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Editorial

Comunități confesionale  
și politici eclesiastice

Ștefan HOSTIUC

Educația creștină prin biserică și educația 
laică prin școală, ambele în limba mater-

nă, sunt principalii piloni de rezistență ai orică-
rei comunității istorice trăitoare în afara țării de 
origine. Aceștia șubrezindu-se, întreg edificiul 
spiritual și cultural al comunității este pus în pe-
ricol de prăbușire.

În Ucraina, pe lângă războiul cu armele, care 
aduce atâta flacără și jale în țară, mai există și o 
luptă mocnită la nivel confesional, care aduce ură 
și vrajbă între oameni și comunități. Dacă între 
confesiunile mai mici, neoprotestante, sau între or-
todoxie și catolicism nu se observă tensiuni, în sâ-
nul bisericii ortodoxe astfel de tensiuni există încă 
din primii ani de suveranitate ai statului ucrainean. 

Biserica este una dintre cele mai conservatoa-
re instituții. Restructurarea ei pe alte principii de 
funcționare decât cele încetățenite pe parcursul 
secolelor nu se face dintr-odată, iar schimbarea 
forțată a regulilor, în religii, se lasă cu urmări gra-
ve. Istoria ne oferă atâtea exemple de acest fel.

În Ucraina, în prezent, se află în conflict moc-
nit trei structuri ecleziastice ortodoxe: Biserica 
Ortodoxă Ucraineană, condusă de Mitropolitul 
Onufrie, până la sinodul din 27 mai 2022 afla-
tă canonic sub tutela patriarhiei de la Moscova; 
Biserica Autocefală a Ucrainei, în frunte cu Mi-
tropolitul Epifanie, recent înființată și recunos-
cută de Patriarhia ecumenică, dar nerecunoscută 
(încă) de marea majoritate a celorlalte patriarhii, 
și patriarhia schismatică a Kievului, înființată de 
Patriarhul Filaret, nerecunoscută de nicio patri-
arhie ortodoxă canonică. 

Românii au rămas, cu toții, sub oblăduirea 
Mitropolitului Onufrie. Prin înființarea mitro-
poliei autocefale ucrainene, sub oblăduirea tâ-
nărului mitropolit Epifanie, fostul președinte 
ucrainean Poroșenko a sperat la o aderare ma-
sivă a parohiilor, inclusiv a celor românești, la 
această structură. Dar, cu excepția câtorva paro-
hii ortodoxe din Galiția și Volînia, și de puține al-

tele din regiunile centrale și răsăritene, enoriașii 
ortodocși nu s-au grăbit să părăsească biserica 
veche. Odată cu înființarea mitropoliei autocefa-
le și investirea Episcopului Epifanie pe scaunul 
mitropolitan, patriarhia schismaticului Filaret a 
fost desființată. Dar, în scurt timp, patriarhul Fi-
laret, considerându-se înșelat de succesorul (și 
discipolul) său, a reînființat-o.

În Bucovina nordică, niciunul din cele patru 
protopopiate cu parohii românești nu a aderat la 
noua structură ecleziastică. Și în regiunea Ode-
sa, cele 21 de parohii românești au rămas sub 
oblăduirea Mitropolitului Onufrie. În Transcar-
patia, la fel, până de curând. Din informațiile 
noastre, cele șase parohii românești din nordul 
Maramureșului, au ieșit din Biserica Ortodoxă 
Ucraineană, dar nu au aderat la autocefali, ci ca-
ută altă soluție de aderare. 

Cauza principală a totalei respingeri, din par-
tea românilor, a noii biserici autocefale ucrainene 
o constituie strategiile acesteia privind ucrainiza-
rea treptată (declarată de întâistătătorul ei într-un 
interviu acordat televiziunii BBC), prin înlocui-
rea masivă a limbii române cu limba ucraineană 
în oficierea liturghiei și a celorlalte servicii divine 
în parohiile românilor. Pentru a capta bunăvoința 
Bisericii Ortodoxe Române, întâistătătorul Bise-
ricii Ortodoxe (autocefale) a Ucrainei, a decla-
rat în același interviu din 19 iunie 1919 acordat 
postului BBC că biserica sa a înființat un vicariat 
român, asemenea celui ucrainean din România. 
Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” 
din Cernăuți a trimis către mitropolitul Epifanie 
trei adrese cu rugămintea să i se comunice concret 
la ce dată și prin ce hotărâre a Sinodului eparhial 
a fost înființat acel vicariat, dar toate trei scrisori 
au rămas fără răspuns. Și e clar de ce. Cum pu-
tea Epifanie să înființeze un vicariat român fără 
să aibă măcar o parohie de români sub oblăduirea 
sa. Deci mitropolitul a mințit. Pot românii să mai 
aibă încredere în spusele lui?
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Ortodoxia românească din Ucraina 
prinsă între Kiev și Moscova

Marin GHERMAN

Românii din Ucraina sunt o comunitate 
istorică, autohtonă, reprezentând gru-

puri etnolingvistice care locuiesc compact în 
regiunile Cernăuți (nordul Bucovinei, Ținutul 
Herța, nordul Basarabiei), Transcarpatia 
(Maramureșul din dreapta Tisei) și Odesa (su-
dul Basarabiei). Anexarea acestor teritorii de 
către URSS și rămânerea lor în componența 
Imperiului Sovietic după cel de al Doilea Răz-
boi Mondial a reprezentat o adevărată tragedie 
pentru ortodoxia românească. Regimul comu-
nist a fost unul anti-bisericesc, a persecutat 
preoți și enoriași, a încercat prin toate metodele 
posibile să minimizeze încrederea populației în 
biserică, familie, școală, înlocuind legăturile 
sociale tradiționale cu cele verticale pe axa stat 
(partid) – cetățean. 

Mutarea impusă a reședinței Mitropolitane 
de la Cernăuți la Suceava, în rezultatul dramei 
naţionale din vara anului 1940, a cauzat ieşirea 
de sub ascultarea Mitropoliei Bucovinei a mai 
mult de jumătate din teritoriul pe care aceasta 
o păstorise. Preoţii, în marea lor majoritate, şi-
au părăsit parohiile şi s-au refugiat în România. 
Numărul preoţilor refugiaţi s-a ridicat, după 
unele surse oficiale, la 1061. 

În paralel cu desfăşurarea accelerată a proce-
sului de sovietizare şi comunizare, în teritoriul 
ocupat a avut loc o acerbă prigoană antireligioa-
să. Ca să scape de teroarea comunistă, 29 preoţi 
s-au refugiat în toamna anului 1940 în Germania 
prin Comisia Germană de Repatriere. Din lipsă 
de preoţi, multe biserici nu-şi mai deschideau 
uşile în faţa credincioşilor. La rugămintea creş-
tinilor rămaşi fără păstori duhovniceşti, un preot 
rămas în teritoriul ocupat se vedea nevoit să ofi-
cieze, cu rândul, serviciile divine în mai multe 
localități2. 

La 12 septembrie 1943, cu permisiunea li-
derului sovietic Iosif Stalin, își reia activitatea 
Patriarhia Moscovei și a Întregii Rusii3, care a 
rugat imediat enoriașii să susțină „actul eroic de 
rezistență în fața invadatorilor naziști”. Toate 
lăcașele de cult care aparțineau canonic Bisericii 
Ortodoxe Române, dar care au nimerit teritorial 
în componența unui alt stat, au fost subordonate 
Patriarhiei de la Moscova.

Dezghețul gorbaciovist din URSS a repre-
zentat o gură de aer proaspăt pentru libertatea 
confesională, iar proclamarea de către Ucrai-
na a independenței statale a însemnat păstra-
rea subordonării canonice a tuturor bisericilor 
românești Mitropoliei Kievului și a Întregii 
Ucraine, care și-a păstrat legătura cu Patriarhia 
de la Moscova.

Ortodoxia românească  
și autocefalia bisericii ucrainene

După ce Ucraina și-a proclamat suverani-
tatea și apoi independența au existat o serie de 
încercări ale Bisericii Ortodoxe Ucrainene de a 
se separa de Moscova sau de a obține mai mul-
tă independență. Prima încercare a avut loc din 
inițiativa Mitropoliei de la Kiev care i-a solicitat 
în mod oficial Patriarhului Alexei al Moscovei și 
Întregii Rusii un Tomos de autocefalie, obținând, 
în schimb,  la 27 octombrie 1990 statutul de „bi-
serică cu drepturi de autonomie extinsă”.

Mitropolitul Kievului și al Întregii Ucraine 
Filaret și-a dorit atunci să apară o Patriarhie 
separată a Ucrainei, după ce în ultimii ani ai 
existenței URSS se opunea unor astfel de pro-
puneri din partea preoților ucraineni. Provo-
când nemulțumirea Moscovei, el a fost înlocuit 
la Sinodul Arhieresc din 1992 cu Vladimir Sa-
bodan.

Politici eclesiastice
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Mitropolitul Filaret nu a recunoscut decizia 
Sinodului Bisericii Ortodoxe și a anunțat despre 
apariția Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Ucrainene. 
Această biserică nerecunoscută pe parcursul mai 
multor decenii de comunitatea ortodoxă mondială 
s-a bazat pe viziuni etnocentrice, fiind strâns lega-
tă de curentele politice și naționaliste ucrainene.

Mitropolitul Filaret, care s-a autoproclamat 
patriarh, a fost anatemizat de Biserica Ortodoxă 
Rusă în 1997. Adepții săi și-au propus să atra-
gă în noua structura bisericească cât mai mulți 
enoriași, încercând să convingă și comunitatea 
românească din Ucraina că ar trebui să renunțe 
la legăturile spirituale pe care le-a moștenit din  
perioada sovietică cu Patriarhia de la Moscova.

Românii din regiunile Cernăuți, Transcar-
patia și Odesa, obișnuiți să se roage în biserici 
în limba lor maternă, au întrebat în anii ‚90  ai 
secolului trecut de reprezentanții noii structuri 
bisericești dacă le vor permite să-și păstreze lim-
ba română în lăcașele de cult. Răspunsul a fost 
negativ, or, noua biserică independentă susținea 
că în Ucraina trebuie să existe o singură limbă și 
un singur popor. Atitudinile naționaliste au fost 
respingătoare pentru comunitatea românească, 
care prin preoții săi s-au opus trecerii în subor-
dinarea autoproclamatei patriarhii. Printre româ-
nii de vază, care au lăsat urme adânci în istoria 
ținutului bucovinean se afla și regretatul părinte 
Mihai Ivasiuc, preot martir, vrednic de amintire 

și de pomenire, care coordona în nordul Buco-
vinei asociația „Mitropolitul Silvestru Morariu 
Andrievici”4. 

O serie de ciocniri cu adepții noii structuri 
bisericești mai mult sau mai puțin reflectate în 
presă și poziția de respingere a autocefaliei din 
partea preoților, dar și a liderilor vieții culturale 
românești, au determinat ruperea oricăror legă-
turi cu curentul autocefal din Ucraina.

Ortodoxia românească între  
„lumea rusă” și „limba ucraineană”

Anexarea Crimeii de către Rusia și conflictul 
armat din Donbas au fost doi factori importanți 
de instabilitate geopolitică în regiune, determi-
nând Kievul să elaboreze noi concepții de se-
curitate și de supraviețuire/rezistență politică. 
Au fost scrise mai multe monografii care argu-
mentau ideea națională ucraineană, deseori (re)
inventând scopul strategic al Ucrainei ca stat, 
or, până atunci, respectivul subiect nu se afla pe 
agenda publică, fiind blocat de regimul pro-rus. 
Gândirea politică ucraineană a pornit de la ima-
ginea inamicului, iar întregi modele geopolitice 
mai reușite și mai puțin reușite aveau ca scop 
în primul rând combaterea „agresorului rus” în 
contextul războiului nedeclarat din Ucraina și 
a războiului hibrid, numit de jurnalistul Marian 
Voicu de la TVR – „Războiul de după războiul 
rece” (nume de documentar realizat în 2017)5.

Pornind de la ideea de inamici, și nu de la 
prieteni, în 2014, un grup de politologi și isto-
rici ucraineni în frunte cu Volodimir Iablonski 
și Serhii Zdioriuk6 au publicat la comanda In-
stitutului Național de Studii Strategice, finanțat 
de Kiev, monografia colectivă Ucraina și 
proiectul lumii ruse [1], în care sunt făcute 
mai multe recomandări Președintelui și Parla-
mentului Ucrainei. Potrivit experților, pentru 
a contracara influența Federației Ruse asupra 
Ucrainei trebuie redusă dependența societății 
ucrainene de limba rusă. Un capitol aparte al 
monografiei finanțate de Guvernul de la Kiev 
este consacrat școlilor cu predare în limba rusă 
din Ucraina ca un element al promovării limbii 
ruse, care este văzută drept o primejdie pentru 
statul ucrainean.  

Ce este „lumea rusă” („ruskii mir”)? La 3 
noiembrie 2009, în timpul celei de a III-a Adu-
nări a Lumii Ruse, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Ruse Chiril a declarat că „lumea rusă” ca pro-

Politici eclesiastice

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ucrainene,  
mitropolitul Onufrie
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iect include trei elemente: religia ortodoxă, lim-
ba rusă și memoria istorică comună. Patriarhul 
Chiril a precizat că la acest proiect trebuie să 
participe neapărat Rusia, Ucraina și Belarus7. De 
menționat că toate trei elemente ale concepției 
„lumea rusă” au ca scop să controleze spațiul 
geografic / geopolitic din Rusia și din proximi-
tatea Rusiei. Religia, din păcate, a fost inclusă în 
gama instrumentelor de luptă geopolitică.

În timpul unei vizite la Chișinău, Patriarhu-
lui Chiril a spus că Republica Moldova tot face 
parte din „lumea rusă”, pentru că acest concept 
este atribuit unor spaţii populate de persoane de 
credinţă ortodoxă ce-şi manifestă loialitatea faţă 
de limba şi cultura rusă. Din această perspectivă, 
Patriarhul Chiril consideră Republica Moldova, 
alături de Ucraina, parte a „lumii ruse”. În acest 
sens, în 2007, Preşedintele Rusiei, Vladimir Pu-
tin, afirma că „lumea rusă poate şi trebuie să-i 
unească pe toţi cei cărora le este drag cuvântul 
rus, cultura rusă, oriunde ar locui ei, în Rusia sau 
în afara hotarelor acesteia”8.

După anexarea Crimeii de către Rusia, re-
comandările experților Institutului Național de 
Studii Strategice de la Kiev pentru organele pu-
terii de stat din Ucraina au fost următoarele:

1) Ucraina trebuie să reglementeze propriul 
spațiu informațional prin introducerea unor cote 
lingvistice în audiovizual și reducerea spațiului 
de emisie în rusă (ceea ce a și fost realizat în 
vara anului 2017, afectând și interesele presei de 
limba română);

2) Kievul trebuie să asigure școlarizarea 
majorității elevilor din Ucraina în limba de stat, 
și nu în limba rusă (ceea ce este prevăzut în noua 
Lege a Educației, adoptată în septembrie 2017);

3) Experții ucraineni consideră ca fiind ne-
cesară inventarea unei ideologii naționale pro-
prii, care să fie o alternativă concepției de „lume 
rusă”9.

În monografie sunt examinate mai multe va-
riante ale acestei ideologii naționale și este alea-
să, după o serie de analize, concepția de „lume 
ucraineană”, care a fost lansată inițial de Svia-
toslav Șevciuc, Întâistătătorul Bisericii Greco-
Catolice Ucrainene. Această concepție prevede 
consolidarea societății ucrainene prin întărirea 
pozițiilor limbii ucrainene și a „demnității ucrai-
nene” în lume . Cu alte cuvinte, Kievul propune 
schimbarea „lumii ruse” cu o „lume ucraineană”, 
schimbarea unui proiect susținut de Biserica Or-

todoxă Rusă pe un proiect susținut de Biserica 
Greco-Catolică Ucraineană. 

O confirmare a alegerii acestei concepții a 
„lumii ucrainene” de către conducătorii de la 
Kiev au fost declarațiile și acțiunile politicieni-
lor. Noțiunea de „lume ucraineană” era tot mai 
des repetată  în discursurile liderilor politici de 
la Kiev în anii 2017-2019. În adresarea sa către 
Parlament, fostul Președinte Petro Poroșenko a 
spus că Ucraina a refuzat la ideea de „lume rusă” 
și alege o lume nouă – „lumea ucraineană”. „Nu 
vom mai permite o expansiune a ideologiei im-
periale sovietico-ruse asupra spațiului ucrainean. 
Aici nu e lumea rusă, aici e lumea ucraineană”, a 
declarat Petro Poroșenko10.

