un iscusit versificator, preocupat 
să cultive o exprimare aleasă în limba română. 

Preotul Vichentie Simigano[ v ]schi se retrage la pensie în 1939, de la Parohia 
Udeşti. Probabil că în acelaşi an trece la Domnul. 

Constantin Urechie vede lumina zilei la 6 noiembrie 1879, în localitatea 
Bălăceana, din districtul Suceava. Face studii la Gimnaziul Greco-Oriental din 
Suceava şi la Facultatea de Teologie a Universităţii Francisco-Josefine din 
Cernăuţi, fiind hirotonit preot în 1905. După această dată, timp de şase luni, este 
expozit parohial în Clit-Arbore (1905), unde contribuie la înfiinţarea unei clase 
româneşti la şcoala poporală de aici. Preot cooperator în Volovăţ (1906-1912), 
preot cooperator în Frătăuţii Noi (8 noiembrie 1912-1925), apoi preot paroh tot 
aici (I O februarie 1925-1931 ). Membru activ în Societatea „Academia ortodoxă 
pentru literatură, retorică şi musică bisericească în Seminariul archidiecesan din 
Cernăuţi'', în cadrul căreia se remarcă prin „erudiţiunea sa şi dibăcie remarcabilă în 
sortarea unui vast material", ca în cazul prelegerii Influinţa creştinismului asupra 
vieţii omeneşti, susţinute în cadrul programului „seratei literar-declamatoric
musicale" organizate la Rădăuţi, în 20 ianuarie 1903. La Frătăuţii Noi este 
preşedintele Societăţii „Ocrotirea orfanilor de război", îndrumător al Cabinetului de 
lectură „Redeşteptarea cultural-naţională'', înfiinţat înainte de război, şi animator 
cultural. 

Colaborează la mai multe periodice teologice ale vremii: „Viitorul", „Păstorul", 
„Candela'', „Biserica ortodoxă română'', unde semnează articole diverse: predici, 
pareneze ocazionale, dări de seamă, rapoarte. Unele dintre aceste articole sunt de 
interes pentru cercetarea istoriei locale: Pareneză cu ocasia vizitaţiei canonice în 
Volovăţ („Candela", anul XXXI, nr. 30, 1911, p. 216-222); Pareneză funebră 
rostită în Biserica din Horodnicul de Jos, în 30 nov. 1923, la înmormântarea 
exarhului şi parohului Ilie Berlineanu („Candela'', seria a II-a, nr. 2, 1924, p. 69-70). 
Colaborator la „Deşteptarea'', „Patria", „Gazeta Bucovinei", „F oaia poporului", 
„Neamul românesc", „Junimea literară'', unde publică articole politice (precum 
Primejdia rutenizării bisericei ortodoxe româneşti din Bucovina, în „Neamul 
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românesc'', nr. 24-25, 1912), poveşti, legende, „poesii poporale". Constantin Urechie 
este unul dintre modeştii culegători de folclor din Bucovina de la începutul 
secolului al XX-lea, trecut pe nedrept sub tăcere astăzi. Câteva lucrări, rămase în 
manuscris până în 2011, sunt, de asemenea, de interes: Monografia comunei 
Frătăuţii Noi, Cronica Bucovinei de la 1910 la 1919. 

La Cernăuţi, „Călindariul poporului bucovinean pe anul ordinar 191 O". 
Redigeat şi edat de Eugen Neşciuc publică în partea sa literară Cântece poporale, 
culese de Constantin Urechie din Volovăţ, p. 76-79. În tomul din acest an este 
inclusă şi legenda De ce-i bradul pururea verde, p. 82-83, semnată C. Urechie. 
Acelaşi calendar publică în tomul său din 1912 Capcânii, „legendă creştină", 
p. 74-76. 

Preotul Constantin Urechie se stinge din viaţă la 21 octombrie 1927 în 
Cernăuţi. 

Lucrarea Ctitori de cultură şi spiritualitate ortodoxă. Arhierei, preoţi şi 
monahi cărturari din ţinuturile Sucevei. Lexicon, un folositor instrument de lucru, 
ce valorifică, între altele, lucrarea lui Petru Froicu şi Eugen Dimitriu Teologia 
în Bucovina, elaborată înainte de 1989 şi păstrată în manuscris la Biblioteca 
Bucovinei „I. G. Sbiera" din Suceava, nu apare sub egida Editurii Arhiepiscopiei 
Sucevei şi Rădăuţilor, cum ne-am fi aşteptat. Nu ştim cum circulă în „ţinuturile 
Sucevei", dar ne-am bucura dacă ar ajunge în toate parohiile ortodoxe din 
Bucovina istorică, în bibliotecile publice (municipale, orăşeneşti şi comunale) şi 

şcolare (măcar liceale) de aici, precum şi în cât mai multe case de enoriaşi (prin 
achiziţie de pe piaţa liberă), pentru a contribui la împlinirea unuia dintre rosturile 
sale: consolidarea conştiinţei noastre identitare (confesional-naţionale), într-o 
perioadă dificilă, de mari rătăciri, a istoriei contemporane. 
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DOCUMENTAR 

JUNIMISTUL BUCOVINEAN PAVEL PAICU 
ŞI DOSARUL SĂU DE STUDII 

MIHAI-ŞTEFAN CEAUŞU, LIVIU PAPUC 

Der Bukowiner „Junimea"-Mitglied Pavel Paicu 
und seine Studienakte 

(Zusammenfassung) • 

Der dokumentarische Artikel Der Bukowiner „Junimea"-Mitglied Pavel Paicu 
und seine Studienakte von Mihai-Ştefan Ceauşu und Liviu Papuc berichtet iiber Pavel 
Paicu (27. Juni I 83 I - 22. April 1898), den Professor und Publizist, der in Bukowina 
(Lucăceşti) geboren und in Jassy niedergelassen ist. Er war einer der 
Griindungsmitglieder der „Junimea"-Gesellschaft (1865). In dem biographischen 
Artikel, der das Vorwort der Studienakte Pavel Paicus ist, prăsentiert Liviu Papuc 
Daten, die der Presse der damaligen Zeit entnommen sind, wie z. B. der Artikel, der 
gelegentlich der Pensionierung von Pavel Paicu erschien oder sein in der Jassier 
Zeitung „Evenimentul" veroffentlichte Nachruf. 

Die von Mihai-Ştefan Ceauşu iibersetzten Dokumente bestătigen em1ge 
vorherige Informationen und geben auch neue Daten iiber Pavel Paicus Leben vor 
seinem Ankommen in die Hauptstadt der Bukowina hinzu, wo er - wie man schon 
weiss - innerhalb der „Aron Pumnul"-Stiftung tătig war und wovon er weiter nach 
Jassy gefahren ist. Die Bedeutung des dokumentarischen Beitrags liegt darin, dass die 
meisten, den Wiener Schuljahren entsprechenden Akten bisher noch nicht bekannt 
waren und dass dieselben den Jassier Professor den verdienten Platz unter den 
europăisch gesinnten und von Titu Maiorescu zugunsten des Volkes ausgebildeten 
Hochschullehrem sichem. 

Schliisselwiirter und -ausdrilcke: Pavel Paicu, Professor, Bukowiner 
„Junimea"-Mitglied, Wiener Studienakte, Titu Maiorescu, Jassier Akademisches Institut. 

Ingrată soarta celui care se rupe de baştină! Cei de acasă, după decenii de 
absenţă, îi pierd urma şi nu-l mai pomenesc, cei din bejenie îl preţuiesc, temporar, 
dar lipsa legăturilor de familie îl face să dispară rapid din amintire. Bucovinenii 
stabiliţi la Iaşi fac parte din această categorie. Iar unul dintre aceştia a fost 
Pavel Paicu. 

• Traducerea: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu. 

Analele Bucovinei, XXI, 2 (43), p. 573-489, Bucureşti, 2014 
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Enciclopedia „ Cugetarea" a lui Lucian Predescu, din 1940, este zgârcită cu 
informaţiile: „Paicu, Pavel, publicist, n. 27 iunie 1831. Membru al societăţii ieşene 
«Junimea» din 1865. Opera: Epitome Historiae Sacrae, Iaşi, 1866; Explicare la 
conspectul Declinaţiunilor şi al Conjugaţiunilor limbei latine, 1891; Prospect de 
toate schimbările aşa numite jlecţionarii ale cuvintelor române, f. an" 1

• 

Informaţii suplimentare personale a extras din arhive prof. univ. dr. Dan Mănucă, 
publicând, acum 40 de ani şi mai bine, un Testimoniu de botez: 

„La condica născuţilor a bisericii filiale din Măzăneşti, tomul II, pagina 53 şi 
54, se află însemnat următorul act: 

În anul una mie opt sute treizeci şi unul ( 1831 ), în douăzeci şi nouă (29) 
iunie, s-a născut din părinţii domnul Simeon Paicu şi soţia sa Eufrosiana, în cotuna 
Lucăceşti şi sub Nr. cons. 12, legiuit un prunc, care botezându-se de aicea fostul 
paroh Dimitrie Zemna la 5 iulie acelaşi an, au primit numele Pavel. Ca naşi au fost 
proprietarul din Drăgoeşti, domnul Nicolai Savin. Moaşă au fost Savina Ungurean, 
din Măzăneşti. Spre adeverire urmă propria subsenmare şi întărire prin sigiliul 
parohial. 

De la Parohiatul gr.-or. Drăgoeşti la 25 ianuarie 1873 I 6 fevruarie, Petru de 
Androhovici, Protopresbiter şi paroh". 

(Arh. Stat. Iaşi, Starea civilă oraş Iaşi, căsătoriţi, dosar 7531/1887, f. 5)2. 
Alte date personale extragem din amplul necrolog publicat în gazeta 

„Evenimentul" de la Iaşi 3 , pe care îl reproducem in extenso: 
,,Încă unul din stâlpii societăţii Junimea a dispărut. 
Paicu e născut în Bucovina, în satul Lucăceşti, la 18324

, din părinţi ţărani. 
Clasele primare le urmă la Suceava, apoi trecu la Cernăuţi, unde se înscrie la 

liceu şi cu mari greutăţi, dând lecţii private, abia putu să termine liceul. 
Trecând la Viena, se înscrie la facultatea de drept şi luă doctoratul. 
Fu numit apoi magistrat în Maramureş, dar în curând părăsi această carieră, 

chemat fiind de Aron Pumnul la Cernăuţi, unde i se încredinţă catedra de limba 
română de la liceul de limba română. 

1 Lucian Predescu, Enciclopedia „ Cugetarea'', Bucureşti, 1940, p. 626. 
2 Documente literare junimiste, ediţie îngrijită, prefaţă şi note de Dan Mănucă, laşi, Editura 

Junimea, 1973, p. 251-252, nota la p. 267. În nota 10: „Tot aici se află şi date despre părinţii săi: tatăl, 
Simeon Paicu (1791 - 13 august I 862), mama, Victoria (1799 - mai I 862). Soţia lui Pavel Paicu, 
Apolonia Henig, s-a născut la 28 ianuarie 1858, din părinţii lohann şi Carelina Honig, catolici. Pavel 
Paicu mai fusese căsătorit cu o Victoria Archiz, de care s-a despărţit în anul 188 I''. 

3 Revista junimistă „Era nouă" a fost mult mai zgârcită cu anunţul: „Pavel Paicu, fost profesor 
la gimnaziul Ştefan cel Mare din laşi şi unul din vechii membri ai Junimii literare, a încetat din viaţă. 
Înmormântarea sa a avut loc vineri 24 aprilie. Pavel Paicu, originar din Bucovina, a fost unul din 
întemeietorii Institutului academic din laşi, împreună cu regretatul Melik, un muncitor conştiincios al 
şcoalei române. Respect memoriei sale" [„Era nouă" (laşi), anul VIII, nr. 412, 26 apr. 1898, p. 2-3], 
ceea ce ne poate duce cu gândul şi la o eventuală răcire a relaţiilor profesor - societate. 

4 De fapt, după cum am văzut deja, 1831. 
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Simţul său patriotic neputându-se împăca cu modul cum i se impunea ca să 
predeie limba română, el, în urma unei violente discuţii ce avu cu conducătorii 
şcoalei românismului din Bucovina, demisionă şi veni în Iaşi. 

Aci îşi atrase simpatiile d-lui Titus Maiorescu, care ştiu să-l preţuiască. 
La 1865, Ministrul de Culte de pe acea vreme, Gh. Chiţu, îi încredinţă 

direcţia gimnaziului Ştefan cel Mare. 
Timp de 32 de ani neîntrerupt, regretatul Paicu fu profesor de limba română 

şi director. 
În octombrie 1897, prin dispoziţia d-lui Mârzescu, ministru de culte, Paicu fu 

scos la pensie. 
După 2 luni, îmbolnăvindu-se, Paicu în urma unei chinuitoare suferinţe, se 

sfârşi de zile în miercuri 22 april oara 5 jum. 
Paicu a fost unul din fondatorii Institutului Academic. 
Înmormântarea are loc azi la oara 2 p.m. 
«Evenimentul», pătruns de cea mai adâncă durere, depune o lacrimă de 

durere pe mormântul încă deschis al regretatului Paicu"5
. („Raportul" de la 

înmormântare îl reproducem în ANEXA I). 
Cu ocazia ieşirii la pensie, un cald portret îi întocmeşte „cronicarul" de mai 

târziu al laşilor, Rudolf Suţu, căruia îi vom da cuvântul în continuare (dintr-un 
articol mai amplu): 

„Se retrage la pensie bătrânul profesor Pavel Paicu. Deşi a funcţionat 30 ani 
ca director la gimnaziul Ştefan cel Mare, a rămas veşnic un necunoscut, deşi nu 
dintre cei mai puţin originali cetăţeni ai Iaşului. Nalt, fix şi subţire, pornea în 
fiecare dimineaţă, tacticos şi tăcut, din cancelarie spre clasă, cu ochii plecaţi, cu 
pălăria pe cap, aşa înainta până se urca pe catedră. Se descoperea, îşi punea 
ochelarii de prezbit, se depărta de catalog şi «făcea apelul». [ ... ] În afară de 
şcoală, hazliul Paicu era un harnic gospodar, economic şi practic, dar şi un 
reputat epicurian. Niciodată n-a fost văzut la vreun spectacol, nici n-a rostit vreun 
discurs. Pe la gimnaziu se făcea haz de fratele lui Paicu, ţăran cu suman, iţari şi 

opinci"6
. 

Mai târziu, acidul George Panu îl încondeiază, cu simpatie, dealtfel, într-o 
relatare împănată cu „anecdote", la care se lua la întrecere cu Jon Creangă sau 
Caragiani: 

„Paicu era un tip foarte original, subţire şi înalt, cu un gât lung, pe care era 
aşezat un cap mic cât pumnul. Paicu, deşi era filolog, dar era veşnic dispus la 
glume - foarte nesărate de altmintrelea - iubind viţurile şi calambururile"7

• 

5 „Evenimentul" (laşi), anul VI, nr. I 513, 25 apr. 1898, p. 3. 
6 Rudolf Suţu, laşii de odinioară, voi. I, 1923, p. 55-56. 
7 George Panu, Amintiri de la „Junimea" din laşi, ediţie, prefaţă şi tabel cronologic de 

Z. Omea, Bucureşti, Editura Minerva, 1998, p. 96. Vezi şip. 61--62, 97, 139, 148, 188, 413. 
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În vreme ce Constantin Miile, fost elev al Institutului Academic8
, îşi aducea 

aminte de profesorul său (sub numele literar de Meicu) că „era un om bun. Era însă 
slab din fire, era foarte uşor de ademenit la vorbă. Avea o vie pe care zicea cu 
pretenţiune că o cultivă în mod ştiinţific. Avea încă şi un buhai, pe care-l publicase 
prin ziare că îl închiriază pentru prăsit. [ ... ] Atunci băieţii înconjurau pe dascăl, 
întrebându-l despre lecţie. Şi, în acest răstimp, două, trei mâini se furişau prin 
buzunare, uşurându-l de tutun, în locu-i punând un pachet plin de nisip sau de 
cenuşă"9 • 

În necrologul din „Evenimentul" se vorbeşte despre simpatia şi pretuirea de 
care s-a bucurat Pavel Paicu din partea mentorului Junimii. În jurnalul să~, acesta 
se arată îndeaproape interesat de viitorul proaspătului ieşean, de bunăstarea lui 
materială. Într-o scrisoare adresată lui V. A. Urechia, din 29 febr. 1866, 
Titu Maiorescu îi împărtăşeşte acestuia: „Paicu, între noi, este foarte activ şi şi-a 

câştigat deja o excelentă reputaţiune ca profesor solid şi ~istematic". După care 
urmează întrebările: „Ce faceţi cu noul său gimnaziu? Ii mai trimiteţi vreun 
mandat, ca să-şi căptuşească fundul pungii leşinate?" 10 • Tot la vremea aceea, îl 
capacitează şi pe Niculeanu, printr-o misivă din 10/22 mart. 1866: „A doua 
rugăciune este pentru Paicu. Omul acesta stă tot încă în vânt. Nu i s-a dat încă 
decret, nu încă mandat de la ianuarie. Să fie odată confirmat prin decret de profesor 
dirigent şi să i se trimită în fine mandate. Ce dracu, se zice că acum e „era nouă"! 
Măcar pe hârtie să se facă! Dacă e un om care merită susţinere, e Paicu" 11

• 

Interesul şi sprijinul lui Titu Maiorescu se manifestaseră şi anterior. Un 
pachet de documente personale, de la Arhivele Statului din Iaşi, este „prefaţat" de o 
amplă scrisoare a celui ce, pe vremea aceea, era deja un factor de influenţă pe 
scena culturală (şi nu numai) ieşeană: 

„Principatele-Române-Unite 
Comitetulu Centrale de Inspecţiune Şcolară 
Nr. 965 
Iaşi, în 14/26 Octomvrie 1865 

Domnule Professoru, 
Asupra cererei Dvoastră avem onoare a vă răspunde, că documentele 

Dvoastră nu vi le putem înapoia acum, fiindcă sunt trimise la Bucureşti, odată cu 
raportul nostru No. 921, în urma căruia D. Ministru de Justiţie, Culte şi Instrucţiune 
publică, prin depeşa No. 33.659 V-a şi numit Professor suppl. la clasa I a 
gimnaziului III din Iassi. Odată cu aceasta însă, pentru a ne conforma scopului ce-l 

8 Despre acest aşezământ şcolar particular, vezi pe larg în Liviu Papuc, Societari junimişti în 
documente, ediţia a doua, revăzută şi adăugită, laşi, Editura „Convorbiri literare", 2008, p. 259-322. 

9 C. Mille, Dinu Mi/ian, Bucureşti, 1887, p. 166--167. 
10 Titu Maiorescu, Jurnal şi epistolar, ediţie îngrijită de Georgeta Rădulescu-Dulgheru şi 

Domnica Filimon, voi. V, Bucureşti, Editura Minerva, 1984, p. 285. 
11 Idem, p. 294. 
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arătaţi în cererea Dvoastră, adecă de a vă putea prezenta la concurs pentru 
confirmarea regulată şi definitivă, Vă certificăm prin adressa de faţă în mod official // 
că Dvoastră aţi prezentat Comitetului, şi prin urmare aveţi acum la Ministeriu, 
următoarele documente: 1) Indicele lecţiunilor ce le aţi urmat la Universitatea din 
Viena în timp de patru ani, prin care se arată totdeodată că aţi avut testimoniul de 
maturitate pentru 8 clase gimnaziale (bacalaureat în litere), 2) Testimoniile tuturor 
examenelor depuse în facultatea juridică şi a ştiinţelor de stat, pe care aţi şi 

absolvit-o, 3) Decretul Dvoastră de numire la Şcoala Reală Superioară din Cernăuţi 
ca Professor de limba română şi subsidiar şi de Istorie, Geografie şi Statistică, unde 
aţi funcţionat timp de doi ani. 

Această certificare Vă va fi de ajuns până când veţi primi //originalul acelor 
documente de la Ministeriul din Bucureşti. 

Primiţi, Domnule Professor, încredinţarea distinsei noastre consideraţiuni. 
T. Maiorescu" 12

• 

În minipachetul de documente care însoţeşte scrisoarea lui Titu Maiorescu 
găsim actul din 4 mai 1855, prin care se certifică înscrierea lui Pavel Paicu la 
Facultatea de Drept administrativ de la Universitatea din Viena, adeverinţa de 
examen de stat la istoria dreptului, din 6 oct. 1857, urmată de un ,,Al doilea atestat 
al examenului de stat", din 16 aprilie 1859, la care se adaugă Absolutorium din 
acelaşi 16 april 1859, în care figurează prezenţa lui Pavel Paicu, în calitate de 
student, în perioada 1855-1859, cu materiile audiate, numele profesorilor şi 

numărul de ore săptămânal afectate (aici se dovedeşte „foarte silitor" la drept 
canonic - în 1855 - şi drept bisericesc - în 1856). Urmează încă un atestat, din 
11 octombrie 1859, prin care se certifică luarea examenului de stat la ştiinţe 

politice, şi, în sfârşit, un act ceva mai recent, dar nu mai puţin interesant, prin care 
se certifică încadrarea lui Pavel Paicu, fost concepist notarial la Suceava, în biroul 
notarului armean Abraham von Pruncul, ca profesor „pentru limba română, ca 
specialitate principală, iar pentru limba germană sau geografie şi istorie, ca 
specialitate secundară" la Gimnaziul real superior greco-oriental din Cernăuţi, cu 
salariul de 500 guldeni anual. 

Pachetul de documente confirmă unele informaţii anterioare, după cum 
vine şi cu date noi privind viaţa tânărului Paicu, dinaintea ajungerii în capitala 
Bucovinei, unde ştim că a activat şi în cadrul Fundaţiunii pumnulene, şi de unde a 
plecat mai departe, către Iaşi. Importanţa documentarului constă şi în faptul că nu 
sunt cunoscute foarte multe astfel de dosare ale şcolarităţii la Viena - după cum îl 
şi repoziţionează pe profesorul ieşean Pavel Paicu într-o galerie de ţinută a tinerilor 
dascăli cu pregătire superioară europeană, cultivaţi, în beneficiul naţiei, de către 
Titu Maiorescu. 

12 Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, Comitetul Central de lnspecţiune Şcolară, 
Dosar 828, f. 32 r + v şi 33 r. Adresată: „Domnului Pavel Paicu, Professorul clasei I a Gimnasiului al 
treilea din Jassi". 
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ANEXE 

I 
Înmormântarea lui Paicu 

După cum am anunţat, ieri a avut loc înmormântarea regretatului Paicu. 

6 

În jurul cortegiului erau următoarele coroane: Din partea familiei, a 
profesorilor gimnaziului, a elevilor şi una din partea d-lui P. Novleanu, directorul 
„Institutelor Unite". 

La oarele 2 p.m., cortejul pleacă din strada Armeană, unde locuia defunctul, 
parcurse străzile Armeană de sus. În dreptul gimnaziului Ştefan cel Mare, elevii 
Friptu şi Dimitriu ţinură câte o călduroasă cuvântare, după care carul funebru se 
îndreptă spre Eternitate, în sunetul muzicii militare şi a corului şcoalei. 

După oficierea prohodului, d. Daniel Ciolan, profesor la gimnaziu, ţinu o 
frumoasă cuvântare, prin care scoase în relief meritele mult regretatului Paicu, atât 
ca prieten, ca membru al societăţii şi ca profesor. Cuvântarea d-lui Ciolan făcu o 
adâncă impresie între auditori. După d-sa, elevii Damaschin, Şaraga şi alţii, în 
numele colegilor lor, ţinură şi ei câte o cuvântare. 

De remarcat lipsa membrilor societăţii „Junimea", unde Paicu a fost unul din 
întemeietori, alăturea cu d-nii Maiorescu, Iacob Negruzzi şi alţii. Nici o coroană 
măcar, nimic din partea foştilor lui tovarăşi din societatea „Junimea". E de regretat 
acest fapt, cu atât mai mult că Paicu fu unul din cei mai sârguitori membri ai 
acestei societăţi, unde contribui atât de mult pentru prosperitatea ei. 

La oarele 5 rămăşiţele mortuare fură scoborâte în mormânt. 
Printre asistenţi am putut vedea profesorii gimnaziului, in corpore, 

d. Novleanu, director Institutelor Unite, V. Burlă, actualii şi foştii elevi ai 
defunctului şi o mulţime de lume străină. 

[„Evenimentul" (laşi), anul VI, nr. I 514, Dum. 26 apr. 1898, p. 2 - semnat Rep.] 
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II 

Dominum Paulum Payka 
oriundum Lukaczestie in Bucovina 
rite relatum esse in album 

C. R. Universitatis Viennensis 
Facultatis juridico-politicae 

Nas Rector 
et 

Decanus Collegii Professorum Facultatis juridico-politicae 
C. R. Universitatis Viennensis 

579 

hac tabula profitemur testatumque esse volumes et ejus rei in fidem nomina ipsi 
subscripsimus. 

D. Viennae 4. Maji 1855. 

Dr. Joseph Scheiner, m.p. 
h. t. Universitatis Viennensis Rector 
L. S. Dr. Haimerl, m. p. 

h. t. Decanus Collegii Professorum 
Facultatis juridico-politicae 

Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, Comitetul Central de lnspecţiune 
Şcolară, Dosar 828, f. 40. 

*** 

Noi, Rectorul şi Decanul Colegiului profesorilor Facultăţii de Drept 
administrativ (civil) a Universităţii chesaro-crăieşti din Viena, mărturisim prin 
acest document că domnul Pavel Paicu, originar din Lucăceşti, a fost înscris după 
obicei în Registrul Facultăţii de Drept administrativ (civil) a Universităţii chesaro
crăieşti din Viena şi afirmăm că a fost atestat şi spre autentificarea acestui fapt noi 
înşine ne-am subscris numele. 

Dat la Viena, 4 mai 1855. 
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III 

Zahl des Prtifungsprotokolls 70/1. 

Staatsprtifungszeugniss. 

Herr Paul Payka, geboren zu Lukaczestie in der Bukowina derzeit, zuletzt 1 

ordentlicher Studirender der Rechts- und Staatswissenschaften an der k. k. 
Universitiit zu Wien hat am 6. Oktober 185 7 vor der unterfertigten 
Staatsprtifugscommission sich in Gemăssheit des Gesetzes vom 2 Oktober 1855, 
R<eichs> G<esetz> Bl<att> Z<ahl> 172, der rechtshistorischen Staatsprtifung 
unterzogen, und ist bei derselben als befiihiget erkliirt. 

Von der k. k. Staatsprtifungscommission, 
Wien den 6. Oktober 185 7. 

L. s.2 

Dr. Fr. Haimerl, m. p., 
Prăses der Commission. 

Dr. Phillips, m. p. 
Dr. Joseph Ungar, m. p. 
Prtifungs-Commissăre. 

Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, Comitetul Central de Inspecţiune 
Şcolară, Dosar 828, f. 34. 

1. Tăiat în text. 
2. Timbru de 15 Kreuzer şi ştampila „K. K. Lemberger Oberlandesgericht". 

*** 
Numărul Protocolului de examen 70/I 

Atestat al examenului de stat. 

Domnul Paul Paicu, născut la Lucăceşti, în Bucovina, în prezent, la urmă 1 

student definitiv la Ştiinţe juridice şi politice la cezaro-crăiasca Universitate din 
Viena s-a supus examenului de stat de istoria dreptului la 6 octombrie 1857 în faţa 
jos iscălitei comisii de examen de stat în conformitate cu legea din 2 octombrie 1855, 
Foaia Legilor Imperiale numărul 172 şi este declarat de aceasta drept calificat. 

De la cezaro-crăiasca Comisie a examenului de stat 
Viena, la 6 octombrie 1857. 

L. S. 

Dr. Fr. Haimerl, m. p., 
Preşedintele comisiei 

Dr. Phillips, m. p. 
Dr. Joseph Ungar, m. p. 
Comisar al examenului 
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IV 

Zahl des Prilfungsprotokolls 55 

Zweites Staatsprilfungszeugniss. 

Herr Paul Payka, geboren zu Lukaczestie in der Bukowina, Sohn des 1 hat sich, 
nachdem er am 6-ten Oktober 1857 die Staatsprilfung der rechtshistorische Abteillung 
)aut Zeugniss von 61

en Oktober 1857, Zahl 7011 bei der k.k. Prilfungskomrnission zu 
Wien bestanden vor der unterfertigten Komrnission in GemăBheit der provisorischen1 

Vorschrift vom 30. July1 2. Oktober 185d 18552 R<eichs> G<esetz> B<latt> Zahl 
32i 1722 der Staatsprilfung der judiciellen Abteilung am l 51

en Mărz 1859 unterzogen, 
und ist durch den Erf olg derselben fur befăhiget erkannt worden. 

Von der k. k. Kommission fur die judicielle 
Abteilung der theoretischen Staatsprilfung 

Wien am 15. Mărz 18593 

Grafii, m. p., 
Prăses 

Dr. Neumann, m. p. 
Prof. dr. Dworzak, m. p. 

Brenn, m. p., 
Prilfungskommissăr 

Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, Comitetul Central de Inspecţiune 
Şcolară, Dosar 828, f. 36. 

1. Tăiat în text. 
2. Scris deasupra. 
3. Timbru de 30 Kreuzer şi ştampila „K. K. Lemberger Oberlandesgericht". 

*** 
Numărul Protocolului de examen 55 

Al doilea atestat al examenului de stat 

Domnul Paul Paicu, născut la Lucăceşti, în Bucovina, fiul lui1
, după ce pe a 

trecut examenul de stat la secţia de drept istoric pe 6 octombrie 1857, conform 
certificatului din 6 octombrie 1857, nr. 70/1, al cezaro-crăieştii comisii de examen 
din Viena, s-a supus examenului de stat la secţia juridică pe 15 martie 1859 în faţa 
jos iscălitei comisii în conformitate cu regulamentul provizoriu1 din 30 iulie1 

2 octombrie2 18501 18552
, Foaia Legilor Imperiale numărul 32i 1722 şi prin 

succes a fost declarat de aceasta drept calificat. 

De la cezaro-crăiasca Comisie a examenului de stat 
teoretic pentru secţia juridică 
Viena, la 6 octombrie 18593

• 

L. S. 
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V 

ABSOLUTORIUM 

Wir, Rector und Decan der Professoren-Collegiums 

der rechts- und staatswissenschaftlichen Facultăt an der k.k. Universităt Wien 
bestăttigen hiemit, dal3 der Rechtshorer Herr Paul Payka, gebilrtig aus Lukaczestie 
in der Bukowina, auf Grundlage des Maturitătszeugnisses des k.k. Gymnasiums in 
Czemowitz dedatto 20. Juni 1854 in die akademischen Studien aufgenommen 
worden, vom Sommersemester des Studienjahres 1855 bis zum Wintersemester des 
Studienjahres 1858/1859, an der k.k. Universităt zu Wien. 