Mai mult decât atât, la aniversarea a 1030 de 
ani de la creștinarea Rusiei Kievene, la 28 iulie 
2018 președintele Ucrainei a declarat că Împă-
ratul Vladimir cel Mare și Sfânt, care a creștinat 
Rusia, a fost de fapt ucrainean, iar „rușii l-au fu-
rat”. În altă ordine de idei, autorii de manuale de 
istorie și traducătorii acestor manuale în limbile 
minorităților naționale au primit indicații de la 
Ministerul Educației de la Kiev să nu mai utili-
zeze numele de Rusia Kieveană în cărți, înlocu-
indu-l peste tot cu Statul Kievean. 

În monografia lui Volodimir Iablonski și Ser-
hii Zdioriuk găsim și recomandări referitoare la 
biserica ortodoxă rusă (Patriarhia Moscovei, vă-
zută atunci ca o primejdie în Ucraina). Experții 
recomandă decidenților politici de la Kiev să 
contracareze influența Patriarhiei Moscovei 
asupra Ucrainei, precizând că este necesară 
constituirea unei biserici ucrainene autonome, 
autocefale, a unei biserici independente, în care 
biserica să fie a ucrainenilor și să nu mai promo-
veze mesaje politice de propagandă ale Kremli-
nului.

Peste patru ani după publicarea acestei mo-
nografii (în aprilie 2018) preşedintele Ucrainei, 
Petro Poroşenko, a propus în faţa parlamentu-
lui de la Kiev crearea unei Biserici ortodoxe 
ucrainene independente de Patriarhia Moscovei, 
decizie pe care o consideră de importanţă „geo-
politică”. „Această decizie merge mult dincolo 
de mediul ecleziastic. Este vorba despre inde-
pendenţa noastră definitivă faţă de Moscova. 
Aici nu vorbim doar de religie, ci de geopoliti-
că”, a explicat Poroşenko, adăugând că Mosco-
va „vede în Biserica Ortodoxă Rusă unul dintre 
principalele sale instrumente de influenţă în 
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Ucraina”. Kievul a sperat atunci că Patriarhul de 
Constantinopol va emite un Tomos care să-i per-
mită crearea propriei sale biserici, care din anul 
1686 este subordonată canonic Patriarhiei Mos-
covei. În plus, după cum a subliniat însuşi fostul 
preşedinte ucrainean, iniţiativa sa are nevoie de 
susţinerea celorlalte Biserici ce formează comu-
nitatea ortodoxă, care include ţări precum Ro-
mânia, Bulgaria, Serbia, Grecia, Georgia ș.a.

Tomosul Bisericii Ortodoxe Ucrainene

În pofida faptului că Biserica Ortodoxă 
Ucraineană a Patriarhiei de la Moscova deve-
nea din ce în ce mai criticată în spațiul public 
din Ucraina, dar și în statele membre ale UE, 
în special după anexarea peninsulei Crimeea și 
lansarea operațiunilor militare din Donbas în 
2014, bisericile din localitățile românești din 
Ucraina continuau să rămâne fidele Mitropoli-
ei Kievului și a Întregii Ucraine. Enoriașii s-au 
obișnuit cu ideea că dreptul lor de a se ruga în 
limba maternă în biserici este respectat și știau 
de respingerea acestui model fericit de către 
reprezentanții curentului autocefal. Mai mult, în 
urma unor campanii de informare și explicare, 
desfășurată de Mitropolia Kievului și a Întregii 
Ucraine, enoriașii români au fost convinși de 
faptul că Patriarhia Kievului este una necanoni-
că și că Patriarhul Filaret este un lider bisericesc 
autoproclamat.

Dacă în anii ‚90 ai secolului trecut pentru 
români conta mai mult argumentul lingvistic, 
atunci în ultimii ani pentru enoriași are o ai 
mare importanță canonicitatea. În același timp, 
după 80 de ani de la ruperea legăturilor firești 
cu Biserica Ortodoxă Română nu s-a mai păs-
trat în memoria colectivă prea multe amintiri 
despre istoria ortodoxiei românești de până la 
subordonarea tuturor bisericilor Patriarhiei de 
la Moscova. 

În 2019, Biserica Ortodoxă Ucraineană Auto-
cefală, continuatoarea nerecunoscutei Patriarhii 
de la Kiev, obține Tomosul dorit de la Patriar-
hul Bartolomeu de la Constantinopol, eveni-
ment prezentat ca o victorie politică de către 
fostul președinte al Ucrainei Petro Poroșenko. 
În același timp, Mitropolia Kievului și a Întregii 
Ucraine, subordonată canonic Patriarhiei de la 
Moscova, nu a recunoscut decizia Patriarhului 
Bartolomeu, iar Biserica Ortodoxă Rusă a rupt 
relațiile cu Patriarhia Constantinopolului.

 Presa ucraineană a scris despre acel eveni-
ment ca despre o ruptură civilizațională de „lu-
mea rusă” și construirea unei lumi noi, a „lumii 
ucrainene”. Conceptul de „lume ucraineană” 
continuă tradițiile naționale ale nerecunoscutei 
Patriarhii de la Kiev, bazându-se pe concepția de 
biserică a tuturor ucrainenilor. Ținând cont de 
politizarea excesivă a acestui subiect în preajma 
alegerilor prezidențiale din aprilie 2019 –  când 
nou alesul Mitropolit Epifanie, recunoscut de 
Patriarhul Bartolomeu de la Constantinopol, 
umbla cu Petro Poroșenko prin localități și par-
ticipa la agitație electorală – comunitatea româ-
nească a decis și de această dată să rămână sub 
aripa Mitropoliei Kievului și Întregii Ucraine, 
subordonată canonic Patriarhiei de la Moscova.

Logica etnicilor români a fost simplă: „De ce 
să schimbăm un lucru care funcționează”. Ro-
mânii au decis să nu-și transfere bisericile în sub-
ordinea Mitropoliei recunoscute de Patriarhul de 
la Constantinopol, luând în calcul funcționarea 
lor fără probleme pe parcursul ultimilor 30 de 
ani. De asemenea, s-a păstrat o oarecare neîn-
credere în noul model bisericesc propus de Kiev.

Limba română în biserici

Fiind întrebat de mai multe ori la diverse 
emisiuni de radio și televiziune care este poziția 
Mitropoliei Kievului și a Ucrainei subordonate 
canonic Patriarhiei de la Constantinopol față 
de posibilitatea oficierii serviciului divin în alte 
limbi decât în ucraineană, Mitropolitul Epifanie 
așa și nu a formulat un răspuns clar. De cele mai 
multe ori  liderul Bisericii Ortodoxe Ucrainene  
Autocefale a subliniat că în Ucraina toți trebuie 
să se roage în limba maternă, dar se referea doar 
la cei ce sunt etnici ucraineni.

În Ucraina s-a produs o confuzie terminologi-
că gravă în ultimii 10 ani – mulți jurnaliști, poli-
ticieni sau fețe bisericești consideră că noțiunile 
de „limbă maternă” și „limbă ucraineană” sunt 
sinonime. La 22 februarie 2022, în preajma răz-
boiului ruso-ucrainean, Mitropolitul Epifanie a 
spus că toți în Ucraina trebuie să se roage în lim-
ba maternă11, apoi a argumentat de ce în biserici 
trebuie să fie pe primul loc ucraineana, demon-
strând, de fapt, că e dominat și el de confuzia 
terminologică amintită mai sus. 

Într-un alt interviu Mitropolitul Epifanie a 
criticat ideologia „lumii ruse” care ucide civi-
lii din Ucraina, dar a spus că nu este împotri-
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va oficierii serviciului divin în slavona veche 
în unele biserici. Această reticență în a explica 
clar dacă Mitropolia Kievului și a Ucrainei este 
pentru sau împotriva unor limbi ale minorităților 
naționale în biserici este un argument important 
pentru românii care nu vor să schimbe ceva ce 
funcționează de decenii pe ceva ce ar reprezenta 
riscuri identitare pentru ei. 

Războiul ruso-ucrainean

Conflictul militar declanșat la 24 februarie 
2022 de Rusia împotriva Ucrainei a adâncit și 
mai mult clivajele din societatea ucraineană. Din 
primele zile ale invaziei ruse Mitropolitul Onu-
frie al Bisericii Ortodoxe Ucrainene a cerut pa-
triarhului de la Moscova Chiril să-l influențeze 
pe președintele Vladimir Putin pentru a opri răz-
boiul.

În aprilie 2022 Mitropolitul Bisericii Ortodo-
xe Ucrainene (Autocefale), Epifanie, l-a criticat 
pe liderul bisericii ruse pentru susținerea acor-
dată războiului dus de Rusia contra Ucrainei. El 
a scris pe Facebook că fiecare trebuie să facă o 
alegere la un moment dat: „Ești cu Dumnezeu 
sau cu diavolul? Chiril Gundiaev a făcut alege-
rea în folosul faptelor antihristului. Îi chem pe 
toți cei care îl consideră și acum un păstor al su-
fletelor să deschidă ochii și să vadă roadele otră-
vitoare ale învățăturilor lui, îndepărtați-vă de 
fărădelegi, nu fiți complice”. Mitropolitul Bise-
ricii Ortodoxe Ucrainene, Epifanie, a comparat 
ideologia „lumii ruse” cu ideologia nazismului, 
pentru că justifică violența, uciderea aproapelui, 
războiul și genocidul. Din aceste considerente, 
ideologia „lumii ruse” trebuie să fie condamnată 
ca și nazismul. „Capul Patriarhiei de la Moscova 
Chiril Gundiaev și susținătorii săi sunt coautori 
ai acestei ideologii criminale”12, a spus mitro-
politul Epifanie, care a adus critici dure poziției 
de susținere de către Patriarhul rus a războiului 
declanșat împotriva Ucrainei.

Sub presiunea enormă a societății ucrainene, 
a mediului politic și  a unor inițiative legislati-
ve, Biserica Ortodoxă Ucraineană, subordona-
tă Patriarhiei de la Moscova, a declarat că s-a 
rupt definitiv de Biserica Ortodoxă Rusă. Ea și-a 
declarat independența deplină față de Moscova 
la 28 mai 2022. Sinodul a adoptat completări și 
modificări la Statutul privind autoguvernarea Bi-
sericii Ortodoxe Ucrainene, care scot în evidență 
independența și autonomia ei deplină13. Decizia 

de a rupe relațiile cu Moscova complică și mai 
mult ecuația din lumea ortodoxiei.

Bisericile românești din Ucraina rămân în 
continuare subordonate Mitropolitului Onufrie 
al Kievului și Întregii Ucraine, iar decizia de a-și 
declara independența de Moscova – destul de 
atipică canonic, dar și juridic – a fost întâmpina-
tă sărbătorește de românii din regiunile Cernăuți, 
Transcarpatia și Odesa. 

În martie 2022 bisericile românești din re-
giunea Transcarpatia au anunțat că se rup de 
Patriarhia Moscovei14. Parohiile care se află pe 
teritoriul comunei Slatina – cea mai mare co-
mună românească din Ucraina, din regiunea 
Transcarpatia (Maramureșul din dreapta Tisei) 
au condamnat decizia Patriarhul Chiril de la 
Moscova de a binecuvânta războiul din Ucraina. 
Rămâne incert faptul care va fi jurisdicția urmă-
toare a acestor parohii după finalizarea tuturor 
procedurilor legale.

Concluzii

Ortodoxia românească din Ucraina este prin-
să între Kiev și Moscova, adaptându-se la pro-
cesele ce au zguduit societatea în ultimii 30 de 
ani. Legătura cu Patriarhia Moscovei a acestor 
biserici nu este determinată ideologic sau geo-
politic, ci se explică prin dorința românilor de 
a se ruga în limba maternă în biserici, dar și de 
conexiunile exemplare cu duhovnicii lor. Sunt 
false acuzațiile din presa ucraineană sau uneori 
română, potrivit cărora românii din Ucraina sunt 
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pro-ruși sau pro-Kremlin pentru că nu acceptă 
proiectul bisericesc al Mitropolitului Epifanie.

Dacă numărul școlilor cu predare în limba 
română din Ucraina descrește de la un an la 
altul, numărul bisericilor – nu. Nicio biserică 
românească nu a fost închisă. Dacă în 100 de 
localități românești din Ucraina funcționează 
biserici, unde oamenii se adună și se roagă 
în limba lor maternă, doar în 50 din acestea 
mai funcționează școli românești. Biserica 
este ultima barieră în calea deznaționalizării 
comunității românești. 

Trebuie să recunoaștem faptul că enoriașii 
români beneficiază în aceste biserici de o mare 
libertate lingvistică, dar nu și de o educație în 
spirit național românesc. Nu mai funcționează, 
de fapt, nicio asociație a preoților români din 
Ucraina. Dacă Moscova încearcă să mențină 
românii în „lumea rusă” a ortodoxiei, iar 
Kievul – în „lumea ucraineană”, în absența 
instituțională a Bisericii Ortodoxe Române la 
Cernăuți, Slatina sau Ismail nimeni nu se mai 
ocupă de „lumea românească”. Din păcate, vii-
torii ani vor fi pentru ortodoxia românească din 
Ucraina, prinsă între Kiev și Moscova ca într-
o menghină geopolitică, o perioadă de bătălii 
pentru supraviețuire. 
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Interviu

Î.P.S. MELETIE: „Rugăciunea rostită în limba 
maternă ajunge mai ușor la ceruri, iar profunzi-
mea mesajului transmis prin ea corespunde trăi-
rilor celor mai adânci ale creștinului. De aceea, în 
bisericile din satele de români e normal ca slujbele 
să fie oficiate în limba română”

Reporter: Înalt Preasfințite Părinte Meletie, 
în prezent, în Ucraina, există tocmai trei biserici 
ortodoxe și fiecare își dovedește, cu insistență, 
canonicitatea. Cum este posibil acest lucru? Și, 
în general, ce alegere ar trebui să facă un mirean 
a cărui înțelegere e departe de interpretarea teo-
logică a conceptului de canonicitate?

Î.P.S. Meletie: Ceea ce spuneți e adevărat. 
Canonicitatea nu e un concept ușor de înțeles. 
Noțiunea are un sens larg. Scopul canonului e 
să păstreze biserica în neprihănire, în curățenie, 
neîntinată de păcat. Dumneavoastră vorbiți de 
trei biserici în Ucraina. Dar trebuie să știți că în 
Ucraina există doar o singură biserică: Biseri-
ca Ortodoxă Ucraineană. E dureros să spunem 
astăzi că ea e urmașă a Patriarhiei Moscovei. E 
chiar rușinos să spunem asta, dar noi spunem. 
E un fapt istoric. Așa cum țara noastră a făcut 
parte până în 1991 din URSS, iar acum e inde-
pendentă, așa și biserica noastră a făcut parte din 
Biserica Ortodoxă Rusă, iar acum e indepen-
dentă. Cât despre biserica din nordul Bucovinei, 
aceasta a ajuns sub oblăduirea Patriarhului Mos-
covei prin înțelegerea dintre patriarhul Alexei și 
omologul său român, Patriarhul Miron, în cadrul 
unei întâlniri la București. Patriarhul Miron ar fi 
spus atunci: Dacă altfel nu se poate, noi suntem 
de acord să luați  în grija voastră biserica din 
partea nordică a Bucovinei. Astfel, biserica or-
todoxă din partea nordică a Bucovinei, pe care 
am onoarea să o păstoresc astăzi, a ajuns atunci 
sub oblăduirea Patriarhiei Moscovei. Înțelegerea 
dintre cele două patriarhii nu a fost consemnată 
scriptic. Dar ea a existat. Noi am cerut oficial, 
prin Secția de relații externe a Bisericii Ortodoxe 
Ucrainene, să ni se comunice din partea Bisericii 
Ortodoxe Române în ce bază s-a făcut transferul, 
iar răspunsul a fost că înțelegerea dintre întâistă-

tătorii celor două biserici nu s-a făcut sub formă 
scrisă. La fel s-a întâmplat în 1918, când biserica 
bucovineană a trecut sub oblăduirea întâistătăto-
rului bisericii române, în urma destrămării Mo-
narhiei Austro-Ungare. Dar să ne amintim cum 
a ajuns episcopia de Rădăuți de sub oblăduirea 
Mitropolitului din Iași în subordinea Patriarhiei 
de la Karlowitz. Mai întâi, prin forța împreju-
rărilor, apoi prin consens verbal între ierarhi. A 
pus cineva problema canonicității acestor tran-
sferuri? Cu toate acestea, nicio biserică din toate 
câte le-am amintit nu s-a considerat necanonică.

Rep.: Biserica Ortodoxă Ucraineană este 
deseori acuzată că aparține Bisericii Ortodoxe 
Ruse, care, dacă nu direct, atunci indirect, prin 
vocea întâistătătorului său, a binecuvântat in-
vadarea trupelor rusești în Ucraina. Nu cumva 
chiar acest fapt a determinat Biserica Ortodoxă 
Ucraineană să se separe definitiv de Biserica Or-
todoxă Rusă, prin deciziile Sinodului din 27 mai 
2022 al Bisericii Ortodoxe Ucrainene? Aceasta 
este o separare definitivă ?

Î.P.S.M.: Nouă ni s-a lipit această etichetă: 
„Patriarhia Moscovei”. Cât am fost într-o țară, 
ne-am aflat în această patriarhie, dar acum nu 
mai suntem. În timpul sovietelor, rar se întâmpla 
ca cineva să nu fie în comsomol. Dar parcă poți 
să-i scoți ochii fostului comsomolist că a fost 
cândva în comsomol. Darămite să-l tot arăți cu 
degetul, numindu-l „comsomolist”. Ei așa pățim 
și noi. Cândva am fost sub Patriarhia Mosco-
vei, dar acum nu mai suntem. Ne-am separat. 
Nu mai suntem Biserică Rusă, suntem Biserică 
Ucraineană. Iar la soborul din 27 mai anul cu-
rent am adoptat o declarație prin care spunem 
clar că gramota de independență primită de la 
Patriarhul Alexei al II-lea a intrat în vigoare în 
întreaga ei deplinătate. 
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Rep.: Dar până acum ea nu era intrată în vi-
goare pe deplin?

Î.P.S.M.: Era, dar noi nu puneam accentul pe 
acest lucru. L-am pus acum. Am înțeles că nu e 
de ajuns să ne recunoaștem separați de patriar-
hia din care am descins odată cu crearea statului 
ucrainean independent, trebuie și să declarăm 
această separare în mod ferm. De aceea, am con-
vocat acest sinod care a pus punctul pe „i”.

Rep.: Convocarea Sinodului din mai anul cu-
rent a fost urgentată, probabil, și de o astfel de 
împrejurare precum înregistrarea în mare grabă, 
la 22, respectiv 26 martie curent, de către Rada 
Supremă a două proiecte de lege care amenințau 
existența însăși a Bisericii Ortodoxe Ucrainene. 
Dar legiuitorii n-au mers mai departe. Proiecte-
le au rămas neaprobate. S-a ajuns cumva la un 
compromis între Biserica Ortodoxă Ucraineană 
și liderii politici ucraineni? 

Î.P.S.M.: Nu s-a ajuns la niciun compro-
mis. Biserica Ortodoxă Ucraineană n-are mo-
tiv să meargă până într-acolo. Ea are suficientă 
înțelepciune să răspundă celor ce vor să ne facă 
pe toți să fim la fel, că așa ceva nu se poate. 
Diversitatea nu ne împiedică să fim uniți. Cât 
despre proiectele de legi care ar vrea să ne in-
terzică, ce pot să spun? Problemele bisericești 
nu se rezolvă în Parlament. Cu cât mai tare po-
liticul presează asupra bisericii, cu atât mai tare 
biserica se mobilizează pentru a rezista acestor 
presiuni. 

Rep.: Este Biserica Ortodoxă Ucraineană o 
biserică mai puțin patriotică decât Biserica Orto-
doxă a Ucrainei, cu care sunteți în opoziție? Sau 
poate mai puțin naționalistă?

Î.P.S.M.: Biserica Ortodoxă Ucraineană este 
patriotică, nu și naționalistă. Celor care încurcă 
patriotismul cu naționalismul, modul nostru de a 
fi nu le este pe plac.

Rep.:.O astfel de împărțire nu poate dura 
la infinit. Cea mai bună opțiune este unificarea 
pașnică a bisericilor ortodoxe care funcționează 
în Ucraina într-o singură biserică ortodoxă loca-
lă. Credeți că acest lucru este posibil în viitorul 
apropiat?

Î.P.S.M.: Nu pot să prezic ziua când se va 
realiza această unificare, dar ea va fi. Noi do-
rim să ne unim, dar trebuie să dorească și ceilalți 
acest lucru. I-am scris Mitropolitului Danilo, 
din Cernăuți, că e timpul să ne dăm unul altuia 
mâna. Dar degeaba. 

Rep.: Mulți credincioși ai eparhiei luptă pe 
front. Unii cad eroic pe câmpul de luptă. Cum 
este cinstită memoria lor în eparhie?

Î.P.S.M.: Am cinstit și vom cinsti cu mult 
respect memoria celor căzuți la datorie. Deplân-
gem moartea lor. Ea îndurerează profund Biseri-
ca Ortodoxă Ucraineană, Îi conducem pe ultimul 
drum cu toată rânduiala bisericească, rugând pe 
bunul Dumnezeu să-i primească în împărăția sa, 
iar pe mirenii care se află pe câmpul de luptă 
să-i ferească de moarte. Suntem biserica cea 
mai numeroasă din Ucraina. De aceea, și numă-
rul victimelor războiului din rândul enoriașilor 
noștri e cel mai mare. Ne rugăm lui Dumne-
zeu să micșoreze numărul de sicrie aduse de 
pe front, care îndurerează familii, îndurerează 
comunitățile creștine, îndurerează biserica.

Rep.: Înalt Preasfințite Părinte Mitropolit, ați 
putea să ne spuneți, măcar cu aproximație, cam 
câți refugiați din regiunile de est ale Ucrainei au 
fost adăpostiți în eparhia Înaltpreasfinției Voas-
tre?

Î.P.S.M.: Mulți. Foarte mulți. N-am dus 
o evidență strictă. Mănăstirile au avut porțile 
deschise pentru refugiați, la fel și familiile de 
credincioși din parohiile bucovinene. Unii au 
stat puțin, fiind doar în trecere spre România. 
Alții s-au întors nu peste mult timp acasă. Sunt 
și dintre acei care au mai rămas să locuiască în 
diverse locuri din eparhie. Numai Mănăstirea 
Bănceni a adăpostit vreo șapte mii de oameni. 
Cine mai stă, cine mai pleacă... Ca pe timp de 
război. Alți refugiați s-au oprit la biserica Sf. 
Gheorghe din Storojineț, de unde au fost preluați 
de școala duminicală de lângă biserică. La în-
ceput au fost în jur de 70 de persoane. În timp 
s-au mai adunat. Și tot așa, unii au rămas, alții au 
plecat. Acum clădirea acestei școli adăpostește 
30 de refugiați. În foarte multe locuri, enoriașii 
noștri, în frunte cu preotul au fost primii care au 
sărit în ajutorul celor retrași din calea războiului. 
Am cooperat cu autoritățile locale. Credincioșii 
eparhiei au răspuns cu compasiune și dragoste 
creștină la solicitările tuturor cetățenilor din est 
care au cerut ajutor. Mila pentru cei neajutorați 
face parte din marile virtuți creștine.

Rep.: Câte parohii și mănăstiri sunt în epar-
hie?

Î.P.S.M.: La 31 decembrie 2021, Mitropolia 
Bucovinei și Cernăuțiului avea 420 de parohii 
(372 rurale și 48 urbane). 27 parohii construiesc 
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noi biserici. În cadrul eparhiei funcționează 16 
mănăstiri, 

Rep.: Câte biserici sau mănăstiri din regiu-
nea Cernăuți au fost preluate în ultimii 30 de ani 
– benevol sau forțat – de către cele două biserici 
care vă sunt rivale: Biserica Ortodoxă a Ucrai-
nei, declarată autocefală, și Biserica Ortodoxă 
Ucraineană din cadrul Patriarhiei Kievului. În 
satele românești s-a desprins vreo biserică de 
sub oblăduirea Înalt Preasfinției Voastre?

Î.P.S.M.: După ce Ucraina și-a câștigat 
independența a apărut și problema schismei în 
biserică. Schisma a cuprins întreaga țară, iar în 
Bucovina ea s-a manifestat deosebit de acut. În 
1991, în eparhie și-a făcut apariția Biserica Or-
todoxă Ucraineană autocefală autosfințită, care 
în 1992 a fuzionat cu „filaretiții” într-o nouă 
structură, numită Biserica Ortodoxă Ucraineană 
a Patriarhiei Kievului. Această nouă structură 
eclesiastică a început să pună mâna pe biserici-
le noastre. Apogeul confruntărilor bisericești a 
fost atins în perioada anilor 1992-1993. În gene-
ral, în perioada 1990-1996, schismaticii au pus 
mâna pe 59 de biserici din eparhia noastră. După 
1996, practic nu au existat acaparări de biserici 
din partea schismaticilor fostului mitropolit se-
paratist Filaret, iar dacă s-au înregistrat câteva, 
acestea au fost cazuri izolate.

După 2014 situația religioasă din eparhie s-a 
deteriorat brusc. După „Soborul unificator” din 
2018, o întreagă armată de funcționari de stat 
înregimentați politic au purces la transferarea 
parohiilor din Biserica Ortodoxă Ucraineană 
canonică și independentă, către nou înființata 
Biserică Ortodoxă a Ucrainei. În vremea aceea, 
în Ucraina era în toi campania electorală, care 
practic începuse cu mult înainte de a fi anunțată. 
Pe acest val, această armată de înrăiți neprieteni 
ai noștri a reușit să organizeze 20 de astfel de 
transferuri de lăcașe de cult către noua structu-
ră eclesiastică întărită prin „hrisoave” primite 
în pripă din străinătățuri, dar așa și nu au reușit 
să pună stăpânire pe toate clădirile bisericilor 
noastre. Totuși, în satele cu biserici ocupate de 
schismatici în anii 90 ai secolului trecut, ca și 
în satele cu biserici recent ocupate, parohiile bi-
sericii noastre canonice nu au dispărut cu totul. 

Cât despre parohiile de limbă română, aces-
tea au rămas toate în cadrul Bisericii Ortodoxe 
Ucrainene. La începutul anilor 1990, filaretiștii 
au încercat să-și creeze o parohie în satul Movila 

din protopopiatul Herței, dar tentativa lor a dat 
chix. În anii din urmă, au nimerit în aceeași situ-
atie și adepții lui Epifanie. Aceștia au încercat să 
convertească parohia bisericii cu hramul Arhan-
ghelul Mihail din Storojineț (cătunul Maidan), 
unde, chiar lângă sfântul lăcaș se află mormântul 
cunoscutului bucovinean Iancu Flondor. Dar și 
acest plan a fost dejucat de către creștinii locali.

Rep.: Unul dintre enoriașii satului Mihalcea 
a postat pe Facebook un film despre modul în 
care biserica le-a fost luată cu forța de adepții 
Bisericii Ortodoxe a Ucrainei. Priveliștea nu e 
cea mai plăcută. Am văzut cum poliția îi păzea, 
practic, pe cei ce tăiau cu un polizor unghiular 
ușa Bisericii. Ce măsuri au fost luate de către 
conducerea eparhiei pentru a-i proteja juridic pe 
enoriași?

Î.P.S.M.: Ce măsuri juridice pot fi luate îm-
potriva unor jecmănitori care au de partea lor și 
structurile de forță, și structurile administrative, 
și justiția. Cum să te aperi în condițiile acestea?!

Rep.: Recent, un preot din satul Ciudei, pe 
care îl cunosc, m-a sunat în legătură cu faptul 
că biserica în care slujește nu poate încasa ba-
nii pentru un proiect câștigat la Departamentul 
pentru Romanii de Pretutindeni. I-a fost blocat 
contul în bancă. A întrebat conducerea băncii 
din ce cauză îi este blocat contul și a primit un 
răspuns care l-a uluit. În Registrul Unic de Stat 
parohia în care slujește a fost trecută din oficiu 
ca făcând parte din Biserica Ortodoxă Rusă. În 
această situație se află zeci de parohii din epar-
hie. Cum explicați acest lucru? Pe ce bază le-
gală a fost făcută această înregistrare, fără a fi 
înștiințați enoriașii și preotul parohiei? N-o fi 
fost oare asta o lucrătură a funcționarilor de la 
Administrația de Stat a regiunii, făcută special 
pentru a încurca ițele? Că doar se știe că cei de 
acolo țin partea bisericii autocefale care vă este 
rivală. Acum toate bisericile afectate de aceas-
tă diversiune sunt nevoite să se înregistreze din 
nou, iar procedura de înregistrare nu e foarte 
simplă. Aveți date despre câte biserici din epar-
hie au fost înregistrate ilegal ca făcând parte din 
patriarhia rusă? Am vrea să știm și câte din ele 
sunt biserici din sate românești.

Î.P.S.M.: Da, într-adevăr, unul dintre 
angajații Administrației Regionale de Stat 
Cernăuți, un oarecare Nikolai Ghergheliuk, în-
deplinind funcția de registrator de stat, a făcut 
modificări ilegale în Registrul Unic de Stat, la 
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punctul Denumiri de organizații religioase, pen-
tru 139 de parohii ale eparhiei noastre. Dintre 
parohiile afectate de această diversiune (căci nu 
e vorba de o simplă eroare), 12 sunt parohii în 
care serviciul divin se oficiază în limba româ-
nă. Sperăm că onorata Comisie a Ministerului 
Justiției al Ucrainei, care investighează abuzu-
rile funcționarilor guvernamentali, va lua o de-
cizie adecvată și va repune parohiile noastre la 
locul cuvenit în Registrul Unic de Stat.

Rep.: Judecând după faptul că în cei 30 de 
ani de suveranitate ucraineană nicio parohie ro-
mânească nu a părăsit Biserica Ortodoxă Ucrai-
neană, ne dăm seama că toți ortodocșii care fac 
parte din comunitatea românească din regiunea 
Cernăuți consideră canonică biserica aflată sub 
îngrijirea Înalt Preasființiei Voastre. Dar fideli-
tatea pe care ei o demonstrează față de Biseri-
ca Ortodoxă Ucraineană aflată sub oblăduirea 
Preafericitului Onufrie se datorează și unui alt 
factor, nu mai puțin important. Românii văd că, 
păstrându-și apartenența la Biserica Ortodoxă 
Ucraineană, își păstrează și limba maternă în 
cult. În școli, din cauza ucrainizării intensive a 
procesului educațional, românii își pierd, văzând 
cu ochii, limba de predare. Ca urmare a legilor 
recente de reducere a predării disciplinelor în 
limba maternă, școlile naționale practic dispar. 
Trebuie să fii orb ca să nu vezi cine face asta. Și 
românii nu sunt orbi. Ei văd că lucrul acesta îl 
fac tocmai forțele politice care în prezent susțin 
biserica autocefală, iar până la înființarea aces-
teia, susțineau Biserica schismatică ucraineană 
din cadrul Patriarhiei Kievului, din a cărei mâ-
necă a ieșit actuala biserică autocefală. Față de 
micșorarea drastică  a numărului de școli în care 
procesul de învățământ se desfășoară în limba 
română, numărul bisericilor în care serviciul di-
vin se oficiază în limba maternă, aflate în Mitro-
polia Bucovinei și Cernăuțiului nu numai că nu 
a scăzut, ci chiar a crescut. Acest lucru, desigur, 
nu poate să nu placă enoriașilor și ei se atașează 
tot mai tare de biserica oblăduită de Preaferici-
tul Onufrie. Ați putea să spuneți cititorilor noștri 
câte biserici și mănăstiri cu slujbe în limba ro-
mână existau în eparhie în ziua prăbușirii Uniu-
nii Sovietice și câte sunt acum?

Î.P.S.M.: Eparhia noastră e multinațională, și 
noi ne străduim să o păstrăm întocmai. Ucrai-
nenii se roagă în limba lor maternă, precum și 
românii se roagă în limba lor maternă. Așa cre-

dem noi că e normal. Nu trebuie să-i silim pe 
credincioși să se roage în altă limbă decât cea 
maternă. Una e limba oficială a instituțiilor sta-
tului și alta e limba de cult a parohiilor în care 
cetățenii aleg să înalțe rugăciuni către bunul 
Dumnezeu în limba lor maternă. În eparhie exis-
tă 310 parohii cu vorbitori de limba ucraineană 
și 110 parohii cu vorbitori de limbă română, din-
tre care 32 de parohii folosesc calendarul iulian 
și fac sărbătorile pe stil nou.