Die rechts- und staatswissenschaftlichen Studien den bestehenden 
Anordnungen gemăl3 vollendet, und wăhrend dieser Zeit folgenden Vorlesungen 
besucht babe: 

U niversităt Namen Gegenstănde der besuchten Wochen- Anmerkung 
und Fakultăt, der Vorlesungen tlichen 
an welcher er Docenten Stundenzahl 
immatriculirt derselben 

war 

1855 

2. Semester 

Wien, Springer Osterreichische Statistik 4 
rechts- Dworzak Nationalokonomie 5 

und Kaiser Osterreichische Staaten-
staatswi- geschischte 3 

ssenschatl ichen Springer Kulturstatistik der europiiischen 
Fakultiit Staaten 1 

1856 

I. Semester 

Deutsche Reichs- und 
Phillips Rechtsgeschichte 513 sehr fleiBig 

Geschichte der romische 
Amdts Rechtsquellen 4 

Pachmann Kanonischen Recht 5 
Lett Allgemeine Ethik 5 

Geschichte der romischen Kaiser 
Aschbach von Augustus bis auf 2 

Theodosius 
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(continuare) 

2. Semester 

Arndts System der romisches Rechts 
Ober Aktions und CivilprozeB 

10 sehr fleiBig 

Detto der Romer 2 
Pachmann Kirchenrecht 5 

Stubenrauch Enzyklopădie der 
Rechtswissenschaften 

Phillips Deutsche Reichs- und 4 
Rechtsgeschichte 3 

1857 

I. Semester 

Osterreichische allgemeine 
GraB! Privatrecht I. Abtheilung 8 

System des gemeinen deutschen 
Unger Privatrechts 4 

Edlauer Der zweite Theil des 
osterreichischen Strafgesetzes 

iiber Vergehen und 
Obertretungen 2 

Jăger Literatur der osterreichischen 
Geschichte 2 

li. Semester 

Grassl Osterreichisches allgemeines 
Privatrecht II. Abtheilung 5 

Grassl Osterreichisches Erbrecht 3 
Edlauer Osterreichische 

StrafprozeBordnung 5 
Phillips Auserwăhlten Materien des 

kanonischen Rechts 3 
1858 

I. Semester 

Haimerl Civilgerichtlichen Verfahren 10 
Stein Grundziige der Verwaltungslehre 4 

Gerichtliche Medizin und 
Beer Kriminalpsychologie 5 

Edlauer Osterreichisches Strafgesetz 5 

II. Semester 

Haimerl Civilgerichtliches Verfahren 5 
Neumann Gesandtschaftsrecht, 

Konsulatsrechts, deutsches 
Bundesrecht 5 

Stein F inanzwissenschaft 5 
Frohlich Staatsrechnungswissenschaft 

Erorterung des westphalieschen 6 
Neumann Friedens I 
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(continuare) 

1859 

I. Semester 

Stubenrauch Handels und Wechselrecht 5 
detto Entwurfs eines allgemeine 

deutschen Handelsgesetzbuches 1 
detto Verwaltungspolitik 4 
Stein Das Verhăltnis der 

Nationalokonomie zu den 
Rechtswissenschaften 1 

Haimerl Ober der Organisation der 
Gerichte in Osterreich 1 

Was das akademische Benehmen des Candidaten anbelangt, so war dasselbe der 
akademischen Gesetzen gemăB. 
Zu Urkunde dessen bekrăftigen wir dieses Zeugniss mit unserer Unterschrift und 
dem Siegel der Universităt. 

Johann Kutschken, m. p. 
Rector der k.k. Universităt 
zu Wien 

Wien den 16. April 1859 

Grassl, m. p. 
Decan des rechts- und staatswissenschaftlichen 

Professoren-Collegiums der k.k. Universităt zu Wien 

Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, Comitetul Central de Inspecţiune 
Şcolară, Dosar 828, f. 37 r + v, 38 r + v. 

*** 
Certificat de absolvire 

Noi, rectorul şi decanul colegiului profesional 
al Facultăţii de drept şi ştiinţe politice a Universităţii din Viena confirmăm cu 
aceasta că studentul la drept domnul Paul Paicu, născut la Lucăceşti în Bucovina, 
în temeiul certificatului de bacalaureat, dat la 20 iunie 1854 de cezaro-crăiescul 
Gimnaziu din Cernăuţi, a fost admis la studii academice la cezaro-crăiasca 
Universitate din Viena, din semestrul de vară al anului de studii 1855 şi până în 
semestrul de iarnă al anului de studii 1858/1859. 

Studiile de ştiinţe juridice şi politice din dispoziţiile existente au fost desăvârşite pe 
deplin şi în această perioadă a urmat cursurile următoare: 
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Universitatea 
Numele Numărul 

şi Facultatea 
docentului 

Temele cursurilor urmate orelor 
Observaţii la care a fost săptămânale 

înmatriculat ale acestora 

1855 

Semestrul al II-iea 

Viena, Springer Statistica austriacă 4 
Facultatea de Dworzak Economia naţională 5 
ştiinţe juridice Kaiser Istoria statelor austriece 3 

şi politice Springer Statistica culturală a statelor 
europene I 

1856 

Semestrul I 

Istoria imperiului şi a dreptului 
Phillips german 513 
Amdts Istoria izvoarelor de drept 

romane 4 
Pachmann Drept canonic 5 

Lett Etică generală 5 
Aschbach Istoria împăraţilor romani de la 

Augustus la Theodosius 2 

Semestrul li 

Amdts Sistemul dreptului roman 10 
Detto Despre acţiunea şi procesul 

civil la romani 2 
Pachmann Drept bisericesc 5 

Stubenrauch Enciclopedia ştiinţelor juridice 4 
Istoria imperiului şi a dreptului 

Phillips german 3 

1857 

Semestrul I 

Drept privat general austriac. 
GraB! Secţiunea I. 8 

Sistemul dreptului privat 
Unger comun german 4 

Partea a doua a codului penal 
Edlauer austriac privitoare la 

contravenţii şi încălcări 2 
Jăger Literatura istoriei austriece 2 

Semestrul li 

Drept privat general austriac. 
Grassl Secţiunea li. 5 
Grassl Dreptul de succesiune austriac 3 

Edlauer Procedura penală austriacă 5 
Materii alese ale dreptului 

Phillips canonic 3 
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(continuare) 

1858 

Semestrul 1 

Haimerl Procedura juridică civilă 10 
Stein Elemente ale administra~ei publice 4 
Beer Medicină legală şi psihologie 

criminală 5 
Edlauer Codul Penal austriac 5 

Semestrul II 

Haimerl Procedura juridică civilă 5 
Dreptul legaţiilor, dreptul 

Neumann consular, dreptul uniunii 
germane 5 

Stein Ştiinţe conomice 5 
Frohlich Ştiinţa curţii de conturi 6 

Neumann Dezbaterea păcii vestfalice 1 

1859 

Semestrul I 

Drept comercial şi cambial 5 
Stubenrauch Proiectul unui cod comercial 

detto general german 1 
Administraţie publică 4 

detto Relaţia economiei naţionale cu 
Stein ştiinţele juridice 1 

Haimerl 
Despre organizarea 

I judecătorească în Austria 

În ceea ce priveşte conduita academică a candidatului, aceasta a fost conformă 
legilor academice. 
Ca dovadă întărim noi acest certificat cu semnăturile noastre şi cu sigiliul 
Universităţii. 

Viena la 16 Aprilie 1859 

Johann Kutschken, m. p. 
Rector al cezaro-crăieştii Universităţi din Viena 

Grassl, m. p. 
Decan al Colegiului profesoral al Facultăţi de drept şi 

ştiinţe juridice a cezaro-crăieştii Universităţi din Viena 

GraBI, m.p., 
Preşedintele comisiei 
Dr. Neumann, m.p. 

Prof. dr. Dworzak, m. p. 
Brenn, m. p., 

Comisar al examenului 
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VI 
Zahl des Priifungsprotokolls 3. 

Staatspriifungszeugniss. 

Herr Payka Paul, geboren zu Lucacesti in der Bukowina derzeit, zuletzt1 

ordentlicher Studirender der Rechts- und Staatswissenschaften an der k. k. 
Universitiit zu Wien hat am J J'e Oktober 1859 vor der unterfertigten 
Staatspriifugscommission sich in Gemăssheit des Gesetzes vom 16. April 1856, 
R<eichs> G<esetz> Bl<att> Z<ahl> 54, der staatswisseschaftlichen Staatspriifung 
unterzogen, und ist bei derselben.fiir befiihigt erkliirt. 

Von der k. k. Staatspriifungscommission, 
Wien den J J'e Oktober 1859. 

L. s.2 

Dr. Eduard Ritter von Tomaschek, m. p., 
Prăses der Commisssion. 

Dr. Johann Springer, m. p. 
Dr. Hermannn Blodig, m. p., 

Priifungs-Commissăre. 

Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, Comitetul Central de Inspecţiune 
Şcolară, Dosar 828, f. 35. 

1. Tăiat în text. 
2. Timbru de 15 Kreuzer şi ştampila „K. K. Lemberger Oberlandesgericht". 

*** 
Numărul Protocolului de examen 3 

Atestat al examenului de stat. 

Domnul Paicu Paul, născut la Lucăceşti, în Bucovina, în prezent, la urmă1 student 
definitiv la Ştiinţe juridice şi politice la cezaro-crăiasca Universitate din Viena s-a 
supus examenului de stat de ştiinţe politice la 11 octombrie 1859 în faţa jos iscălitei 
comisii de examen de stat în conformitate cu legea din 16 aprilie 1856, Foaia 
Legilor Imperiale numărul 54 şi este declarat de aceasta drept calificat. 

De la cezaro-crăiasca Comisie a examenului de stat 
Viena, la 11 octombrie 1859. 

L.S. 

Dr. Eduard Ritter von Tomaschek, m. P., 
Preşedintele comisiei 

Dr. Johann Springer, m. P. 
Dr. Hermannn Blodig, m. p., 

Comisar al examenului 
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VII 

Nr. 12589 

Man findet Sie zum Supplenten an der hiesigen griechisch orientalischen 
Ober Realschule fiir die romanische Sprache als Hauptfach, fiir die deutsche 
Sprache ader Geographie und Geschichte als Nebenfach mit der Jahresgebiihr von 
Fiinfhundert (500) Gulden osterreichische Wăhrung zu bestellen. 

Sie werden aufgefordert sich sogleich hieher zu begeben und sich bei der 
Direktion der Oberrealschule unter Vorweisung dieser Decrets zum Dienstantritte 
zu melden. 

Czemowitz am 7. September 1863. 
Der k.k. Landes Chef 
Amadei 

An 
Herrn Paul Paiku 
Notariatskoncipiret zu 
Handen des Herrn Notars 
Abraham von Prunkul 
in Suczawa 

(adresa pe verso) 
Von der Bukowinaer 
k. k. LandesbehOrden 

Nr. 12589 

An 
Herrn Paul Paiku 
Notariatskoncipiret zu 
Handen des Herrn Notars 
Abraham von Prunkul 
in Suczawa 

Ex officio 

Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, Comitetul Central de Inspecţiune 
Şcolară, Dosar 828, f. 39 r + v. 

*** 
Nr. 12589 

S-a hotărât să fiţi numit ca profesor suplinitor la Gimnaziul real superior 
greco-oriental de aici pentru limba română, ca specialitate principală, iar pentru 
limba germană sau geografie şi istorie, ca specialitate secundară, cu cinci sute 
(500) guldeni, valută austriacă. 
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Sunteţi invitat să plecaţi imediat încoace şi să vă anunţaţi la direcţiunea 
Gimnaziului real superior, prin arătarea acestui decret, spre a intra în serviciu. 

Către 

Cernăuţi la 7 septembrie 1863. 
Guvernatorul ţării, 
Amadei 

Domnul Paul Paicu 
Concepist notarial la 
mâna domnului notar 
Abraham von Pruncul 
în Suceava 

(adresa pe verso) 
De la cezaro-crăiescul Guvernământ 
al Bucovinei 

Nr. 12589 

Către 

Domnul Paul Paicu 
Concepist notrial la 
mâna domnului notar 
Abraham von Pruncul 
în Suceava 

Din oficiu 
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COLECTIA DE FOTOGRAFII 
' 

DIN FONDUL MEMORIAL LIST-DOCUMENTAR 
„SIMION FLOREA MARIAN" 

AURA BRĂDĂŢAN 

Die Fotosammlung des memorialistisch-dokumentarischen 
Fonds „Simion Florea Marian" 

(Zusammenfassung) • 

Im folgenden Beitrag prăsentiert die Verfasserin Aura Bradatan eine der 
grossten und wichtigsten Fotosammlungen (liber I 400 individuell registrierte Fotos 
und 11 Alben, darunter vier sehr umfangreich, d.h. jedes mit 4 OOO Fotos ungefahr), die 
sich im „Simion Florea Marian" - Gedenkhaus in Suczawa befindet. Die ăltesten Fotos 
gehoren der zweiten Hălfte des 19. Jahrhunderts und wurden in den Fotohandlungen 
aus Czemowitz, Suczawa, Bukarest, Wien oder von verschiedenen, vom Akademiker 
Simion Florea Marian einge\adenen Fotografen gleich am Ort gemacht. Die Fotos sind 
thematisch gruppiert und zwar: historische und religiose Denkmăler (viele von diesen, vor 
der Restauration oder ohne Reparaturen fotografiert) aus fast allen Ortschaften der Bukowina, 
alte Volksschulen, osterreichische Briicken, Strassen und Mărkte, Heldendenkmăler, Biisten, 
offentliche Feier und Versammlungen, verschiedene Pers0nlichkeiten. 

Die Fotos aus dem obengenannten Fond enthalten fast alles, was mit der 
kulturellen und gesellschaftlichen Leben der Bukowina zwei Jahrhunderte lang 
verbunden war. Sie stellen das treueste Bild einer heute wegen der Zerstorung oder 
Umgestaltung verschwundenen Welt dar. Die Stadt Suczawa zur Zeit Simion Florea 
Marians existiert heute nur dank solcher ikonographischen Beweisen, deswegen ist die 
kultural-historischen Bedeutung der Sammlung sehr gross. Solche fotographischen 
dokumentarischen Archiven muss man nicht nur erforschen, sondem auch 
veroffentlichen. Auf dieser Weise werden sie bekannt. 

Im Anhang werden zwei Briefe aus der Korrespondenz zwischen 
I. Gh. Sbiera und Simion Florea Marian veroffentlicht. 

Schliisselworter und -ausdriicke: Fotosammlung, memorialistisch-
dokumentarisches Fond, Simion Florea Marian, Gedenkhaus, kulturelles und 
gesellschaftliches Leben der Bukowina. 

La Casa memorială „Simion Florea Marian" din Suceava se păstrează una 
dintre cele mai mari şi mai importante colecţii de fotografii (peste 1 400 

• Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu. 

Analele Bucovinei, XXI, 2 (43), p. 591-600, Bucureşti, 2014 
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înregistrate individual şi 11 albume, între care patru 
masive, cu circa 4 OOO). Cele mai vechi sunt din a 
doua jumătate a secolului al XIX-iea, fiind realizate 
în ateliere fotografice din Cernăuţi, Suceava, 
Bucureşti, Viena ş. a. sau în teren, de fotografi aduşi 
special de academicianul Simion Florea Marian, 
îndeosebi în perioada în care desfăşura cercetări 
istorice la vechile cetăţi, mănăstiri şi biserici, la 
documentarea pentru întocmirea capitolului Traiul 
românilor din Bucovina (volumul Die osterreichisch
ungarische Monarchie in Wort und Bild. Bukowina1

) 

şi pentru redactarea monografiilor de cultură 

populară. 

Grupate pe domenii, fotografiile reprezintă 

monumente istorice şi religioase (multe dinainte de restaurări sau reparaţii) din 
aproape toate localităţile Bucovinei, şcoli vechi poporale, case parohiale şi 

forestiere, poduri austriece, străzi şi pieţe, monumente ale eroilor, busturi, serbări, 
spectacole şi întruniri publice, inclusiv politice, personalităţi diverse, de la mari 
ierarhi şi preoţi, la profesori, învăţători, scriitori, istorici, muzicieni şi actori. 

Se află în fotografiile din acest fond aproape tot ce ţine de viaţa culturală şi 
socială a Bucovinei pe parcursul a două secole, cea mai fidelă imagine a unei lumi 
azi dispărute prin remodelare sau dărâmare. Oraşul Suceava din vremea lui Simion 
Florea Marian nu mai există în prezent decât în asemenea mărturii iconografice, de 
aceea importanţa cultural-istorică a colecţiei este una foarte mare. 

Astfel, principala reşedinţă voievodală se regăseşte ilustrată în fotografii din 
secolele XIX-XX ale aproape tuturor monumentelor istorice. După întemeierea 
statului Moldova, cele mai complexe construcţii de piatră (Cetatea Şcheia, Cetatea de 
Scaun, Curtea Domnească) au fost ridicate în Suceava în timpul lui Petru I Muşat 
(1371-1391), iar mitropolitul Iosif, recunoscut de patriarhul din Constantinopol, îşi 
avea reşedinţa mitropolitană la Biserica „Sfântul Gheorghe" (Mirăuţi), aproape de 
Curtea Domnească şi de Cetatea de Scaun, lângă domn, aşa cum cereau canoanele 
Bisericii. 

Oraşul Suceava păstrează în prezent moştenirea edilitară din Evul Mediu, 
reprezentată de biserici de piatră (cele mai vechi fiind din secolul al XIV-iea): 
biserica „Sfântul Gheorghe" (Mirăuţi) - prima biserică datează de la sfârşitul 

secolului al XIV-iea, ctitorită de voievodul Petru Muşat; a fost prima catedrală 

1 Die Osterreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild, Bukowina [Monarhia austro
ungară în grai şi imagini. Bucovina], Druck und Verlag der kaiserlich-koniglichen Hof-und 
Staatsdruckerei, Wien, 1899, 890 p.; volumul a fost patronat de arhiducele şi principele de coroană al 
Monarhiei austro-ungare, Rudolf al Austriei, unicul fiu al Împăratului Franz Joseph. S. FI. Marian şi 
I. G. Sbiera au avut rezervat un spaţiu de 26 de pagini, cu 12-14 fotografii; cf. scrisoare din partea 
redacţiei volumului către Simion Florea Marian, din 28 noiembrie 1893, Viena, nr. inv. 526, în 
Colecţia de corespondenţă a Casei memoriale „Simion Florea Marian" din Suceava. 

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



3 Colecţia de fotografii din Fondul memorialist-documentar „Simion Florea Marian" 593 

mitropolitană a Moldovei, sediul mitropolitului Iosif; actuala biserică datează, 

probabil, de la sfârşitul secolului al XVI-iea sau de la începutul celui de-al XVII-lea)2
; 

biserica „Adormirea Maicii Domnului" din Iţcanii Vechi3 (prima biserică datează 
din secolul al XIV-iea, cea actuală din secolul al XVII-iea); biserica „Sfântul 
Gheorghe" (Biserica „Noii Mitropolii" sau „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava", 
construită între 1514 şi 1522 de Bogdan al Iii-lea şi fiul său, Ştefăniţă)4 ; biserica 
„Sfântul Dumitru" (Biserica Domnească, ridicată între 1534 şi 1535, ctitorită de 
Petru Rareş)5 ; biserica „Învierea Domnului" (ctitorită în 1551 de Elena Doamna, 
soţia lui Petru Rareş)6 ; biserica „Sfântul Nicolae" (prima biserică datează de la 
începutul secolului al XV-iea, din vremea lui Alexandru cel Bun, în 1611 fiind 
reînnoită de marele vistier Nicoară Prăjescu) 7 ; biserica „Sfântul Ioan Botezătorul" 
sau a Coconilor8 (ctitorită la 1643 de Vasile Lupu). Construcţiile din perioada 
modernă sunt: catedrala „Sfântul Ioan Nepomuk", biserica romano-catolică, 
ridicată între 1832 şi 1836, Şcoala primară - Hauptschule9

, construită în 1814, 
actualul sediu al Muzeului de Ştiinţele Naturii ş. a. 

După ocuparea Bucovinei de către austrieci, a fost declanşată ofensiva 
administraţiei imperiale pentru demolarea unor biserici ortodoxe din Suceava, 
motivul invocat fiind nevoia de materiale de construcţii, respectiv piatra. Această 
agresiune a declanşat, între 179 l şi 1794, conflictul dintre locuitorii ortodocşi 
(în majoritate români) şi administraţia imperială 10 • 

2 Ion Mareş, Biserica ,,Sfântul Gheorghe" (Mirăuţi) din Suceava, prima catedrală a Moldovei, 
Suceava, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare", 2009. 

3 Erast Hostiuc, Istoricu/ fostei mănăstiri de maici din lţcani (Suceava, Bucovina), Cernăuţi, 
Institutul de Arte grafice şi Editura Glasul Bucovinei, 1920. 

4 Ioan Caproşu, Vechea catedrală mitropolitană din Suceava - Biserica Sfântul Ioan cel Nou, 
laşi, Editura Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, 1980. 

5 Vasile M. Demciuc, Justinian-Remus A. Cojocar, Biserica „Sfântul Dumitru" Suceava, un 
monument de artă creştină moldavă, Suceava, Editura Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, 2009. 

6 Dumitru Irimia, Monografia Bisericii „Învierea Domnului" din Suceava, Bucureşti, Editura 
Ilex, 2008. 

7 Ion Mareş, Biserica „ Sfântul Nicolae" din Suceava, Suceava, Editura Karl A. Romstorfer, 2011. 
8 Ion Mareş, Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul" din Suceava, monografie aflată sub tipar. 
9 În această şcoală cu predare în limba germană a învăţat şi Simion Florea Marian. La 1918, 

după Unire, era singurul local pentru învăţământul primar din Suceava, alte clădiri destinate claselor 
primare nemaifiind construite în perioada administraţiei austro-ungare: „„. în anul şcolar 1920-1921, 
de exemplu, în 10 săli, funcţionau în două schimburi atât ambele şcoli româneşti (de băieţi şi de fete), 
cât şi cele două nemţeşti (de asemenea, demixtate), cu un total de peste 1 200 de copii. Efectivele 
claselor cuprindeau 60-70 şi chiar peste 80 de elevi". Gh. Giurcă, Istoricul unui lăcaş de şcoală din 
Suceava, în volumul: Împotriva lui Cronos, Suceava, Editura Ţara Fagilor, 2000, p. 207. 

10 După aproape un secol, Simion Florea Marian semnala distrugerile provocate de 
administraţia austro-ungară, luând public atitudine, în repetate rânduri, după cum amintesc unii autori 
în lucrările lor: „De aceea mustrarea pornită din sufletul unui S. FI. Marian, în vremea stăpânirii 
acelor austrieci, oameni strâmţi la inimă şi biurocraţi asupra unui popor, pentru care acelaşi 

J. Strzygowski găsea cuvinte de românească înţelegere - ameninţat de a fi înăbuşit de străinii cari 
mişună, 15% la sat, 80% la oraş - s-ar putea repeta şi astăzi, în Suceava desrobită"; Gh. Maxim 
Burdujanu, Suceava, centru de artă, Suceava, 193 7, p. 4. 
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Statistic, până în anul 1775, când Bucovina a fost ocupată de Imperiul 
Habsburgic, existau în Suceava 21 de biserici de piatră ( 14 româneşti, cinci 
armeneşti şi două ungureşti sau săseşti). Sfânta Liturghie se putea ţine în cinci 
biserici româneşti: „Sfântul Gheorghe" (sau Mitropolia Nouă, biserica ridicată de 
Bogdan al llJ-lea şi Ştefăniţă), „Sfântul Ioan Botezătorul'', „Sfântul Mare Mucenic 
Dimitrie", „!nălţarea Domnului", precum şi în patru biserici armeneşti: „Hagigadar'', 
„Sfântul Auxentie'', „Sfânta Cruce" şi „Sfântul Simion" 11

• 

Dintr-o scrisoare a generalului maior Karl Freiherr von Enzenberg (guvernator 
general al Bucovinei între 1778 şi 1786, succesorul generalului Spleny), adresată 
contelui mareşal von Hadik - preşedintele Consiliului Aulic de Război din Viena 
(autoritatea supremă de administraţie pentru Bucovina), aflăm că „Suceava a fost 
mai înainte cel mai splendid loc de comerţ, ceea ce este confirmat de 17 mari 
biserici demolate, o reşedinţă princiară tot atât de măreaţă, împreună cu o cetate pe 
deal şi tristele vestigii ale unor impunătoare clădiri ... " 12

• 

În Suceava a vieţuit de-a lungul secolelor şi o înstărită comunitate armenească, 
având privilegii date de domnii Moldovei, Alexandru cel Bun şi Ştefan cel Mare, în 
oraş fiind reşedinţa episcopului armean, iar unul dintre cei doi şoltuzi („voit" -
pentru armeni) şi jumătate dintre cei doisprezece pârgari erau armeni. 

Vechile biserici armene din Suceava sunt monumente înscrise pe lista 
patrimoniului imobil naţional, veritabile capodopere de artă medievală: Mănăstirea 
Zamca (biserica „Sfântul Auxentie", fostă mănăstire de călugări, fostă reşedinţă a 
episcopului armean, ridicată, potrivit tradiţiei, de către Agopşa, înainte de 1551 ); 
biserica „Sfântul Simion" (Turnu Roşu; după o inscripţie mai nouă, ar fi fost zidită 
în 1513, de către armeanul Donig) 13

; biserica „Sfânta Cruce" (ridicată de Cristea 
Hanco, în armeană Hacih Hancoian, în 1521) şi capela „Sfântul Ioan", iar în afara 
oraşului, Mănăstirea Haci-Gadar (sau Hagiu-gadar - „împlinirea tuturor dorinţelor'', 
ctitorită la 1512 de către Dragan Donovac) 14

• Alte două biserici armene din Suceava, 
„Sfânta Treime" şi una cu hramul necunoscut 15

, nu mai există în prezent. 

11 Aura Brădăţan, Manuscrisul inedit „Biserica Mirăuţi din oraşul Suceava, schiţă istorică 
de Sim. FI. Marian", în „Suceava. Anuarul Muzeului Naţional al Bucovinei'', anul XXIV-XXV, 
1997-1998,p. 308-309. 

12 Suceava, file de istorie. Documente privitoare la istoria oraşului. 1388-1918, voi. I, ediţie 
de documente întocmită de Vasile Gh. Miron, Mihai-Ştefan Ceauşu, Ioan Caproşu, Gavril Irimescu, 
Bucureri, 1989, p. 452, doc. 292. 

3 Săpăturile arheologice, începute în iunie 2010 în interiorul bisericii, au dus la dezvelirea 
fundaţiilor de piatră ale unui locaş de cult anterior construcţiei actuale, care avea aproape aceeaşi 
lăţime, lungimea fiind mai mică, confirmându-se astfel anul de zidire a locaşului de cult la 1513, 
consemnat de inscripţie (investigaţii efectuate de arheologii Florin Hău şi dr. Ion Mareş). 

14 Dimitrie Dan, Armenii orientali din Bucovina, în „Candela", nr. 7, din 1 iulie 1891, p. 399 şi 
urm.; idem, Armenii orientali din Bucovina, în „Candela", nr. 8, din 1 august 1891, p. 454 şi urm.; 
Grigore Foit, Monumente de arhitectură armeană medievală ale Sucevei, în „Suceava. Anuarul 
Muzeului Judeţean", anul XI-XII, 1984-1985, p. 69 şi urm. 

15 Locaş de cult amintit de tradiţia locală, amplasat lângă biserica „Sîanta Cruce'', pe Jocul 
halei de carne din piaţa mare a oraşului Suceava, unde în sec. al XIX-iea au fost găsite fundaţiile unei 
biserici şi pietre tombale armene; Dimitrie Dan, Armenii orientali din Bucovina, în „Candela", nr. 7, 
1 iulie 1891, p. 400. 
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La 28 noiembrie 1918, Congresul General, întrunit la Cernăuţi, a votat 
„unirea necondiţionată a Bucovinei, în vechile ei hotare, de la Ceremuş, Colacin şi 
Nistru cu regatul României", provincia fiind locuită de români, ucraineni, germani, 
evrei, poloni, armeni, cehi, italieni ş. a. Bucovina a fost mereu un teritoriu în care 
fiecare etnie a respectat-o pe cealaltă, constituind întotdeauna un model de bună 
convieţuire, vechile construcţii din Suceava păstrând caracteristicile edilitare, cu 
anumite proporţii, de la fiecare naţionalitate, fiind clădiri româneşti, germane, 
armeneşti, evreieşti, ucrainene, care au dat farmecul unui oraş deosebit din punct 
de vedere al arhitecturii până în jurul anilor '60, când au început demolări 

sistematice şi nesăbuite, schimbându-i-se astfel pentru totdeauna identitatea. 
Un efort edilitar substanţial de modernizare a oraşului a fost făcut în perioada 

1891-1914, când au fost construite edificii precum: Gimnaziul greco-oriental (azi, 
Colegiul „Ştefan cel Mare"); sediul Căpităniei districtului Suceava (sediul fostei 
Prefecturi, actualul Muzeu de Istorie); Primăria (actuala clădire a Prefecturii); 
Casa „Samuil Isopescu" (actuala clădire a sindicatelor); Casa „Prunkul" (fostul 
Restaurant „Naţional"); Spitalul vechi; Uzina electrică; Gara Iţcani (1871); Gara 
Burdujeni (1902). În centrul oraşului, funcţionau hanurile: „La Para de Aur", „La 
trei Coroane", „La Cerbul de Aur", Hotel „Bucovina", „La Craiul Negru'', Hotel 
„Moldavie", Hotel „Langer". În perioada interbelică, au fost construite Casa 
Naţională (1929-1931, demolată după 1967) şi Şcoala primară de fete (azi, 
Biblioteca Judeţeană „I. G. Sbiera"). 

După anul 1950, în perioada comunistă, oraşul a fost transformat complet, 
fără discernământ, demolându-se cea mai mare parte a clădirilor vechi, monumente 
de patrimoniu imobil naţional, astfel că pentru reconstituirea imaginii Sucevei de 
până atunci fotografiile păstrate în acest fond documentar sunt o sursă autentică şi 
valoroasă de informaţii, ele surprinzând starea zecilor de biserici şi monumente 
(multe în ruină şi în vremea lui Simion Florea Marian), a caselor de piatră, 

cărămidă şi lemn, dărâmate, părăsite sau devastate ulterior. Şi incendiile din anii 
1852-1854 au distrus aproximativ o treime din centrul vechi al Sucevei, astfel că în 
1856 măsurătorile cadastrale indicau doar 1 046 case (între care 602 construite din 
piatră), cu 987 proprietari. 

Ulterior, zona centrală a oraşului a fost modelată după un nou regulament de 
sistematiz~re, prin care nu se mai permitea decât construcţia caselor din piatră şi 
cărămidă. In 1921, documentele arată că erau în Suceava 1 890 de case (între care 
I 020 din piatră şi cărămidă), oraşul păstrându-şi aspectul arhitectonic până prin 
anii '60-'70 ai secolului al XX-iea. 