Dintre cele 16 mănăstiri ale eparhiei, 8 sunt 
de călugări (5 ucrainene și 3 românești) și 8 sunt 
de maici ( 3 ucrainene  și 5 românești). Călugă-
rii vorbitori de limba ucraineană pot să slujească 
și în mănăstirile românești, iar cei vorbitori de 
română pot sluji în mănăstirile ucrainene. Nu 
există nici o discriminare lingvistică sau de altă 
natură. Înaintea lui Dumnezeu toți suntem egali. 
Limbile de cult în mănăstirile noastre sunt sla-
vona bisericească și româna. 

Rep.:.Din cei patru vicari ai Înalt Preasfinției 
Voastre, trei provin din parohii unde slujbele se 
țin în limba română – Mitropolitul Longhin, Epi-
scopii Siluan și Cleopa. Mitropolitul Longhin a 
înființat Mănăstirea Bănceni, iar episcopii Silu-
an și Cleopa au trecut prin școala duhovnicească 
a monahismului din această mănăstire. 

Î.P.S.M.: Acest lucru ne demonstrează că în 
eparhie domnește o atmosferă de adevărat res-
pect pentru bisericile din satele românilor, ca și 
pentru tradițiile multietnice ale bisericii orto-
doxe bucovinene. Sunt mulțumit de activitatea 
vicarilor mei. La fel de bine conlucrez cu Înalt 
Preasfințitul Longhin, starețul Mănăstirii Băn-
ceni. 

Rep.:.În eparhie sunt și patru protopopi de 
naționalitate română. Cum apreciați activitatea 
desfășurată de ei în protopopiate? 

Î.P.S.M.: Da, în fostele raioane cu parohii 
românești, avem protopopi români. E un avan-
taj că ei cunosc limba ucraineană, pentru că pot 
să inspecteze și parohiile ucrainene. Pentru un 
protopop care cunoaște doar limba ucraineană 
inspecțiile în parohiile românești ar fi un chin. 
Vă spuneam că sunt mulțumit de munca vica-
rilor mei români. La fel pot să spun și despre 
munca protopopilor români: părintele Vasile 
Covalciuc, protopop de Storojineț, părintele 
Gheorghe Gorda, protopop de Hliboca, părintele 
Gheorghe Moroz, protopop de Noua Suliă, și pă-
rintele Dumitru Pavel, protopop de Herța. 

Interviu
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Rep.:.Care este rolul mănăstirilor în viața 
spirituală din eparhie, în special a celor în care 
slujbele se fac în limba română?

Î.P.S.M.: Mănăstirile, prin slujbele lor ne-
întrerupte, protejează întregul spațiu pe care-l 
ocupă eparhia, îl apără de cele rele. Un cuvânt 
deosebit se cere a fi spus despre Sfânta Mănăs-
tire din Bănceni. Ce a făcut Înaltpreasfinția Sa, 
Mitropolitul Longhin, la Bănceni puțini stareți 
sunt capabili să facă. Compexul monahal con-
struit de dânsul, de la prima piatră pusă în teme-
lia biserici, până la întregul ansamblu de clădiri 
care înconjoară biserica și care găzduiesc diver-
se instituții: cămine, spital, cantină etc. Părintele 
Longhin are o charismă deosebită. Credincioșii 
îl admiră și îl iubesc foarte tare. Mănăstirea are 
deja o faimă mondială. Aici vin pelerini din 
țările vecine și de mai departe.

Rep.:.În mănăstirea Sf. Ioan, din Crasna, 
stareță e o maică venită din partea de sud a Bu-
covinei, adică din România. Sunteți mulțumit de 
stilul ei de conducere a Mănăstirii?

Î.P.S.M.: Foarte mulțumit. Dar să știți că ea 
e de la noi, din Crasna. A fost maică la mănăstiri 
din sudul Bucovinei. E harnică și pricepută, atât 
în privința coordonării vieții duhovnicești, cât și 
în privința conducerii administrative. 

Rep.: A luat, cumva, în considerare Biseri-
ca Ortodoxă Ucraineană problema creării unui 
vicariat românesc după modelul vicariatului 
ucrainean al Bisericii Ortodoxe Române? Re-
cent înființata Biserică Ortodoxă a Ucraieni și-a 
anunțat intenția de a crea un astfel de vicariat. 
Cât de oportună e crearea unei asemenea struc-
turi eclesiastice în Ucraina?

Î.P.S.M.: Nu cred că e necesar la noi, în nor-
dul Bucovinei, să se creeze un vicariat de tipul 
celui din Maramureș, România. Acolo el a fost 
înființat pentru apărarea bisericii ortodoxe de 
prozelitismul greco-catolit. La noi nu e cazul. 
Protopopiatele conduse de preoți români sunt 
mai eficiente și mai de folos românilor decât un 
vicariat. Rivalii noștri, care pritocesc diverse 
politici ecleziastice cu care ne sapă la rădăcină, 
pot să promită românilor crearea unu asemenea 
vicariat. Ba cred că liderul lor l-a anunțat ca și 
creat. Dar citiți atent pe internet interviul acordat 
la 19 iunie 2019 postului de radio BBC (dacă nu 
l-au șters, între timp) și veți vedea că promisul 
vicariat nu-i salvează pe românii din nordul Bu-
covinei de deznaționalizarea bisericii la care atât 

de mult țin. Iată ce spune pretinsul mitropolit 
Epifanie al Bisericii Ortodoxe a Ucrainei: „Dar 
cu timpul, comunitățile vor înțelege că trece-
rea la limba de stat e o necesitate obiectivă. De 
exemplu, în astfel de parohii, citirea Evangheliei 
poate să fie făcută, la final, în limba ucraineană 
și, paralel, în limba română, într-o primă etapă, 
dar cu timpul, în viitor, comunitatea va fi treptat 
ucrainizată.” Iată care e perspectiva făgăduită 
de întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a Ucrainei, 
Epifanie, parohiilor din satele vorbitoare de lim-
ba română. În ce ne privește, noi nu ne atingem 
de limba maternă a parohiilor. Noi considerăm 
că rugăciunile oamenilor în limba maternă sunt 
mai plăcute lui Dumnezeu, de aceea noi trebuie 
nu numai să nu punem piedici în această privință, 
ci să-i îndemnăm pe credincioși să persevereze 
în acest mod de a se ruga și să le creăm condiții 
optime pentru aceasta. 

Rep.:.Înalt Preasfințite, din câte am aflat de 
la credincioși, atunci când slujiți împreună cu 
preoții de mir în bisericile românilor din regiu-
ne propovăduiți cuvântul lui Dumnezeu în limba 
maternă a enoriașilor. Unde și cum ați învățat să 
vorbiți românește?

Î.P.S.M.: Toți vechii ierarhi ai Bucovinei, 
încă de pe timpul Austriei, când se deplasau în 
sate, propovăduiau în biserici cuvântul Domnu-
lui în limba maternă a enoriașilor – română sau 
ucraineană. Mitropolitul Hacman așa făcea. Așa 
facem și noi, în măsura posibilităților noastre în 
materie de cunoaștere a limbii. Biserica noastră e 
multinațională și plurilingvă. Parcă de ce mitro-
politul Hacman nu a vrut să se unească întră-o sin-
gură biserică națională cu biserica Transilvaniei? 
Pentru că în Bucovina locuiau și români, și ucrai-
neni, și biserica era multinațională și plurilingvă. 
Noi ne străduim să-i păstrăm acest specific, acest 
statut. Toți predecesorii mei în scaunul de episcop 
l-au respectat. Nu toți în modul cel mai exemplar, 
dar l-au respectat. Cei care nu cunoșteau româ-
na, au învățat-o pe parcurs. Chiar dacă unii nu au 
însușit-o la perfecție, n-au ocolit-o și nici n-au in-
terzis-o. S-au străduit să vorbească enoriașilor în 
limba lor maternă cum s-au priceput mai bine. Eu 
nu mă consider un foarte bun vorbitor de română, 
n-am învățat-o în școală, dar îmi place să vin în 
fața enoriașilor români cu un mesaj de dragoste 
creștină în limba lor maternă.

Rep.: Vechea biserică de lemn, cu hramul 
Sf. Treimi, din Cernăuți a fost transportată pe 
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vremea sovieticilor la Lvov pentru a servi drept 
exponat de muzeu. Ar fi bine să o readuceți la 
Cernăuți și să-i dați rolul inițial de locaș de cult. 
E posibil acest lucru?

Î.P.S.M.: În condițiile de acum acest lucru e 
greu de realizat. Mai întâi să scăpăm de război, 
iar după aceea vom vedea ce mai putem să fa-
cem. 

Rep.: Acum în Cernăuți se schimbă masiv 
denumirile de străzi. Denumirile rusești sunt 
înlocuite cu altele, majoritatea legate de istoria 
Bucovinei. V-ați gândit cumva să cereți primări-
ei orașului să denumească unele străzi cu nume 
de ierarhi ai Bucovinei, de sfinți care au legătu-
ră cu acest pământ: Sf. Ioan cel Nou de la Su-
ceava, episcopul Dositei Herescul, mitropolitul 
Silvestru Morariu, Iacob Putneanul, Ștefan cel 
Mare și Sfânt ș.a.?

Î.P.S.M.: Ce propuneți dumneavoastră e un 
lucru minunat. Numai că, din păcate, cuvântul 
nostru nu e băgat în seamă de autorități.

Rep.: În perioada austriacă, Mitropolia a pu-
blicat o revistă religioasă bilingvă „Candela” / 
“Lampada”. Poate e cazul să se revină la această 
bună tradiție...

Î.P.S.M.: E o idee minunată. O luăm în cal-
cul. Dar deocamdată, trebuie să vă spun că nu 
suntem pregătiți pentru aceasta. Nu prea avem 
fonduri. Iar statul nu ne ajută deloc. 

Rep.: Înalt Preasfințite, prin hotărârea Sfân-
tului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ucrainene din 
17 august, ați fost numit membru permanent al 
Sinodului Bisericii Ortodoxe Ucrainene și apro-
bat în calitate de președinte al Departamentului 
sinodal pentru relațiile externe al Bisericii Orto-
doxe Ucrainene. Care este relația actuală dintre 
Biserica Ortodoxă Ucraineană și Biserica Orto-
doxă Română frățească? Știu că Patriarhul Dani-
el l-a cunoscut personal pe Preafericitul Onufrie 
încă pe vremea când el era tânăr mitropolit la 
Iași, iar părintele Onufrie era tânăr episcop la 
Cernăuți.

Î.P.S.M.: Avem relații bune cu Biserica Or-
todoxă Română. Noi încercăm să convingem 
toată lumea ortodoxă că suntem o biserică in-
dependentă, că nu ne aflăm sub tutela niciunei 
alte biserici străine, nici chiar a celei din care 
descindem. Biserica Ortodoxă Română cred că 
s-a convins nu o dată, pe parcursul celor trei de-
cenii de independență a Bisericii noastre, că pa-
rohiile românești din regiunea Cernăuți au toată 

libertatea să se roage în limba română și că noi 
dorim să păstrăm și să întărim această tradiție. 
Considerăm că rugăciunea rostită în limba ma-
ternă ajunge mai ușor la ceruri, iar profunzimea 
mesajului transmis prin ea corespunde trăirilor 
celor mai adânci ale creștinului. De aceea, în 
bisericile din satele de români e normal ca sluj-
bele să fie oficiate în limba română. În această 
privință, Biserica Ortodoxă Română nu trebuie 
să aibă nicio îngrijorare.

Rep.: Cât de strânse sunt legăturile dintre 
Mitropolia Bucovinei și Cernăuțiului și Arhiepi-
scopia Sucevei și Rădăuțiului?

Î.P.S.M.: Câtă vreme aici și dincolo locuiesc 
bucovineni care secole de-a rândul s-au rugat în 
cadrul aceleiași biserici, legăturile noastre nu 
pot fi altfel decât foarte bune. Preoții din sudul 
Bucovinei sunt bineveniți oricând în eparhia 
noastră, la fel cum preoții noștri, cei din nor-
dul Bucovinei, sunt bine primiți de frații noștri 
creștini din sudul Bucovinei. Cu Î.P.S. Pimen 
am fost foarte apropiați, am slujit împreună de 
foarte multe ori. Cu Î.P.S. Calinic, de asemenea 
avem cele mai bune relații. Pandemia ne-a pus 
opreliști, acum războiul ne pune stavile, dar tim-
purile se vor îndrepta și întâlnirile noastre își vor 
relua ritmul pe care l-au avut. 

Rep.: Cât ajutor umanitar a primit până acum, 
pe vreme de război, eparhia dumneavoastră din 
partea bisericii românești surori?

Î.P.S.M.: N-am făcut socoteala, dar cred că 
valoarea ajutoarelor a fost de ordinul sutelor de 
mii de euro. Ajutoare au venit și de la patriarhie, 
dar și din partea eparhiilor cu care întreținem 
relații duhovnicești de mai mulți ani. Le-am tri-
mis, majoritatea, în zona estică a Ucrainei, pen-
tru că credincioșii din acea zonă au cel mai mult 
nevoie de ele.

Rep.: Am citit recent pe internet că Biserica 
Ortodoxă Ucraineană a deschis în mod solemn 
o biserică la Bruxelles, numindu-l ca pastor pe 
părintele Dumitru Popescu. Este o mare bucu-
rie pentru noi că ați ales pentru această misiune 
un român, originar din satul bucovinean Ciudei. 
Ce anume v-a determinat să-l numiți în această 
misiune importantă și, în același timp, prestigi-
oasă?

Î.P.S.M.: L-am numit pentru că am văzut 
că e un foarte bun slujitor al altarului. Sunt si-
gur că ne va reprezenta cu onoare la Bruxelles. 
Faptul că e și român și e din Bucovina ne bu-
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cură și mai tare. E fiul duhovnicesc al eparhiei 
noastre multinaționale. E un sol nu doar a bise-
ricii ucrainene, dar și al unei regiuni cu biserică 
multinațională. Cum, tot multinațională, e și Eu-
ropa. Așa că alegerea noastră a fost chiar foarte 
potrivită. Până a fi trimis la Bruxelles, părintele 
Dumitru a fost preot de limbă română la Lavra 
din Kiev.

Rep.: La începutul anilor 1990, împreună 
cu președintele Societății culturale și religioa-
se „Mitropolitul Silvestru”, regretatul părinte 
Mihai Ivasiuc, am organizat o vizită în Episco-
pia Cernăuți a unei delegații ortodoxe române 
condusă de Mitropolitul Nestor al Olteniei. Din 
delegație a făcut parte și vicarul patriarhal, Mi-
tropolitul Teodosie, acum Mitropolit al Tomisu-
lui (Constanța). A fost un eveniment unic pentru 
acele vremuri. Mai există societăți cultural-reli-
gioase în cadrul eparhiei?

Î.P.S.M.: Da, țin minte acea vizită. Eram tâ-
năr episcop. Atunci Mitropolitul Onufrie a venit 
cu propunerea ca Societatea „Mitropolitul Sil-
vestru” să se numească „Mitropoliții Silvestru 
și Eugenie”. Pentru a reda spiritul bucovinean 
în deplinătatea sa. Dar murind părintele Ivasiuc, 
s-a stins și societatea pe care a fondat-o. Alta în 
loc nu a mai apărut. Pe noi ne-ar bucura fonda-
rea unei asemenea societăți. 

Rep.: Profitând de această ocazie, aș 
dori să exprim cele mai sincere mulțumiri 
Înaltpreasfinției Voastre pentru restabilirea 
inscripției istorice românești pe frontispiciul ca-
tedralei ortodoxe din Cernăuți. Slavă Domnului 
și cinste Sfinției Voastre că ați reparat o greșeală 
și ați redat catedralei aspectul inițial. Inscripția 
restabilită are o extraordinară valoare spirituală, 
nu doar istorică, iar la renovările de la începu-
tul anilor ’90 ea nu trebuia atinsă. Din păcate, 
necuratul și-a băgat coada și niște iresponsabili 
au demontat literele aurite montate în zidul ca-
tedralei cu aproape două secole în urmă. Dacă 
inscripția ar fi fost realizată în limba ucrainea-
nă, hai să recunoaștem, nimeni nu s-ar fi atins 
de ea, ba dimpotrivă, i s-ar fi șlefuit literele cât 
se poate de tare, ca să se poată citi de la o poștă. 

Bine că ați repus-o, în sfârșit, la loc, după repe-
tate și insistente demersuri ale societății civile. 
De ce a trebuit să așteptăm atât de multă vreme 
acest moment? Și, în general, de ce a fost nece-
sar să fie înlăturată de pe fațada sfântului lăcaș?! 
Doar a fost sfințită de însuși episcopul Hacman, 
cel care a ținut atât de tare partea ucrainenilor 
în biserica bucovineană. Cine a comis acest act 
de vandalism la începutul anilor ’90 ai secolului 
trecut nu va scăpa de pedeapsa lui Dumnezeu!

Î.P.S.M.: Regretăm și noi că această inscripție 
sacră a fost înlăturată de pe frontispiciul biseri-
cii. Ea nu trebuia atinsă. Dar când s-a făcut prima 
renovare a sfântului lăcaș, pe partea lui exterioa-
ră, starostele bisericii, Ivan Filimonovici, care 
era originar din Chițmani, a dat dispoziție să se 
demonteze literele pentru a înlocui tencuiala pe 
bază de var, care se măcina, cu o nouă tencuială 
pe bază de ciment. Inscripția era făcută în limba 
română, dar cu litere din vechiul alfabet chirilic, 
pe care nici românii nu le puteau bine citi, da-
rămite un ucrainean. Am fost ghid la mai multe 
grupuri de preoți din România pe timpurile când 
inscripția încă exista și mulți m-au întrebat ce 
e scris acolo. Starostele poate că ar fi remontat 
literele, dar fiind asaltat de asociațiile românești 
în legătură cu dispariția lor, la sfârșitul lucrărilor 
de șantier, și aflând că inscripția e în limba româ-
nă, s-a încăpățânat și a refuzat să le pună la loc. 
Între timp starostele a murit și literelor demon-
tate li s-a pierdut urma. A trebuit să comandăm 
alte litere, identice cu cele demontate, pentru 
a restabili inscripția. Cu întârziere, dar până la 
urmă am reușit. Catedrala are un alt aspect, cu 
această inscripție al cărei conținut este profund 
teologic. E și un act de respect pentru ctitorii ei. 

Rep.: Înaltpreasfințite părinte Mitropolit, am 
fi naivi dacă am crede că înlăturarea inscripției 
românești este doar lucrarea starostelui bisericii. 
Dar să ne bucurăm că, până la urmă, ea a fost 
restabilită.

Vă mulțumesc pentru că ați găsit timp să stați 
cu noi de vorbă și să ne bucurați cu răspunsuri 
interesante.

Î.P.S.M.: Și eu vă mulțumesc.
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În timpuri de restriște 
ne apără sfintele noastre altare

Maria TOACĂ

Sub Acoperământul Maicii Domnului 
rezistă Biserica din Culiceni, Ținutul Herței

Neîndoielnic, e nespus de valoroasă veche 
biserică de lemn, cu hramul ”Acoperământul 
Maicii Domnului”, monument de arhitectură 
românească din prima jumătate a secolului al 
XIX-lea. Înălțată pe locul unei bisericuțe și mai 
vechi, la hotarul Culicenilor cu Târnauca, este 
una din puținele biserici de lemn care s-au păs-
trat pe teritoriul actualei regiuni Cernăuți. Dar 
și mai important pentru românii din Culiceni, 
sat rămas orfan chiar la câțiva pași de Țară, e că 
sfântul lor lăcaș îi cheamă nu numai la rugăciune 
și închinare, ci și la întâlnire cu istoria, la sfat 
cu toți moșii și strămoșii adunați grămăjoară în 
cimitirul din jurul bisericii. Cunosc multe istorii 
cum românii din teritoriul ocupat de sovietici și-
au apărat temerar altarele, sfidând represiunile și 
cele mai perfide intimidări. Însă ca la Culiceni 
nu știu dacă s-a mai întâmplat pe undeva. În anii 
când se închideau și se demolau sfintele lăcașe, 
dintr-un sat mic, cu țărani sărăciți de jefuitoa-
rea orânduire comunistă, care încă își așteptau 
neamurile pierdute prin Siberia și Kazahstan, 
câțiva membri ai sfatului bisericesc au avut cu-
rajul să plece la Moscova să-și apere biserica și 
dreptul de a se ruga în româna lor maternă. Au 
ajuns până la cei mai mari ”împărați”, au fost 
primiți de președintele Consiliului de Miniștri, 
reformatorul din anii 60 ai secolului trecut, Ale-
xei Kosîghin. 

Când s-au întors acasă, au găsit ușile la bise-
rică deschise. Oare nu despre acești țărani a spus 
cu mai bine de două mii de ani în urmă poetul 
latin Ovidiu: „Fericit acel care cutează să apere 
cu putere ceea ce iubește”?! 

Cum să nu fi fost fericiți acei țărani neînfricați, 
care au bătut atâta drum, pentru apărarea istoriei 

lor sfinte! Or, biserica din Culiceni, construită 
din bârne de lemn, cu eforturile și pe cheltuia-
la boierului Holban, pe locul unei bisericuțe în 
care nu mai încăpea satul, a fost sfințită în 1845, 
cu doar un deceniu și jumătate înainte de Unirea 
Principatelor Române. Catapeteasma a fost adu-
să de la vechea biserică, iar înzestrarea cu toate 
cele trebuincioase pentru slujbele religioase fu-
sese asigurată de proprietarul moșiei. Mai târziu, 
la lucrările de reparație și amenajare a partici-
pat cu un substanțial ajutor doamna Potlog din 
Târnauca, tot de viță boierească. Prin anul 2000, 
biserica a fost reparată cu mijloacele sătenilor, 
cam în aceeași perioadă fiind adus din România 
și al doilea clopot. Primul a fost dăruit de familia 
Holbanilor. 

Scriu toate acestea pentru a aminti cum au 
apărut sfintele altare ale românilor pe aceste pla-
iuri, și, în special, pentru a aminti celor care as-
tăzi ne trimit pe nu știu unde dacă vrem biserică 
românească.

Dacă cineva neîndoios în credinţa că veşnicia 
s-a născut la sat ar vrea să-i vadă chipul curat, 
în care bate o inimă inocentă, o poate întâlni la 
Culiceni, la doar 50 kilometri de Cernăuţi. Sat 
mic, dar cu Oameni mari, modeşti şi cinstiţi, cu 
puternic simţ naţional, legaţi strâns de glia stră-
bună. Am scris şi am repetat de mai multe ori 
aceste cuvinte, dar nu găsesc altele care să expri-
me întocmai tot ce simt când mă aflu printre „se-
mincerii” (aşa sunt numiţi la Culiceni oamenii 
de vârstă venerabilă, purtători ai durerilor tre-
cutului) de acolo, înzestraţi de la Dumnezeu cu 
puterea de a regenera memoria urmaşilor. Până 
a păşi pe moşia lor, l-am cunoscut pe Ion Boacă, 
bărbatul care m-a căutat, cu mulţi ani în urmă, la 
redacția ziarului ”Zorile Bucovinei” să-mi spună 
că l-a emoționat până la lacrimi articolul meu 
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”Aerul de care întotdeauna îmi este dor”, pentru 
că şi lui întotdeauna îi este dor de aerul de dinco-
lo de frontieră, unde are neamuri dragi. 

La oamenii tari cu duhul, generoşi la suflet, 
şi modestia e mare. Așa ar fi rămas și gospodarii 
din Culiceni, să-şi scrie în anonimat Evanghelia 
bunătăţii, trăindu-şi micile bucurii şi alinându-şi 
marele amar sub Acoperământul Sfintei Fecioa-
re al vechii Biserici, prinşi în continuu zbucium 
pentru înnobilarea straiului de legendă al vetrei 
natale cu noi podoabe, dacă nu răsărea din bă-
trânii „seminceri” mai mulţi arbori cu ramuri 
viguroase. Cu grija de a-i face cunoscuţi mai de-
parte de marginea lor de ţară a trăit unul din fiii 
satului, Octavian Bivolaru, regretatul preşedinte 
al Societăţii „Golgota” a românilor din Ucraina. 
Lui îi datorăm că mulți membri ai Societății, dar 
și alți români din Cernăuţi, au gustat, la început 
de iunie, când comemorăm victimele deportări-
lor staliniste, din pâinea pomenirii martirilor din 
Culiceni. Imaginile acelor momente sunt vii în 
memoria noastră.

Cum a renăscut cea mai veche 
 biserică de lemn de lângă Cernăuți  

și ce ne spune Eminescu despre Maica 
 spirituală a neamului românesc

În sfintele duminici, când bunii creștini se 
roagă în biserici sau citesc din Biblie în inti-
mitatea cu Dumnezeu, mă aprofundez și eu în 
”Evanghelia neamului”, cu numele Eminescu. 
Citesc despre BISERICA NOASTRĂ, ”Maica 
spirituală a neamului românesc, care a născut 
unitatea limbii și unitatea etnică a poporului”. 

Gândul mi-i la una din cele mai vechi Biserici 
românești din nordul Bucovinei, biserica de la 
Horecea Urbană, cu hramul „Înălțarea Domnu-
lui”, locaș rămas încă din perioada medievală a 
Statului Moldovenesc. Le-a servit românilor din 
Horecea câteva sute de ani. Intemperiile veacu-
rilor, fărădelegile din a doua jumătate a secolului 
trecut, i-au măcinat lemnul de la temelie până la 
acoperiș, mai rău decât carii. Părea că sfârșitul 
acestui vechi lăcaș de închinare, declarat monu-
ment de arhitectură populară, este iminent. 

Așa scria și autorul cărții ”Monumente isto-
rice și de arhitectură din ținutul Cernăuților”, 
Laurențiu Dragomir: „În prezent bisericuța este 
părăsită și uitată, deși a fost declarată monument 
de arhitectură ocrotit de stat. Cum a fost «ocroti-
tă» vreme de o jumătate de secol se poate obser-

va cu ușurință astăzi, urmărind pereții cu lemnul 
colorat de scurgerea timpului și învelitoarea de 
șindrilă a acoperișului, din care n-au rămas decât 
... cuiele, stranie și dureroasă vedenie”. Presu-
pun că așa a văzut-o dl Laurențiu Dragomir prin 
2000, anul apariției cărții. Dar s-a găsit cine s-o 
ocrotească. 

În 2004 eu am văzut-o renăscută ca Pasă-
rea Phoenix. Era duminica de 24 octombrie, o 
dimineață luminoasă, cu soare fierbinte, cum rar 
se întâmplă la sfârșit de Brumărel. Toate cărările 
din pitoreasca suburbie cernăuțeană duceau spre 
cimitir. Oamenii însă mergeau voioși, și clopo-
tele băteau a bucurie, vestind sfințirea biseri-
cii renovate, astfel chemându-i la întâlnirea cu 
moșii și strămoșii care au fost botezați, cununați 
și prohodiți în sfântul lor lăcaș. 

Mari și nebănuite sunt minunile Domnului. 
Atunci când dispăruse ultima speranță, când era 
să cadă ultima cruce de pe acoperișul deterio-
rat, în inimile a doi tineri a încolțit dorința de 
a salva această relicvă. Horecenii n-au uitat de 
ei. Numele lor este Nicolae Costaș și Mihai Pi-
ven, acum gospodari în toată legea. În jurul lor 
s-a unit multă lume, căci și lucrul pus la cale 
necesita mari eforturi și resurse materiale. Era 
nevoie nu doar de material de construcție, ci și 
de meșteri pricepuți care să refacă din temelie 
până la acoperiș întocmai modelul vechii bise-
rici. Lipseau și obiectele de cult. Nici până azi 
nu s-a dat de urma icoanelor de valoare din sec. 
XVIII și a altor odoare de preț. Odată început, 
lucrul n-a stat pe loc. Horecenii au pus mână de 
la mână, ajutând cu bani și brațe de muncă. De la 
Guvernul României, Biserica a primit o donație 
de icoane de veritabilă valoare artistică, estimate 
la 15 mii de dolari. Femeile din parohia preotu-
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lui Gheorghe Chiseliță, parohul din acea perioa-
dă, au avut grijă de hrana a doi meșteri, huțuli de 
la munte, pricepuți în arta lemnului. Ei au lucrat 
la Horecea trei luni, timp în care au înălțat bise-
rica conform proiectului de restaurare, păstrând 
toate elementele de arhitectură românească din 
sec. XVII. Localnicii păstrează cele mai fru-
moase amintiri despre vrednicii meșteri huțani. 
Cât au lucrat, au dus un mod auster de trai, în 
post și rugăciuni. Înainte de a-i angaja, horecenii 
au vizitat satul lor din raionul Putila, rămânând 
impresionați de cumsecădenia și simplitatea oa-
menilor întâlniți acolo. O adevărată îmbrățișare 
creștină între neamuri de aceeași credință  
simbolizează această biserică a românilor, resta-
urată de meșteri huțuli. 

Biserica „Înălțarea Domnului” din cimiti-
rul din Horecea (a nu se confunda cu cimitirul 
„Horecea” din Cernăuți, numit astăzi Cimitirul 
Central) stă ca un simbol al veșnicei reînnoiri, 
amintindu-le mereu oamenilor că nimic din ceea 
ce e sfânt, clădit pe suferințele și bucuriile unei 
lumi trecute, nu dispare fără de urmă. După 
renașterea acestui sfânt lăcaș, au fost readuși în 
cimitir, simbolic, înscriși pe o Cruce monument, 
horecenii supuși represiunilor staliniste. Actua-
lul părintele paroh, Pavel Paulencu, are grijă să-i 

pomenească în timpul slujbelor și la parastasele 
oficiate în memoria lor. 

Readucerea la viață a acestei vechi biserici 
adeverește cuvintele lui Eminescu că Biserica 
este „Maica spirituală a neamului românesc, că 
Ea, Biserica Ortodoxă, a născut unitatea limbii 
şi unitatea etnică a poporului, e azilul de mântui-
re naţională în ţări unde românul nu are stat”. La 
fel de fermă e poziția Poetului nostru național, 
de la care ar trebui să învățăm a ne apăra tot ce 
avem mai sfânt: „Noi, românii, formăm o bise-
rică națională, și ca societate religioasă, ca bi-
serică ortodoxă română, suntem un cor matur și 
compact pentru a ne împotrivi la orice tendințe 
care ar jigni libertatea conștiinței și cultura noas-
tră națională.”

Biserica Sfântul Dimitrie, 
ultima redută a limbii române la Ceahor

Despre Ceahor nu pot să scriu decât cu mare 
dragoste, dar și cu mare durere. Cu dragoste, 
pentru că, încă înainte de a avea neamuri foar-
te apropiate în această comună de sub streașina 
Cernăuțiului, i-am cunoscut și admirat pe câțiva 
bravi români, fondatori ai corului ”Dragoș 
Vodă”, având la suflet și file de istorie străveche 
și nume de mari personalități născute din matri-
cea virtuților acestei așezări. Iar când zic de du-
rere, pornesc și mai de departe... Ceahorul, ca și 
localitatea vecină Corovia (zisă și Corogea), este 
satul unde străbunici și bunici români au adus 
pe lume copii moldoveni și nepoți ucraineni. De 
fapt, asimilarea românilor n-a început aici de la 
ocupația sovietică din 1940, ci din perioada aus-
triacă. Iată un citat din ”Povestea așezărilor bu-
covinene” de istoricul sucevean Ion Drăgușanul: 
”1906: «Opt ţărani români din Ceahor s-au 
prezentat, Marţi în 16 octombrie 1906, la orele 
11, înainte de amiază, sub conducerea dlui Dr. 
Sluşanschi, la preşedintele ţării, dl Dr. Octavi-
an cavaler de Bleyleben, şi s-au plîns de modul 
cum încearcă inspectorul ucrain Nicolai Spenul 
şi învăţătorul Kesseletzja (amândoi, români de 
origine – n. n.) să-i facă cu forţa ruteni, cerând 
ca ei să înscrie copiii la secţia ruteană. Dl Dr. 
Sluşanschi a intonat în mod potrivit, că părinţii 
au dreptul să-şi crească copiii după placul lor şi 
nu după tendinţa dlui Spenul; faptul invocat de 
acesta, că copiii nu cunosc bine limba română, 
e, pe de o parte, neadevărat, pe de alta irelevant, 
pentru că, dacă un ţăran îşi poate da copilul la 
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Biserica Sf. Dumitru din Ceahor
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şcoala germană din oraş, deşi copilul nu ştie o 
boabă germană, cu atât mai mult are el dreptul 
să-l dea la instrucţie romînă, pe care copilul o 
înţelege».” (https://dragusanul.ro/) 

Așa a fost în 1906. Cu o simplă plângere 
țăranul român, de rău, de bine, își găsea dreptatea. 
Dar cu începere din 1940, exceptând scurta peri-
oadă a revenirii administrației române în al Doilea 
război mondial, n-a mai îndrăznit nimeni dintre 
ceahoreni să-și revendice dreptul la limba mater-
nă în învățământul școlar, căci celor curajoși li se 
făcea dreptate în Siberia, în închisori și lagăre ale 
muncii forțate. Totuși, a avut milă Dumnezeu să 
le lase românilor din Ceahor un scut pentru limba 
maternă, care răsună până astăzi în biserică. Se 
mai cântă colinde românești de Crăciun, se aud 
sorcove și urături de Sfântul Vasile, se păstrează 
sufletul limbii materne în portul popular scos de 
zile mari din lăzile de zestre străbună. 