În prezent, mărturii despre toate acestea se mai găsesc doar în unele arhive şi 
fonduri documentare, în colecţii particulare, precum cea adunată de cărturarul 

Marian şi familia sa, buni cunoscători ai importanţei culturale a fotografiei. Nu le-a 
fost deloc uşor acestora, cu mijloacele de la acea vreme, să obţină şi să adune 
asemenea documente fotografice, necesare pentru susţinerea cercetărilor şi 

întocmirea unor lucrări de specialitate, ori pentru a răspunde solicitărilor multor 
cercetători din ţară şi străinătate. 
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Colecţia lui Marian era binecunoscută în epocă, printre confraţii săi. Dovadă 
stă vasta corespondenţă purtată de-a lungul anilor. Prin anii 1875-1876, T.V. Stefanelli îi 
scria despre „fotografiile de la atelier" 16

, Gh. Popescu îi cerea fotografiile unor 
personalităţi bucovinene pentru Albumul literaţilor români din toate provinciile Daciei 
Traian,._e la care lucra17

, iar Nicolae Pihuleac îi mulţumea pentru fotografiile trimise 18
. 

In 1893, Josef Szombathy îi este recunoscător „pentru străduinţele" 19 sale la 
realizarea imaginilor mai multor biserici, iar Gustav Weigand, după „timpul 
petrecut în casa de la Suceava'', îi trimite o „importantă fotografie" care 
„înfăţişează doi ţărani bătrâni din Bosanci"20

, în costume vechi populare. 
Marian a realizat, împreună cu I. G. Sbiera, în anul 1894, multe şi importante 

fotografii necesare pentru întocmirea lucrării Traiul românilor din Bucovina. 
Cutreierând satele Bucovinei cu pictorul Eugenie Maximovici din Cernăuţi, au 
fotografiat „două clăci, una de cosit, fără lăutari, şi alta de secerat, cu lăutari, o 
prisacă, o albitoare, o horă, o arcană., nişte colindători, o stea", pentru volumul 
Bucovina, iar cu pictorul Charlemont din Viena au fotografiat „o piuă de sumane, 
nişte stative, o stână şi o grupă de oameni". Prin anul 1895, sperau să obţină şi mai 
multe asemenea documente: „cred că va fi ceriul destul de favorabil spre a putea 
fotografia cele dorite"; din păcate, însă, erau unii care voiau „prin codiri şi 
îngreuieri a zădărnici dacă nu toate, apoi măcar unele din ilustraţiunile propuse de 
noi; tipurile cu costumurile naţionale de sărbătoare seamănă a nu prea place unora; 
ar voi poate a ne reprezenta prin tipuri urâte şi veşminte sărăcăcioase spre a zice 
apoi că suntem popor degenerat şi îmbrăcat mai mult ca pe timpul lui Adam"21

• 

În 1894, Ioan Bianu îl întreba pe Marian unde poate găsi un „portret al 
Mitropolitului Teoctist din vremea lui Ştefan Vodă cel Mare, pentru a fi reprodus în 
tinda bisericii Trei Ierarhi de la Iaşi", asigurându-l că, dacă i-l va găsi, va trimite în 
Bucovina „un desenator ca să-l decopieze"22

, iar în 1900 cerea „urgent amănunte" şi o 
copie a „portretului lui Miron Costin, cel descoperit acum" de S. FI. Marian la Biserica 
Teodoreni din Burdujeni, despre care i-a vorbit lui D. Sturdza la Academie23

• În 1895, 
Dimitrie Onciul îi cerea fotografii „cu cetatea"24

, iar în 1897, dr. Emanuil Grigorovitza 
îi trimitea mai multe imagini din Transilvania, cerându-i altele în schimb25

. 

Între anii 1898 şi 1900, primeşte fotografii din Năsăud şi din alte locuri din 
Transilvania, apoi din Austria, de la foşti colegi de gimnaziu, profesori şi învăţători 
sau de la fiii săi, Inocenţiu şi Liviu. Ştiindu-l „colecţionar", Ion Pop Reteganul îi cere 

16 Scrisoare din 17 nov. 1875, Cernăuţi, nr. inv. 767, în Colecţia de corespondenţă, loc. cit. 
17 Scrisoare din 11august1875, Bucureşti, nr. inv. 572. 
18 Scrisoare din 23 aprilie 1876, Ruşi-Moldoviţa, nr. inv. 552. 
19 Scrisoare din 5 septembrie 1893, Hliboca, nr. inv. 796. 
20 Scrisoare, nr. inv. 827; în colecţia lui Marian se păstrează un număr mare de fotografii cu 

ţărani români în costume tradiţionale din Bucovina dar şi din alte zone ale ţării, o bază de date 
valoroase privind evoluţia portului popular, începând din a doua jumătate a sec. al XIX-iea. 

21 Scrisori cu nr. inv. 659, 660, 662 şi 664. 
22 Scrisoare din 11/23 ianuarie 1894, Bucureşti, nr. inv. 103. 
23 Scrisoare din 11 /23 ianuarie 1900, Bucureşti, nr. inv. 117. 
24 Scrisoare din 14 ianuarie 1895, Cernăuţi, nr. inv. 950. 
25 Scrisoare din 14 august 1897, Bucureşti, nr. inv. 274. 
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„nişte fotografii cu ţărani", pentru a fi reproduse în revistă, „dar fin lucrate"26
• Multe îi 

trimite şi lui C. I. Istrati, la Academie, cu biserici şi mănăstiri din Bucovina; acesta îi 
cere, Marian fiind singurul din Bucovina la care apelează, şi o fotografie „de faţă şi de 
lature" a scaunului domnesc de piatră, aflat în grădina Mănăstirii „Sfântul Ioan cel 
Nou",~„ca să se vadă pe faţă bine capul de bou'', dar şi fotografii cu biserica Mirăuţi27 • 

In primii ani ai secolului al XX-lea, reputaţia de bun cunoscător şi colecţionar 
de documente şi mărturii istorice, inclusiv fotografice, îi era pe deplin consolidată. 
Toţi ştiau că la Marian, în Suceava, se păstrează şi se valorifică ştiinţific astfel de 
bunuri culturale: Eudoxiu Hurmuzachi îl anunţă că are o „monetă medalie foarte 
frumoasă a lui Ştefan Vodă şi un portret încă foarte frumos"28

, pe care doreşte săi 
le ofere, sperând să-i fie de folos, iar stareţul Teofil Patraş, ştiindu-l interesat, îl 
anunţă că la Putna va ajunge fotograful Galter, angajat de un comerciant să facă 
albume pentru manifestările comemorative organizate la împlinirea a patru secole 
de la moartea lui Ştefan cel Mare29

• În anul 1906, şi Consulatul Regal pentru 
România şi Galiţia din Cernăuţi, prin G. D. Gallin, îi solicită fotografii cu „obiceiuri 
şi costume populare", pentru Expoziţia naţională din 190630

. 

Colecţia lui Marian s-a îmbogăţit considerabil şi după moartea acestuia, prin cele 
adunate de membrii familiei. De la Liviu Marian, fiul său, se păstrează un mare număr 
de fotografii cu personalităţi culturale, preoţi, profesori, învăţători, jurişti, actori ş. a., 
care au activat în societăţi culturale, au fondat ziare şi reviste, au organizat şezători 
literare, spectacole teatrale şi serbări naţionale, din ultimii ani ai secolului al XIX-lea şi 
până în 1940, iar lui Mihai Cărăuşu, ginerele său, îi revine meritul de a fi atras înspre 
acest fond numeroase donaţii, inclusiv de la bucovinenii risipiţi prin lume de prigoana 
comunistă, ori de la cei care au moştenit asemenea valori şi le-au lăsat în casa lui 
Marian, singurul loc din Suceava în care aveau încredere că se păstrează. 

Donaţii au continuat să fie făcute Fondului memorial şi după anul 1979, când s-au 
stins din viaţă ultimii urmaşi, Maria şi Mihai Cărăuşu, astfel că numărul de fotografii 
a crescut continuu31

, fiind înregistrate individual sau în albume, unele masive, 
conţinând sute de imagini - o bază de date unică, de mare importantă pentru cultura 
română, adunată cu mari eforturi, printr-o muncă titanică. Între 'acestea se află 
numeroase fotografii cu membrii fondatori şi activi din societăţile culturale ale 
vremii, ale unor personalităţi din diverse domenii, de la activităţi culturale şi, fapt 
deosebit de important, de la unele familii risipite de tăvălugul rusesc din 1940, 
,,răzleţite" prin întreaga ţară şi străinătate de cumplita dramă istorică pe care au trăit-o, 
conturând o lume care astăzi nu mai există. 

26 Scrisoare din 27 februarie 1898, Reteag, nr. inv. 599. 
27 Scrisori din 22 august 1903, Bucureşti, nr. inv. 344, şi din 4 martie 1904, nr. inv. 348. 
28 Scrisoare din 23 iulie 1904, Cernăuţi, nr. inv. 314. 
29 Scrisoare din 1/14 iunie 1904, Putna, nr. inv. 289. 
30 Scrisoare din 12/25 iunie 1906, Cernăuţi, nr. inv. 208. 
31 Între 1979 şi 1990 au donat: Ana Monţiu, sora scriitorului Dumitru Florea Rarişte; Oltea Vitencu, 

soţia scriitorului Dragoş Vitencu din Cernăuţi, fost deţinut politic; Dumitru Oniga, fost deţinut politic. Din 
1991 până în prezent au intrat în colecţie fotografii de la Mihai Burlacu, fost deţinut politic, Gherontie 
Doboş şi Radu Florea (strănepotul lui Simion FI. Marian şi fratele sculptorului Vladimir Florea). 
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Actul cultural săvârşit de aceşti generoşi donatori, martori direcţi ai istoriei, 
este de nepreţuit, ei conservând pentru posteritate informaţii care altfel ar fi dispărut 
pentru totdeauna, meritând pe deplin recunoştinţa noastră. În domeniul vast al 
cercetării ştiinţifice, asemenea arhive documentare fotografice sunt de netăgăduită 
importanţă, impunându-se nu numai studierea, ci şi publicarea lor, ca să se ştie. 

, I 
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CĂRŢI. REVISTE 

George Tofan, Învăţământul în Bucovina, ediţie îngrijită de: Traian Duminică, 
Gavril Irimescu, Gheorghe Giurcă, Suceava, Editura „George Tofan", 2011, 
276p. 

George Tofan (1880-1920) şi-a făcut studiile universitare la Cernăuţi, unde a studiat limba 
română, istoria şi geografia. A fost membru al Societătii studenţeşti „Junimea'', membru fondator al 
publicaţiei „Junimea literară", a editat revista „Şcoala" (1907-1908; 1911-1914), a fost redactor la 
ziarul „Patria" (1909) şi colaborator al revistei „Viaţa Românească". A fost profesor suplinitor la 
liceul din Suceava (1904-1906) şi la Şcoala Normală din Cernăuţi (din anul 1906), preşedinte al 
Asociaţiei Corpului Didactic din Bucovina, secretar al Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română 
în Bucovina (1910-1914), comitetul acesteia încredinţându-i funcţia de inspector pentru şcolile 

româneşti particulare; a organizat primele cursuri de vară din Bucovina, la Doma Candrenilor (1913 ); 
a organizat primul Congres cultural al învăţătorilor români din Bucovina (1914). În anul 1914, s-a 
refugiat în România, fiind numit la conducerea Gimnaziului de băieţi din Bazargic. În anul 1917, a 
plecat în Basarabia, contribuind, alături de Pan Halippa şi Onisifor Ghibu, la organizarea 
învăţământului în limba română, la aparitia gazetei „Şcoala moldovenească" şi a cotidianului 
„România nouă". Revenit la Cernăuţi, s-a implicat în pregătirea actului unirii Bucovinei cu România; 
a fost numit în funcţia de secretar-şef al Departamentului Instrucţiunii Publice şi apoi director al 
Şcolii Normale din Cernăuţi ( 1919). A publicat lucrări de critică literară, o schiţă a teatrului românesc 
în Bucovina, note biografice despre Ciprian Porumbescu, Tudor Flondor, Alexe Mateevici ş. a, studii 
şi articole în presa vremii, a editat foiletoanele lui Mihai Teliman. S-a numărat printre colaboratorii 
lui Sextil Puşcariu la întocmirea Dicţionarului limbii române (1907-1911) 1

• 

George Tofan este autorul lucrării Învăţământul public în Bucovina de la anexare până la 
izbucnirea războiului (în lucrările consacrate pedagogului bucovinean această lucrare apare 
menţionată şi sub alte titluri: Istoricul şcoalei româneşti din Bucovina, Învăţământul public în 
Bucovina de la anexare până astăzi, Istoricul învăţământului din Bucovina până la 1869, Istoricul 
învăţământului din Suceava). Un fragment din introducerea acestei scrieri a fost publicat, sub titlul 
Învăţământul în Bucovina, în anul 1920, în Calendarul „Glasul Bucovinei". Peste aproape un secol 
lucrarea lui George Tofan este publicată, la Editura „George Tofan" din Suceava (lucrarea a primit 
ISBN-ul în anul 2011, dar s-a tipărit abia în anul 2013 ), sub titlul Învăţământul în Bucovina, prin grija 
lui Traian Duminică, Gavril Irimescu şi Gheorghe Giurcă, cu un Cuvânt-înainte semnat de Gheorghe 
Giurcă şi o Postfaţă alcătuită de Daniela Argatu. Editorii nu şi-au propus să pătrundă „prea adânc în 
conţinutul lucrării" (au păstrat formele unor cuvinte care „poartă parfumul vechimii" şi au efectuat 
anumite modificări impuse de normele ortografice actuale), lăsându-i cititorului „plăcerea de a 
descoperi modul în care autorul ei reuşeşte să prezinte problemele privind istoria învăţământului 
primar din Bucovina şi asta cu atât mai mult cu cât va avea plăcuta surpriză să constate că totul e 
redat într-un limbaj clar, cursiv, care poartă pecetea graiului de acum un veac în urmă" (p. 9). 

După cum aflăm din Cuvântul-înainte, manuscrisul acestei lucrări a avut un destin aparte. 
Autorul a întreprins câteva demersuri pentru tipărirea lui în anul 1919, prin intermediul Casei 
Şcoalelor, însă acestea nu au fost finalizate. După moartea prematură a autorului, manuscrisul a ajuns 
la Emanuil Iliuţ, care a intenţionat să publice lucrarea, dactilografiind-o şi făcând adnotări pe text. 
Izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial l-a împiedicat să ducă la bun sfărşit acest proiect, însă 
în anul 1958 a predat manuscrisul dactilografiat (despre manuscrisul propriu-zis în prezent nu se mai 
ştie nimic) Bibliotecii Naţionale Pedagogice din Bucureşti. De aici, prin grija lui Gavril Irimescu, pe 

1 Pentru detalii vezi Gh. Giurcă, George To/an, o viaţă închinată şcolii, Suceava, Editura 
„Ţara Fagilor", 1995. 
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atunci director al Direcţiei Judeţene Suceava a Arhivelor Naţionale, manuscrisul, în copie xerox, a 
ajuns la Suceava. 

Lucrarea lui George Tofan este alcătuită din două părţi: Învăţământul în Bucovina şi 
Literatura didactică a învăţământului primar. În prima parte, autorul prezintă bibliografia aferentă 
temei cercetate (Literatura), apoi face o Introducere, urmată de prezentarea legislaţiei şcolare 

austriece: Codicele şcolar, Bucovina sub regimul codicelui şcolar, Chestiunea şcolară în Dieta 
bucovineană, Legea instrucţiunii primare, Legea provincială din 30 ianuarie 1873 care reglemen
tează înfiinţarea, întreţinerea şi frecventarea şcolilor primare publice. Propunându-şi să analizeze 
evoluţia diacronică a învăţământului, autorul a prezentat de la bun început motivaţia întocmirii unei 
astfel de lucrări: „E prea bine cunoscută stăruitoarea tendinţă a tuturor scriitorilor străini de a face să 
dispară orice urmă de caracter românesc al Bucovinei. În acest scop, urmărit cu consecvenţă de 
decenii, s-a redus în statisticile oficiale numărul populaţiunii române, negându-se drepturile noastre 
istorice în interesul altei naţiuni, care se bucură de toate favorurile, s-a schimonosit nomenclatura ţării 
şi numirile româneşti ale familiilor, s-a falsificat caracterul naţional al bisericii noastre. Din această 
tendinţă cu caracter general, de a reduce pe cât posibil importanţa elementului românesc, se explică şi 
o alta, aceea de a arăta că la anexare eram un popor inferior, lipsit de orice cultură, spre a învedera 
apoi marile foloase obţinute sub ocârmuirea cea nouă" (p. 14). În încercarea de a restabili adevărul şi 
de a demonstra netemeinicia afirmaţiilor privitoare la inexistenţa unor forme de învăţământ din 
Bucovina până în anul 1775 (este invocat aici raportul celui de al doilea guvernator militar al 
Bucovinei, generalul Karl Freiherr von Enzenberg ), George Tofan a recurs la argumente istorice, 
prezentând, în această primă parte a lucrării sale, evoluţia şcolii româneşti din Bucovina din perioada 
de până la anul 1869: starea învăţământului din Moldova şi Austria, primele încercări de organizare a 
învăţământului în Moldova, măsurile luate de autorităţile austriece în privinţa înfiinţării de noi şcoli, 
legislaţia şcolară austriacă de după anul 1805, lupta românilor pentru învăţământ în limba naţională. 

În partea a doua a lucrării, Literatura didactică a învăţământului primar, George Tofan 
analizează modul în care s-a format şi a evoluat literatura didactică românească din Bucovina. 
Această parte cuprinde: I. Scurt istoric al dezvoltării literaturii didactice române în Bucovina. Consi
deraţiuni generale; 2. Literatura didactică a învăţământului primar: 2.1. Religia (2.1.1. Afanasievici 
Ştefan; 2.1.2. Andrievici Samuil; 2.1.3. Blajevici Teoctist; 2.1.4. Coca Calistrat; 2.1.5. Stefanelli 
Juvenal; 2.1.6. Tarnovieţchi Ştefan); 2.2. Limba română (2.2.1. Andrievici Samuil); 2.3. Autori de 
cărţi şcolare (Samuil Andrievici, Blajevici Teoctist, Vorrede, Ianovici Vasile, Drogli Ion, 
leremievici-Dubău Nicolae, Capitala Bucovinei, Nicolae Ieremievici-Dubău, Matiasievici Crisant, 
Vicol Mihaiu, Eusebius Popovici, Sbiera Ion G.); 2.4. Limba germană (Isopescu Dimitrie, Tumlirz 
Carol, Jurkewicz Antonie, Popowicz Eusebius); 2.5. Geografia (lsopescu Demeter); 2.6. Calculul 
(Mocnik Francisc); 2.7. Caligrafie (Litviniuc Ioan); 2.8. Ştiinţele naturii (Pokorny-Botezat, Bendela 
Teofil, Luţia Elie); 2.9. Cântarea (Vorobchievici Isidor); 2.1 O. Gimnastica; 2.11. Contabilitate; 
2.12. Agronomie; 2.13. Lucru manual. În această parte a lucrării, George Tofan a realizat o evidenţă şi 
o analiză a manualelor utilizate în şcolile bucovinene, majoritatea semnate de autori români, 
precizând pentru fiecare în parte inclusiv datele tehnice ale lucrărilor. Părerea autorului este aceea că 
„literatura didactică română din Bucovina este săracă; în cea mai mare parte este alcătuită din 
traduceri, din prelucrări şi numai puţine sunt lucrările originale. Traducerile şi prelucrările sunt tăcute 
după modele germane. [ ... ] Influenţa originalelor se resimte, îndeosebi, în limbă şi în terminologie. 
Limba este plină de germanisme, pumnulisme şi provincialisme, necunoscute în afară de hotarele 
Bucovinei. [ ... ] Între cărţile didactice, în afară de cele de Limbă română, putem socoti ca mai bune 
reuşite manualele de Istorie universală ale profesorului Samuil lsopescu de la liceul sucevean. [ ... ] 
Trebuie, însă, să constatăm că a lipsit posibilitatea dezvoltării unei literaturi sănătoase, potrivită cu 
nevoile noastre, pe de o parte din cauză că şcoli primare româneşti s-au înfiinţat, după suprimarea 
celor găsite la ocupaţie, foarte târziu, iar şcoli secundare române s-au înfiinţat şi mai târziu şi într-o 
măsură foarte redusă" (p. 147-148). Din analiza celor scrise de George Tofan reiese faptul că evoluţia 
literaturii didactice a parcurs două etape. Prima se referă la perioada imediat următoare anului 1775, 
când în zonă erau răspândite bucvare, bucoavne, duceri de mână şi catehisme, dar şi manuale tipărite 
la laşi, Viena şi Buda. După anul 1876, odată cu trecerea provinciei sub administraţie galiţiană, 
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organizarea învăţământului în limba română şi elaborarea de manuale au stagnat, tradiţia fiind reluată 
la mijlocul secolului al XIX-iea, prin contribuţia lui Vasile lanovici şi Silvestru Morariu-Andrievici. 
După apariţia cărţilor acestor doi autori (o gramatică şi un Elementar) au fost scoase din şcoli 

Ceaslovul şi Psaltirea şi s-a pregătit terenul pentru renunţarea la literele chirilice (după anul 1869). 
George Tofan subliniază faptul că, în apariţia şi evoluţia literaturii didactice româneşti din Bucovina, 
preotul Silvestru Morariu-Andrievici (viitorul mitropolit al Bucovinei) a avut un rol esenţial, marcând 
o etapă superioară în evoluţia învăţământului românesc din Bucovina. Începând cu anul 1851, acesta a 
înzestrat şcolile româneşti cu manuale de religie, de citire şi de gramatică pentru toate clasele primare. 
Cărţile de citire ale acestuia, din care au învăţat elevii români aproape patru decenii, „fac cinste 
literaturii didactice din Bucovina în special şi în general întregii literaturi didactice române; pentru 
vremea lor erau cărţi model şi nici românii din Ardeal şi mai puţin din Principate nu aveau ceva mai 
bun. Cărţile sunt alcătuite cu multă îndemânare, [„.] materia sistematic împărţită pe cei patru ani, [„.] 
bucăţile sunt alese cu [„.] vederea nevoilor practice ale şcolarilor ţărani. Un merit deosebit al acestor 
cărţi este frumoasa limbă românească în care sunt scrise. [„.] Cât de superioare sunt aceste cărţi ale 
lui Andrievici faţă de cele apărute cu decenii mai târziu în Bucovina, [„.] pline de germanisme şi 
bucovinimse!" (p. 224-225). George Tofan se opreşte şi asupra prezentării altor autori de manuale 
şcolare: Teoctist Blajevici, Vorrede, Vasile lanovici, Ion Drogli, Vasile Ieremievici-Dubău, Nicolae 
leremievici-Dubău, Crisant Matiasievici, Mihaiu Vicol, Eusebius Popovici, Ion G. Sbiera, subliniind, 
atunci când a fost cazul, deficienţele sau lipsa educaţiei patriotice româneşti ale unora dintre ele. 

Prin publicarea lucrării lui George Tofan, Învăţământul în Bucovina, cu valoare documentară 
şi ştiinţifică (autorul a studiat ceea ce s-a scris pe această temă de către Ion Nistor, Constantin 
Morariu, Dimitrie Isopescu, Dimitrie Dan, Eudoxiu Hurmuzachi, Isidor Onciul, Nicolae Iorga, 
I. G. Sbiera, V. Urechia, A. D. Xenopol, Iorgu G. Toma, L. Koczynski, Ficker, J. Polek, F. Zieglauer) 
editorii Traian Duminică, Gavril Irimescu şi Gheorghe Giurcă au împlinit „o datorie morală faţă de 
unul dintre cei mai renumiţi oameni de şcoală pe care i-a avut Bucovina", aducând în circuitul 
ştiinţific informaţii mai puţin cunoscute, referitoare la evoluţia şcolii româneşti din Bucovina. 

Rodica laţencu 

Ileana Maria Rateu, Teodor Bălan: istoric şi arhivist al Bucovinei, Târgovişte, 
Editura Cetatea de Scaun, 2013, 240 p. şi anexe 

O lucrare deosebită prin amplitudinea demersului ştiinţific şi calitatea izvoarelor istorice 
folosite a apărut în anul 2013, la Editura „Cetatea de Scaun" din Târgovişte şi este dedicată istoricului 
bucovinean Teodor Bălan (1885-1972). Cuvântul-înainte, cu subtitlul Teodor Bălan (1885-1912): Un 
istoric de seamă al Bucovinei, care trebuie încă descoperit, cunoscut şi preţuit este semnat de prof. 
univ. dr. Mihai lacobescu. Universitarul sucevean consideră că autoarea Ileana Maria Rateu, lector dr. 
la Facultatea de Ahivistică din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti, a 
alcătuit o sinteză originală, bazată pe „propriile investigaţii" care se constituie într-un „mare câştig 
pentru istoriografia actuală" (p. I O). Autorul Cuvântului înainte consideră că Ileana Maria Rateu s-a 
„aflat din capul locului într-o poziţie oarecum mai favorabilă - fiindcă a putut cerceta în plus 
manuscrisele istoricului Teodor Bălan lăsate în limba germană", precum şi corespondenţa pe care 
istoricul bucovinean a avut-o cu unii istorici germani. De aceea, istoricul sucevean consideră că 
lucrarea Teodor Bălan: istoric şi arhivist al Bucovinei, reprezintă „o nouă treaptă superioară pentru 
cunoaşterea istoricului, a climatului în care s-a format şi a activat, luminează noi unghere ale istoriei 
Bucovinei, încât este o necesitate şi un act de dreptate istorică, fiind, totodată, un tainic şi consistent 
îndemn pentru a continua publicarea integrală a manuscriselor lui Teodor Bălan şi mai ales a 
colecţiilor de documente referitoare la mănăstirile din Bucovina" (p. 11 ). 

Constatând că în afara lucrărilor lui Ion Nistor, Istoria Bucovinei. Ediţie şi studiu 
bio-bibliografic de Stelian Neagoe Bucureşti, Humanitas, 1991 şi Din istoria Bucovinei (1774-1862). 
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De la administraţia militară la autonomia provincială, voi. I, Bucureşti, Editura Academiei Române, 
Bucureşti, 1993, a lui Mihai lacobescu, până acum nu a fost scrisă o lucrare de sinteză care să 
privească întreaga istorie a acestei provincii, Ileana Maria Rateu arată că istoriografia contemporană 
priveşte unilateral istoria Bucovinei, numai din punctul de vedere al unei naţionalităţi sau al alteia 
(p. I 7). De aceea este necesară reconsiderarea scrierilor datorate bucovinenilor. În această logică, 
Teodor Bălan „a fost mai mult decât istoric şi arhivist[ ... ] a fost cu adevărat om de cultură, care s-a 
manifestat pe multiple planuri: ca profesor, culegător şi editor de documente şi publicist. Îndelungata 
lui viaţă, de-a lungul căreia i-a fost dat să trăiască mari satisfacţii, dar şi lovituri dureroase, este legată 
indisolubil de destinul Bucovinei şi se identifică cu aceasta" (p. 17-18). Pornind de la lucrarea lui 
Erich Beck şi investigând fondul arhivistic aflat în ţară pe această temă, Ileana Maria Rateu constată 
că, alături de cele 144 de titluri identificate de Harieta Mareei cu prilejul documentării pentru lucrarea 
sa Teodor Bălan (1885-1972). Viaţa şi opera, laşi, Editura Junimea, 2003, mai sunt 21 de lucrări 
inedite şi numeroase manuscrise cu proiecte de studiu nedefinitivate, aflate la Muzeul Naţional 
„Bucovina" din Suceava (p. 19). În acelaşi timp, autoarea monografiei pe care o semnalăm arată că 
Teodor Bălan a desfăşurat o importantă activitate de organizare şi de cunoaştere a Arhivelor 
Bucovinei, fiind un bun culegător şi editor de documente, fapt evidenţiat de folosirea a numeroase 
documente în studiile sale de istorie, precum şi de publicarea volumelor din colectia Documente 
bucovinene. 

Un aspect la fel de important ca şi cele evidenţiate mai sus pentru Teodor Bălan este şi acela 
de profesor în învăţământul secundar şi în cel universitar, la care se adaugă şi activitatea de director al 
Bibliotecii Universitare din Cernăuţi, unde a fost numit în anul 1942. Cu această ocazie a primit şi 
titlul de profesor agregat cu şapte gradaţii. 

Personalitate deosebită a culturii române, Teodor Bălan s-a aflat în bune relaţii cu numeroşi 
universitari din ţară şi străinătate, cu oameni de cultură cu care a purtat o intensă corespondenţă timp 
de cinci decenii, această fiind un important mijloc de cunoaştere a personalităţii istoricului 
bucovinean (p. 20). 

Ileana Maria Rateu se dovedeşte o foarte bună cunoscătoare a scrierilor istoricilor români, 
germani şi, în bună măsură, ale istoricilor ucraineni, „cunoscând şi meditând asupra controverselor 
actuale în domeniul istoriografiei privitoare la Bucovina", cum scrie prof. univ. dr. Mihai lacobescu 
în „Cuvântul-înainte" (p. 13), de aceea alcătuieşte un volum structurat logic şi susţinut de o 
impresionantă listă de izvoare şi lucrări generale şi speciale. 

Capitolul I, Repere istoriografice, cuprinde Schiţa istorică a Bucovinei (cu subcapitolele: 
Anexarea Bucovinei de către Austria, Administraţia militară a Bucovinei (1775-1786), Administraţia 
galiţiană a Bucovinei, Bucovina în 1848-1849, Românii bucovineni între 1861-1914, Bucovina în 
timpul primului război mondial şi unirea cu România şi lntegrarea Bucovinei în regatul României) şi 
Tendinţe istoriografice. 

Capitolul al II-iea este intitulat Arhivele Bucovinei şi are subcapitolele: lstoric (cu prezentarea 
Condiţiilor istorice de constituire a Arhivelor Statului şi a Arhivelor Bucovinei între 1918 şi 1944); 
Categorii de fonduri şi colecţii bucovinene şi valoarea lor documentar-istorică şi Surse de arhive 
folosite. În capitolul al III-iea, intitulat Teodor Bălan - repere biografice, sunt prezente: Familia, 
Studiile, Anii maturităţii: dimensiunile personalităţii creatore şi Ultimii ani. 