Dacă astăzi mai răsună vorbă românească la 
Ceahor, e numai datorită lăcașului sfânt, unde a 
ars și mai pâlpâie flacăra limbii române. Biseri-
ca Sf. Dimitrie, finalizată în 1884, a fost înălțată 
pe locul unei bisericuțe de lenm cu hramul Sfânta 
Treime (1786), un neasemuit monument de artă 
medievală, la construcția căruia n-a fost bătut 
nici un cui. La începerea construcției noii bise-
rici, lăcașul de lemn a fost demontat și dăruit 
enoriașilor din Privorochia. Primul paroh a fost 
Artemie Berariu, tatăl poetului și dramaturgului 
român Artemie Berariu. Timp de 20 de ani, la Cea-
hor a slujit Silvestru Morariu, viitorul mitropolit 
al Bucovinei, pastor vrednic de amintirea tuturor 
românilor. Zelul apostolic al mitropolitului Sil-
vestru s-a transmis succesorilor săi, preoților care 
au slujit la altarul Bisericii Sf. Dimitrie. Ceahore-
nii au avut noroc de preoți gospodari, așa cum a 
fost regretatul părinte Vladimir Borcea. În pofida 
timpurilor nefaste (anii săi de preoție au decurs în 
cea mai grea perioadă pentru credință și biserică), 
părintele Borcea a înființat o școală duminicală, 
pentru a le propăvădui copiilor cuvântul Domnu-
lui în limba română. Însă pentru lucrările de reno-
vare a bisericii nu-i ajungeau mijloace. Lăcasul se 
deteriora, curgea acoperișul, clopotnița de lemn 
se clătina. Aceste sarcini i-au revenit parohului de 
astăzi, Petru Blaga, slujitor la Ceahor într-un timp 
mai bun, când oamenii au început să respire mai 
liber în privința credinței. 

M-am bucurat să aflu că e bine sănătos la vâr-
sta-i venerabilă de 89 de ani fostul staroste al 

bisericii, Vasile Maha. L-am cunoscut cu mulți 
ani în urmă, când socotea zi și noapte fiecare 
bănuț adunat pentru renovarea bisericii. A fost 
un mare meșter în construcție, anii de după pen-
sionare consacrându-i refacerii sfântului lăcaș. 
„Să mă trezească cineva la orice oră de noapte, 
pot să dau darea de seamă câți bani am adunat 
și ce-am făcut cu ei pe parcursul a mai bine de 
zece ani”, mi-a dezvăluit starostele, mărturisind 
ca la spovedanie: „3.700 de dolari am cheltu-
it pentru amenajarea unei copertine, să nu stea 
lumea în ploaie ori ninsoare când așteaptă afa-
ră, 35 de mii de dolari ne-a costat schimbarea 
acoperișului și crucile de pe biserică, 57 mii 
de grivne – înălțarea noii clopotnițe”. Să luăm 
aminte că e vorba de anul 2008, când dolarul 
echivala, dacă nu mă înșală memoria, cu vreo 4 
grivne. Enoriașii îi purtau mare respect staroste-
lui, încredințându-i banul, ajutându-l cu brațe de 
muncă. Veneau din credință, dar și de dragul lui, 
la lucru neplătit, urmându-i exemplul de a face 
să fie frumos și curat locul unde trăiesc, unde 
se roagă lui Dumnezeu. Așa a prins rădăcini în 
modul de trai al ceahorenilor îndemnul lui Vasile 
Maha: „Dacă în jur e curat, înseamnă că omul e 
sănătos și trăiește bine”, precum și neosteneala 
sa de a-și crea în jur o gură de rai. Nu i-a dat 
Dumnezeu copii, dar a lucrat cu drag pentru co-
piii de azi și de mâine ai satului, ca să stea te-
meinic măcar încă câteva sute de ani Biserica și 
candela limbii române ce arde pe altarul ei.

Protoiereul Mihai Ivasiuc, 
un destin jertfelinic la temelia 

Capelei Mitropolitane din Cernăuți

Primăvara aceasta am intrat în Săptămâna 
Patimilor, amintindu-mi numele unui preot care 
ne lipsește de foarte mulți ani, din 2007, când a 
plecat subit la Domnul. Preotul Mihai Ivasiuc a 
apărut printre noi odată cu deșteptarea națională, 
manifestându-se ca un slujitor smerit al credinței 
ortodoxe, dar înnobilat de simțiri naționale. Cine 
l-a cunoscut îmi va da dreptate că a fost de un 
nemaipomenit neastâmpăr, dublat de avânt patri-
otic și nelimitat curaj. Aș zice că a fost un preot 
atipic, dacă n-aș cunoaște din perioada austriacă 
a Bucovinei simpli slujitori și înalți ierarhi care 
s-au consacrat idealurilor neamului, cu același 
duh jertfelnic cu care slujeau lui Dumnezeu. Să 
ne amintim de apostolica viață duhovnicească a 
preotului Iraclie Porumbescu, de arhimandritul 
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Arcadie Ciupercovici, egumenul Sfintei Mănăs-
tiri Putna (care, în pofida opunerii autorităților, a 
susținut Marea Serbare a românității de la 1871), 
de mitropolitul Silvestru Andrievici Morariu și 
câți alți slujitori ai altarului. 

Cred că în sufletul lui Mihai Ivasiuc își gă-
sise sălaș câte o fărâmă din temeritatea aces-
tor înaintași. Și cât de binevenită ar fi acum 
pentru preoții români și enoriașii din parohiile 
lor Societatea Creștin-Ortodoxă „Mitropolitul 
Silvestru”, fondată de părintele Mihai Ivasiuc. 
Odată cu sfârșitul său pământesc, a dispărut și 
această Societate, care-i unea pe creștini la fap-
te caritabile, dar și la lupta dreaptă pentru limba 
maternă, simbolurile naționale, pentru dreptul 
de a trăi, a ne ruga și a respira românește.

Neîndoielnic, preotul știa că nu-i va fi ușor pe 
drumul ales, înțelegea prea bine că libertatea cu-
getului, dar mai ales dragostea de neam se plătește 
scump. Își dădea seama că va trebui să plătească 
mare tribut, învățându-și neamul să fie supus și să 
îngenuncheze numai în fața lui Dumnezeu, dar nu 
și a celor ce lovesc în demnitatea națională. Ast-
fel își începea binecuvântarea la adunările și săr-
bătorile naționale, așa i-a îndemnat pe sutele de 
români adunați la 17 septembrie 1991 în fața clă-
dirii Administrației Regionale de Stat din Cernăuți 
pentru a-și revendica dreptul la limba maternă și 
la simbolul național – Tricolorul. Fire vizionară, 
pledând pentru protejarea limbii române în sfinte-
le lăcașe, părintele Mihai a lansat ideea unui Vi-
cariat Ortodox Român în regiunea Cernăuți. N-a 
fost să fie, în jurul său strângându-se nori negri 
de ostilități. Dar eforturile nu i-au fost zădarnice. 

Se vede că Dumnezeu îi pregătise o altă menire, nu 
mai puțin importantă. Îndepărtat de la Biserica din  
Corovia, sat în care contribuise și la deschiderea 
claselor românești, mai apoi și a școlii cu preda-
rea în limba română (de mulți ani închise!), a luat 
sub oblăduirea sa un sfânt lăcaș lăsat în amărâtă 
uitare. 

Părintele Mihai Ivasiuc a redat duhul liturgic 
Capelei Mitropoliților din vechiul cimitir din 
Cernăuți. Mai precis, a scos acest panteon ro-
mânesc din starea de plâns, din păcatul mizeriei 
unei lumi fără de Dumnezeu. Paraclisul, ctitorit 
de ierarhul Silvestru Morariu, a fost înălțat în 
1881 ca criptă pentru Mitropoliții Bucovinei și 
Dalmației, iar în 1884, în ziua de sâmbătă înain-
te de Duminica Rusaliilor, a fost sfințit, cu hra-
mul „Sfinții Trei Ierarhi”. În cripta din subsolul 
Paraclisului și-au găsit odihna veșnică episcopul 
Dositei Herescu, mitropoliții Teofil Bendela, Te-
octist Blajevici, Arcadie Ciupercovici, Silvestru 
Morariu Andrievici, Vladimir de Repta, Necta-
rie Cotlarciuc. Eliberatorii antihriști le-au profa-
nat osemintele, în perioada de ocupație sovietică 
sfântul lăcaș fiind transformat într-o groapă de 
gunoi. 

Trebuia să pătimeasă, să fie osândit, ca pașii 
și inima să-l poarte pe preotul Mihai Ivasiuc la 
acest lăcaș. Cu binecuvântarea și susținerea Prea-
fericitului Patriarh al României Daniel, la acel 
moment mitropolit al Moldovei și Bucovinei, 
părintele Ivasiuc a refăcut Capela Mitropolitană, 
unde a slujit 16 ani, până la ultima bătaie de ini-
mă. La câțiva ani după renovarea sfântului lăcaș, 
niște vandali au profanat vreo 500 de cripte și au 
împărăștiat oasele în fața Capelei. Părintele le-a 
adunat în racle și le-a slobozit în cripta capelei. 
Tot de la el a început tradiția de a aprinde lumânări 
în noaptea Învierii la mormintele personalităților 
române și de a avea grijă de mormântul lui Aron 
Pumnul. Acest crez a fost preluat de părintele 
Cristofor Gabor, un vrednic continuator, care 
ține la neamul său, oficiază slijbe de pomenire 
a înaintașilor înmormântați în acest cimitir, par-
ticipă împreună cu familia și enoriașii săi la co-
memorările organizare de societățile naționale 
românești. ”Biserica și credința sunt veșnice, nu 
vor muri niciodată, de aceea nici limba noastră, 
în care ne rugăm, nu va muri”, ne spune părintele 
Cristofor de fiecare dată, ca să nu uităm. Să nu-l 
uităm nici pe protoiereul Mihai Ivasiuc și să fim 
vrednici de a-l pomeni. 

Viaţa bisericii
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cu preotul Mihai Ivasiuc
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Viața spirituală a românilor ortodocși din nordul Bucovinei 
privită prin prisma protoiereilor din eparhia Bucovinei  

și a Cernăuțiului

Masă rotundă

Participă: Preacucernicul părinte Vasile Co-
valciuc, protopop de Storojineț, Preacucernicul 
părinte Gheorghe Moroz, protopop de Noua 
Suliță, și Preacucernicul părinte Ioan Gorda, 
protopop de Hliboca.

Moderator: Ștefan Hostiuc, scriitor, redac-
tor-șef al revistei „Mesager bucovinean”

Ștefan HOSTIUC: Toată lumea știe ce în-
seamnă un dascăl, un preot, un călugăr, un 
episcop. Dar puțină lume știe ce înseamnă un 
protoiereu sau, altfel spus, un blagocin, în ter-
minologia bisericească a Bisericii Ortodoxe 
Ucrainene. Vă rog să ne spuneți, fiecare dintre 
dumneavoastră, în ce împrejurări și după câți 
ani de slujire ca simplu preot ați ajuns protoie-
reu? Ați fost avansat direct protoiereu de către 
episcop, sau, mai întâi, ați fost ales în adunarea 
clericală de către ceilalți preoți? Unde și când a 
avut loc slujba de hirotesie, la investirea Sfinției 
Voastre în cin de protoiereu? Ce înseamnă, pen-
tru Sfinția Voastră, a fi protoiereu? E un rang sau 
o funcție?

Ioan GORDA: 
Așa cum o societa-
te are nevoie de o 
persoană care să-i 
coordoneze activita-
tea, la fel și Sfânta 
Biserică are nevoie 
de cineva care să fie 
la cârma ei. Capul 
Bisericii este însuși 
Iisus Hristos. El a 

întemeiat biserica, la Pogorârea Duhului Sfânt. 
Știind că, după înalțarea la cer, ar trebui cine-
va să aibă grijă de ea, Sf. Apostoli au hirotonit 
Episcopi, i-a așezat în Biserici ca să le păzeas-
că și să aibă grijă de ele. Iar pentru că se con-

struiau noi și noi biserici și creștinii deveneau 
mai mulți, episcopii și-au ales ajutori: diaconi și 
preoți. Eparhiile extinzându-se, s-au împărțit în 
raioane, așa că bisericile din aceste raioane au 
trebuit și ele să fie coordonate de un preot. Astfel 
a apărut rangul de protoiereu, în română numit 
și protopop, iar biserica slavă de răsărit – bla-
gocin. Eu sunt paroh a bisericii Sf. Nicolai din 
Voloca. Iar protoiereu am fost ales în 1999, la 15 
decembrie, după 8 ani de preoție. Am fost ales, 
mai întâi, de către preoți, iar episcopul mi-a dat 
binecuvântarea să ocup această funcție. Slujba 
de hirotesie, la investirea mea în rang de protoie-
reu s-a făcut la Biserica Sf. Nicolai, de pe strada 
Rusă nr. 33. Pentru mine, a fi protoiereu este și 
un rang, și o funcție.

Gheorghe MO-
ROZ: Protoiere-
ul – ca să lămurim 
mai bine semanti-
ca acestui termen 
– este un preot de 
rang superior. Ca 
preot de mir, un 
slujitor al altarului 
poate fi ridicat la 
rang de protoiereu 
după 10-15 ani de 
preoție. Până atunci el urcă mai multe trepte. 
Mai întâi, face o școală teologică (seminar sau 
facultate), după care este hirotonit în diacon, 
iar mai târziu în preot. Înaintea mea protopop a 
fost Arcadii Spelciuc. Pe mine, preoții protopo-
piatului Noua Suliță m-au ales protopop la Mă-
năstirea Sf. Gheorghe din Horecea, în prezența 
episcopolui Meletie, actualul Mitropolit al Bu-
covinei și Cernăuțiului. La acea dată aveam 37 
de ani de preoție.
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Masă rotundă

Vasile COVAL-
CIUC: După 6 ani 
de slujire ca preot în 
protopopiatul Storo-
jineţ, în anul 1992, 
la data de 21 iulie, 
în cadrul şedinţei 
protopopiale, preoții 
m-au ales protopop. 
Slujba de hirotesie a 
avut loc în Biserica 
„Adormirii Maicii 

Domnului” din satul Ropcea, protopopiatul Sto-
rojineţ, la data de 02.08.1992. În faţa acestei noi 
slujiri vin cu smerenie rostind: „Iată, vin să fac 
voia Ta, Dumnezeule”. Având înainte cuvintele 
Mântuitorului „Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu 
v-am ales pe voi”, îndrăznesc să cred că Domnul 
ne însoţeşte, ne îndeamnă şi ne luminează să du-
cem cu succes la împlinire responsabilitățile pe 
care ni le-am asumat. Eu cred că a fi protopop e 
o responsabilitate şi o misiune cu totul specială, 
mai presus de rang sau funcţie. 

Ștefan HOSTIUC: Dacă sunteți purtător de 
mitră, în ce an ați fost hirotesit mitrofor, unde și 
de către care ierarh?

Ioan GORDA: Mai întâi vreau să spun câ-
teva cuvinte despre ce înseamnă a fi purtător 
de mitră, în biserica noastră. În România, spre 
exemplu, mitră poartă doar arhiereii. La noi, 
o pot purta și preoții de mir care se remarcă 
prin viață duhovnicească aleasă. De ce aceas-
tă deosebire? Pentru că există o tradiție grea-
că și o tradiție slavă. Biserica română urmează 
tradiția grecească. Biserica ucraineană urmează 
tradiția slavă. Am devenit preot purtător de mi-
tră la 24 iunie 2001 prin binecuvântarea Înalt 
Preasfințitului Onufrie, Mitropolitul Bucovinei 
și Cernățiului. 

Gheorghe MOROZ: Mie tot episcopul 
Onufrie mi-a făcut această onoare, după 14 
ani de slujbă, la hramul mănăstirii Creşceatic – 
Nașterea Sf. Ioan Botezatorul.

Vasile COVALCIUC: Mie distincţia de pre-
ot mitrofor mi-a fost acordată în anul 1992, la 3 
iulie, după ce am construit împreună cu creştinii 
din satul Ropcea noua Biserică „Adormirea Mai-
cii Domnului”, între anii 1987-1988. Mitropoli-
tul Kievului, Vladimir, mi-a acordat-o. Hirotesia 
a avut loc la data de 24 iulie 1992 în Catedrala 
„Sfântul Duh” din oraşul Cernăuţi, printr-o sluj-

bă oficiată de episcopul Onufrie al Bucovinei și 
Cernăuţiului.

Ștefan HOSTIUC: De ce este nevoie ca în-
tre preoți și episcop să fie un protoiereu? Care 
este, în viziunea Sfinției Voastre, rolul protoie-
reului în legătura dintre cele două trepte ale ci-
nului clerical?

Gheorghe MOROZ: Problemele mari le re-
zolvă cancelaria Mitropoliei, dar problemele mai 
mici stau în sarcina protopopului. În cele patru 
posturi din cursul anului, preoții se mărturisesc 
la părintele duhovnic. Întâlnindu-ne rezolvăm și 
unele probleme administrative. În sarcina proto-
popului se află și inspecțiile pe teren. De regulă, 
nu există plângeri sau reclamații, fiindcă preoții 
își fac datoria cum trebuie. Toate liturghiile, bo-
tezurile, cununiile, înmormântările, ca și cele-
lalte servicii sunt săvârșite cu conștiinciozitate. 
Concediile sunt acordate doar cu binecuvântarea 
Înaltpresfințitului părinte mitropolit.

Ioan GORDA: Rolul și datoria unui proto-
pop (blagocin) este să vină în ajutorul episco-
pului pentru a îndeplini binecuvântările date de 
el și de a se îngriji de preoții și Bisericile din 
protopopiat.

Vasile COVALCIUC: Protopopul acționează 
în numele Chiriarhului. El îndrumă, coordonea-
ză şi supraveghează activitatea bisericească a 
parohiilor cu privire la starea spirituală, morală 
şi socială a credincioşilor.

Ștefan HOSTIUC: Care sunt atribuțiile 
protoiereului și cum reușiți să îndrumați, să 
coordonați și să supravegheați activitatea paro-
hiilor din subordine?

Vasile COVALCIUC: Ca protopopi, avem 
multe obligații. Facem regulat vizite pastorale 
în parohii, participăm la slujbe și evenimente. 
Cel puţin odată pe an verificăm registrele, sta-
rea bisericilor, a Sfântului Altar, veşmintele, 
Sf. Masă, Sfintele Doruri, Sf. Antimis, Sfintele 
cărţi de slujbă, precum şi starea cimitirelor, a bu-
nurilor bisericeşti. Nu rămâne în afara atenției 
noaste nici starea religioasă, morală şi socială 
a parohienilor. Facem inspecții în parohii și în-
tocmim procese-verbale asupra constatărilor, pe 
care le consemnăm în registrele de inspecţie ale 
parohiilor şi le înaintăm spre informare autorită-
ţii eparhiale, cu raport şi propuneri. O parte din 
cererile venite la sediul protoieriei le analizăm 
la nivel local, după care se trimit cu raport către 
centrul eparhial spre înştiinţare, analiză şi deci-
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zie, iar altă parte ajung direct la mitropolie. Cu 
binecuvântarea exarhului aprobăm clericilor din 
protopopiat concedii până la 8 zile pe an. Întoc-
mim rapoarte anuale de activitate a protoieriei, 
pe care le înaintăm Consiliului Eparhial.

Ioan GORDA: Obligațiile mele ca blago-
cin sunt de a avea grijă ca în protopopiat să se 
îndeplinească canoanele date de Sf. Părinți la 
cele șapte Soboare ecumenice și de a aduce la 
cunoștința episcopului despre starea protopopia-
tului. Cu smerenie și cu înțelegere supraveghez 
și îndrum activitatea catehetică, pastorală, cul-
turală și socială a preoțimii din protoierie. Mă 
străduiesc să ajung, pe parcursul anului, la fie-
care biserică, dar, mai ales, la Hramul Bisericii. 
În inspecții, sesizând mici nereguli, încerc să gă-
sesc soluții pentru a le rezolva la fața locului. Cu 
preoții mă înțeleg foarte bine, pentru că mereu 
am găsit pentru ei limbă comună. De cele mai 
multe ori, cererile enoriașilor ajung întâi la mine 
și eu le rezolv, dar dacă nu mă descurc, atunci 
le înaintez la Episcopie. De regulă acordarea de 
concedii o rezolvă episcopul, dar dacă e vorba 
doar de câteva zile și cu deplasare nu departe, 
peste hotare, o rezolv eu, ca protopop. Cea mai 
mare însărcinare pe care am primit-o de la mitro-
polit a fost să ne rugăm cât mai mult pentru pace 
în țara noastră și să avem grijă de cei nevoiași, 
ajutând pe bolnavi și pe singuratici. Desigur, noi 
raportăm sistematic chiriarhului despre starea și 
activitatea bisericilor din protopopiat. De Cră-
ciun organizăm în protopopiat festivaluri de co-
linde, concursuri de coruri bisericești.

Ștefan HOSTIUC: Din câte parohii se com-
pune protoieria pe care o conduceți? În câte bi-
serici din parohiile protoieriei slujbele religioase 
se oficiază în limba română? Protoieria pe care o 
conduceți are o cancelarie, are lucrători angajați? 
Ce ne puteți spune despre echipa cu care lucrați?

Ioan GORDA: Din protopopiatul Hlibo-
ca fac parte 37 de parohii, dintre care 23 sunt 
românești. În bisericile ucrainene Sfânta Li-
turghie se face în vechea slavonă, cu predici 
în limba ucraineană, iar în bisericile românești 
serviciul divin se oficiază în limba română. Voi 
enumăra, ca să se știe exact, care sunt cele 23 de 
parohii în ale căror biserici Sfânta Liturghie se 
oficiază în limba română, specificând și numele 
preoților: 1. Bahrinești, cu Biserica Sf. Treimi 
(pr. Constantin Ciobotari); 2. Valea Cosminului, 
cu Biserica Sf. Mihail și Gavril (pr. Dumitru Ga-

ina); 3. Sinăuții-de-Sus, cu Biserica Înălțarea Sf. 
Cruci (pr. Oleg Ostafiuc); 4. Voloca, cu Biserica 
Sf. Nicolai (pr. Ioan Gorda); 5. Hrușăuți, cu Bi-
serica Sf. Apostoli Petru și Pavel (pr. Dumitru 
Tocari); 6. Dimca, cu Biserica Sf. Apostoli Pe-
tru și Pavel (pr. Vasile Cazacu); 7. Iordănești, cu 
Biserica Sf. Apostoli Petru și Pavel (pr. Marcel 
Nițu); 8. Iordănești, cu Biserica Sf. Nectarie (pr. 
Gheorghe Moroz); 9. Carapciu, cu Biserica Sf. 
Cosma și Damian (pr. Gheorghe Amarii); 10. 
Corovia, cu Biserica Sf. Mihail și Gavril (pr. 
Ioan Florea); 11. Corcești, cu Biserica Sf. Vasile 
(pr. Valeriu Florescu); 12. Corcești, cu Biserica 
Sf. Nectarie (pr. Gheorghe Pavel); 13. Cupca, 
cu Biserica Sf. Arh. Mihail și Gavril (pr. Vasile 
Cuciureanu, Ilie Cuciureanu); 14. Molodia, cu 
Biserica Înălțarea Sf. Cruci (pr. Ilie Bejenar, De-
nis Bejenar); 15. Sinăuții-de-Jos, cu Biserica Sf. 
Gheorghe (pr. Oleg Ostafiuc); 16. Oprișeni, cu 
Biserica Nașterii Maicii Domnului (pr. Vasile și 
Serafim Pauliuc); 17. Poeni (Poleana), cu Bise-
rica Sf. Nicolai (pr. Iurii Sumacov); 18. Privoro-
chia, cu Biserica Sf. Dimitrie (pr. Ilie Gușulei); 
19. Prisăcăreni, cu Biserica Sf. Mucenic Mina 
și Sf. Ioan de Dumnezeu Cuvântat (pr. Ioan Ba-
nilean); 20. Stănești, cu Biserica Sf. Parascheva 
(pr. Mihai Vârnov); 21. Suceveni, cu Biserica 
Sf. Arh. Mihail și Gavril (pr. Ilie Amarii); 22. 
Tereblecea, cu Biserica Sf. Arh. Mihail și Gavril 
(pr. Victor Iachimciuc); 23. Ceahor, cu Biserica 
Sf. Dumitru (pr. Petru Blaga). Protopopiatul nu 
are cancelarie și nici angajați. Există o conduce-
re din trei clerici: protopopul, canonistul și du-
hovnicul. Niciunul dintre ei nu primește salariu. 
Statul nu ne dă, biserica nu are de unde să ne 
dea. Muncă voluntară. 

Vasile COVALCIUC: Protopopiatul 
Storojineț este alcătuit din 52 de parohii: 31 de 
parohii cu slujire în limba ucraineană și 21 de 
parohii cu slujire în limba română, precum ur-
mează: 1. Biserica „Sfântul Gheorghe” – orașul 
Storojineț (preot paroh, protoiereu mitrofor 
Vasile Covalciuc. Diacon – Mihail Grigus); 2. 
Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavri-
il” – orașul Storojineț, cătunul „Maidan» (preot 
paroh Gheorghe Covalciuc); 3. „ Soborul Sfân-
tul proroc Ioan Botezătorul” – orășelul Crasna 
(Crasnoilsc) (preot paroh prot. mitr. Vasile Pau-
lenco, preot doi prot. mitr. Nicolai Ursachi, pre-
ot trei Marian Bruja, diacon Andrei Asevoaie); 
4. Biserica „Sfânta Treime” – orășelul Crasna 

Masă rotundă
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(Crasnoilsc) (preot paroh, prot. mitr. Paulin Pa-
vlenco); 5. Biserica „Sfântul Ștefan cel Mare” 
– orașul Crasnoilsc (preot paroh Ilie Gherman); 
6. Biserica „ Sfinții Arhangheli Mihail și Gavri-
il” – satul Budineț (preot paroh, prot. mitr. Ro-
man Zbigli); 7. Biserica „Sf. Cuvios Serafim de 
la Sarov” – satul Budineț (preot paroh Roman 
Zbigli); 8. Biserica „Sf. Ierarh Nicolae” – comu-
na Pătrăuții de Sus, preot paroh, prot. mitrofor 
Gheorghe Patraucean; 9. Biserica „Sf. Cuvioa-
să Parascheva de la Iași” – comuna Pătrăuții 
de Sus (preot paroh, prot. mitr. Sivestru Mo-
trescu); 10. Biserica „Sf. Mare Mucenic Dimi-
trie” – comuna Igești (preot paroh, prot. mitr. 
Constantin Cifu, preot doi Vasile Cifu); 11. Bi-
serica „Sf. Părinți Ioachim și Ana” – comuna 
Igești (preot paroh Gheorghe Zmoșu); 12. Bise-
rica „Adormirea Maicii Domnului” – comuna 
Pătrăuții de Jos (preot paroh, prot. mitr., Dumi-
tru Gavriloaie); 13. Biserica „Sf. Apostoli Pe-
tru și Pavel” – comuna Pătrăuții de Jos (preot. 
paroh Daniil Popescu); 14. Biserica „Nașterea 
Maicii Domnului” – satul Crăsnișoara Nouă, 
preot paroh, prot. mitrof. Gheorghe Gatej); 15. 
Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – comu-
na Ropcea (preot paroh, prot. mitrof. Constan-
tin Șubran); 16. Biserica „Sf. Voievod Ștefan 
cel Mare” – comuna Ropcea (preot paroh, prot. 
mitrof. Constantin Șubran, diacon Ioan Șubran); 
17. Biserica „Sf. Cuvioasă Parascheva de la 
Iași” – comuna Broscăuții Vechi (preot paroh 
ahimandritul Visarion Cical); 18. Biserica „Sf. 
Mare Mucenic Dimitrie” – comuna Cereș (preot 
paroh, prot. mitrof. Roman Zbigli); 19. Biserica 
„Sf. Ierarh Nicolae” – comuna Ciudei (preot pa-
roh, prot. Vasile Popescu, preot doi Nicolai Po-
pescu); 20. Biserica „Sf. Trei Ierahi” – comuna 
Ciudei (preot paroh prot. Vasile Pojoga, preot 
doi Vasile Bruja); 21. Biserica „Sf. Ierarh Vasile 
cel Mare” – comuna Crasna (preot paroh Ioan 
Iliuț). Protoieria pe care o conduc are cancelaria 
în clădirea din incinta bisericii „Sfântul Gheor-
ghe” din orașul Storojineț, în care se află școala 
duminicală, unde elevilor li se predă religia. Nu 
avem angajați. Echipa care coordonează activi-
tatea protopopiatului Storojineț se compune din 
trei preoți: părintele archimandrit Visarion Cical 
(duhovnic), părintele Orest Draginda (responsa-
bil pentru buna desfășurare a Sfintei Liturgii și a 
tuturor slujbelor bisericești după tipicul biseri-
cesc), părintele Gheorghe Covalciuc (secretar).

Gheorghe MOROZ: În protopopiatul Noua 
Suliță există 41 de biserici și un paraclis. În 32 
de biserici slujbele religioase se oficiază în lim-
ba română, iar în 10 biserici serviciul divin se 
oficiază în limba slavonă bisericească, predici-
le ținându-se în limba ucraineană. În cele 32 de 
biserici din localitățile cu populație românească 
slujesc 35 de preoți. Protopotiatul nu are sediu și 
nici angajați. Există o mică echipă de preoți care 
îi coordonează activitatea și care se întrunesc în 
casa parohială din incinta bisericii din comuna 
Mahala, unde sunt paroh. Lista bisericilor și a 
preoților care slujesc în ele nu o am la mine în 
clipa aceasta, dar pe marginea ei vom putea dis-
cuta la o viitoare masă rotundă.

Ștefan HOSTIUC: Care este atmosfera re-
ligioasă în parohii, la ora actuală? Aveți sate în 
care parohiile ar fi dorit să se desprindă (sau, 
poate, s-au și desprins) de la Biserica Ortodo-
xă Ucraineană condusă de Preafericitul Onufrie, 
optând pentru „Biserica Ortodoxă din Ucraina” 
al cărei întâistătător este Epifanie? Dacă da, 
atunci câte din aceste parohii reprezintă satele 
cu populație ucraineană și câte reprezintă satele 
cu populație românească?

Gheorghe MOROZ: În protopopiatul Noua 
Suliță deocamdată e liniște și frățietate. Toate 
parohiile sunt sub omoforul Preafericitului Onu-
frie și nimeni nu dorește să treacă de la biserica 
noastră canonică la niciun fel de altă biserică. 
Există doar două biserici care s-au desprins de 
biserica noastră, preferând să funcționeze neca-
nonic. E vorba de parohia din Toporăuți și de 
parohia din Revkovți-Sloboda.

Ioan GORDA: La ora actuală, pe teritoriul 
protopopiatului Hliboca nu avem probleme cu 
desprinderi din cadrul Bisericii Ortodoxe Ucrai-
nene aflate sub oblăduirea Preafericitului Onufrie, 
deși sunt câteva persoane care nu frecventează 
Biserica noastră, nici nu iau parte la viața bise-
ricească, dar propun că ar fi bine ca Bisericile să 
aibă Vicariatul lor: românii – Vicariatul lor, ucrai-
nenii – Vicariatul lor. Noi le spunem că aceasta nu 
este în competența noastră, ci al Sfântului Sinod.