O parte importantă din structura lucrării este cuprinsă în capitolul al IV-iea, intitulat lstoricul, 
cu următoarele subcapitole Mişcarea de emancipare naţională a românilor din Bucovina (care 
abordează următoarele teme: Mişcarea de emancipare naţională a românilor din Bucovina între anii 
177 4-1848; Momentul revoluţionar 1848-1849; 1867-1914; 1914-1918; Situaţia Bisericii Ortodoxe 
din Bucovina; Cultura în slujba emancipării naţionale a românilor din Bucovina şi Biografii 
bucovinene în opera lui Teodor Bălan); O amplă prezentare este cuprinsă în subcapitolul Studii de 
istorie medie a Moldovei, care tratează temele Epoca premoldovenească şi Studii de istoria evului 
mediu în Moldova. Ultimul subcapitol este dedicat lstoriei instituţiilor (cu temele: lnstituţii 

medievale, Lucrările lui Teodor Bălan referitore la instituţiile Bucovinei între 1774-1918) şi 

Activităţii publicistice. Dintre concluziile acestui capitol reţinem faptul că Teodor Bălan nu s-a 
rezumat să cerceteze istoria medie şi modernă a ţinuturilor septentrionului moldav, dar s-a dovedit şi 
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un harnic contribuitor la răspândirea cunoştinţelor ştiinţifice, fie prin colaborări la diverse publicaţii 
de expresie germană sau română, fie prin conferinţe la care a participat un „larg auditoriu", „reuşind 
mereu ca printr-o formă atractivă şi accesibilă să se facă înţeles şi apreciat" (p. 151 ). Ileana Maria 
Rateu apreciază activitatea istoricului bucovinean şi scrie că: „Demnitatea şi verticalitatea sa 
ştiinţifică l-au împiedicat să facă vreun compromis", dovedind în diverse ocazii că era un „istoric 
vertical" (p. 151 ). 

Profesorul este intitulat capitolul V al lucrării şi este dedicat activităţii de profesor la 
Câmpulung Moldovenesc, Suceava, Cernăuţi şi Sibiu, pe care a desfăşurat-o între 1908 şi 1941. În 
prodigioasa sa activitate în acest domeniu, i-a avut colegi pe Vasile Grecu, Alexandru Bocăneţu, 
Arcadie Dugan, Alexie Procopovici, Dimitrie Marmeliuc, Emanuil Iliuţ, Orest Luţia, Al. Morariu, 
Nicolae Tcaciuc Albu, Ovid Ţopa, Filaret Doboş, D. Logigan, Gheorghe Hoiniuc, Simion Reli şi 

Amuliu Liteanu. Pentru meritele sale deosebite, cum subliniază autoarea lucrării, mulţi dintre elevii 
săi l-au venerat şi autorităţile vremii i-au conferit mai multe distincţii, între care „Coroana României 
cu grad de cavaler" (p. 155) şi titlul de „profesor emerit" (p. 156). 

Din subcapitolul Lucrări didactice publicate, aflăm că Teodor Bălan a fost şi autorul unui 
manual de istorie, care a apărut în 1919, în limba germană şi se adresa elevilor din Bucovina care nu 
ştiau româneşte. Acest manual a fost editat în condiţiile nevoii de reorganizare a învăţământului din 
provincie, în acord cu noile realităţi de după Marea Unire. De asemenea, Teodor Bălan a alcătuit şi un 
mic compendiu de istoria românilor, intitulat Chestiuni de istoria românilor pentru bacalaureat, 
considerat de Ileana Maria Rateu interesant prin modul de tratare şi terminologia ştiinţifică folosită în 
epocă (p. 161). 

Cariera universitară este analizată într-un capitol dedicat acestei chestiuni, din care aflăm că, în 
anul 1930, Teodor Bălan şi-a obţinut titlul de doctor cu lucrarea Suprimarea mişcărilor naţionale din 
Bucovina în timpul războiului mondial, publicată în anul 1923. Încurajat de Ion Nistor şi cu susţinerea 
lui Dimitrie Marmeliuc, decanul Facultăţii de Filozofie şi Litere, obţinea aprobarea Ministerului 
Instrucţiunii pentru examenul de docenţă în specialitatea Istoria Românilor, la 26 noiembrie 1931. 
Până atunci, Teodor Bălan se dovedise un prodigios editor de documente, elaborase numeroase studii 
şi articole (Voinicia în Moldova, Documentele familie Hurmuzachi, Documente bucovinene). În anul 
1939 istoricul Teodor Bălan a obţinut titlul de conferenţiar definitiv (p. 164). În 1941, după 
întoarcerea sa din refugiu, de la Sibiu, a fost delegat ca director al Bibliotecii Universităţii din 
Cernăuţi, funcţie pe care a deţinut-o până în 1945 (a fost director „între două refugii"), în acest ultim 
an, în refugiu la Sibiu. Pe parcursul activităţii sale, Teodor Bălan s-a lovit de inconsecvenţele 

administrative, de opacitatea autorităţilor şi, cu toate acestea, contribuie în mod deosebit la buna 
organizare a fondului de carte şi îmbogăţirea acestuia cu noi achiziţii de carte şi manuscrise 
(p. 165-166). 

Pentru că Teodor Bălan este cunoscut ca fiind un bun editor de documente, Ileana Maria Rateu 
dedică acestei dimensiuni a activităţii istoricului bucovinean numeroase pagini, cuprinse în capitolul 
Editorul de documente. Aici, pe lângă lucrările deja cunoscute în istoriografia românească, sunt 
prezentate şi lucrările aflate în manuscris, în diferite arhive sau colecţii din ţară. În ordinea analizei 
din lucrarea prezentată, menţionăm: Bucovina în războiul mondial; Din corespondenţa lui Mihail 
Kogălniceanu cu fraţii Hurmuzachi; Refugiaţii moldoveni în Bucovina. 1821 şi 1848; Dimitrie 
Onciul, 1856-1923; Corespondenţa lui Gheorghe To/an; Câteva scrisori ale lui Dimitrie Onciul către 
Sever Zota; Noui documente privitoare la familia Hăjdău; Famila Onciul. Studiu şi documente; Noui 
documente câmpulungene (1929); Documente câmpulungene 1685-1858; Memoriile ţăranilor din 
Câmpulung Moldovenesc; colecţia Documente bucovinene; Câteva documente bistriţene; Şase 

documente polone din secolul al XVII-iea referitoare la Moldova etc. 
Dând o dimensiune corespunzătoare preocupărilor sale în domeniul istoriei, un capitol aparte 

este intitulat Arhivistul şi se referă la activitatea de membru al Comisiunii Arhivelor Statului din 
Cernăuţi (1924-1932), director al Comisiunii Arhivelor din Cernăuţi (1933-1941), activitatea din 
perioada refugiului dintre 28 iunie 1940 şi 12 iulie 1941 şi de director al Direcţiei Regionale a 
Arhivelor Statului din Cernăuţi. După o analiză amănunţită a activităţii istoricului bucovinean în acest 
domeniu, concluzia acestui capitol se impune cu necesitate: „Astăzi nu se mai poate concepe istoria 
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Arhivelor Bucovinene fără contribuţia lui Teodor Bălan. A făcut atât de multe pe acest tărâm, s-a 
legat atât de mult de izvoarele istorice bucovinene, a suferit atât de mult pentru ele, încât se înscrie cu 
cinste între marii arhivişti şi preţuitori ai arhivelor pe care i-a dat România" (p. 194). 

Personalitate complexă a culturii române din perioada contemporană, Teodor Bălan s-a aflat în 
legătură cu marile spirite ale vremii sale, cu care a întreţinut o amplă corespondenţă, azi un important 
izvor pentru cunoaşterea istoricului, pentru înţelegerea omului Teodor Bălan şi a epocii sale. Aceasta 
se află în cea mai mare parte în colecţiile Arhivelor Naţionale - Serviciul Judeţean Suceava sau la 
Muzeul Naţional al Bucovinei. El a corespondat foarte mult cu istoricii: N. Iorga, C. C. Giurescu, 
Jon Lupaş, Romulus Cândea, Vasile Grecu, Radu Rosetti, Artur Gorovei, Andrei Oţetea, Alexandru I. 
Gonţa. O parte a corespondenţei sale îi are ca destinatari pe arhiviştii: Aurelian Sacerdoţeanu, 
Gheorghe Duzinchievici, Constantin Turcu. Toate aceste aspecte sunt prezentate pe larg în capitolul 
Teodor Bălan şi contemporanii săi. 

Considerat de istoricii români şi străini drept o „personalitate de mare profunzime" pentru 
„multiplele sale preocupări şi realizări", care a rezistat vitregiei vremurilor, istoricul Teodor Bălan 
este pentru Ileana Maria Rateu „un model" demn de urmat nu numai în viaţă, ci şi în plan profesional. 
Pentru a ilustra crezul omului de ştiinţă prezentat, autoarea îl citează pe acesta, la finalul capitolului 
Concluzii, cu următoarele rânduri, un veritabil crez: „Cine nu cunoaşte trecutul unei ţări, nu-i înţelege 
prezentul, iar un popor are numai atunci conştiinţă naţională solidă, când îşi dă seama de trecutul său, 
de faptele înaintaşilor şi de evenimentele care au precedat vremurile de astăzi" (p. 216). 

Ileana Maria Rateu adaugă lucrării sale Teodor Bălan: istoric şi arhivist al Bucovinei o 
secţiune care cuprinde Bibliografia operei lui Teodor Bălan, Bibliografie, Indice şi lista anexelor. 

Marian Olaru 
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CRONICĂ 

ZWANZIG JAHRE BUKOWINER JAHRBUCH IN 
RADAUTZ. DAS 40. HEFT DER HALBJAHRESSCHRIFT 

„ANALELE BUCOVINEI" (FUR 2013) ERSCHIENEN 

Douăzeci de ani de existenţă a anuarului de la Rădăuţi. 
A apărut cel de-al 40-lea tom al periodicului semestrial 

„Analele Bucovinei" (pentru 2013) 

(Rezumat)° 

În materialul Zwanzig Jahre Bukowiner Jahrbuch in Radautz. Das 40. Heft der 
Halbjahresschrift „Analele Bucovinei" (far 2013) erschienen [Douăzeci de ani de 
existenţă a anuarului de la Rădăuţi. A apărut cel de-al 40-lea tom al periodicului 
semestrial „Analele Bucovinei" (pentru 2013)], Luzian Geier, redactor al ziarului „Der 
Stidostdeutsche" şi cercetător la Institutul Bukowina din Augsburg, face o cronică a 
numărului 1/2013 al „Analelor Bucovinei". 

Autorul trece în revistă sumarul periodicului, care conţine, în principal, 
comunicări susţinute în cadrul conferinţei ştiinţifice internationale Bucovina şi 
bucovinenii în secolul al XIX-iea. Tradiţie şi modernitate (cea de a XX-a sesiune 
aniversară de referate şi comunicări ştiinţifice a Institutului „Bucovina", Rădăuţi, 

6-7 septembrie 2012) de către membrii institutului, împreună cu cercetători şi 

colaboratori din Augsburg (dr. Ortfried Kotzian, Otto Hallabrin, Luzian Geier, Tetjana 
Kloubert), Chişinău (dr. Constantin Ungureanu), laşi (dr. Ion Popescu-Sireteanu, 
dr. Arcadie Bodale), Suceava (dr. Harieta Mareei-Sabot), Câmpulung Moldovenesc 
(Anghel Popa), precum şi lucrări încadrate în tematica de cercetare a Institutului 
„Bucovina" din Rădăuţi: semnificaţia culturii populare a românilor bucovineni în 
păstrarea identităţii naţionale, rolul bucovinenilor în viaţa cultural-ştiinţifică a României 
după cel de-al doilea Război Mondial, activitatea deputaţilor bucovineni în primul 
Parlament al României Mari, legislaţia şi administrarea pădurilor din Bucovina în 
timpul stăpânirii austriece, istoria oraşului Gura Humorului, evocarea unor personalităţi 
bucovinene (Grigore C. Bostan). 

Cuvinte şi expresii-cheie: „Analele Bucovinei", periodic ştiinţific semestrial, 
conferinţă ştiinţifică internaţională, cultura şi istoria Bucovinei. 

Mit der Nr. 1/2013, die zweite Ausgabe des Jahres war zur Zeit der 
Niederschrift dieser Rezension noch nicht im Handel, trat die Radautzer 
Halbjahresschrift „Analele Bucovinei" in einen Jubilăumsjahrgang, den 20. Das 
hier vorgestellte Heft ist zudem das 40. der Reihe dieser Fachschrift, eine 

• Traducerea: Ştetăniţa-Mihaela Ungureanu. 
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beachtliche Leistung des Forscherkollektivs des Bukowina-Instituts der 
Rumănischen Akademie der Wissenschaften in Radautz. Dies wie auch andere 
Argumente sind es, die es verdienen, die Leser erneut auf die Zeitschrift (352 
Seiten) aufmerksam zu machen. So fur die Leser im deutschen Sprachraum die 
Tatsache, dass in dieser Nummer drei Beitrăge in deutscher Sprache abgedruckt 
sind. 

Der Leitartikel der Ausgabe stammt von Dr. Ortfried Kotzian, der seit Jahren 
Mitglied im ehrenamtlichen wissenschaftlichen Redaktionskollegium ist. Der 
Autor wiirdigt den hochbetagt in Czernowitz verstorbenen Buchenlănder 

Schriftsteller Josef Burg (geb. in Wischnitz 1912, gestorben in Czernowitz 2009), 
einen der letzten jiddisch schreibenden Autoren aus der Bukowina und „Wanderer 
zwischen vielen Welten". Eine weitere Ehrung folgte fur den zu frilh verstorbenen 
Czernowitzer Hochschulprofessor und Schriftsteller Grigore C. Bostan (l 940-2004) 
aus der Feder von Prof. Dr. Ion Popescu-Sireteanu. 

Den Hauptteil der Beitrăge dieser Ausgabe machen Vortrăge aus, die bei der 
internationalen wissenschaftlichen Jahrestagung in Radautz prăsentiert wurden. 
Dazu zăhlen das Referat von Diplompolitologe Otto Hallabrin, Geschăftsfuhrer des 
Augsburger Bukowina-Instituts, Ober den „Osterreichischen Reichsrat und die 
Abgeordneten aus der Bukowina von 1861 bis 1918" mit Aufstellungen der 
Abgeordneten-Listen fur alle Sessionen der Wahlperioden dieser Kronland
Epoche. Eine ăhnliche, zeitversetzte Thematik behandeln die Radautzer Historiker 
Dr. Rodica Iatencu und Dr. Marian Olaru fur die Zwischenkriegszeit in zweiter 
Folge: „Die Bukowiner Abgeordneten in den ersten Arbeitssessionen des neuen 
Parlaments in Grol3rumănien 1919-1920". Der Forscher Arcadie M. Bodale aus 
Iasi berichtete Ober das reiche Archivmaterial zu Fragen der Bukowina und des 
frilheren Rumanien, das in verschiedenen Wiener Bestănden aufbewahrt wird, vor 
aliem bis 1918, teils fur die Bukowina auch fur Jahre danach, aus Nachlăssen 
beispielsweise. Vor aliem im Kriegsarchiv liegt sehr viei unausgewertetes Material 
aller Art Ober den Ersten Weltkrieg in der Bukowina. 

Dr. Constantin Ungureanu aus Chisinau stellt das Staatsgymnasium in 
Radautz zu osterreichischer Zeit vor, von der Gri.indung am l. Oktober 1872 als 
Realgymnasium bis 1918. Constantin Cenusa stel lt die wichtige orthodoxe 
Theologie-Fakultăt der fri.iheren Universităt Czernowitz vor (1875 bis 1944) als 
Fortftihrer des ehemaligen orthodoxen Theologischen lnstituts fur die Bukowina in 
Czernowitz (l 827-1875), die Universitătsdozentin Harieta Mareci-Sabol 
untersuchte die Geschichte des „Vereins rumănischer Damen in der Bukowina" in 
Verbindung mit den Anfiingen der Frauenbewegung in diesem historischen Gebiet, 
das der rumănischen Frauenbewegung herausragende Verfechterinnen gegeben hat. 
In der Vortragssprache Deutsch ist das Referat von Tetjana Kloubert (gebOrtige 
Czernowitzerin) abgedruckt, die wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universităt 
Augsburg (fri.iher Jena) behandelte das Thema „Durch Volksbildung zur 
Volksidentităt" im 19. Jahrhundert, hauptsăchlich die Bildungsbestrebungen der 
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Ruthenen im damaligen Czemowitz. Ober eine rumănische Vereinigung, die 
akademische Gesellschaft „Junimea" (Jugend) und deren Mitglieder im Ersten 
Weltkrieg schrieb Anghel Popa. Im Bereich dieser Thematik forschte auch die 
Volkskundlerin Elena Pascaniuc: Die Bedeutung der Volkskultur der Bukowiner 
Rumănen in der Wahrung ihrer Identităt 1850-1900. 

Mit einer bisher weniger beachteten Thematik setzte sich in mehreren 
Beitrăgen Dr. Ovidiu Bata vom Radautzer Institut auseinander, nămlich mit der 
Entwicklung der Bukowiner Forstgesetzgebung und -verwaltung, in diesem Heft 
mit den Auswirkungen des Gesetzes vom Juli 1897. Doktorandin Mihaela 
Ungureanu, von der viele Kurzfassungen von Vortrăgen ins Deutsche stammen, 
betreute die 5. Folge von Georg Geib's seinerzeit in Bukarest erstveroffentlichten 
Geschichte der Kleinstadt Gura Humor (mit Bori) vom Ende des 18. Jahrhunderts 
bis Anfang des Ersten Weltkrieges. Geschăftsfiihrer Vasile Schipor behandelt 
bereits in vierter Folge die Rolle der Bukowiner im kulturell-wissenschaftlichen 
Leben Rumăniens in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, zugleich ein 
besonderer Beitrag zum wenig erforschten Schicksal von Fliichtlingen aus der 
Nordbukowina. 

Buchvorstellungen, die stăndige Rubrik „Chronik", Jubilăen und 
Wiirdigungen beschlieflen das Heft, darunter mit deutscher Zusammenfassung der 
Tagungsbericht (mit Illustrationen) zum 140. Geburtstag des Malers Oskar Laske 
( 1874-1951) „Die Bukowina im Bild - vorwiegend heiter und farbenfroh". 

Luzian Geier 

„ANALELE BUCOVINEI" ŞI „GLASUL BUCOVINEI" 
LA O IMPORTANTĂ ANIVERSARE 

Die Zeitschriften „Analele Bucovinei" und „Glasul Bucovinei" 
feierten einen bedeutenden Jahrestag 

(Zusammenfassung) • 

Am 16. Mai 2014 in Radauti und am 17. Mai in Czemowitz haben das 
Bucovina-Institut der Rumiinischen Akademie und der „Alexandru cel Bun"- Verlag 
eine wissenschaftliche Tagung zusammen veranstaltet. Der Grund zum Feiem war <las 
20jiihrige Bestandsjubiliium der beiden Zeitschriften, die zwei wichtigsten 
rumiinischsprachigen Publikationen in der Bukowina: „Analele Bucovinei" aus Radautz 
und '„Glasul Bucovinei" aus Czemowitz. Die folgenden Zeilen berichten von dieser 
Tagung, wobei sich die Autorin bemiiht, Objektivitiit und berufliche Korrektheit zu 

• Traducerea: Ştefăni\a-Mihaela Ungureanu. 
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wahren, sie sind aber gleichzeitig unverrneidlich von der Subjektivitiit der Sicht 
der Verfasserin geprăgt. 

Schliisselworter und -ausdriicke: „Analele Bucovinei", „Glasul Bucovinei", 
Radautz, Czemowitz, intemationale wissenschaftliche Tagung, Verlag „Alexandru cel Bun", 
rumănische Publikationen. 

4 

De la steaguri, al Uniunii Europene, al României şi al Universităţii „Ştefan 
cel Mare" Suceava, steagurile care străjuiesc intrarea centrală a cunoscutei instituţii 
academice din sudul Bucovinei, am plecat două zile la rând spre istoria de două 
decenii a două reviste ştiinţifice emblematice pentru septentrionul nostru românesc. 

O istorie rememorată întâi la Rădăuţi şi apoi la Cernăuţi, fiind vorba de 
„Analele Bucovinei", editată de Institutul „Bucovina" Rădăuţi al Academiei 
Române, şi de „Glasul Bucovinei" Cernăuţi - Bucureşti, apărută sub egida 
Institutului Cultural Român. Două reviste şi nu una, „una şi bună", cum dorea la un 
moment dat acad. Dimitrie Vatamaniuc, ci „două, şi amândouă bune", cum spunea, 
încercând şi reuşind să fie obiectivă, acad. Alexandrina Cernov, la sfârşitul primei 
părţi a celui dintâi colocviu. Deoarece a fost vorba nu doar de două reviste, ci şi de 
două colocvii, formă de manifestare propusă de acad. Radu Grigorovici, membru 
fondator al Institutului, cum a precizat în deschiderea sărbătorii cercetătorul 

ştiinţific Vasile I. Schipor, al cărui nume şi ale cărui preocupări se leagă atât de 
puternic de viaţa Institutului şi a periodicului „Analelor", al cărui secretar de 
redacţie este. Aşadar: „Bucovina. Carte, cultură, civilizaţie" la Rădăuţi, în localul 
Casei Germane, vineri, 16 mai 2014, şi „Bucovina. Identitate, tradiţii, valori'', 
Cernăuţi, la Consulatul General al României, sâmbătă, 17 mai 2014. Colocviile s-au 
desfăşurat sub egida Academiei Române, în organizarea Institutului „Bucovina" -
Redacţia ,,Analele Bucovinei" Rădăuţi şi Editurii „Alexandru cel Bun" - Redacţia 

„Glasul Bucovinei" Cernăuţi - Bucureşti. 

La Rădăuţi, dar şi la Cernăuţi, prima comunicare i-a aparţinut fondatoarei 
revistei cernăuţene, Alexandrina Cernov, membru de onoare al Academiei 
Române, redactor-şef al „Glasului Bucovinei", şi s-a referit la „Ziarul «Glasul 
Bucovinei» 1918 şi revista «Glasul Bucovinei» 1994 - tradiţie şi continuitate", 
precum şi la „«Glasul Bucovinei» - 20 de ani de la apariţie". Domnia Sa a rechemat 
din memorie ziua de 15 mai 1994 când a fost lansată revista pe care o conduce, 
prin bunăvoinţa lui Augustin Buzura, preşedintele de atunci al Institutului Cultural 
Român, care a avut iniţiativa acestui „Glas" şi a revistei „Destin Românesc" pentru 
cercetarea ştiinţifică despre istoria şi cultura Bucovinei şi, respectiv, a Basarabiei. 
Cu dificultăţi (previzibile, dată fiind existenţa graniţei), „G )asul Bucovinei" şi-a 
onorat misiunea şi sub preşedinţia lui Horia Patapievici. În schimb, Andrei Marga 
nu a mai găsit bani pentru numărul 3--4/2012 al „Glasului Bucovinei", iar 
succesorul, Lilian Zamfiroiu, nu a considerat de cuviinţă să onoreze obligaţiile 
predecesorului. Astfel că, acest număr (după câte ştiu) a fost plătit la tipografie de 
cei doi membri de onoare ai Academiei Române din nordul Bucovinei. Declaraţia 
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care a părut să pună punct vieţii „Glasului Bucovinei", că Institutul Cultural 
Român nu are bani pentru editarea revistei în anul 2013, a fost contrabalansată de 
convingerea arhim. Melchisedec Velnic, stareţul Mănăstirii Bucovinei, că trebuie 
ceva făcut. Astfel că, graţie preacuviosului stareţ, un om care îngemănează 
întotdeauna cuvântul cu fapta, Liceului Tehnologic „Ion Nistor" Vicovu de Sus, 
Primăriei Vicovu de Sus şi scriitorului Ion Muscalu (singurul muscal iubit de 
Grigore Vieru), numărul 1-4 pe 2013 a fost gata de tipar. Iar cu binecuvântarea şi 
sprijinul Înalt Preasfinţitului Pimen, arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, acest 
număr eroic, dedicat în principal colocviului „Personalităţi bucovinene. Eudoxiu 
Hurmuzaki şi epoca sa - bicentenar Eudoxiu Hurmuzaki", chiar a şi apărut, 

însorind cu galbenul său Casa Germană din Rădăuţi şi accentuând cu luminozitatea 
sa soarele care a străjuit amiaza manifestării la Consulatul General al României din 
Cernăuţi. Desigur, nu vom încheia paragraful cu o umbră asupra ICR, atâta vreme 
cât actualul preşedinte a promis totuşi că Institutul va asigura apariţia în continuare 
a „Glasului Bucovinei", dar nici nu vom trece peste apelul adresat de Uniunea 
Ziariştilor Profesionişti - preşedinte Doru Dinu Glăvan, Parlamentului şi 

Guvernului pentru reluarea sprijinului României pentru editarea „Glasului 
Bucovinei" la Cernăuţi şi a „Limbii Române" la Chişinău. Şi cum consider 
momentul potrivit, aici voi pomeni despre cele două diplome, de Merit, acordate de 
Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România publicaţiei luptătoare „Glasul 
Bucovinei" - „pentru remarcabila contribuţie la cunoaşterea adevărului istoric, la 
propăşirea culturii şi limbii române şi la susţinerea unităţii şi demnităţii românilor 
din nordul Bucovinei - Ucraina" şi, de Excelenţă, personalităţii deosebite a acad. 
Alexandrina Cernov - „pentru deosebita contribuţie la existenţa singurei publicaţii 
ştiinţifice româneşti din nordul Bucovinei, precum şi pentru ansamblul activităţii 
sale de luptător pentru drepturile românilor în Ucraina". 

Ceea ce este de asemenea foarte important de reţinut din intervenţia acad. 
Alexandrina Cernov este faptul că, ajungând în importante biblioteci ştiinţifice ale 
lumii, şi în Ucraina „Glasul Bucovinei" este considerată publicaţie internaţională, 
condiţie recunoscută şi de comisia superioară de atestare, ceea ce înseamnă o 
oportunitate în plus pentru tinerii masteranzi şi doctoranzi români din Ucraina. De 
asemenea, promisiunea vizionării (cu această ocazie, dar şi cu alte prilejuri), a unui 
film al începuturilor, în care apar academicienii Radu Grigorovici şi Vladimir 
Trebici, şi neapărat bucuria înfiinţării sub auspiciile Editurii „Alexandru cel Bun" 
Cernăuţi a unei biblioteci de carte românească, dotată, în principal, cu volume din 
biblioteca personală a soţilor Alexandrina Cernov şi Ilie Luceac, dar şi cu donaţii, 
între care de maximă importanţă ne apare cea a setului de 19 volume, format A4, 
legate în piele ecologică, din dicţionarul tezaur al limbii române, Dicţionarul 
Academiei, dăruit de Banca Naţională Română. (Una din imaginile acestei pagini o 
surprinde pe acad. Alexandrina Cernov, cu un volum din acest preţios Dicţionar, la 
Editură, în Bibliotecă, împreună cu prof. dr. Ilie Luceac, conf. univ. Florin Pintescu, 
Ştefan Rotaru, membru al Societăţii Române pentru Cultura şi Literatura Română în 
Bucovina şi romancierul Ion Muscalu). 
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Sigur, un colocviu (şi cu atât mai mult două) nu se poate povesti, aşa că, 
lăsând cititorilor bucuria de a le parcurge cu atenţie pe toate cele anunţate de 
program când vor fi publicate în reviste, doar vom menţiona comunicările pe care 
le-am audiat în continuare (înainte ca Paginile „Crai nou" de Literatură şi Artă să 
ne cheme vineri după-amiază la Suceava, cu dublul regret de a nu le putea asculta 
şi pe celelalte şi de a rata lansarea la Templu Evreiesc din Rădăuţi a volumului 
„O istorie care se stinge: Evreii din Rădăuţi" de Daniel Hrenciuc, Editura Hoffman, 
2014 ): „«Revista Bucovinei», Bucureşti, 1 aprilie - 1 august 1916" de Vasile I. 
Schipor; „Revista trimestrială de istorie şi cultură «Glasul Bucovinei» - un destin 
care uneşte" de Ilie Luceac (o sensibilă enumerare a personalităţilor care i-au 
acordat interviuri sau au fost prezentate, au semnat în paginile publicaţiei); 

„Dezbateri istoriografice şi aspecte controversate privind istoria Bucovinei în 
rubrica Opinii a periodicului «Analele Bucovinei»" de Marian Olaru, directorul 
Institutului „Bucovina" Rădăuţi, „Revista «Glasul Bucovinei» la 20 de ani de la 
apariţie" de Rodica Iaţencu, cercetător ştiinţific, „Cultura tradiţională reflectată în 
paginile periodicului «Glasul Bucovinei»" de Elena Pascaniuc, cercetător ştiinţific, 
şi „Amfilohie Hotiniul - episcop şi cărturar" de scriitorul ieşean Ion Muscalu. 
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Tot de la steaguri, steagurile Universităţii „Ştefan cel Mare" Suceava, din nou 
graţie amabilităţii prorectorului Ştefan Purici, am plecat şi sâmbătă spre istoria de 
două decenii a celor două reviste ştiinţifice, de istorie şi cultură, ale Bucovinei, de 
data aceasta la Cernăuţi, la Consulatul General al României, gazdă remarcabilă a 
celei de-a doua zile a sărbătorii, cum devine orice manifestare în care se implică 
consulul-general Eleonora Moldovan. Reţinem accentul pus pe însemnătatea 

manifestării pentru „comunitatea noastră şi pentru relaţiile bilaterale" în alocuţiunea 
Excelenţei Sale şi, de asemenea, în ceea ce o priveşte, interesul cu care a urmărit 
comunicările de la un capăt la altul. În ce ne priveşte, vom începe cu regretul de a nu 
fi apucat să ascultăm la Rădăuţi şi de a nu avea prilejul să o facem la Cernăuţi, 
comunicările a două persoane cu o manieră întotdeauna originală şi atractivă de a-şi 
trata temele alese: lector univ. Harieta Mareei Sabol - „Bucovina: memorie, discurs 
narativ şi provocările identităţii" şi dr. Lucia Olaru Nenati - „Ştefan cel Mare - mit 
lucrător şi noumen eminescian". Şi vom continua cu numirea celor audiate în 
perimetrul aparte, străjuit tot de steaguri, acum ale Uniunii Europene, României şi 

Ucrainei. Este vorba de destinul unui proiect academic, ,.Analele Bucovinei" de 
Vasile I. Schipor, de personalităţile care au onorat „Glasul Bucovinei" de Ilie Luceac, 
de pledoaria pentru valorificarea recensămintelor din Bucovina interbelică, a 
dr. Marian Olaru, de „Comunităţile etnice din Bucovina în preajma Primului Război 
Mondial: între iredentism şi loialism" de prof. univ. dr. Ştefan Purici; de „Germanii 
din judeţul Rădăuţi în perioada interbelică. Consideraţii demografice, economice, 
sociale" de conf. univ. dr. Florin Pintescu, de la Universitatea „Ştefan cel Mare" 
Suceava, care a captat interesul publicului şi prin propria istorie, a sa, a familiei sale, 
în care se reflectă întrucâtva şi destinul locuitorilor de diverse etnii din Bucovina; şi 
de comunicarea lui Ovidiu Bâtă, cercetător ştiinţific la Institutul din Rădăuţi, dedicată 
staţiunii Solca şi medicului balneolog Hermann Poras din Bucovina istorică, temă 
care, corelată cu cea prezentată la Rădăuţi, ne-a dat sentimentul unui frumos proiect 
personal, al unei cărţi dedicate Bucovinei balneare. O Bucovină care, din păcate, 
aproape nu mai este! 

În încheierea relatării noastre consacrate acestui eveniment aparte, menţionăm 
urarea consulului general, Excelenţa Sa Eleonora Moldovan, adresată realizatorilor 
celor două reviste, de putere de muncă, de colaboratori şi cititori excelenţi, dorinţa 
de a-i avea invitaţi, la următoarea lor întâlnire ştiinţifică, şi pe istoricii din Cernăuţi 
şi asigurarea că misiunea diplomatică a României la Cernăuţi va acorda în 
continuare sprijin unor astfel de manifestări ale spiritului, ale lucrării sale pentru 
recuperarea şi cunoaşterea adevărului istoric. 

Ziua şi importanta aniversare a celor două publicaţii ştiinţifice, puternice şi 
necesare, „Analele Bucovinei" şi „Glasul Bucovinei'', s-au încheiat în aceeaşi 

tonalitate sobră, la Mănăstirea Bănceni, cu un gând de recunoştinţă pentru înaintaşi 
şi cu o rugăciune - geană luminoasă în înserarea care stătea să vină. 

Doina Cernica 
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REVISTA „GLASUL BUCOVINEI" 
LA 20 DE ANI DE LA APARIŢIE 

RODICA IAŢENCU 

Die Zeitschrift „Glasul Bucovinei" 
zum 20jăhrigen Bestandsjubilăum 

(Zusammenfassung)• 

ANIVERSĂRI 

Mit der Unterstiltzung der Rumănischen Kulturstiftung und der Czernowitzer 
lntelektuellen erscheint seit 1994 die Zeitschrift „Glasul Bucovinei" [Stimrne der 
Bukowina] als eine „Vierteljahreszeitschrift filr Geschichte und Kultur", unter der Leitung 
einer Gruppe von Wissenschaftlern aus Czernowitz, Jassy, Bukarest, Kronstadt, Temeswar, 
Chişinău und Suczawa. Die Chef-Redakteurin ist Alexandrina Cernov, Ehrenrnitglied der 
Rumănischen Akademie. Die Zeitschrift hat als Hauptziel die „Wiederherstellung der 
historischen Wahrheit", um das Nationalbewusstsein wach zu halten und die Tradition zu 
bewahren („Glasul Bucovinei" ist keine neue Bezeichnung - eine Zeitung mit dem 
gleichen Namen wurde 1918 in Cernowitz gegrtindet). Mit grosser Verfilgbarkeit filr den 
„Begriff der Aktualităt'', der filr eine Publikation mehr als notwendig ist, hat die 
Zeitschrift ihr historisches und kulturelles Profil durch den folgenden Rubriken skizziert: 
Bucovina - procese istorice şi sociale [Die Bukowina - geschichtliche und gesellschaftliche 
Prozesse]; Personalităţi istorice şi culturale [Historische und kulturelle Persănlichkeiten]; 
Teorie, critică şi istorie literară [Literarturtheorie, -kritik und -geschichte]; Probleme de 
lingvistică [Linguistikprobleme ]; Poezie. Proză [Dichtung. Prosa ]; Arhiva Bucovinei 
[Archiv der Bukowina]; Artă, etnografie, folclor [Kunst, Ethnographie, Folklore]; 
Aniversări cernăuţene [Czernowitzer Jahrestage]; Dialoguri cu bucovinenii [Dialoge mit 
den Bukowinern]; Cercetări socio-lingvistice [Sozial-linguistische Fo~hungen]; Memorii 
[Memoiren]; Restituiri [Riicker.;tattungen]; Traduceri [Obertragungen]; Cronica vieţii 
cernăuţene [Bericht iiber das Czernowitzer Leben]; Cărţi. Reviste [Bucher. Zeitschriften]. 

Die Zeitschrift „Glasul Bucovinei" verăffentlicht Beitrăge auch in anderen 
Rubriken, die nicht stăndig sind, aber verschiedene Themen behandeln: Artă, folclor, 
etnografie (Folclor bucovinean) [Kunst, Folklore, Ethnographie (Bukowiner Folklore)]; 
Cercetări socio-lingvistice (Probleme de lingvistică) [Sozial-linguistische Forschungen 
(Linguistikprobleme)]; Din istoria neamului [Aus der Volksgeschichte]; Pagini de 
istorie bisericească [Aus der Geschichte des Kirchenwesens]; Românii din afara 
României [Die Rumănen ausserhalb Rumăniens]; Din istoria muzicii româneşti [Aus 
der Geschichte der rumănischen Musik]; literatura română în şcoală [Die rumănische 
Literatur in der Schule]; Reflecţii pedagogice [Pădagogische Oberlegungen]; Cronica 
limbii române [Bericht iiber die rumănische Sprache ]; Călători străini despre Bucovina 

' Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu. 

Analele Bucovinei, XXI, 2 (43), p. 617--632, Bucureşti, 2014 
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[Auslăndische Reisenden berichten iiber die Bukowina]; Opinia istoricului [Meinung 
des Historikers]; Scriitori în cotidian [Schriftsteller der Gegenwart]; Poezie, proză 
[Dichtung. Prosa]; Dimensiuni spirituale [Geistige Dimensionen]; Itinerare artistice 
[Kiinstlerische Leitfaden]; Eseuri [Essays]; Cărţi. Reviste. Conferinţe [Bucher. Zeitschriften. 
Tagungen]; Cartea Bucovinei [Buch der Bukowina]; Eveniment [Ereignis]; Traduceri 
[Ubertragungen]; Documente [Dokumentar]; Noi apariţii editoriale nord-bucovinene 
[Neuveroffentlichungen aus der Nordbukowina]; Aniversări cernăuţene [Czemowitzer 
Jahrestage]; Evocări [Nachrufe]; Restituiri [Riickerstattungen]; Memorii [Memoiren]; 
ln memoriam; ln honorem. 

Einige Nurnmer der Zeitschrift „Glasul Bucovinei" sind einigen besonderen Ereig
nissen gewidmet: levendal - Hundertjiihriges Jubiliium (Nr. 4/1997), Eminesciana - 2000. 
Dichtung. Prosa (Nr. 2/2000); Das „Ciprian Porumbescu" - Jahr (Nr. 3-4/2003), 
rumănische Literatur der Gegenwart (Nr. 4/2005), 150 Jahre seit der Geburt des Historikers 
Dimitrie Onciul (Nr. 3/2006), 600 Jahre seit der ersten urkundlichen Erwăhnung der 
Stadt Czemowitz (Nr. 3/2008), Bukowiner Personlichkeiten. Der Akademiker Radu 
Grigorovici - 100 Jahre seit seiner Geburt (Nr. 2/2012); Eudoxiu Hurmuzaki und seine 
Epoche -Eudoxiu Hurmuzaki Zweihundertjah1:feier (Nr. 1-4/2013). Die Nurnmer 1-4 der 
Zeitschrift „Glasul Bucovinei" sind ihrem JOjăhrigen Bestandsjubilăum gewidmet. 

Im Jahre 2013 sind die Nurnmer 1-4 in einem einzigen Banei, mit der Unterstiitzung 
Seiner Eminez Pimen, des Erzbischofs von Suczawa und Radautz erschienen. 

Im Laufe der letzten 20 Jahre hat die Zeitschrift „Glasul Bucovinei" Studien und 
Artikel iiber die vergangene und gegenwărtige Geschichte der Bukowina veroffentlicht 
und sich dadurch einen verdienten Platz unter den bedeutenden Publikationen der 
heutigen Historiographie verschafft. 

Schlilsselworter und -ausdriicke: die Bukowina, die Zeitschrift „Glasul 
Bucovinei", Geschichte, Kultur, Personlichkeiten. 

2 

Cu sprijinul Fundaţiei Culturale Române şi prin gri~a intelectualilor 
cemăuţeni apare, din anul 1994, publicaţia „Glasul Bucovinei" , concepută ca o 
„revistă trimestrială de istorie şi cultură", condusă de un colectiv de oameni de 
ştiinţă din Cernăuţi, laşi, Bucureşti, Braşov, Timişoara, Chişinău şi Suceava2

, 

1 Revista a fost lansată în 15 mai 1994, la Bucureşti, la Fundaţia Culturală Română (astăzi 
Institutul Cultural Român), în prezenţa preşedintelui Fundaţiei, acad. Augustin Buzura şi a istoricului, 
criticului literar şi editorului Zigu Omea. 

2 Din colegiul de redacţie al primului număr al revistei „Glasul Bucovinei" au făcut parte: prof. 
dr. Petru Ciobanu (Braşov), prof. dr. Mihai Iordachi (Suceava), prof. dr. Ştefan Munteanu (Timişoara), prof. 
dr. Ion Popescu-Sireteanu (laşi), acad. Vladimir Trebici (Bucureşti), prof. dr. D. Vatamaniuc (Bucureşti); 
redacţia: prof. dr. Alexandrina Cemov (redactor-şef), Vasile Tărâţeanu (redactor-şef adjunct), Ştefan 

Hostiuc, Ilie Luceac. De-a lungul timpului s-au înregistrat modificări în componenţa conducerii revistei, aşa 
încât ultimele numere apărute (1-4/2013) sunt coordonate de: prof. dr. Alexandrina Cemov, m. o. al 
Academiei Române (redactor-şef); prof. univ. dr. Ilie Luceac (redactor-şef adjunct), drd. Marin 
Gherman, Vasile Tărâţeanu, m. o. al Academiei Române (redac~a); prof. univ. dr. Mircea Anghelescu 
(Bucureşti), acad. Gheorghe Chivu (Bucureşti), Ştefan Hostiuc (Cemău~), lector univ. dr. Harieta Mareei 
(Suceava), conf. univ. dr. Florin Pintescu (Suceava), prof. univ. dr. Ion Popescu-Sireteanu (laşi), 

prof. univ. dr. Ştefan Purici (Suceava), prof. univ. dr. Adrian Dinu Rachieru (Timişoara), 

Arcadie Suceveanu (Chişinău), dr. Constantin Ungureanu (Chişinău), Dimitrie Vatamaniuc, m. o. al 
Academiei Române (Bucureşti), dr. Alexandru Ovidiu Vintilă (Suceava) (colegiul de redacţie). 
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coordonat de redactorul-şef Alexandrina Cernov, membru de onoare al Academiei 
Române3

• Publicaţia, călăuzită de ideea cunoaşterii „istoriei Bucovinei şi a 
perspectivei ei", îşi propune, după cum aflăm din articolul-program „ Glasul 
Bucovinei" la început de drum, „recuperarea adevărului istoric'', „revalorificarea 
istoriei culturii româneşti din teritoriul fostei Bucovine'', prin prezentarea unor 
studii referitoare la „cronologia istorică şi politică, activitatea partidelor politice, 
mărturii istorice, aspecte de viaţă spirituală, religioasă, dicţionare bibliografice, 
portretele reprezentanţilor ştiinţei şi culturii româneşti din Bucovina, memorialistică, 
demografie, creaţie literară, artă, etnografie şi folclor"4

. 

Hotărârea editării unei reviste ştiinţifice româneşti, „riguros argumentate", 
care să „recupereze tot ceea ce ţine de istorie şi cultură românească în Bucovina, 
inclusiv studii referitoare la actualitate", a fost luată în contextul mişcării de 
renaştere naţională a românilor din Regiunea Cernăuţi. Aceasta a parcurs mai multe 
etape, care au debutat cu fondarea Societăţii pentru Cultura Românească „Mihai 
Eminescu" din Regiunea Cernăuţi (mai 1989) şi apariţia primului ziar românesc 
independent, „Plai românesc". Memoriul Societăţii pentru Cultura Românească 
„Mihai Eminescu" (1990) şi Programul de dezvoltare naţională a românilor din 
Regiunea Cernăuţi, votat la primul congres al românilor din Cernăuţi (7 iunie 
1992) au sistematizat doleanţele intelectualităţii româneşti privitoare la „necesitatea 
deschiderii unui Centru de Românologie, a asigurării unei activităţi editoriale şi a 
editării unor reviste ştiinţifice şi de cultură, organizarea unor simpozioane 
ştiinţifice în problemele de istorie şi cultură a românilor, în demografie etc. [ ... ], 
cercetarea istoriei românilor din Bucovina"5

• 

3 Alexandrina Cernov s-a născut în 24 noiembrie 1943. A absolvit Facultatea de Filologie din 
Cernăuţi, specialitatea limba şi literatura rusă. Din anul 1971 este profesor la Universitatea din 
Cernăuţi - Catedra de Filologie Română şi Clasică, predând cursuri de teoria literaturii, istoria 
literaturii vechi româneşti, teoria traducerii şi stilistică a limbii române, lingvisttică şi stilistică 

comparată. În paralel cu activitatea didactică, desfăşoară o bogată activitate ştiinţifică şi publicistică, 
semnând studii de literatură comparată şi traduceri, dintre care amintim: Nuşici şi Caragiale. Studiu 
comparativ tipologic (1964); Studiu comparativ al baladelor româneşti şi ucrainene despre 
cotropirea turcilor şi tătarilor (1966); Ion Druţă şi Anton Pavlovici Cehov ( 1982); Traduceri din 
opera lui Ion Druţă în limba ucraineană (1974); Noi traduceri din Mihai Eminescu (1975); 
Observaţii asupra problemelor de traducere (1988). În scopul promoyării învăţământului în limba 
română în spaţiul ucrainean, a publicat manuale şcolare şi universitare. lncepând cu anul 1989, alături 
de alţi intelectuali români, s-a implicat în acţiuni de apărare a culturii române în nordul Bucovinei, 
publicând studii de sociologie în care analizează situaţia românilor din Ucraina. A fost, în perioada 
1991-1994, preşedinta Societăţii „Mihai Eminescu". A lucrat, în calitate de expert OSCE, la 
programul Comisariatului general pentru apărarea drepturilor minorităţilor naţionale în Europa şi 
monitorizarea situaţiei minorităţilor naţionale din Ucraina. Este redactor-şef al publicaţiei „Glasul 
Bucovinei" şi director al Editurii „Alexandru cel Bun" (Cernăuţi). Cf. Dorina N. Rusu, Membrii 
Academiei Române. Dicţionar. 186612003, ediţia a 111-a, revăzută şi adăugită cu un Cuvânt-înainte de 
academician Eugen Simion, preşedintele Academiei Române, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 

Editura Academiei Române, 2003, p. 181. 
4 Alexandrina Cernov, „Glasul Bucovinei" la început de drum, în „Glasul Bucovinei". Revistă 

trimestrială de istorie şi cultură (în continuare se va cita GB), Cernăuţi - Bucureşti, anul I, nr. I, 1994, p. 5. 
5 Idem, „ Glasul Bucovinei" - o mărturie şi o prezenţă a culturii româneşti, în GB, anul XI, 

nr. 1-2, 2004, p. 8. 
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Recunoscând în „recuperarea adevărului istoric" un demers necesar pentru a 
menţine trează conştiinţa de neam, continuând mesajul unei tradiţii („Glasul 
Bucovinei" nu este o denumire nouă - un ziar cu acest nume a fost fondat la 
Cernăuţi în anul 1918) şi manifestând disponibilităţi pentru „ideea de actualitate", 
atât de necesară pentru o publicaţie, revista „Glasul Bucovinei" şi-a conturat 
profilul istoric şi cultural prin rubricile propuse: Bucovina - procese istorice şi 
sociale; Personalităţi istorice şi culturale; Teorie, critică şi istorie literară; 
Probleme de lingvistică; Poezie. Proză; Arhiva Bucovinei; Artă, etnografie, folclor; 
Aniversări cernăuţene; Dialoguri cu bucovinenii; Cercetări socio-lingvistice; 
Memorii; Restituiri; Traduceri; Cronica vieţii cernăuţene; Cărţi. Reviste. 

Rubrica Bucovina - procese istorice şi sociale cuprinde studii care abordează 
o problematică variată, referitoare la istoria trecută şi prezentă a provinciei. În 
sumarul primului număr al revistei, la această rubrică se regăsesc următoarele 
studii: N. Petrescu, Istoria dramatică a monumentului Unirii de la Cernăuţi; 

George Ciorănescu, Un monument din istoria Bucovinei; Ion Popescu, Partea 
românofonă a Regiunii Cernăuţi şi zonele ei sociolingvistice; Constantin Olaru, 
Urmele românismului în unele localităţi din nordul Bucovinei; Gheorghe Gorda, 
Demagogia: armă a dezmoştenirii băştinaşilor; Partidele istorice din Bucovina. 

De-a lungul timpului, preocupările referitoare la istoria Bucovinei s-au extins, 
aşa încât această rubrică a găzduit studii valoroase, care au adus în circuitul 
ştiinţific noi informaţii menite a lămuri aspecte mai puţin cunoscute din istoria 
provinciei. Prima categorie de studii la care ne referim tratează aspecte despre 
evoluţia acesteia în perioada austriacă - momentul anexării, evoluţia demografică, 
lupta naţională a românilor bucovineni, viaţa culturală. Dintre acestea amintim: 
Austria şi Principatele Române în prima jumătate a secolului al XIX-iea. Politică 
de anexiune sau misiune civilizatoare? (acad. Gheorghe Platon)6

; Ocuparea 
treptată a nordului Moldovei şi numele Bucovina (Ion Popescu-Sireteanu)7

; 

Comentariu la „Descrierea Bucovinei" a generalului Gabriel Sp/eny (acad. Radu 
Grigorovici)8

; Emigrarea populaţiei bucovinene în Moldova (177 5-1848) (Ştefan 
Purici)9

; Procese migraţioniste în Bucovina în perioada administraţiei militare 
(1774-1786) (Constantin Ungureanu) 10

; Populaţia Ţinutului Cernăuţi la 
recensământul din anul 1774 (Constantin Ungureanu) 11

; Oraşul Cernăuţi şi 
populaţia sa de-a lungul istoriei (Grigore Sandul) 12

; Exodul populaţiei din 
Bucovina între anii 1814-1816 (Constantin Ungureanu) 13

; Populaţia Bucovinei 
între anii 1880-1910 (Constantin Ungureanu) 14

; Populaţia Bucovinei în perioada 

6 GB, anul III, nr. 3, 1996, p. 5-12. 
7 Idem, anul II, nr. 4, 1995, p. 3-15. 
8 Idem, anul IV, nr. 1, 1997, p. 3-10. 
9 Idem, anul I, nr. 3, 1994, p. 5-11. 
10 Idem, anul IV, nr. 3, 1997, p. 3-16. 
11 Idem, anul V, nr. 2, 1998, p. 12-24. 
12 Idem, anul VI, nr. 4, 1999, p. 64-71. 
13 Idem, anul V, nr. 4, 1998, p. 12-30. 
14 Idem, anul X, nr. 1-2, 2003, p. 45-70. 
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stăpânirii austriece (1774-1918) (Constantin Ungureanu) 15
; Structura etnică a 

Bucovinei la mijlocul secolului al XIX-iea (Constantin Ungureanu) 16
; Evoluţia 

etno-demografică a Bucovinei intre anii 1774-1850 (Constantin Ungureanu) 17
; 

Mişcarea naţională a românilor din Bucovina la sfârşitul secolului al XIX-iea şi 
începutul secolului al XX-iea (Marian Olaru) 18

; Situaţia politică, administrativă şi 
religioasă din Bucovina de la începutul perioadei administraţiei galiţiene până la 
întemeierea Mitropoliei Bucovinei (Alexandrina Cuţui) 19 ; Evoluţia românilor 
bucovineni intre anii 1821-1919 (Mihai Iacobescu)20

; Statutul limbii române in 
Bucovina intre anii 1775-1861 (Ştefan Purici)21

; Societăţile culturale ale 
polonezilor din Bucovina istorică (Daniel Hrenciuc)22

• 

În cadrul rubricii Bucovina - procese istorice şi sociale sunt tratate şi aspecte 
legate de perioada interbelică a Bucovinei: Revista Asociaţiei Corpului didactic 
metodico-pedagogic din România, Cernăuţi, 1931-1936 (Mircea Grigoroviţă)23 ; 
Dimitre Onciul şi Societatea Academică „Junimea" din Cernăuţi (Anghel Popa)24

; 

Facultatea de Ştiinţe din Cernăuţi in perioada interbelică (Mircea Grigoroviţă)25 ; 
„ Europenism şi regionalism". Debutul unei polemici intre „Ideea europeană" şi 
„Junimea literară" (Harieta Mareci)26

; Problema Bucovinei in dezbaterea 
Conferinţei de Pace de la Paris, 1919-1920 (Daniel Hrenciuc)27

; Aspecte privind 
integrarea germanilor bucovineni in Regatul României Mari, 1919-1940 (Daniel 
Hrenciuc )28

• Câteva studii se referă la Problemele Basarabiei şi a nordului 
Bucovinei in relaţiile sovieto-germane, iunie 1940- iulie 1941. Aspecte geopolitice 
şi geostrategice (Serghei Hacman)29

; Bucovina 1941: românii şi naţionalismul 
ucrainean (Vitalie Văratec)3°. 

De asemenea, aici au fost prezentate şi materiale despre problemele actuale 
cu care se confruntă comunitatea românească din Regiunea Cernăuţi. Amintim, în 
acest context, de publicarea documentelor congreselor intelectualităţii româneşti 
din Regiunea Cernăuţi. În numerele din anul 2001 ale publicaţiei „Glasul 
Bucovinei", de pildă, au fost publicate documentele celui de al Iii-lea Congres al 

15 Idem, anul X, nr. 3-4, 2003, p. 7-21. 
16 Idem, anul IX, nr. 3-4, 2002, p. 5-26. 
17 Idem, anul VIII, nr. 1-2, 2001, p. 36-52. 
18 Idem, anul III, nr. 3, 1996, p. 13-30. 
19 Idem, anul XVIII, nr. I, 2011, p. 32-56. 
20 Idem, anul VIII, nr. 1-2, 2001, p. 16-29. 
21 Idem, anul I, nr. 4, 1994, p. 3-9. 
22 Idem, anul XI, nr. 3-4, 2004, p. 39-47. 
23 Idem, anul I, nr. 4, 1994, p. 18-25. 
24 Idem, anul II, nr. 2, 1995, p. 27-29. 
25 Idem, anul V, nr. 4, 1998, p. 31-46. 
26 Idem, anul IX, nr. 1-2, 2002, p. 40-46. 
27 Idem, anul XII, nr. 1, 2005, p. 7-15. 
28 Idem, anul XIII, nr. 3, 2006, p. 57-80. 
29 Idem, anul IV, nr. 4, 1997, p. 24-31. 
30 Idem, anul V, nr. 3, 1998, p. 48-64. 
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intelectualităţii româneşti din Regiunea Cernăuţi31 : Rezoluţia Congresului al III-iea 
al intelectualităţii româneşti din Regiunea Cernăuţi; Declaraţii şi adresări ale 
Congresului al III-iea al intelectualităţii româneşti din Regiunea Cernăuţi; Apelul 
Congresului al III-iea al intelectualităţii româneşti din Regiunea Cernăuţi cu 
privire la consolidarea tuturor forţelor politice, economice, culturale şi 

confesionale ale minorităţii româneşti din Ucraina adresat societăţilor naţionale 
româneşti din Regiunea Cernăuţi. De asemenea, sunt publicate şi câteva materiale 
prezentate la acest congres: Cultura - componentă esenţială a existenţei şi 

conştiinţei româneşti (Alexandrina Cernov); Elita intelectuală îşi promovează 

priorităţile (Maria Toacă); Coordonatele culturii româneşti din spaţiul carpato
nistrean, Regiunea Cernăuţi (Grigore C. Bostan); Editarea de carte şi manuale 
şcolare la Cernăuţi - trecut, prezent, viitor (Ilie Luceac ). Aceste documente 
reactualizează principalele probleme dezbătute începând cu anul 1989 privind 
asigurarea drepturilor naţionale ale comunităţii româneşti (referitoare la limba 
română, învăţământ, biserică, păstrarea patrimoniului naţional-cultural) şi 

formulează o serie de programe prioritare în vederea realizării unor obiective 
culturale concrete: inaugurarea unei universităţi multiculturale cu limba de predare 
româna, a unui centru de cultură şi ştiinţă (Institutul Român), organizarea muzeului 
„Mihai Eminescu", introducerea evaluării obligatorii la limba şi literatura română 
pentru clasele IX-XI, acordarea de sprijin financiar pentru editarea de cărţi şi 

publicaţii româneşti etc. În numărul 1 /2006 se regăsesc materialele prezentate la 
Congresul al IV-iea al intelectualităţii româneşti din Regiunea Cernăuţi 

( 17 decembrie 2005), dedicate Învăţământului in limba română: realizări, probleme, 
perspective. Morala rostirii şi inţelepciunea înţelegerii (Alexandrina Cernov); 
Învăţământul in limba maternă: legislaţie, realitate, perspective (Ion Popescu); 
Învăţământul minorităţilor naţionale din Regiunea Cernăuţi (V. M. Kramar); 
Învăţământul în limba română din Ucraina: modernizarea şi emanciparea vieţii 
profesionale (Alexandrina Cernov); Problemele învăţământului superior în limba 
română din Ucraina (Gheorghe Jernovei); Educaţia lingvistică şi literară în şcoala 
românească modernă (Vlad Pâslaru); Şcoala - exponentă autentică a specificităţii 
româneşti (Mircea Lutic); Rezoluţia Congresului al /V-lea al intelectualităţii 

româneşti din Regiunea Cernăuţi32 • 
În cadrul rubricii Bucovina - procese istorice şi sociale sunt publicate şi alte 

materiale referitoare la evoluţia actuală a comunităţii româneşti din Regiunea 
Cernăuţi, dintre care amintim: Românii - a treia etnie din Ucraina. Regiunea 
Cernăuţi (nordul Bucovinei, nordul Basarabiei şi Ţinutul Herţa) - monitorizare 
sociolingvistică (Ion Popescu)33

; Relaţii româno-ucrainene in epoca contemporană 
(Ştefan Purici)34

; Problema protecţiei drepturilor minorităţilor naţionale în 

31 Idem, anul VIII, nr. 1-2, 2001, p. 53-90. 
32 Idem, anul XIII, nr. I, 2006, p. 63-1I8. 
33 Idem, anul X, nr. 3-4, 2003, p. 22-3 I. 
34 Ibidem, p. 32-40. 
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contextul relaţiilor reciproce dintre Ucraina, România şi Republica Moldova 
(Eugen Pătraş)35 ; Minorităţile naţionale din Ucraina şi statutul lor juridic (Eugen 
Pătraş)36 ; Problemele naţionale ale românilor în Regiunea Cernăuţi. Anul 1998 
(Alexandrina Cemov)37

; Predarea limbii şi literaturii române în şcolile din 
Regiunea Cernăuţi (Vasile Bizovi)38

; Populaţia Regiunii Cernăuţi în 1989 şi 2001 -
evoluţie numerică (Constantin Ungureanu)39

; Promisiuni şi acţiuni politice. 
Monitoring-ul presei, 20 februarie - 1 iunie 2010 (Marin Gherman)40

; Universităţile 
multiculturale - produsul unor contexte politice şi tradiţii lingvistice (Alexandrina 
Cemov)41

• Despre publicaţiile româneşti apărute la Cernăuţi scrie Ştefan Hostiuc, 
cu scopul de a sublinia conexiunile dintre cultura română şi instanţele puterii, care 
au dus la transformarea, după cel de al Doilea Război Mondial, a fenomenului 
cultural românesc, sub aspect instituţional, într-un ,joc de-a cultura", situaţie 

asupra căreia presa liberă şi independentă poate lua atitudine: Jocul de-a cultura 
sau cultura ca instituţie? O retrospectivă tematică a presei româneşti din nordul 
Bucovine142

• 

Merită a fi amintită, în mod deosebit, preocuparea redactorilor revistei de a 
realiza o Cronică a vieţii cernăuţene, rubrică ce debutează cu numărul 1/1997 al 
revistei „Glasul Bucovinei", prin care cititorul este informat despre demersurile 
românilor din nordul Bucovinei în sensul păstrării şi afirmării identităţii 

naţionale. Dintre materialele publicate aici amintim: Reflecţii asupra Proiectului 
concepţiei învăţământului naţional pentru minorităţile naţionale din Ucraina; 
Memorandumul cu privire la situaţia românilor (moldovenilor) din Ucraina 
(Alexandrina Cemov)43

; Alianţa Creştin-Democrată a românilor din Ucraina 
(ACDR). Prezentare; Raportul ACDR-ului privind situaţia minorităţii româneşti 
din Ucraina (Constantin Olaru)44

; Problemele învăţământului comunităţilor 
naţionale din Ucraina între lege şi concepţie (Constantin Covalciuc)45

; Întru 
păstrarea fiinţei noastre naţionale (Grigore Bostan)46

; Legislaţia internă şi 
obligaţiile internaţionale ale Ucrainei în domeniul învăţământului popoarelor şi 
minorităţilor naţionale băştinaşe (Ion Popescu)47

; Obiectivele şi funcţiile sociale 
ale şcolii cu limba română de predare din Ucraina (Alexandrina Cemov)48

; Unele 

35 Ibidem, p. 41-48. 
36 Idem, anul li, nr. 2, 1995, p. 12-22. 
37 Idem, anul V, nr. 3, 1998, p. 65-80. 
38 Idem, anul VI, nr. I, 1999, p. 31-36. 
39 Idem, anul XVIII, nr. 2, 2011, p. 20-38. 
40 Idem, anul XVII, nr. 2, 2010, p. 7-20. 
41 Idem, anul XV, nr. 3, 2008, p. 90-108. 
42 Idem, anul III, nr. 4, 1996, p. 31-46; anul IV, nr. 1, 1997, p. 11-28. 
43 Idem, anul IV, nr. 3, 1997, p. 86-102. 
44 Ibidem, p. 103-110. 
45 Idem, anul IV, nr. 4, 1997, p. 98-100. 
46 Idem, anul V, nr. 2, 1998, p. 70-72. 
47 Ibidem, p. 73-74. 
48 Ibidem, p. 78-81. 
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aspecte ale funcţionării limbii române fn şcolile româneşti din Regiunea 
Cernăuţi (Vasile Bizovi)49

; Răsfoind presa cernăuţeană (Vasile Tărâţeanu)50 ; 
Destinul negru-alb al cărţii româneşti din Cernăuţi (Dorina Ciobanu)51

; Proiecte 
transfrontaliere: Euroregiunea „Prutul de Sus" (Dorina Ciobanu)52

. 

Rubrica Personalităţi bucovinene evocă figuri de cărturari care s-au remarcat 
în viaţa culturală a provinciei: Eudoxiu Hurmuzachi, Dimitre Onciul, Ion Nistor, 
Epaminonda Bucevschi, George Popovici, Nectarie Cotlarciuc, Dositei Herescu, 
Sextil Puşcariu, Iancu Flondor, Teodor Balan, George Tofan, Dimitrie Marmeliuc, 
Ion Nandriş, Claudiu Isopescu, Isidor Bodea, Constantin Hurmuzachi, Ciprian 
Porumbescu, Dragoş Vitencu, Liviu Rusu, Vasile Grecu, Teodor V. Stefanelli, 
Nicolae I. Grămadă, Dimitrie Dan, Vitalie Sorbală, Vasile Pavel, Arcadei Suceveanu, 
personalităţile care au activat în cadrul Societăţii Academice „Junimea". 

Studii şi articole consacrate istoriei literare din perioada de până la 1918, 
precum şi despre scriitorii bucovineni din secolul al XX-iea se regăsesc în cadrul 
rubricii Critică şi istorie literară (începând cu numărul 4/1994, rubrica se numeşte 
Teorie, critică şi istorie literară). Menţionăm aici, printre altele, contribuţiile lui 
Dan Horia Mazilu (Petru Movilă sau adevărata europenizare a Estului)53

; Dimitrie 
Vatamaniuc (Eminescu şi Bucovina; Eminescu şi „Foaia Societăţii pentru 
Literatura şi Cultura Română fn Bucovina)54

; Ilie Luceac (Mihai Eminescu şi 
intelectualitatea bucovineană faţă de teoria modernă a psihologiei popoarelor, a 
doua jumătate a sec. al XIX-lea)55

; Vasile Precup (/rac/ie Porumbescu - scriitor 
paşoptist; Orest Horia Paşcanu - vrednic urmaş al lui Anton Pann}56

; Gheorghe 
Moldoveanu (Aron Pumnul - profesor la Cernăuţi)57 ; Mircea A. Diaconu (Julian 
Vesper; Poezia iconaristă. Câteva disocieri; Mircea Streinul şi literatura 
bucovineană; Avatarurile pastelului de la „ Gândirea"; Poezia de la „ Gândirea"; 
Traian Chelariu fn căutarea unui gest de justiţie literară. Printre „ memoriile" lui 
Traian Chelariu. Restituiri; Mircea Streinul sau voluptatea mistică a suferinţei; 
I. L. Caragiale şi fatalitatea ironică; Mihail Iordache. Singurătatea şi tristeţea 
oglinzilor)58

; Dragoş Olaru (Contribuţii documentare la biografia lui Mircea 
Streinu/)59

; Nicolae Havriliuc (Mircea Streinul şi cotidianul „Suceava")60
; Adrian 

49 Ibidem, p. 88-90. 
50 Idem, anul XII, nr. 2, 2005, p. 120-134. 
51 Idem, anul XII, nr. 1, 2005, p. 97-101. 
52 Idem, anul XIV, nr. 4, 2007, p. 114-117. 
53 Idem, anul III, nr. 3, 1996, p. 76-84. 
54 Idem, anul I, nr. 2, 1994, p. 44-49; nr. 3, p. 58-64. 
55 Idem, anul VII, nr. 2, 2000, p. 15-26. 
56 Idem, anul IV, nr. I, 1997, p. 64-76; anul VI, nr. 4, 1999, p. 80-95. 
57 Idem, anul XIII, nr. 3, 2006, p. 135-140. 
58 Idem, anul I, nr. 1, 1994, p. 66-68; nr. 3, p. 86; nr. 2, p. 50-61; anul II, nr. 3, 1995, p. 43-48; 

nr. 2, p. 35-47; anul X, nr. 3-4, 2003, p. 71-93; anul XI, nr. 3-4, 2004, p. 65-72; anul XVIII, nr. I, 
2011, p. 57-64; anul III, nr. I, 1996, p. 37-42. 

59 Idem, anul V, nr. I, 1998, 54-63. 
60 Idem, anul II, nr. 2, 1995, p. 48-49. 
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Dinu Rachieru (Câteva repere pentru o istorie a poeziei bucovinene; Traian 
Chelariu sau rafinamentul clasicist; Marcel Mureşeanu sau „ ironia cordială ")61

; 

Lucia Olaru-Nenati (George Voevidca - poet al Bucovinei; Legături spirituale 
între Botoşani şi Cernăuţi în vremea Marii Uniri)62

; Ion Filipciuc (Vasile Posteucă, 
două scrisori, o mărturie; 1. E. Torouţiu şi proiectele sale; Mircea Eliade printre 
bucovineni)63

; Nicolae Cârlan (Leca Morariu - folclorist) 64
; Pavel Ţugui 

(Profesorul bucovinean Constantin Loghin. Note biobibliogrqfice)65
; Lora Bostan, 

Brânduşa Grigorco (Proza bucovineană din sec. al XIX-iea - începutul sec. al XX-lea)66
; 

Alexandrina Cernov (Pentru o istorie a culturii şi literaturii române din Bucovina; 
Mit şi identitate naţională românească în spaţiul nord-bucovinean)67

; Ştefan 
Hostiuc (Poezia română postbelică din nordul Bucovinei: generaţii şi paradigme)68

; 

Nicolae Bileţchi (Mircea Lutic, un veritabil homo eruditionis; Nicolai Costenco 
(1913-1993); Mircea Streinu/)69

; Radu Grigorovici (Două culturi)70
• 

Consecventă ideii de recuperare a adevărului istoric, revista „Glasul 
Bucovinei" prezintă, la rubrica Arhiva Bucovinei, scrisori, fragmente de jurnal, 
documente, cu referiri asupra istoriei culturale a Bucovinei. Sunt prezentate scrisori 
care au aparţinut lui Ion Nistor (corespondenţa purtată cu Alexandru Vitencu, 
Sextil Puşcariu, George Enescu), Dimitrie Onciul (corespondenţa purtată cu Sever 
Zotta şi Doxuţă Hurmuzachi), Traian Chelariu (scrisorile primului an de exil 
sucevean, 1964), Teofil Lianu (corespondenţa cu Alfred Sperber), Ecaterina 
Chelariu şi Vasile Posteucă (corespondenţa cu Mircea Eliade), scrisori inedite ale 
lui Constantin Hurmuzachi (1866, 1868). De asemenea, această rubrică găzduieşte 
fragmente din jurnalul familiilor Morariu şi Nandriş; documente din arhiva 
istoricului Teodor Balan (corespondenţa familiei Hurmuzachi, 1831-1889 şi 
documentele familiei Hurmuzachi, 1636-1856; studiul Conflictul pentru Tricolor. 
Un capitol din istoria politică a Bucovinei, 1898-1904); Însemnările din memorie 
ale acad. Vladimir Trebici; manuscrisul Povestea Bucovinei de Filip Ţopa; o parte 
a fondului arhivistic al Societăţii „Junimea"; procese-verbale ale şedinţelor 
Institutului de Istorie de pe lângă Facultatea de Teologie din Cernăuţi (1942-1944). 
Toate aceste documente sunt prezentate prin contribuţia lui: Dragoş Olaru, 
Mircea A. Diaconu, Ionică Nandriş, Ilie Luceac, Mircea Lutic, Rodica Şcraba, 
Ştefan Hostiuc, Sanda-Maria Buta, Ion Filipciuc, Marian Olaru, Alexandrina 
Cernov, Maria Porumbescu-Raţiu, Nidia Adriana Ţopa. 

61 ldem,anull,nr.3,1994,p.65-77;nr.2,p.62-65;anulll,nr. 3, 1995,p.49-52. 
62 Idem, anul VI, nr. 3, 1999, p. 61-77; anul XV, nr. 2, 2008, p. 148-165. 
63 Idem, anul X, nr. 3-4, 2003, p. 94-100, 109-113; anul XIV, nr. 4, 2007, p. 54-66. 
64 Idem, anul II, nr. 4, 1995, p. 79-84. 
65 Idem, anul V, nr. 3, 1998, p. 96--11 O. 
66 Idem, anul II, nr. I, 1995, p. 35-41. 
67 Idem, anul III, nr. 1, 1996, p. 58-61; anul XVII, nr. 4, 2010, p. 6~8. 
68 Idem, anul I, nr. 3, 1994, p. 87-99. 
69 Idem, anul XII, nr. 4, 2005, p. 35-43; anul XIII, nr. 4, 2006, p. 22-44; anul XVIII, nr. 1, 

2011, p. 65-83. 
70 Idem, anul XVI, nr. 3, 2009, p. 136--149. 
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Începând cu numărul 111996, revista „Glasul Bucovinei" inaugurează rubrica 
Dialoguri cu bucovinenii, prin intermediul căreia Alexandrina Cemov, Vasile 
Tărâţeanu, Ilie Luceac, Marin Aiftincă intră în dialog cu acad. Vladimir Trebici71

; 

acad. Radu Grigorovici72
; Radu Economu73

; Vasile Andru74
; Adrian Dinu 

Rachieru75
; Ştefan Andronic76

; Ion Beldeanu77
; Constantin Flondor78

; Dan 
Onofreiciuc 79

; Hortensia Masichievici-Mişu80 ; Nina Cionca81
; Marian Talabă82 ; 

Nicolae Hacman83
; Ştefan Purici84

; arhimandritul Melchisedec Velnic85
; 

Ion Filipciuc86
; Mihai Morăraş87 . Problematica interviurilor aduce în actualitate 

aspecte legate de fenomenul cultural al Bucovinei de altădată, privitoare la 
conceptul de „localism creator", capcanele provincialismului, conflictul între 
generaţii şi evocă nostalgii ale celor pentru care Bucovina a rămas doar „o iluzie". 

Revista „Glasul Bucovinei" îşi grupează studiile şi în cadrul altor rubrici, 
care nu au o apariţie constantă şi care abordează o problematică diversă, întregind 
profilul cultural al publicaţiei: Artă, folclor, etnografie (Folclor bucovinean); 
Cercetări socio-lingvistice (Probleme de lingvistică); Din istoria neamului; Pagini 
de istorie bisericească; Românii din afara României; Din istoria muzicii româneşti; 
Literatura română în şcoală; Reflecţii pedagogice; Cronica limbii române; 

71 Alexandrina Cemov, Dialoguri cu bucovinenii, în GB, anul III, nr. I, 1996, p. 3-9. 
72 Idem, Dialoguri cu bucovinenii, în GB, anul III, nr. 2, I 996, p. 3-9; Marin Aiftincă, 

Gânduri despre adevărul vieţii şi adevărul ştiinţei, în GB, anul VIII, nr. 4, 200I, p. 24-38. 
73 Vasile Tărâţeanu, Între nostalgie şi luminoase speranţe, în GB, anul V, nr. 3, I 998, p. 3-I 2. 
74 Idem, Călătorie la origini, în GB, anul VI, nr. 3, I 999, p. 3-2 I. 
75 Idem, Bucovina e iluzia mea, în GB anul VI, nr. 4, 1999, p. 3-I9. 
76 Ilie Luceac, Un bucovinean devotat artei corale, în GB, anul VII, nr. 2, 2000, p. 3-I4. 
77 Vasile Tărâţeanu, Încerc să întreprind ceva în numele aceluiaşi înălţător ideal, în GB, anul VIII, 

nr. I-2, 2001, p. 3-I5. 
78 Ilie Luceac, Constantin Flondor - umilul mărturisitor al culorii sau recuperarea tradiţiei 

prin credinţă, în GB, anul X, nr. 1-2, 2003, p. 7-35. 
79 Idem, Dan Onofreiciuc: „Prin suflet, tot ce când se toarnă-n amintiri ... '', în GB, anul XI, 

nr. I-2,2004,p.43--67. 
80 Idem, „Dincolo de spectacolu/ lumii ... " cu Hortensia Masichievici-Mişu - artist plastic, în 

GB, anul XII, nr. 2, 2005, p. 7-28. 
81 Idem, Nina Cionca: „Din noianul vremurilor, cu amintirile mele despre familia Porumbeşti/or'', 

în GB, anul XII, nr. 4, 2005, p. 13-34. 
82 Idem, Tenorul dramatic Marian Talabă: o mărturie a talentului autentic bucovinean pe 

scena Staatsoper din Viena, în GB, anul XIII, nr. I, 2006, p. 7-36. 
83 Idem, Nicolae Hacman - un artizan al sublimului; pact între vioară şi baghetă, în GB, anul XV, 

nr.3,2008,p.26--49. 
84 Idem, Cheia de boltă în activitatea artistică a pictorului bucovinean Ştefan Purici, în GB, 

anul XV, nr. 4, 2008, p. 7-28. 
85 Idem, La Putna, cu arhimandritul Melchisedec Velnic, în GB, anul XVII, nr. 4, 2010, p. 7-27. 
86 Vasile Tărâţeanu, „Niciun european cu cap şi cu carte nu-şi va ponegri geniul său naţional" 

(interviu cu scriitorul Jon Filipciuc), anul XIX, nr. 3-4, 2012, ediţie electronică, accesată la adresa 
http://euromedia-ucraina.blogspot.ro/20 I 3/1 O/glasul-bucovinei-nr-3-4-din-2012.html nr. 3-4, la data 
de 12 mai 2014. 

87 Vasile Tărâţeanu, Viaţa ca un solo de vioară (interviu cu poetul şi publicistul Mihai Morăraş), 
în GB, anul XX, nr. 1-4, 2013, p. 271-299. 
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Călători străini despre Bucovina; Opinia istoricului; Scriitori în cotidian; Poezie, 
proză; Dimensiuni spirituale; Itinerare artistice; Eseuri; Cărţi. Reviste. Conferinţe; 
Cartea Bucovinei; Eveniment; Traduceri; Documente; Noi apariţii editoriale nord
bucovinene; Aniversări cernăuţene; Evocări; Restituiri; Memorii; ln memoriam; ln 
honorem. 

Câteva dintre numerele revistei „Glasul Bucovinei" sunt dedicate unor 
evenimente speciale. Cu ocazia centenarului L0vendal, în numărul 4/1997 sunt 
publicate două materiale dedicate lui George L0vendal (1897-1964): unul este 
semnat de Ilie Luceac (Pictorul George Lovendal) şi celălalt material provine din 
arhiva familiei Nandriş, aparţinându-i lui Ionică Nandriş (Pictorul Gh. Lovenda/)88

• 

Ambele materiale sunt ilustrate cu picturi ale artistului care a activat, în perioada 
1926-1935, la Cernăuţi, în calitate de pictor scenograf şi director tehnic al 
Teatrului Naţional. 

Numărul 2/2000 al publicaţiei „Glasul Bucovinei" are o rubrică specială, 
Eminesciana - 2000. Poezie. Proză89 , unde se regăsesc materiale semnate de 
Vasile Leviţchi (Cuvânt pentru Luceafăr. Fragment); Arcadie Suceveanu (Nunta 
Graiului); Ilie T. Zegrea (Eminescu-i tot ce-avem mai sfânt. Dreptul la Eminescu); 
Grigore C. Bostan (Luceafărul. Sărbătoarea teiului în Bucovina, 1989; Moment 
poetic, 1999); Vasile Tărâţeanu (Eminescu; Consolare; Sonet; Revenirea lui 
Eminescu la Cernăuţi); Ştefan Hostiuc (Prin Eminescu Mihai); Nicolae Spătaru 
(Lângă poeme); Mircea Lutic (Avem o singură tămadă ... Eminescu); Ion Filipciuc 
(Mioriţa şi Luceafărul. Eseu); Paul Cernat (În contra unei mistificări. Opinie); 
Simion Gociu (Nevoie de Eminescu. Tablete). În sumarul aceluiaşi număr materiale 
despre poetul naţional se regăsesc şi în cadrul rubricii Teorie, critică şi istorie 
literară90 : Ilie Luceac, Mihai Eminescu şi intelectualitatea bucovineană faţă de 
teoria modernă a psihologiei popoarelor (a doua jumătate a sec. al XIX-iea); 
Liubov Vasîlic, Mihai Eminescu şi poezia ucraineană din România. 

În anul 2003, anul jubiliar Ciprian Porumbescu (1853-1883), s-au împlinit 120 
de ani de la moartea compozitorului şi 150 de ani de la naşterea sa, prilej cu care revista 
„Glasul Bucovinei" (nr. 3--4/2003), publică, la rubrica Anul Ciprian Porumbescu91

, 

materiale semnate de Ilie Luceac (Ciprian Porumbescu - un precursor al operetei 
româneşti) şi Vasile Vasile (Vasile Alecsandri şi Ciprian Porumbescu; Ciprian 
Porumbescu şi Carol Miculi). 

Numărul 4/2005 al revistei „Glasul Bucovinei" este dedicat literaturii române 
contemporane din nordul Bucovinei, cu scopul de a „stimula creativitatea tinerilor 
scriitori, istorici şi critici literari de la Cernăuţi, oferindu-le spaţiu pentru publicare" şi 
de a contribui la „o mai bună cunoaştere a fenomenului literar nord-bucovinean"92

• 

88 GB, anul IV, nr. 4, 1997, p. 56--64, 65-70. 
89 Idem, anul VII, nr. 2, 2000, p. 34-72. 
90 Ibidem, p. 15-33. 
91 Idem, anul X, nr. 3-4, 2003, p. 49-70. 
92 Alexandrina Cemov, Argument, în GB, anul XII, nr. 4, 2005, p. 9-10. 
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În paginile revistei se regăsesc creaţii aparţinând unor trei generaţii de poeţi 
(cei consacraţi, membri ai Uniunii Naţionale a Scriitorilor din Ucraina, România şi 

Republica Moldova, poeţi tineri şi poeţi laureaţi ai Festivalului de poezie „Ilie 
Motrescu" din Cernăuţi): Ilie T. Zegrea, Ştefan Hostiuc, Vasile Tărâţeanu, Simion 
Gociu, Elena Mariţa, Dumitru Mintencu, Gheorghe Ungureanu, Vitalie Zâgrea, 
Constantin Dascaliuc, Grigore Gherman, Marin Gherman, Leontina Cimbrovici; eseuri 
ale lui Mircea Diaconu (Eminescu. Poezie şi existenţă); Lucia Dărămuş (Mihai 
Eminescu între mit şi demitizare); Mircea Lutic (Poezia în unghiul de incidenţă dintre 
tradiţie şi modernitate. Eseuri despre poeţii nord-bucovineni); traduceri realizate de 
către Mircea Lutic ale poeziilor lui Vitali Kolodii, unul dintre cei mai buni poeţi 

ucraineni, traducător al poeziilor lui Eminescu în limba ucraineană; fragmente din 
proza lui Grigore Crigan; prezentarea ultimilor cărţi ale scriitorilor nord-bucovineni, 
printre care şi trei lucrări didactice din seria Caiete literare. Pagini de literatură 

română, destinate profesorilor, studenţilor şi elevilor din şcolile cu limba română de 
predare din Ucraina. 

Numărul 3/2008 al publicaţiei „Glasul Bucovinei" a marcat împlinirea a 600 
de ani de la prima atestare documentară a oraşului Cernăuţi prin ilustrarea acestuia 
cu imagini realizate de către artistul-fotograf Mihai Cratofil. 

Câteva dintre numerele revistei „Glasul Bucovinei" sunt dedicate evocării 
unor oameni de cultură bucovineni. Astfel, rubrica Personalităţi bucovinene din 
numărul 3/2006 este consacrată evocării personalităţii istoricului Dimitre Onciul, la 
150 de ani de la naştere. Aici sunt prezentate discursul de recepţie susţinut de către 
academicianul Dimitre Onciul în Aula Academiei Române, la 22 martie/4 aprilie 
1906 (Epocele istoriei române şi împărţirea ei) şi răspunsul lui D. A. Sturdza93

, 

precum şi câteva materiale semnate de Ilie Luceac (Dimitre Onciul: omagiul 
Bucovinei recunoscătoare); Ligia-Maria Fodor (Dimitre Onciul, director general 
al Arhivelor Statului din România); Harieta Mareei (Dimitre Onciul. Etape şi 
valenţe formative )94

. În cadrul aceleiaşi rubrici, în numărul 2/2012 sunt prezentate 
materialele susţinute la colocviul Personalităţi bucovinene. Academician Radu 
Grigorovici - o sută de ani de la naştere95 : Ion Constantin, Vladimir Trebici -
savant de factură europeană; Raluca Fuchs-Economu, Îmi amintesc de tatăl meu, 
Radu Economu; Vasile I. Schipor, Academicianul Radu Grigorovici (1911-2008) 
şi renaşterea activităţii de cercetare ştiinţifică în Bucovina; Mircea Irimescu, 
Întoarcerea la înţelept; Ştefan Ştefănescu, Un învăţat bucovinean de neuitat: acad. 
Radu Grigorovici (1911-2008); Ştefan Hostiuc, Radu Grigorovici şi vechea dilemă 
a istoriografiei bucovinene; Adela Popescu-Muntean, George Muntean - omul; 
Pavel Ţugui, Debutul în cultură al lui George Munteanu; Petru Bejinariu, 
Fizicianul român Radu Grigorovici la întâlnirile cu elevii de la Liceul „Eudoxiu 
Hurmuzachi "; Lucia Olaru-Nenati, Portrete sepia: Vladimir Trebici şi George 

93 GB, anul XIII, nr. 3, 2006, p. 9-21, 22-25. 
94 Ibidem, p. 26--56. 
95 Idem, anul XIX, nr. 2, 2012, p. 7-90. 
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Muntean; Vasile Tărâţeanu, Inimă blândă şi spirit justiţiar; Carolina Jitaru, Radu 
Grigorovici: fericirea unei întâlniri deosebite, regretul unui vis neîmplinit. Rubrica 
Personalităţi bucovinene din numerele 1-4/2013 prezintă materialele susţinute în 
cadrul colocviului Eudoxiu Hurmuzaki şi epoca sa - bicentenar Eudoxiu Hurmuzaki96 

semnate de: Ilie Luceac (Istoricul Eudoxiu Hurmuzaki (1812-1874) şi epoca sa); 
Constantin Burac (Consideraţii privitoare la originea şi locul de formare a 
poporului român în opera lui Eudoxiu Hurmuzaki); Iacob Mârza, Radu Mârza 
(Dialog epistolar între Blaj şi Cernăuţi în epoca Hurmuzăkeştilor); Ion Muscalu 
(Horodiştea Cotnari/or din Moldova lui Ştefan cel Mare şi Sfânt - leagăn al 
neamului Hurmuzaki); Iuliana Luceac (Carol Micu li - un aristocrat al pianului şi 
un prieten devotat al Hurmuzăkeştilor); Constantin Parascan (Documentele 
Hurmuzaki - preţios tezaur pentru studierea istoriei românilor); Dumitru Covalciuc 
(Doxachi Hurmuzaki, proprietarul moşiei Cernauca); Ilie Rad (Doxachi Hurmuzaki 
şi Aron Pumnul. Constituirea Bibliotecii învăţăceilor români gimnazişti din 
Cernăuţi); Alexandrina Cernov (Caracterul naţional al învăţământului public în 
concepţia lui Alexandru Hurmuzaki. Actualitatea problemei). 

Numerele 1-2/2004 ale publicaţiei „Glasul Bucovinei" sunt aniversare, fiind 
dedicate împlinirii a zece ani de la apariţie. Cu acest prilej, sub titlul 
„ Glasul Bucovinei" - 1 O ani de apariţie97 , sunt consemnate gândurile aniversare 
ale lui Tudor Andrieş, redactor-şef al ziarului „Concordia", Cernăuţi (Un glas ce va 
fi mereu auzit); Mircea Anghelescu, prof. univ. dr. la Facultatea de Filologie, 
Universitatea din Bucureşti (La sărbătorirea primului deceniu); Ştefan Broască, 
redactor-şef al publicaţiei „Plai românesc", redactor-şef la redacţia pentru manuale 
în limba română a Editurii „Svit", Lvov - Cernăuţi (Vârf de lance al cuvântului 
românesc); Gheorghe Chivu, prof. univ. dr. la Facultatea de Filologie, Universitatea 
din Bucureşti („ Glasul Bucovinei": un deceniu de fructuoasă existenţă); Mircea 
Lutic, poet, traducător şi publicist din Cernăuţi (Întoarcerea la lthaka); Harieta 
Mareei, lector univ. dr. la Facultatea de Istorie, Universitatea „Ştefan cel Mare" din 
Suceava (Revista cu coperte galbene); Florin Pintescu, lector univ. dr. la Facultatea 
de Istorie, Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava (Un destin cultural 
românesc - „ Glasul Bucovinei"); Ion Popescu, preşedinte de onoare al Uniunii 
Societăţilor Româneşti „Pentru integrarea europeană" din Regiunea Cernăuţi 

(„ Glasul Bucovinei" - o cale de 1 O ani); Ştefan Purici, conf. univ. dr. la Facultatea 
de Istorie, Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava (La mai mult şi la mai 
mare!); Adrian Dinu Rachieru, consilier editorial la Editura „Augusta" (Primul 
deceniu); Emil Satco, directorul Bibliotecii judeţene „I. Gh. Sbiera" din Suceava 
(„ Glasul Bucovinei" la ceas aniversar); Arcadie Suceveanu, poet, vicepreşedintele 
Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova („ Glasul Bucovinei" - o voce curată şi 
verticală); acad. Ştefan Ştefănescu („ Glasul Bucovinei" la 1 O ani de apariţie); 
Maria Toacă, ziarist, redactor al publicaţiei ,,Zorile Bucovinei" din Cernăuţi 

96 Idem, anul XX, nr. 1-4, 2013, p. 21-108. 
97 Idem, anul XI, nr. 1-2, 2004, p. 7-42. 

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



630 Rodica laţencu 14 

(La poarta viitorului, cu cheia de aur a trecutului); prof. umv. dr. Pavel Ţugui 
(„ Glasul Bucovinei" - zece ani de existenţă). 

Consecventă ideii de recuperare a adevărului istoric, revista „Glasul 
Bucovinei", „o mărturie şi o prezenţă a culturii româneşti", şi-a manifestat, în 
aceşti zece ani de existenţă, „dorinţa şi necesitatea stringentă de a scrie despre 
destinul neobişnuit al istoriei şi culturii româneşti în Bucovina, despre 
evenimentele scrise în trecut şi trăite în prezent de românii din Cernăuţi, 

evenimente pe care lumea contemporană, prinsă în torentul «marilor valori» nu mai 
are timp să le cunoască'', pentru a demonstra faptul că „la Cernăuţi a existat 
dintotdeauna o intelectualitate puternică, care a creat istorie şi cultură românească 
în Bucovina". Pentru numerele viitoare revista îşi propunea, aşa cum afirma 
redactorul-şef Alexandrina Cernov, lărgirea tematicii revistei şi a ariei de 
colaboratori, prin atra~erea mai multor tineri cercetători şi scriitori cernăuţeni în 
redactarea acesteia98

• ln sumarul acestui număr aniversar este inclus, la rubrica 
Dialoguri cu bucovinenii99

, interviul realizat de către Ilie Luceac cu violonistul 
Dan Onofreiciuc, bucovinean la origine, actualmente cetăţean S.U.A. Intervievatul 
relatează despre viaţa artistică din Republica Moldova în deceniile de după cel de-al 
Doilea Război Mondial, amintirile acestuia confirmând ideea că, în viaţa 

comunităţilor minoritare, cultura populară este un element de întărire a spiritului 
naţional, manifestat sub stăpâniri străine. Rubrica Bucovina - procese istorice şi 
sociale cuprinde trei studii, primul fiind semnat de Dorina N. Rusu, Bucovina în 
Academia Română100 • Pornind de la ideea că Academia Română a fost instituţia 
culturală a tuturor românilor, autoarea face un scurt istoric al acesteia, menţionând 
contribuţiile bucovinenilor la dezvoltarea acestui înalt for de cultură. Studiul 
Foametea ca metodă de impunere a comunismului, semnat de Ştefan Purici 101

, 

bazat pe bogate surse documentare, prezintă exemple concrete ale violării 

drepturilor omului şi a genocidului în ţări ca U.R.S.S., China şi Cambogia. 
Un capitol special este dedicat analizei cauzelor şi efectelor foametei din anii 
1946-194 7 pentru România, Regiunea Cernăuţi (Ucraina) şi Republica Moldova. 
În cadrul aceleaşi rubrici este prezentată partea a treia a studiului Românii - a treia 
etnie din Ucraina, Regiunea Cernăuţi. Românii din raionul Herţa. Monitorizare 
sociolingvistică, semnat de Ion Popescu. În cadrul rubricii Personalităţi bucovinene, 
Harieta Mareei prezintă activitatea lui Vasile Grecu (1885-1972). Repere În 
destinul unui savant102

, iar Pavel Ţugui se opreşte asupra lui Adolf Last: „Eram 
prieten declarat al tinerimii studenţeşti şi, îndeosebi, al tinerimii române 103

• 

Rubrica Teorie, critică şi istorie literară cuprinde două studii: Cornelia Mănicuţă, 

98 Alexandrina Cemov, „ Glasul Bucovinei" - o mărturie şi o prezenţă a culturii româneşti, în 
GB, anul XI, nr. 1-2, 2004, p. 7-12. 

99 GB, anul XI, nr. 1-2, 2004, p. 43--67. 
100 Ibidem, p. 68-77. 
101 Ibidem, p. 76-91. 
102 Ibidem, p. 100-107. 
103 Ibidem, p. 108-136. 
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Ştefan cel Mare, între istorie şi ficţiune literară şi Mircea A. Diaconu, De peste 
neguri, glasul lui Julian Vesper 104

• Numerele 1-2/2004 ale revistei „Glasul 
Bucovinei" cuprind şi rubricile Poezie (Arcadei Suceveanu, Versuri) şi Cărţi. 

Reviste. Conferinţe (Alexandrina Cemov, Istorie şi actualitate - despre 
conferinţele de la Constanţa, Bucureşti şi Câmpulung Moldovenesc)J05

• Sumarul pe 
zece ani al revistei „Glasul Bucovinei" este prezentat la finalul numărului aniversar 
din anul 2004. 

În anul 2013, au apărut numerele 1-4 ale revistei „Glasul Bucovinei", reunite 
într-un singur volum, apărut cu binecuvântarea şi sprijinul Î.P .S. Pimen, 
arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor. În sumarul publicaţiei se regăsesc rubricile 
Personalităţi bucovinene (aici sunt publicate materialele prezentate la Colocviul 
Eudoxiu Hurmuzaki şi epoca sa - bicentenar Eudoxiu Hurmuzaki) 106

; ln honorem 
(Ilie Luceac, Academician Ioan-Aurel Pop, un spiritus rector al istoriografiei 
învăţământului românesc) 107

; Bucovina - procese istorice şi sociale (Marin 
Gherrnan, Capital social versus mitologie politică (perspectivă postelectorală). 
Monitoring-ul presei (1octombrie2012 - 25 noiembrie 2013); Alexandrina Cemov, 
Statutul limbilor minorităţilor naţionale în şcolile din Regiunea Cernăuţi. 
Predarea limbii române; Constantin Ungureanu, Populaţia Regiunii Cernăuţi între 
1989 şi 2001, evoluţie etnică şi lingvistică) 108 ; Teorie, critică şi istorie literară 
(Vasile Tărâţeanu, Mesagerul septentrionului literar bucovinean; Catinca Agache, 
Mircea Lutic, decanul literelor româneşti din nordul Bucovinei, Ucraina; Isabel 
yintilă, Insula - „ o înscenare dramatică" marca Gel/u Naum; Gheorghiţă Geană, 
ln jurul unei scrieri biografice despre Titu Maiorescu; Theodor Codreanu, 
Testamentul carpatic; Alexandru Ovidiu Vintilă, Traian Brăileanu. Despre om, 
privit ca o „monadă nemuritoare")109

; Jn memoriam (Ilie Luceac, Unui prieten 
dispărut: Dumitru Marchidan - in memoriam)110

; Arhiva Bucovinei (Filip Ţopa, 
Povestea Bucovinei, voi. I, fragment 111. Manuscris dactilografiat) 111

; Eveniment 
(Vasile Tărâţeanu, Un poet din nordul Bucovinei premiat de Academia Română) 112 • 
In acest număr sunt publicate versuri (semnate de Arcadie Suceveanu, Ilie T. Zegrea, 
Mircea Lutic, Alexandru Ovidiu Vintilă şi Marin Gherrnan) 113

, proză (Simion 
Gociu, „Relicva" - fragment de roman) 114 şi un interviu consemnat de Vasile 
Tărâţeanu cu poetul şi publicistul Mihai Morăraş („ Viaţa ca un solo de vioară ") 115

• 

104 Ibidem, p. 137-158. 
105 Ibidem, p. 159-185. 
106 Idem, anul XX, nr. 1-4, 2013, p. 8-108. 
107 Ibidem, p. 109-111. 
108 Ibidem, p. 112-159. 
109 Ibidem, p. 160-220. 
110 Ibidem, p. 300-304. 
111 Ibidem, p. 305-334. 
112 Ibidem,p. 335-336. 
113 Ibidem, p. 221-253. 
114 Ibidem, p. 254-270. 
115 Ibidem, p. 271-299. 
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În cei 20 de ani de apariţie, revista „Glasul Bucovinei", consecventă ideii de 
recuperare a adevărului istoric, a publicat materiale referitoare la istoria trecută şi 
prezentă a Bucovinei, înscriindu-se în rândul publicaţiilor de referinţă din peisajul 
istoriografic actual 116

• Prin problematica abordată şi valoarea studiilor sale şi, mai 
ales, prin prezentarea unor materiale care actualizează problemele cu care se 
confruntă românii din Ucraina, revista „Glasul Bucovinei" poate fi considerată un 
îndreptar cultural în viaţa Cemăuţilor. În contextul păstrării identităţii româneşti, 
difuzarea şi receptarea cât mai largă a revistei în Regiunea Cernăuţi ar constitui, 
cum afirma acad. Ştefan Ştefănescu, un factor de „întărire a spiritului naţional". 

116 Revista „Glasul Bucovinei" este menţionată în Dicţionarul general al literaturii române, 
EIK, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2005, p. 363. 

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



IN MEMORIAM 

DUMITRU ŞANDRU 

(7 SEPTEMBRIE 1934 - 26 IUNIE 2013) 

Dumitru Şandru 

(7. September 1934 - 26. Juni 2013) 

(Zusammenfassung) • 

Der verstorbene Jassier Forscher Dumitru Şandru (1934--2013) war im Dorf 
Sasca Mică, Kreis Baia (der heutige Bezirk Suczwa) am 7. September 1934, als Sohn 
von Mitică und Catinca Şandru geboren. Der sehr fleiBige Schiller hat im Sommer des 
Jahres 1953 die Aufnahmepriifung bei der Fakultiit fiir Geschichte und Philologie an 
der „AL. I. Cuza" Universitiit Jassy bestanden. Wegen seiner hervorragenden 
Ergebnisse und Gewissenhaftigkeit hat man ihm vorgeschlagen, nach der 
Abschlusspriifung Forscher des Jassier „A. D. Xenopol" - lnstituts zu werden. Seine 
ausserordentliche wissenschaftliche Laufbahn und viele andere Eigenschaften haben 
seine Kollegen iiberzeugt, ihn im Januar 1990 zum Sekretiir des wissenschaftlichen 
Ausschusses des „A. D. Xenopol" - Instituts fiir Geschichte zu nennen. Seit Juni 199 I 
(bis zu seiner Pensionierung am I. September 1995) war er als stellvertretender 
Direktor desselben tiitig. Er war auch Mitglied der Redaktionsvorstiinde mehrerer 
wissenschaftlichen Zeitschriften: „Anuarului Institutului de Istorie şi Arheologie 
«A. D. Xenopol»" [Jahrbuch des „A. D. Xenopol" - Instituts fiir Geschichte und 
Archiiologie], „Cercetări Agronomice din Moldova" [Agronomieforschungen aus der 
Moldau], „Arhivele totalitarismului" [Archive des Totalitarismus], „Cercetări istorice" 
[Historische Forschungen] u. a. Dumitru Şandru veroffentlichte mehrere Biicher in 
beriihmten Verlagen, war Mitverfasser von mehr als 20 thematischen Bănden, 

publizierte liber 200 Studien, Artikel, Noten und mehr als 100 Buchrezensionen in den 
in- und ausliindischen Zeitschriften fiir Geschichte. Durch die veroffentlichten Werken 
und die unter seiner Leitung gebildeten Spezialisten wird Dumitru Şandru in unserem 
Gediichtnis als ein beriihmter Historiker bleiben, der zur Entwicklung der 
Geschichtsschreibung nach Dezember 1989 wesentlich beitrug, der die besten 
Losungen fand und die passenden Schritte untemahm, um der rumănischen historischen 
Schule den verdienten Platz in der europăischen Historiographie zu sichem. 

Schliisseiworter und -ausdriicke: Dumitru Şandru, Historiker, Forscher, 
modeme Geschichte. 

• Traducerea: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu. 

Analele Bucovinei, XXI, 2 (43), p. 633--637, Bucureşti, 2014 
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În perioada postbelică, marcată de impunerea unei 
ideologii totalitare, istoriografia românească a fost subor
donată structurilor politice comuniste, istoricii văzându-se 
obligaţi să îşi limiteze cercetările la anumite subiecte 
„permise" şi să se înscrie în parametrii interpretărilor 

„acceptate". Totuşi, au existat diverse modalităţi de a 
rezista în faţa presiunii cenzurii comuniste, mulţi dintre 
cercetătorii generaţiei interbelice preferând calea exilului, 
alţii concentrându-se pe subiecte „apolitice", iar unii, sfrun
tând presiunea cenzurii şi realizând studii în care păstrau 

mai mult sau mai puţin aparenţele „conformismului", reuşeau să publice articole şi 
volume extrem de bine documentate şi obiective. Între istoricii care au avut tăria de 
a ignora dogmele şi care au găsit mijloacele necesare de a eluda, măcar parţial, 
controlul Partidului Comunist asupra discursului istoriografic se numără, pe bună 
dreptate, regretatul cercetător ieşean Dumitru Şandru ( 1934-2013 ). 

Viitorul cercetător al istoriei României secolului al XX-iea s-a născut în satul 
Sasca Mică, judeţul Baia (actualul judeţ Suceava) pe 7 septembrie 1934, în familia 
lui Mitică şi Catinca Şandru. Dumitru - cel mai mare dintre cei patru copii ai 
familiei Şandru - a urmat clasele primare la şcoala din localitatea natală, apoi şi-a 

continuat studiile la gimnaziul şi liceul din Târgu Ocna. Elev merituos, în vara 
anului 1953 acesta a dat admitere la Facultatea de Istorie - Filologie de la 
Universitatea ,,Al. I. Cuza" din Iaşi, profilul Istorie. Datorită rezultatelor remarcabile 
şi a conştiinciozităţii sale, la absolvire i s-a propus să devină cercetător la Institutul 
de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol" din laşi. 

Parcursul ştiinţific extraordinar, devotamentul faţă de muza Clio, loialitatea 
faţă de colectiv şi încă multe alte calităţi pe care le-a manifestat de-a lungul carierei 
au îndreptăţit colegii să îl desemneze, în ianuarie 1990, în funcţia de secretar al 
Consiliului Ştiinţific al Institutului de Istorie „A. D. Xenopol". Din iunie 1991, a 
preluat responsabilitatea de director adjunct (transformată ulterior în funcţia de 
secretar ştiinţific), funcţie care i-a permis să-şi pună în valoare calităţile 

manageriale, gestionând cu seriozitate şi abilitate activitatea de cercetare a 
colectivului de istorici ieşeni până la pensionarea sa, la 1 septembrie 1995. A fost 
membru al unor colegii redacţionale influente, între care menţionăm redacţiile 
„Anuarului Institutului de Istorie şi Arheologie «A. D. Xenopol»" din laşi, 

„Cercetărilor Agronomice din Moldova", „Arhivelor totalitarismului", Cercetărilor 
istorice" ş.a. 

Începând cu anul universitar 1995/1996, în urma unui concurs, a ocupat 
postul de profesor universitar titular la disciplinele Istorie contemporană a 
României şi Istorie universală contemporană în cadrul Universităţii „Dunărea de 
Jos" Galaţi, iar din toamna anului 2003 Dumitru Şandru s-a transferat ca profesor 
titular (ulterior, consultant) şi îndrumător de doctorat la Facultatea de Istorie şi 

Geografie din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare" din Suceava. 
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Dedicând-şi întreaga sa viaţă şi activitate cercetării istoriei contemporane a 
României, cărturarul ieşean a explorat sute şi mii de fonduri de arhivă din ţară şi 
străinătate, a studiat mii de studii, articole şi cărţi ale istoricilor români şi străini, a 
participat la numeroase conferinţe şi congrese organizate pe bătrânul continent sau 
în America de Nord. De asemenea, experienţa ştiinţifică a devenit mai bogată 
datorită stagiului de documentare efectuat în S. U .A., în lunile mai - august 1981, 
precum şi a susţinerii unui ciclu de prelegeri la Universitatea de Stat din Portland, 
Oregon, în perioada martie 1984 - septembrie 1986, în calitate de Visiting Professor. 

Această muncă asiduă nu avea cum să nu dea roade. Dumitru Şandru a tipărit 
mai multe cărţi la edituri de prestigiu, a fost coautor la peste 20 de volume 
tematice, a publicat peste 200 de studii, articole, note, dar şi peste 100 de recenzii 
în revistele de istorie din ţară şi de peste hotare. 

Provenind din lumea satelor, cunoscând îndeaproape vicisitudinile care au 
marcat evoluţia satului românesc în secolul al XX-iea, Dumitru Şandru şi-a propus 
să investigheze un subiect ce părea extrem de simplu de abordat: economia rurală. 
În acest scop, în anul 1958 el a ales ca temă a cercetării doctorale reforma agrară 
din 1921, realizând o activitate de documentare în multe dintre arhivele judeţene 
(regionale), dar şi în cele centrale. Susţinută cu succes în anul 1971, în cadrul 
Universităţii „Al. I. Cuza" din Iaşi, teza de doctorat a fost publicată sub titlul 
Reforma agrară din 19 21 în România în cea mai prestigioasă editură a ţării 1• 

Apreciat elogios de istoriografii români şi străini, volumul întocmit de neobositul 
cercetător ieşean rămâne până astăzi cea mai profundă şi vastă analiză a 
fenomenului împroprietăririi ţăranilor din România interbelică. Lucrare de referinţă 
pentru problematica lumii rurale, această carte a spart tiparele istoriografiei clădite 
sub îndrumarea stalinistului Mihail Roller, a extins limitele prezentării realiste a 
abordării Partidului Comunist din România a chestiunii ţărăneşti, autorul 
evidenţiind că soluţiile comuniştilor erau departe de a ţine cont de situaţia 

economică şi socială concretă din lumea satelor. 
Analiza realizată pe marginea împroprietăririi înfăptuite în anii '20 ai 

veacului trecut l-a inspirat pe cercetător să studieze amănunţit situaţia sătenilor în 
perioada interbelică. Rezultatul unei teme de cercetare realizate în cadrul instituţiei 
academice ieşene, volumut2 prezintă evoluţia demografică şi economică, starea 
sanitară şi culturală a satului românesc şi a diferitelor categorii sociale din lumea 
rurală, rămânând un îndrumar preţios pentru toţi cei interesaţi de istoria socială şi 
de realităţile României interbelice. 

Aprofundând unul dintre subiectele investigate doar parţial în volumele 
menţionat mai sus, Dumitru Şandru analizează cu lux de amănunte Creditul agricol 

1 Dumitru Şandru, Reforma agrară din 1921 în România, Bucureşti, Editura Academiei RSR, 
1975. 

2 Idem, Populaţia rurală a României între cele două războaie mondiale, laşi, Editura 
Academiei RSR, 1980 (volum publicat ca Supliment II al „Anuarului Institutului de Istorie şi 

Arheologie «A. D. Xenopol»'', laşi). 
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în România, 1918-19443
• Pornind de la prezentarea situaţiei sistemului de credit 

agricol înainte de Primul Război Mondial, autorul insistă asupra evoluţiei creditării 
în cele două decenii interbelice, analizând in extenso impactul crizei economice 
mondiale din 1929-1933 asupra instituţiilor de credit agricol şi a clienţilor 

acestora. Valorificând fonduri documentare extrem de variate, studiind, analizând, 
comparând şi sintetizând informaţii şi date din mii de dosare din arhivele ţării, 

istoricul scoate în evidenţă complexitatea problemelor financiare cu care se 
confrunta agricultorul român, atât din cauza limitelor reformei agrare din 1921, cât 
şi a insuficientei dezvoltări a legislaţiei şi sistemului de credit rural în România 
interbelică. 

Captivat şi fascinat de implicaţiile unor acte legislative asupra destinului 
omului de la ţară, Dumitru Şandru se apleacă cu seriozitate şi profesionalism 
asupra reformei agrare din 19454

, contribuind la distrugerea mitului privitor la cea 
mai democratică şi de succes transformare a satului românesc şi promovând opinia 
conform căreia această reformă a avut, printre altele, menirea de a transforma 
economia de piaţă într-un paliativ şi de a pregăti terenul pentru viitoarea 
colectivizare comunistă. 

În pofida unei evidente perspective subiective asupra problemelor analizate, 
studiul dedicat mişcărilor de populaţie din România5 este la fel de bine documentat 
ca toate celelalte lucrări ale lui Dumitru Şandru, cercetătorul reunind, în cele peste 
400 de pagini, o mulţime de date, fapte, cifre, analize, care subliniază tragediile 
unor întregi comunităţi silite să se deplaseze într-o destinaţie puţin cunoscută lor. 
Acesta aduce în faţa cititorului dramele trăite de români şi de cetăţenii de altă etnie 
la mijlocul secolului al XX-iea, contribuind la o cunoaştere mai profundă a 
fenomenelor demografice din perioada contemporană. 

Constatând importanţa rolului factorului politic în strategiile de dezvoltare a 
societăţii româneşti, cercetătorul ieşean şi-a propus să completeze perspectiva sa 
socio-economică cu o abordare a vieţii politice şi a ideologiilor în anii imediat 
următori celui de-al Doilea Război Mondial6

• Autorul insistă asupra prezenţei 
nefaste a trupelor şi consilierilor sovietici în România, realizează un adevărat 

inventar al metodelor pe care le-au folosit comuniştii pentru a prelua puterea şi a 
distruge sistemul pluripartidist, evidenţiază costurile sociale, politice şi economice 
pe care avea să le suporte societatea românească în urma comunizării forţate. 

În afara atenţiei istoricului Dumitru Şandru nu puteau rămâne problemele 
comunităţilor etnice din ţara noastră, cercetătorul publicând mai multe articole, 
studii sau capitole în volumele semnate sau coordonate de el. Între acestea, un loc 

2003. 

2007. 

3 Idem, Creditul agricol în România, 1918-1944, Bucureşti, Editura Academiei RSR, 1985. 
4 ldem, Reforma agrară din 1945 în România, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2000. 
5 Idem, Mişcări de populaţie în România (1940-1948), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 

6 Idem, Comunizarea societăţii româneşti în anii 1944 1947, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 
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important - graţie noutăţii datelor colectate şi a interpretărilor oferite - îl ocupă 
lucrarea Reforma agrară din 1945 şi ţărănimea germană din România1

. 

De asemenea, la Institutul de Istorie ,.,A. D. Xenopol" din Iaşi şi la 
Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava a îndrumat cu competenţă şi blândeţe 
părintească, cu rigoare şi responsabilitate, peste 25 de tineri doctoranzi, care au 
avut privilegiul de a învăţa tainele meseriei de la ilustrul lor maestru şi de a deveni 
cercetători competenţi ai trecutului. 

Prin ceea ce a realizat, prin lucrările publicate, prin specialiştii formaţi sub 
îndrumarea sa, Dumitru Şandru rămâne în memoria noastră şi în istoriografie ca un 
reputat istoric care a reuşit să spargă canoanele istoriografiei comuniste, care a 
contribuit major la afirmarea istoriografiei postdecembriste, o persoană care a ştiut 
să identifice cele mai potrivite soluţii şi abordări pentru a readuce şcoala istorică 
românească în concertul istoriografiilor europene. 

Ştefan Purici 

7 Idem, Reforma agrară din 1945 şi ţărănimea germană din România, Bucureşti, Editura 
Academiei Române, 2009. 
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DR. GEORG SIMNACHER UND DIE BUKOWINA 

Dr. Georg Simnacher şi Bucovina 

(Rezumat)' 

Materialul de faţă rememorează personalitatea şi activitatea celui care a fost un 
adevărat prieten al Bucovinei, dr. Georg Sirnnacher (I 0.06.1932 - 28.04.2014). Autorul îl 
caracterizează drept un „om al recordurilor": din 1970 până în 2003 a fost membru al 
Consiliului Regional Schwaben, din 1974 a deţinut funcţia de preşedinte al acestuia. Se 
mai adaugă la acestea şi faptul că timp de aproape 30 de ani a fost şi consilier local al 
oraşului Giinzburg. Activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului Regional Schwaben s-a 
completat armonios cu patronajul Asociaţiei Germanilor Bucovineni (tot din anul 1974). 
Dr. Sirnnacher a fost preocupat de situaţia germanilor bucovineni din Regiunea 
Schwaben, şi, după deschiderea graniţelor în 1989, de a celor din Bucovina istorică. La 
ideea şi propunerea sa a fost înfiinţat Institutul „Bukowina" din Augsburg, un „centru de 
cercetare a istoriei şi culturii Bucovinei", şi a fost iniţiat, în 1997, proiectul de parteneriat 
„Eurodreieck Schwaben - Czemowitz - Suczawa'', între acesta şi celelalte două Institute 
„Bucovina" ulterior inaugurate, de la Rădăuţi şi de la Cernăuţi. În acelaşi spirit de 
colaborare şi comunicare, Dr. Sirnnacher a realizat un parteneriat între Regiunea 
Schwaben şi oraşul Mayenne din Franţa, intitulat „Vier Regionen fiir Europa" [Patru 
regiuni pentru Europa]. Pentru activitatea şi implicarea sa în domeniul politic, social şi 

cultural, Georg Sirnnacher a fost numit doctor honoris causa al Universităţii de Stat „Jurij 
Fedkowicz" din Cernăuţi (2000). Câţiva ani mai târziu a primit aceeaşi distincţie şi din 
partea Universităţii „Ştefan cel Mare" din Suceava. De asemenea, în semn de apreciere, 
Consiliul Judeţean Suceava l-a numit „Cetăţean de onoare" al oraşului în anul 2006, titlu 
acordat de această instituţie, pentru prima dată, unui cetăţean străin. 

Ataşat de Regiunea Schwaben şi de oamenii săi, de diversitatea tradiţiilor 

culturale ale germanilor bavarezi, Georg Simnacher a fost în aceeaşi măsură atras de 
Bucovina istorică şi de particularităţile ei ca regiune multiculturală. După cum 
subliniază autorul articolului, el a fost „nu doar un protector al Asociaţiei Germanilor 
Bucovineni şi un susţinător de încredere al Institutului Bukowina, ci şi un reprezentant 
al politicii culturale şi sociale în cel mai adânc sens al cuvântului". 

Cuvinte şi sintagme-cheie: Georg Simnacher, Consiliul Regional Schwaben, 
Bucovina, germanii bucovineni, parteneriat, viziune integratoare, politică socială şi 

culturală. 

Dr. Georg Simnacher (10.06.1932 - 28.04.2014) war ein Mann der Rekorde. 
Von 1970 bis 2003 war er Mitglied des Bezirkstages von Schwaben, dem 

• Traducerea: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu. 

Analele Bucovinei, XXI, 2 (43), p. 639--644, Bucureşti, 2014 
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demokratischen Selbstvetwaltungsorgan und der poltischen Reprăsentanz des Bezirks 
Schwaben im Freistaat Bayern. Von 1974 an stand er diesem Gremium als Prăsident 
vor. Mit diesem Amt tibernahm Dr. Sirnnacher, ein ,,reinrassiger Schwabe" und 
Seilermeisterssohn aus Ziemetshausen, wie es Josef Othmar Zoller1

, stellvertretender 
Horfunkdirektor des Bayerischen Rundfunks în einer Wtirdigung einmal formulierte, 

auch die Patenschaft liber die Volksgruppe der 
Buchenlanddeutschen2 aus der Bukowina, die der Bezirkstag von 
Schwaben bereits am 17. Juli 1955 beurkundet hatte. Aber nicht 
nur seine zahlreichen Wahlsiege bei Bezirkstagwahlen3 gelten 
als rekordverdăchtig, auch seine Amtszeit als Landrat von 
Gtinzburg von 1967 bis 1996, fast dreiBig Jahre also, werden 
nicht so schnell „getoppt" werden, um es neudeutsch jugendlich 
auszudrticken. Daneben hatte Georg Sirnnacher noch das Amt 
des Prăsidenten des Verbandes der bayerischen Bezirke, des 
heutigen Bayerischen Bezirkstages von 1974 bis 2003 inne. 
Diese Amtsdauer ist verbliiffend in jeder von ihm ausgetibten 

hauptamtlichen (Landrat) oder ehrenamtlichen (Bezirkstagsprăsident) politischen 
Aufgabe. Ebenso tiberraschend erscheint die Tatsache, dass es keine Ausfliige 
în die ,,hohe Politik" gab, ja nicht einmal derartige Versuche. Vor seinem 
kommunalpolitischen Engagement auf der zweiten und dritten Ebene bayerischer 
Kommunal-Selbstveiwaltungs-Systeme hatte Georg Sirnnacher versucht, eine 
Landtagskandidatur anzustreben ... und war gescheitert4

• Ăhnliches passierte ihm nicht 
mehr, da er sich Zeit seines Berufslebens an das Wort Gaius Julius Căsars hielt: 
„Lieber în der Provinz der Erste, als in Rom der Zweite"5

. 

Georg Simnacher liebte sein Schwabenland und seine Menschen mit ihrem 
FleiB und hintergrtindigen Humor, mit ihrer ab und an auftretenden Sturheit, ihrer 
Sparsamkeit und dem hăufig vertretenen „Sinnierertum", das auch als Wortkargheit 
verstanden wurde. Die bayerischen Schwaben bilden die Grundlage der vielfâltigen 
Kultur dieser Region mit ihrer sehr differenzierten Landschaft und der 
hervorragenden Wirtschaftskraft. Der bereits eiwăhnte Josef Othmar Zoller stellte 
diese Liebe zur eigenen Heimat in den Mittelpunkt von Simnachers Leben: 
„ln seiner Personlichkeit und in seiner Position charakterisiert er gleichetweise den 

1 Zoller, Josef Othmar: Georg Simnacher - der schwiibische Bayer. In: Kaindl-Archiv. 
Zeitschrift ftir den Kulturaustausch mit den Volkem Mittel- und Osteuropas. H. 10/2 Neue Folge. 
April - JWli 1992, S. 51-57, Nachdruck aus: Draf, Dieter/Ackermann, Konrad/Brunner, Richard/Spitzner, 
Albert/Waigel, Theodor (Hrsg.): Schwaben - Bayem - Europa. Zukunftsperspektiven der bayerischen 
Bezirke. Festschrift ftir Dr. Georg Sirnnacher. St. Otti-lien 1992, S. 585-594. 

2 Vergi. dazu Themenheft „40 Jahre Patenschaft des Bezirkes Schwaben iiber die Deutschen 
aus der Bukowina". Kaindl-Archiv. Zeitschrift ftir den Kulturaustausch mit den Volkem Mittel- und 
Osteuropas. H. 24/16 Neue Folge. Oktober- Dezember 1995, S. 181-228. 

3 Vergi. ebd„ S. 222-224. 
4 Vergi. dazu: Zoller, a. a. O„ S. 54. 
5 Zit. nach: ebd„ S. 57. 
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zur Politik gewordenen Protest der Provinz gegen jede Art von Provinzialismus 
und das Selbstbewusstsein der Region."6 Das Besondere einer Region war es auch, 
das Georg Simnacher an der Bukowina faszinierte. Obwohl er ohne jegliche direkte 
Beziehung zum Osten Europas, zu den Heimatvertriebenen und Aussiedlem der 
Nachkriegszeit aufgewachsen war und seine ersten beruflichen Schritte absolviert 
hatte, nahm er die von seinem Vorgănger ererbte Beziehung zur Landsmannschaft 
der Buchenlanddeutschen (Bukowina) sehr emst. Kein Prăsident des Patenbezirks 
hat ofter bei Bundestreffen das Wort ergriffen als Georg Simnacher. Er hat sich 
seine Liebe zur Bukowina im Laufe der Jahrzehnte im wahrsten Sinne des Wortes 
„erarbeitet". 

Wie kam es zu dieser engen und letztlich so fruchtbaren Beziehung zwischen 
Dr. Georg Simnacher und der Bukowina? Im Schwăbischen gibt es fiir eine 
Patenschaft den mundartlichen Begriff des „Dotle", des Paten. Er umfasst nicht nur 
die Ehre, welche die Eltem des Patenkindes dem auserwăhlten Dotle zukommen 
lassen, sondem bezeichnet auch ein Vertrauens- und Verantwortungsverhăltnis. 
Der Pate hat sich um die positive Entwicklung des Kindes zu kiimmem und dafiir 
zu sorgen, dass aus dem Patenkind „etwas wird". In seiner Eigenschaft als 
Bezirkstagsprăsident hat Dr. Simnacher zunăchst auf die Menschen, also auf die 
Buchenlanddeutschen geblickt. Er wollte ihre Entwicklung begleiten und fOrdem 
und auf diese Weise das Versprechen der Patenschafturkunde iiber die 
Volksgruppe der Buchenlanddeutschen mit Leben erfiillen: „„ .zur Wahrung und 
Forderung des buchenlăndischen Erbes"7

. Er tat dies nicht nur beobachtend oder 
der eingegangenen Verpflichtung gemăl3, sondem immer wieder mit eigenen 
Vorschlăgen zur Verbesserung der Situation der Menschen aus der Bukowina und 
nach Offnung der Grenzen 1989 in der Bukowina selbst. 

Wichtigster Ausdruck einer „gelebten Patenschaft mit europăischer 

Ausstrahlung"8 war das im Jahre 1988 gegriindete Bukowina-Institut in Augsburg. 
Es ging auf eine Idee bzw. einen Vorschlag Simnachers zuriick. Als er im Jahre 
1985 beim 36. Bundestreffen der Landsmannschaft der Buchenlanddeutschen 
(Bukowina) in Augsburg die Errichtung einer „Forschungsstelle fiir Geschichte 
und Kultur der Bukowina"9 vorschlug und sich in der Folgezeit an den 
Universitătsprăsidenten Prof. Dr. Josef Becker wandte, da waren die Professoren 
Pankraz Fried, Johannes Hampei und Giinter Kapfhammer sowie meine Person 
die vier Mitglieder des Griindungsrates einer Forschungsstelle Bukowina der 

6 Ebd„ S. 51. 
7 Die Patenschaftsurkunde. ln: Kaindl-Archiv. Zeitschrift fiir den Kulturaustausch mit den 

Volkern Mittel- und Osteuropas. H. 24/16 Neue Folge. Oktober- Dezember 1995, S. 194. 
8 Sirnnacher, Georg: Gelebte Patenschaft mit europiiischer Ausstrahlung - das Bukowina

Institut. Rede des Bezirkstagspriisidenten von Schwaben und Paten der Buchenlanddeutschen. ln: 
Kaindl-Archiv. Zeitschrift fiir den Kulturaustausch mit den Volkern Mittel- und Osteuropas. H. 1517 
Neue Folge. Juli- September 1993, S. 108-110. 

9 Schwaben erforschen die Bukowina. ln: Augsburger Allgemeine, Nr. 121vom28. Mai 1985. 
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Universităt Augsburg 10
• Der Bezirkstagsprăsident grilndete schlieBlich am 27. Juli 

1988 im Haus des Bezirkes am Hafnerberg 1 O in Augsburg den Trăgerverein des 
Bukowina-Instituts 11

• Am 1 O. November 1989 kam es zur Oberreichung des 
symbolischen „Schliissels" vom Bauherrn, der Firma Otto Puschak, an Bezirkstags
prăsident Dr. Georg Simnacher, der diesen an Prof. Dr. Pankraz Fried, seinen 
Freund und stellvertretenden Vorsitzenden des Instituts weitergab 12

• Eroffnet und 
damit endgiiltig realisiert wurde das Werk Simnachers am 13. Februar 1990 mit 
einem Festakt, in Gegenwart des Bayerischen Staatsministers fur Arbeit und 
Sozialordnung, Dr. Gebhard Gliick13

• Bundesprăsident Richard von Weizsăcker sandte 
ein GruBwort14 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 15

• 

In einer Zwischenbilanz (Presseerklărung des Bezirks Schwaben 1993) 
bewertete der Initiator das Bukowina-Institut und seine Arbeit und motivierte zu 
weiterer zielstrebiger Entwicklung in humaner und kultureller Weise: „Bei einem 
Rilckblick bestătigte ... Bezirkstagsprăsident Dr. Georg Simnacher dem Bukowina
Institut in Augsburg, dass es sich zu einer Art ,Aul3enministerium des Bezirks 
Schwaben' entwickelt habe. Erfreut zeigte sich Simnacher darilber, dass die unter 
tatkrăftiger Hilfe des Bezirks 1988 ins Leben gerufene Einrichtung ftir die 
Begegnung mit den Menschen in Osteuropa zu einem verlăsslichen und 
interessanten Partner geworden sei. Heute unterhalte das Forschungsinstitut 
Kontakte nicht nur zu den Universităten Czemowitz und Suczawa in der 
Buchenland-Region, sondem mittlerweile auch zu... mehreren (anderen) ... 
Universităten. Ein Bezirk, so Simnacher, der stolz auf die Vielfalt seiner eigenen 
Kulturtradition sei wie Schwaben, konne heute ohne Aul3enbeziehungen nicht 
existieren ader er setze sich dem Vorwurf der Provinzialităt aus. Der Bezirk 
Schwaben und das Bukowina-Institut wollten mit diesen Begegnungen einen 
Beitrag ftir die Weiterentwicklung im politischen und wirtschaftlichen Bereich 
sowohl in der Ukraine als auch in Rumanien leisten. Bekanntlich liege die 
Bukowina grenziiberschreitend in diesen beiden Lăndem" 16 • 

1° Kotzian, Ortfiied: Zur Griindung des Bukowina-lnstituts vor 25 Jahren. Ober das Wechselspiel 
von Politik, Wissenschaft und Kultur - ein Zeitzeugenbericht. In: Europăisches Journal flir 
Minderheitenfragen. 7. Jg„ H. 1/2014, S. 60-74. 

11 Vergi. dazu: Hampei, Johannes/Kotzian, Ortfried: Das Bukowina-lnstitut in Augsburg. Die 
Entwicklung. In: Hampei, Johannes/Kotzian, Ortfried (Hrsg.): Das Bukowina-lnstitut in Augsburg, 
Augsburg 1990, S. 31-35. 

12 Klimm, Peter: Schliisselilbergabe an den Bezirkstagsprăsidenten Dr. Georg Simnacher. Die 
Schliisseliibergabe. In: ebd„ S. 73-74. 

13 Vollstăndiger Redetext in: Der Siidostdeutsche (Sonderbeilage), Nr. 5 vom 15. Mai 1990, S. 3-4. 
14 Ebd„ S. 2. 
15 Vergi. dazu: Programm Einweihungsfeier. In: Hampel/Kotzian (Hrsg.), a. a. O„ S. 5. 
16 Bezirk Schwaben aktuell. Nr. 65 vom 29.07.1993: 5 Jahre Bukowina-lnstitut in Augsburg -

Bezirkstagsprăsident Simnacher: AuBenministerium des Bezirks Schwaben. In: Kaindl-Archiv. 
Zeitschrift flir den Kulturaustausch mit den Volkem Mittel- und Osteuropas. H. 1517 Neue Folge. Juli 
- September 1993, S. 121. 
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Im Jahre 1993 besuchte Dr. Simnacher erstmals die kiinftige Partnerregion 
und fuhrte sondierende Gesprăche. Dabei iiberreichte ihm der Biirgermeister der 
Stadt Suczawa die Ehrenmedaille der Stadt Suceava. In der Folgezeit zeigte sich, 
dass er nicht nur ein guter Pate fur die Landsmannschaft der Buchenlanddeutschen 
war und ein verlăsslicher Forderer des Bukowina-Instituts, sondem immer auch 
Kultur- und Sozialpolitiker aus tiefster Seele blieb. Subsidiarităt und Solidarităt, 
aber auch Kollegialităt und Autorităt waren Maximen seines politischen Denkens 
und Handelns 17

• So strebte er die Dreieckspartnerschaft „Schwaben - Czemowitz -
Suczawa" mit groBer Zielstrebigkeit an, die mit der Unterzeichnung der 
Partnerschaftsurkunden am 2. Mai 1997 im Goldenen Saal des Augsburger 
Rathauses verwirklicht wurde 18

• Im Jahre 2000 band er auch das Partner
departement Schwabens in Frankreich, die Mayenne, in die Zusammenarbeit ein 
und nannte das Biindnis „Vier Regionen fur Europa" 19

• 

Zum Zeitpunkt seines iiberraschenden Todes war die Lage in der 
ukrainischen Partnerregion alles andere als beruhigend. Schon wăre es, wenn die 
Ziele der Partnerschaftsurkunde durch die Entwicklung in der Ukraine 2014 nicht 
Schaden nehmen wiirden: „Wir haben gemeinsam beschlossen, die 
freundschaftlichen Beziehungen der Menschen aus dem Bezirk Schwaben, dem 
Gebiet Czemowitz und dem Bezirk Suczawa auf kulturellem, sozialem und 
wirtschaftlichen Gebiet zu fordem und zu vertiefen. [ ... ] Wir wollen gemeinsam 
unsere Krăfte einsetzen, um diesem Anliegen zum Erfolg zu verhelfen und 
beispielhaft fur den Entwicklungsprozess in Europa zu wirken"20

. Fiir seine 
vielfaltigen sozialen Anliegen griindete Dr. Georg Simnacher schlieBlich noch das 
„Hilfswerk Schwaben - Bukowina", das seit seinem Bestehen sehr segensreich im 
oben vereinbarten Sinne wirkte. Die Staatliche Jurij-Fedkowicz-Nationaluniversităt 
Czemowitz der Ukraine wiirdigte Georg Simnachers Engagement fur die 
Bukowina anlăsslich des 125-jăhrigen Bestehens der Universităt Czemowitz 2000 
durch die Verleihung der Ehrendoktorwiirde. Wenige Jahre spăter folgte die 
Universităt Suczawa in Rumanien dem ukrainischen Beispiel. Zudem wurde ihm 
als erstem Auslănder im Jahre 2006 die Ehrenbiirgerwiirde des Bezirkes Suczawa 
(Suceava) verliehen. 

Die Bukowina war fur Georg Simnacher das „Exemplum", das als Muster 
Herausgegriffene, aber die Menschen aus dem gesamten Osten Europas hatten es 
ihm angetan. So war er auch - ohne davon besonderes Aufheben zu machen - ein 
bedeutender Integrator oder Integrationspolitiker, dem die Sorgen und Note der 

17 Vergi. <lazu: Zoller, JosefOthmar, a. a. O., S. 52. 
18 Vergi. <lazu Themenheft „Ein Signal fiir die Zukunft. Dreieckspartnerschaft Schwaben -

Czemowitz - Suczawa einmalig în Europa". Kaindl-Archiv. Zeitschrift fiir den Kulturaustausch mit 
den Volkem Mittel- und Osteuropas. H. 30/22 Neue Folge. April - Juni 1997, 96 S. (dreisprachig dt., 
rum., ukr.). 

19 Vergi. <lazu: Bollinger, Birgit: IO Jahre Schwaben - Bukowina gefeiert. Georg Simnacher: 
„Vater" dieses grol3artigen Projekts. ln: Bayerische Staatszeitung, Nr. 31 vom 3.08.2007. 

20 Themenheft „Dreieckspartnerschaft", a. a. O., S. 5 (dt.), S. 37 (rum.), S. 69 (ukr.). 
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heimatvertriebenen schwăbischen Neubiirger, allen voran der Sudetendeutschen 
auBerordentlich am Herzen lagen. Seinem Verstăndnis ist es zu verdanken, dass es 
neben den sieben Bezirksheimatpflegern zu einer achten Heimatpflegerstelle fur 
den 4. Stamm Bayerns, die Sudetendeutschen, kam. Er hat die Kulturpflege der 
schwăbischen Neubiirger in hochstem MaBe unterstiitzt und legte groBten Wert 
darauf, dies auch den schwăbischen Altbiirgern zu prăsentieren. Ein Beispiel war der 
Schwabentag der 2000-Jahrfeier der Stadt Augsburg 1985, als 14 Kulturgruppen der 
Vertriebenen vom Egerland bis OstpreuBen zu den 5 OOO Mitwirkenden des 
historischen Festzuges gehorten und von den 200 OOO Zuschauern bejubelt 
wurden21

• Die Roscher Trachtengruppe der Buchenlanddeutschen mit ihren 
Gemiisekorben, welche sie auf dem Kopf balancierten, erntete besonders groBen 
Beifall. 

Georg Simnachers Liebe zu Schwaben und zur Bukowina sind seit dem 
28. April dieses Jahres zum Vermăchtnis geworden, das einzulosen als 
iiberzeitliche Aufgabe und Auftrag seinen Nachfolgern und Mitstreitern bleibt. 

Ortfried Kotzian 

21 Vergi. dazu: Kotzian, Ortfried: Europa ist Uberali - in Schwaben und im Sudetenland. 
Schriftenreihe „lmpulse". H. I, Augsburg 1986, S. 52--60. 
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geologica/ research in the crystalline-Mesosoic area of the North-Eastern Carpathians -
assumptions, concepts, models, in "Analele Bucovinei" (AB), VII, no. 2, 2000; Old spas in Bucovina, 
in the nineteenth and twentieth centuries, in AB, XII, no. 1, 2, 2005, XIII, no. I, 2006; Geology of the 
upper basin of the Putna river (Bistriţa Mountains), in AB, XIII, no. 2, 2006; XIV, no. I, 2, 2007; 
XV, no. 2, 2008; XVI, no. I, 2009. Participation at scientific conferences: "Alma Mater Sucevensis", 
the Days of "Ştefan cel Mare" University, Suceava, the 7th Edition, March 14, 2008, essay Glass 
factories of Bucovina - Furstenthal-Voievodeasa (1803-1889); The Intemational Scientific 
Conference "Identity and multiculturalism in historical Bucovina. Cultural convergences", 
"Bucovina" Institute, Rădăuţi, October 1-3, 2009, essay Hunting and hunting rights in Bucovina 
(1786-1900); The National Symposium "Bucovina - pages of history" Section, the lOth Edition, 
organised by "Bucovina" Museum Complex, Faculty of History and Geography of "Ştefan cel Mare" 
University, the Districtual Direction for Culture, Cults and National Cultural Patrimony of Suceava, 
November 27-29, 2008, essay Forestry laws in Bucovina (1776-1852); "Alma Mater Sucevensis", 
Suceava, the 11 th Edition, March 4, 2011, essay Mining in Bucovina - chronology. 

Mihai-Ştefan Ceauşu - (bom in 1952, in Rădăuţi, Suceava county), scientific researcher I of 
the "A. D. Xenopol" History Institute of the Romanian Academy in laşi, head of department, PhD 
Coordinator. Graduate of the Faculty of History and Philosophy of the "Al. I. Cuza" University of Iaşi 
(1975), PhD in history at the same institution (1996). Associate professor of the "Ştefan cel Mare" 
University of Suceava, ( 1993-1999), of the "Mihail Kogălniceanu" University of laşi (2002-2007) 
and ofthe "Al. I. Cuza" University oflaşi (since 2005). 

Research fields: modem history of Romania and of the Central and South-Eastem Europe, 
focusing on the ethno-cultural and historical space of Bukovina, on the problematic of the historical 
evolution of cities, minorities, national movements, parlamentarism and politica) elites in the 
eighteenth-twentieth centuries. He presented numerous papers on the subjects mentioned above at 
more than fifty intemational and national congresses and symposia. He also published a variety of 
studies in Romanian and foreign magazines (Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol», 
Transylvanian Review, etc.), as well as chapters in many collective volumes edited in the country and 
abroad, such as: Heiner Tirnrnerrnann (ed.), Die Entstehung der Nationalbewegung in Europa. 
1750-1849, Duncker&Humblot, Berlin 1993; Harald Heppner (ed.), Die Rumănen und Europa vom 
Mittelalter bis zur Gegenwart, Bohlau, Wien 1997; Helmut Rumpler, Peter Urbanitsch (ed.), Der 
Habsburgermonarchie. 1848-1918. Verfassung und Parlamentarismus, voi. Vll/2, Verlag der 
6sterreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2000; Wolfgang Schmale, Renate Zedinger, 
Jean Mondot (Hg.), Josephinismus - eine Bilanz !Echecs et reussites du Josephinisme, Verlag Dr. 
Dieter Winkler, Bochum, 2008; Harald Heppner, Peter Urbanitsch, Renate Zedinger (Eds.), Social in 
the Habsburg Monarchy - Les transformations de la sociere dans la monarchie des Habsbourg: 
l'epoque des Lumieres, Verlag Dr. Dieter Winkler, Bochum, 2011, etc. 

Representative works: Suceava - File de istorie. Documente privitoare la istoria oraşului. 
1388-1918, Bucureşti, 1989 (co-author); Să nu dărâmi, dacă nu ştii să construieşti. Contribuţii de 
morfologie urbană privitoare la istoria oraşului Suceava. 1388-1988, "Glasul Bucovinei" Publishing 
House, Iaşi, 1991 (co-author); Bucovina habsburgică de la anexare la Congresul de la Viena. 
Josefinism şi postiosefinism, printed by the "A. D. Xenopol" Academic Foundation, Iaşi 1998; 
Parlamentarism, partide şi elită politică în Bucovina Habsburgică 1848-1918, Junimea Publishing 
House, laşi, 2004 (book awarded with the "Dimitrie Onciul" - Prize of the Romanian Academy); 
Domeniul mănăstirilor din Bucovina în secolele XJV-XVJJJ. inventar de documente, Publishing 
House of the "Al. I. Cuza" University of laşi, 2007 (co-author); Un iluminist bucovinean: boierul 
Vasile Balş. 1756-1832, Junimea Publishing House, laşi, 2007; Dilemele convieţuirii în procesul 
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modernizării societăţii româneşti în spaţiul est-carpatic (secolele XIX-XX), (co-author), Junimea 
Publishing House, laşi, 2011, etc. 

Liviu Papuc - (horn in 1950, in Dorneşti, Suceava county) librarian at the Central University 
Library "Mihai Eminescu" of laşi (1984-1992), head of the same institution since 1992. Ph.O cum 
laude, thesis title: Leca Morariu. Viaţa şi opera. Studiu monografic, "Al. I. Cuza" University of laşi, 
2002. Member of the Writers Union since 1998. Collaborations with various magazines: "Convorbiri 
literare", "Biblioteca şi cercetarea" (Cluj-Napoca), "Memoria ethnologica" (Baia Mare), "Basarabia" 
(Republic of Moldavia, Chişinău) ş.a. - Editor of: Leca Morarius work Jurnal vâlcean (I944-I948), 
printed at TipoMoldova Publishing House, laşi, 2012, 516 p. (Edition, Notes and Foreword, together 
with Constantin Poenaru); Drumuri prin Basarabia românească, Notes, Foreword, Antology and 
Testimony by L. P„ printed at Princeps Multimedia, laşi, 2014, 262 p.). - Writer: Texte şi contratexte 
literare, printed at TipoMoldova, laşi, 2014, 494 p. - Translator (Francis Scott Fitzgerald, Visuri de 
iarnă şi alte povestiri, second edition, printed at Cartier, Chişinău, 2013, 228 p„ translation, preface 
and chronological tab). Recent literary awards: 2013 - Editor's Prize of the Bucovina's Cultural 
Foundation for the volume Emilian Sluşanschi, Articole, amintiri, mărturii. 

Aura Bridiţan - (horn in 1963, December 1 st, Suceava); graduate ofthe Faculty of Letters at 
the "Alexandru Ioan Cuza" University; museum curator at the "Simion Florea Marian" Memorial 
House (since 1990), head of Department of Memorial Funds and Documentation, Bukovina Museum 
(since 1993), Ph.O in history (2011, under the coordination of Prof. Dr. Ioan Opriş). Main research 
area: human science. Expert attested by the Ministry of Culture and Cults în the areas of: Museolo[.!;)l 
( 1997), Archaeological and historical documentary.funds, Roman ian prints of the I 9th century (2007) 
and Memoirs, documents, old books (2008); secretary of the editorial office of "Suceava. Anuarul 
Muzeului Bucovinei"; member of the "Simion Florea Marian" Cultural Society (since 1991 ), of the 
Society for Culture and Romanian Literature în Bukovina (since 1992); over I 00 published studies 
and articles, such as: Casa memorială "Simion Florea Marian" (2007); Poesii poporale din 
Bucovina. Balade române culese şi corese de S. FI. Marian (2007); Dragoş Vitencu, Cernăuţiul meu, 
princeps edition (2008); Nicolae Labiş, Puiul de cerb, three editions (2008, 2010, 2013); Simion 
Florea Marian, Botanica poporană română, voi. I-III, princeps edition (2008-2010); Dragoş 
Vitencu, Scrisori de la Dumnezeu, ediţie princeps (2011); Fondul memorial-documentar "Simion 
Florea Marian''. Istoric. Contribuţia la cultura română (2013); winner of the Romanian Academy 
Award Simion Florea Marian în domeniul etnografiei şi folclorului (2010) and of the Bukovina 
Cultural Foundation Awardfor heritage andfor scholarly edition (2013). 

Luzian Geier - was bom on October I, 1948 in Giarrnata (Banat). He began his studies at the 
German Popular School and then he followed the high-school classes at "Nikolaus Lenau" from 
Timişoara (he graduated in 1966). He studies at the University from Timişoara, he gives the license 
exam to become a gyrnnasium teacher in Biology and Agronomy. For a short period he works as a 
specialized teacher in the German section of the Primary School in Grabatz. Since February I, 1970, 
for more than 2 decades, he works in the editorial board ofthe "Neue Banater Zeitung", a newspaper 
from Timişoara, dealing with various columns. Between 1976 and 1981, he studies joumalism in 
Bucharest and he obtains his the Bachelor degree paper is specialized in the history of multilingual 
press from Banat between 1771 and 1981 (130 pages, Bucharest, 1981, unpublished). Since March 
1991 he works as a researcher of the Bukowina-lnstitute, attached to the University from Augsburg. 
He also îs the editor and chief-editor of the "Kaindl-Archiv" magazine of the Bukowina-lnstitute in 
Augsburg and since 1994 he is the chief-editor of the monthly publication of the Association of 
Bukovinean Germans. Luzian Geier is the author of many studies in history and history of culture, 
a Iso the author of many articles published in books and magazines. 

Doina Cernica - writer of books for children, translator and journalist, horn în Vama, school 
years spent in Câmpulung Moldovenesc, graduate of the Faculty of Philology of the Bucharest 
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University, currently living and writing in Suceava. Awarded with the Great Prize of the City of 
Terville/France for "the quality of writing and the talent of narration" and with the Golden Order of 
Joumalists - First Class. Co-translator of Claudio Moreschini's History of Patristic Philosophy 
(Polirom Publishing House, 2009), author of the volumes Maestrnl Ion Irimescu. Muntele la apus 
(2010), O casă a altei vremi (2013) and (together with Maria Toacă), "Dulce de Suceava. Amar de 
Cernăuţi" (2014). 

Rodica laţencu - scientific researcher III at the "Bucovina" Institute of the Romanian 
Academy. Doctor in the field of History since 2004. Domains of interest: Romanian history (interwar 
period), cultural history of Bucovina, the history of the communist regime in Romania. She took in 
charge (Scientific Secretary, Book editor, Name Index) 10 volumes dedicated to the history of 
Bucovina and I I numbers ofthe scientific journal ofthe "Bucovina" Institute - "Analele Bucovinei". 
She took part at the Grant CNCSIS no. I 290/2005, Romanians /rom outside the country in the 
context of Euro-Atlantic and European integration of Roman ia. The case of Roman ian communities in 
Ukraine (1945-2007), approved by M.E.C., no. I 298/2005; theme: Considerations on the evolution 
of cultural life of the Romanian community /rom Ukraine, 1990-2007. 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. li, 2002-2003; Anticommunist 
student organizations and movements (1945-1959). Case study: Bucovineans in the Roya/ist Youth 
Movement (I), in AB, XII, no. 2, 2005; XIII, no. I, 2006; The "wooden" language and the symbol of 
power (1945-1956). Case study, in AB, XIV, no. I, 2007; Considerations on the sociologica/ 
researchfrom Bucovina in the interwar period, in AB, XVII, no. 2, 2010; Bucovineni în Parlamentul 
României Mari. Adunarea Deputaţilor, sesiunea 1919-1920, in AB, XIX, no. I, 2012; Contribuţia 

academicianului Radu Grigorovici la cunoaşterea istoriei Bucovinei - un model de cercetare 
ştiinţifică interdisciplinară, in voi. Ştefan Purici, Dumitru Vitcu (coordonatori), Crezul istoriei. ln 
honorem prof univ. dr. Mihai lacobescu la 75 de ani, laşi, Editura Junimea, 2013, p. 699-707. 
Participation in 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. 

Ştefan Purici - is currently professor at the Department of History and Intemational 
Relations, in the Faculty of History and Geography of the "Stefan cel Mare" University of Suceava 
and Dean of Faculty. He obtained his PhD in 1995, with a thesis on Romanian national movement în 
Bukovina (1775-186 I). He teaches cotemporary history of the Romanians and history of European 
integration. He published 4 volumes and over 100 articles on Modem and Contemporany History. 

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



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



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


	COPERTA 1
	COPERTA 2
	Scan-120516-0001
	Scan-120516-0002_1L
	Scan-120516-0002_2R
	Scan-120516-0003_1L
	Scan-120516-0003_2R
	Scan-120516-0004_1L
	Scan-120516-0004_2R
	Scan-120516-0005_1L
	Scan-120516-0005_2R
	Scan-120516-0006_1L
	Scan-120516-0006_2R
	Scan-120516-0007_1L
	Scan-120516-0007_2R
	Scan-120516-0008_1L
	Scan-120516-0008_2R
	Scan-120516-0009_1L
	Scan-120516-0009_2R
	Scan-120516-0010_1L
	Scan-120516-0010_2R
	Scan-120516-0011_1L
	Scan-120516-0011_2R
	Scan-120516-0012_1L
	Scan-120516-0012_2R
	Scan-120516-0013_1L
	Scan-120516-0013_2R
	Scan-120516-0014_1L
	Scan-120516-0014_2R
	Scan-120516-0015_1L
	Scan-120516-0015_2R
	Scan-120516-0016_1L
	Scan-120516-0016_2R
	Scan-120516-0017_1L
	Scan-120516-0017_2R
	Scan-120516-0018_1L
	Scan-120516-0018_2R
	Scan-120516-0019_1L
	Scan-120516-0019_2R
	Scan-120516-0020_1L
	Scan-120516-0020_2R
	Scan-120516-0021_1L
	Scan-120516-0021_2R
	Scan-120516-0022_1L
	Scan-120516-0022_2R
	Scan-120516-0023_1L
	Scan-120516-0023_2R
	Scan-120516-0024_1L
	Scan-120516-0024_2R
	Scan-120516-0025_1L
	Scan-120516-0025_2R
	Scan-120516-0026_1L
	Scan-120516-0026_2R
	Scan-120516-0027_1L
	Scan-120516-0027_2R
	Scan-120516-0028_1L
	Scan-120516-0028_2R
	Scan-120516-0029_1L
	Scan-120516-0029_2R
	Scan-120516-0030_1L
	Scan-120516-0030_2R
	Scan-120516-0031_1L
	Scan-120516-0031_2R
	Scan-120516-0032_1L
	Scan-120516-0032_2R
	Scan-120516-0033_1L
	Scan-120516-0033_2R
	Scan-120516-0034_1L
	Scan-120516-0034_2R
	Scan-120516-0035_1L
	Scan-120516-0035_2R
	Scan-120516-0036_1L
	Scan-120516-0036_2R
	Scan-120516-0037_1L
	Scan-120516-0037_2R
	Scan-120516-0038_1L
	Scan-120516-0038_2R
	Scan-120516-0039_1L
	Scan-120516-0039_2R
	Scan-120516-0040_1L
	Scan-120516-0040_2R
	Scan-120516-0041_1L
	Scan-120516-0041_2R
	Scan-120516-0042_1L
	Scan-120516-0042_2R
	Scan-120516-0043_1L
	Scan-120516-0043_2R
	Scan-120516-0044_1L
	Scan-120516-0044_2R
	Scan-120516-0045_1L
	Scan-120516-0045_2R
	Scan-120516-0046_1L
	Scan-120516-0046_2R
	Scan-120516-0047_1L
	Scan-120516-0047_2R
	Scan-120516-0048_1L
	Scan-120516-0048_2R
	Scan-120516-0049_1L
	Scan-120516-0049_2R
	Scan-120516-0050_1L
	Scan-120516-0050_2R
	Scan-120516-0051_1L
	Scan-120516-0051_2R
	Scan-120516-0052_1L
	Scan-120516-0052_2R
	Scan-120516-0053_1L
	Scan-120516-0053_2R
	Scan-120516-0054_1L
	Scan-120516-0054_2R
	Scan-120516-0055_1L
	Scan-120516-0055_2R
	Scan-120516-0056_1L
	Scan-120516-0056_2R
	Scan-120516-0057_1L
	Scan-120516-0057_2R
	Scan-120516-0058_1L
	Scan-120516-0058_2R
	Scan-120516-0059_1L
	Scan-120516-0059_2R
	Scan-120516-0060_1L
	Scan-120516-0060_2R
	Scan-120516-0061_1L
	Scan-120516-0061_2R
	Scan-120516-0062_1L
	Scan-120516-0062_2R
	Scan-120516-0063_1L
	Scan-120516-0063_2R
	Scan-120516-0064_1L
	Scan-120516-0064_2R
	Scan-120516-0065_1L
	Scan-120516-0065_2R
	Scan-120516-0066_1L
	Scan-120516-0066_2R
	Scan-120516-0067_1L
	Scan-120516-0067_2R
	Scan-120516-0068_1L
	Scan-120516-0068_2R
	Scan-120516-0069_1L
	Scan-120516-0069_2R
	Scan-120516-0070_1L
	Scan-120516-0070_2R
	Scan-120516-0071_1L
	Scan-120516-0071_2R
	Scan-120516-0072_1L
	Scan-120516-0072_2R
	Scan-120516-0073_1L
	Scan-120516-0073_2R
	Scan-120516-0074_1L
	Scan-120516-0074_2R
	Scan-120516-0075_1L
	Scan-120516-0075_2R
	Scan-120516-0076_1L
	Scan-120516-0076_2R
	Scan-120516-0077_1L
	Scan-120516-0077_2R
	Scan-120516-0078_1L
	Scan-120516-0078_2R
	Scan-120516-0079_1L
	Scan-120516-0079_2R
	Scan-120516-0080_1L
	Scan-120516-0080_2R
	Scan-120516-0081_1L
	Scan-120516-0081_2R
	Scan-120516-0082_1L
	Scan-120516-0082_2R
	Scan-120516-0083_1L
	Scan-120516-0083_2R
	Scan-120516-0084_1L
	Scan-120516-0084_2R
	Scan-120516-0085_1L
	Scan-120516-0085_2R
	Scan-120516-0086_1L
	Scan-120516-0086_2R
	Scan-120516-0087_1L
	Scan-120516-0087_2R
	Scan-120516-0088_1L
	Scan-120516-0088_2R
	Scan-120516-0089_1L
	Scan-120516-0089_2R
	Scan-120516-0090_1L
	Scan-120516-0090_2R
	Scan-120516-0091_1L
	Scan-120516-0091_2R
	Scan-120516-0092_1L
	Scan-120516-0092_2R
	Scan-120516-0093_1L
	Scan-120516-0093_2R
	Scan-120516-0094_1L
	Scan-120516-0094_2R
	Scan-120516-0095_1L
	Scan-120516-0095_2R
	Scan-120516-0096_1L
	Scan-120516-0096_2R
	Scan-120516-0097_1L
	Scan-120516-0097_2R
	Scan-120516-0098_1L
	Scan-120516-0098_2R
	Scan-120516-0099_1L
	Scan-120516-0099_2R
	Scan-120516-0100_1L
	Scan-120516-0100_2R
	Scan-160516-0001_1L
	Scan-160516-0001_2R
	Scan-160516-0002_1L
	Scan-160516-0002_2R
	Scan-160516-0003_1L
	Scan-160516-0003_2R
	Scan-160516-0004_1L
	Scan-160516-0004_2R
	Scan-160516-0005_1L
	Scan-160516-0005_2R
	Scan-160516-0006_1L
	Scan-160516-0006_2R
	Scan-160516-0007_1L
	Scan-160516-0007_2R
	Scan-160516-0008_1L
	Scan-160516-0008_2R
	Scan-160516-0009_1L
	Scan-160516-0009_2R
	Scan-160516-0010_1L
	Scan-160516-0010_2R
	Scan-160516-0011_1L
	Scan-160516-0011_2R
	Scan-160516-0012_1L
	Scan-160516-0012_2R
	Scan-160516-0013_1L
	Scan-160516-0013_2R
	Scan-160516-0014_1L
	Scan-160516-0014_2R
	Scan-160516-0015_1L
	Scan-160516-0015_2R
	Scan-160516-0016_1L
	Scan-160516-0016_2R
	Scan-160516-0017_1L
	Scan-160516-0017_2R
	Scan-160516-0018_1L
	Scan-160516-0018_2R
	Scan-180516-0001_1L
	Scan-180516-0001_2R
	Scan-180516-0002_1L
	Scan-180516-0002_2R
	Scan-180516-0003_1L
	Scan-180516-0003_2R
	Scan-180516-0004_1L
	Scan-180516-0004_2R
	Scan-180516-0005_1L
	Scan-180516-0005_2R
	Scan-180516-0006_1L
	Scan-180516-0006_2R
	Scan-180516-0007_1L
	Scan-180516-0007_2R
	Scan-180516-0008_1L
	Scan-180516-0008_2R
	Scan-180516-0009_1L
	Scan-180516-0009_2R
	Scan-180516-0010_1L
	Scan-180516-0010_2R
	Scan-180516-0011_1L
	Scan-180516-0011_2R
	Scan-180516-0012_1L
	Scan-180516-0012_2R
	Scan-180516-0013_1L
	Scan-180516-0013_2R
	Scan-180516-0014_1L
	Scan-180516-0014_2R
	Scan-180516-0015_1L
	Scan-180516-0015_2R
	Scan-180516-0016_1L
	Scan-180516-0016_2R
	Scan-180516-0017_1L
	Scan-180516-0017_2R
	Scan-180516-0018_1L
	Scan-180516-0018_2R
	Scan-180516-0019_1L
	Scan-180516-0019_2R
	Scan-180516-0020_1L
	Scan-180516-0020_2R
	Scan-180516-0021_1L
	Scan-180516-0021_2R
	Scan-180516-0022_1L
	Scan-180516-0022_2R
	Scan-180516-0023_1L
	Scan-180516-0023_2R
	Scan-180516-0024_1L
	Scan-180516-0024_2R
	Scan-180516-0025_1L
	Scan-180516-0025_2R
	Scan-180516-0026_1L
	Scan-180516-0026_2R
	Scan-180516-0027_1L
	Scan-180516-0027_2R
	Scan-180516-0028_1L
	Scan-180516-0028_2R
	Scan-180516-0029_1L
	Scan-180516-0029_2R
	Scan-180516-0030_1L
	Scan-180516-0030_2R
	Scan-180516-0031_1L
	Scan-180516-0031_2R
	Scan-180516-0032_1L
	Scan-180516-0032_2R
	Scan-180516-0033_1L
	Scan-180516-0033_2R
	Scan-180516-0034_1L
	Scan-180516-0034_2R
	Scan-180516-0035_1L
	Scan-180516-0035_2R
	Scan-180516-0036_1L
	Scan-180516-0036_2R
	Scan-180516-0037_1L
	Scan-180516-0037_2R
	Scan-180516-0038_1L
	Scan-180516-0038_2R
	Scan-180516-0039_1L
	Scan-180516-0039_2R
	Scan-180516-0040_1L
	Scan-180516-0040_2R
	Scan-180516-0041_1L
	Scan-180516-0041_2R
	Scan-180516-0042
	COPERTA 3
	COPERTA 4