Vasile COVALCIUC: Și în protopopiatul 
nostru situația se menține stabilă. Dar am avut o 
problemă mare cu parohia din Mihalcea. Acolo 
s-a dus o luptă crâncenă pentru biserică. Preo-
tul aproape că dormea în biserică, ca să o ape-
re de năvălitori. Și alături de el – alți enoriași 
dreptcredincioși făceau de servici în și lângă  

Masă rotundă
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biserică. Dar până la urmă tabăra opusă a ve-
nit cu poliția și a intrat în biserică prin efracție, 
tăind cu flexul lacătul de la ușa bisericii. Paro-
hienii au filmat momentul și l-au postat pe inter-
net. Cine vrea să se convingă de metodele prin 
care sunt ocupate bisericile noastre, să privească 
acel film. El circulă pe internet și poate fi ac-
cesat folosind linkul https://www.youtube.com/
watch?v=dKUFWu1SU7

Ștefan HOSTIUC: Ucraina e cuprinsă de 
război. Mulți români se află pe câmpul de bă-
taie. Unii își dau viața pentru țară. Pe internet, 
rețelele de socializare abundă în videoclipuri 
cu prohoduri. Pe ultimul drum sunt conduși și 
enoriași din protoieriile Sfințiilor Voastre. Cum 
cinstește biserica memoria lor?

Gheorghe GORDA: Țara e cuprinsă de flă-
cările războiului. Mulți tineri au plecat să ape-
re țara. Mulți dintre ei cad răpiți de gloanțe și 
mor. Dacă nu toți, cei mai mulți sunt enoriași 
din parohiile Bisericii Ortodoxe Ucrainene afla-
tă sub oblăduirea Preafericitului Onufrie. Noi îi 
prohodim după toate regulile bisericii ortodoxe, 
le deplângem moartea, suntem alături de rudele 
și apropiații lor, îi mângâiem cu un cuvânt bun, 
le oblojim rănile sufletului cu cuvântul lui Dum-
nezeu. Biserica noastră cinstește memoria lor la 
Sfânta Liturghie. Nu uităm nici de refugiați. Îi 
adăpostim în gospodăriile parohienilor, le asigu-
răm masă și casă. Și lor le este greu. Războiul 
nu aduce nimănui fericire. Trăim cu speranța că 
se va termina odată și odată și vom avea din nou 
pace în țară. Așa să ne ajute Dumnezeu.

Gheorghe MOROZ: Ne sângeră inima 
după miile de vieți omenești pierdute în acest 
război. Pentru cei care își dau viața pentru pa-
trie și țară facem slujbe de pomenire. Pe unii 
enoriași căzuți pe câmpul de luptă i-am petre-
cut pe ultimul drum. Cât despre refugiați, în 
comuna noastră s-au aciuat foarte mulți. Vara 
a fost plină școala de refugiați. Noi îi primim 
cu brațele deschise și încercăm să-i ajutorăm 
cu ce putem. Războiul e o mare pacoste. Să se 
termine mai repede.

Vasile COVALCIUC: Noi am adăpostit în 
școala duminicală din incinta bisericii unde 
sunt paroh sute de refugiați. Parohienii proto-
popiatului i-au adăpostit pe la casele lor. I-au 
ospătat ca pe cei mai apropiați oameni. Trebuie 
să le venim în ajutor, fiindcă au rămas pe dru-
muri din cauza războiului. Dar câți tineri de-ai 
noștri luptă pe font dându-și viața pentru țară ! 
Noi ne rugăm pentru cei vii, să-i ferească Bu-
nul Dumnezeu de gloanțele dușmanului. Iar 
pe eroii căzuți în lupte îi prohodim după toa-
te rânduielile bisericești. Mare jale e în țară. 
Mare e mila lui Dumnezeu și numai el poate să 
ne scape de nenorocirile și necazurile ce s-au 
abătut peste țara noastră. În el ne punem toa-
tă speranța. Doamne salvează țara aceasta de 
acest război nenorocit. 

Ștefan HOSTIUC: Mulțumim participanților 
la masa rotundă, invitându-i de pe acum la o 
nouă discuție pe teme spirituale, într-un format 
mai extins, în unul din viitoarele numere ale re-
vistei.

Masă rotundă

Participanți la Soborul din 27 mai 2022 al Bisericii Ortodoxe Ucrainene



26                   Mesager bucovinean, Anul XIX, nr. 3 (75),  2022

Caritas

Clinica Sf. Luca
din cadrul Mănăstirii din Bănceni

La Mănăstirea din Bănceni sunt vindecate 
nu doar sufletele, dar și bolile trupești ale 

credincioșilor.
La doar 20 de kilometri de Cernăuţi, pe un 

deal de pe care se vede România, se înalţă cea 
mai mare mănăstire din regiune – Mănăstirea 
Bănceni, care poartă Hramul „Înălțarea Dom-
nului”. Aici, oamenii, veniţi să caute alinare 
sufletească, descoperă că îşi pot vindeca şi tru-
pul. 

Pe lângă sfântul lăcaș de cult, în toamna anu-
lui 2021 a fost construit din temelie un spital nou 
și modern cu bani donați de enoriași. În insititu-
ţia, dotată cu echipament medical de ultimă ge-
neraţie, sunt tratați gratuit copii orfani, oameni 
care s-au refugiat din calea războiului și au ajuns 
pe meleagurile noastre, călugări şi măicuțe din 
Ucraina, Republica Moldova şi România.

Cei care ajung la Mănăstirea din Bănceni 
descoperă în preajma ei un spital modern, euro-
pean, în care doar icoanele şi candelele trădează 
că, totuşi, suntem într-o înstituţie medicală de 

pe lângă o mănăstire. Clinica Sfântul Luca este 
condusă de preotul Cleopa, un slujitor nu doar 
cu studii teologice, ci şi absolvent al Universită-
ţii de Medicină de la Cluj.  Preasfinţitul Cleopa 
spune că ideea de a construi un spital a venit în 
timpul pandemiei din dorinţa de a ajuta oame-
nii, atunci când statul nu mai făcea față. Şi unde 
pune omul mână, pune şi Dumnezeu mila.

„Ideea de a ridica un asemenea spital a fost 
realizată într-un an de zile. Deci, de la luarea ho-
tărârii de a construi Clinica respective până la 
primirea licenţei medicale a durat doar un singur 
an. Acesta a fost unul din punctele cheie – să 
le dăm posibilitate oamenilor obişnuiţi să aibă 
acces la cele mai înalte tehnologii medicale, cele 
mai performante, la medici buni, la dotări de vârf 
în domeniuil medical”, ne-a mărturisit Preasfin-
ţitul CLEOPA, coordonatorul Clinicii Sf. Luca 
din localitatea Bănceni, regiunea Cernăuți.

Clinica Sfântul Luca are o capacitate de o 
sută de paturi, și dispune de secţii de chirurgie şi 
terapie, centru de reabilitare, propriul laborator 

Vitalie ZÂGREA
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Caritas

şi policlinică. Pacienţii sunt încântaţi 
de serviciile medicale, dar şi de atitu-
dinea creştinească.

Pe Silvia Toma din orașul Cernăuți, 
internată la Spitalul din Bănceni, am 
întâlnit-o într-un salon de lux, cu toate 
comoditățile. Femeia și-a fracturat pi-
ciorul și a avut nevoie de o intervenție 
chirurgicală mai complicată. A ales 
Clinica Sfântul Luca din Bănceni, în-
trucât aici este cea mai performantă 
aparatură din regiune, dar și cei mai 
buni specialiști. „Chiar din prima zi 
de când am fost adusă la spital, ne 
povestește doamna Silvia, am simțit 
căldura și dragostea nemărginită a me-
dicilor, dorința lor de a ne ajuta și alina 
suferințele, dar și mai mult curajul de 
a ne îmbărbăta și de a ne face să tre-
cem mai ușor peste aceste probleme 
de sănătate, cu care, credeți-mă, că nu 
sunt de azi pe acest pământ. Am mai 
fost și prin alte spitale, dar o asemenea 
atitudine și responsabilitate din partea 
medicilor față de pacienți, n-am mai 
întâlnit”. 

„Aici, la Clinica Sfântul Luca din 
Bănceni e foarte bine, ne povestește o 
tânără măicuță. E curat, cald, frumos. 
Primim mâncare de patru ori pe zi, iar despre 
atitudinea personalului medical am doar cuvinte 
de respect și admirație”. 

Tânăra și-a pierdut nu demult un ri-
nichi, iar medicii din Kiev nu i-au dat nici o 
șansă că va reuși să-și salveze cel de-al doi-
lea rinichi. Însă, mare e minunea Domnului! 
Medicii de la Clinica Sfântul Luca după câteva 
ore petrecute în sala de operații a Spitalului 
din Bănceni au reușit cu succes să-i salve-
ze tinerei singurul rinichi pe care-l mai avea.  
Mănăstirea din Bănceni și conducerea Clinicii 
au avut grijă să atragă la această instituție me-
dicală şi cei mai buni specialişti din zonă, care 
și-au făcut studiile la cele mai renumite instituții 
de învățământ de medicină din Ucraina, dar și 
din România și Republica Moldova. 

Oleg Parpauţ, originar din satul Nesvoia, re-
giunea Cernăuți, este absolvent al Universităţii 
de Medicină „Nicolae Testimițeanu” din Chişi-
nău şi unul dintre cei mai buni medici urologi din 
nordul Bucovinei. Este un medic deosebit, năs-

cut cu har de la Dumnezeu pentru a salva viețile 
oamenilor. Domnul Parpauț spune că nici n-a 
visat cândva că va lucra într-un asemenea spital, 
nou și modern, care dispune de aparatură medicală 
performantă, de ultimă generaţie, care ușurează 
munca medicilor și le asigură pacienților o peri-
oadă mult mai scurtă de reabilitare”.

Larisa Pavliuc, medic oftalmolog, și-a făcut 
studiile la Iași, iar astăzi își desfășoară cu suc-
ces activitatea la Clinica din Bănceni. „Aici fi-
ecare își găsește liniștea sufletească. Și Sfântul 
Luca parcă vindecă bolile pacienților și alină 
suferințele oamenilor, care vin la spitalul nos-
tru”, ne-a mărturist doamna Pavliuc.

Şi pentru că mănăstirea din Bănceni are şi 
propriul orfelinat, cu peste 400 de suflete, s-a 
decis ca toţi copiii, indiferent de unde vin, să fie 
trataţi pe gratis. De aceleași avantaje se bucură 
şi personalul mănăstirilor din Ucraina, România 
şi Republica Moldova. Pe 1 noiembrie, Clinica 
Sfântul Luca din localitatea Bănceni a împlinit 
un an de la inaugurare.
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Biserica Baptistă din regiunea Cernăuți

Vladimir HLUSEAC

Termenul baptist provine de la cuvântul 
grecesc baptizo, care înseamnă botezat. 

Tocmai de aceea acest cuvânt a fost ales de noi 
spre a ne identifica drept cult creștin.

Începem prezentarea cu un scurt istoric al 
apariției bisericilor baptiste în lume. Apoi vom 
arăta cum au apărut în nordul Bucovinei. După 
aceia, ne vom opri asupra câtorva aspecte ale 
crezului, specific bisericilor baptiste. În final, 
vom arăta care este situația actuală a bisericii 
noaste în Bucovina. 

Scurt istoric

Baptiștii sunt o ramură Evanghelică a Bise-
ricii, care își are originea în mișcările reforma-
toare din secolul XVI. Oficial, prima biserică 
baptistă a luat ființă în Amsterdam (Olanda), în 
anul 1609. Ea a fost inființată de un grup de puri-
tani anglicani care, sub „influiența practicii ana-
baptiste, dar și în urma studierii Bibliei, au ajuns 
la concluzia că trebuie să adopte botezul pe baza 
credinței personale”.1 Din Olanda, credința bap-
tistă s-a extins în Anglia unde, în anul 1612, a 
fost înființată prima biserică baptistă engleză. 
Mai târziu, în anul 1639, în urma emigrării unor 
credincioși din Anglia în America de Nord, a 
fost înființată prima biserică baptistă în Rhode 
Island. Așadar, sub aspect istoric, „baptiștii sunt 
protestanți”.2 Iar protestanții, alături de romano-
catolici și ortodocși, constituie cele trei ramuri 
mari ale creștinismului.

De la apariția primelor biserici baptiste până 
astăzi au trecut mai bine de 400 de ani, jubileu 
care a fost sărbătorit în anul 2009. La ora actu-
ală, conform statisticii Alianței Baptiste Mondi-
ale, „există 169 000  de biserici locale în 126 
de țări. În aceste biserici sunt aproximativ 47 de 
milioane de credincioși baptiști.”3 

Apariția Bisericilor Baptiste 
în nordul Bucovinei

După cum afirmă, istoricul Alexa Popovici, în 
nordul Bucovinei biserica baptistă a luat ființă, 
între români, la Patrăuții de Jos, în anul 1912.4 
Atunci, mai multe persoane din Pătrăuți care au 
primit credința baptistă în alte părți5, au început 
să se adune în casa lui Orest Precopan pentru 
întâlniri regulate. Activitatea acestui grup a avut 
succes. În anul 1913, a avut loc primul botez, 
la care au fost botezate 11 persoane. Astfel nu-
mărul credincioșilor care împărtășeau credința 
baptistă a început sa crească.

O nouă etapă în dezvoltarea bisericii baptiste 
între românii din Bucovina a început odată cu 
evenimentele legate de Primul Război Mondial. 
Grozăvia războaielor a motivat tot timpul oame-
nii să-l caute mai mult pe Dumnezeu. Astfel, în 
1917, în comuna Camenca s-a întors de pe front 
Petru Hluseac.6 Născut în 1893, el a fost mobi-
lizat în armata Austro-Ungară. Acolo, printre 
ostașii austro-ungari, a făcut cunoștință cu niște 
credincioși baptiști. Aflând de la ei despre mân-
tuirea prin Isus Cristos, a crezut și a fost botezat. 
Revenind în localitatea natală, Petru a început cu 
râvnă să vorbească despre credința în Domnul 
Isus rudelor și vecinilor săi. Așa a luat ființă bi-
serica baptistă în Camenca, din raionul Hliboca.  

Un alt epizod despre care vreau să amin-
tesc este activitatea lui Dumitru Hodoroabă7. 
In 1918, Dumitru, care la fel ca Petru Hluseac, 
a devenit credincios baptist în timpul Primului 
Război Mondial, a vizitat zona Cernăuților. În 
Cernăuți, pe vremea aceea exista deja o biserică 
baptistă, dar ea era alcatuită în întregime din ger-
mani. Așa că Dumitru, înțelegând importanța de 
a planta o biserică baptistă română în Cernăuți, 
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a început sa predice cu râvnă și să împartă Biblii 
printre români. Grupul nou format a funcționat o 
perioadă impreună cu biserica baptistă germană, 
iar apoi a devenit biserică baptistă română. 

In anul 1918, la Pătrăuții de Jos a avut loc 
prima conferință a reprezentanților tuturor bise-
ricilor baptiste române din Bucovina. Daca până 
la această dată bisericile nou formate funcționau 
ca parte a bisericilor baptiste germane, din 1918 
ele au devenit oficial biserici baptiste române și 
au intrat în Uniunea Comunităților Baptiste din 
România8. Reprezentantul Bisericilor Baptiste 
din Bucovina la Uniune a fost numit Dumitru 
Hodoroabă. Bisericile Baptiste s-au inmulțit 
destul de repede între români, așa că, în 1919, în 
Bucovina existau deja 19 biserici. Pe parcursul 
anului au fost betezați peste 100 de noi membri9.

Principiile de credință  
ale Bisericilor Baptiste

Baptiştii oferă un loc prioritar Scripturii.
Vorbind despre principiile de credință ale bise-
ricii baptiste, putem puncta câteva aspecte spe-
cifice acestui cult. Orice grupare religioasă are 
anumite surse pe care îşi fundamentează crezul 
şi practicile. Același lucru este valabil și în cazul 
bisericii baptiste. Baptiştii au Sfânta Scriptură ca 
autoritate finală în întrebările legate de credință 
și practică. Aceasta înseamnă că nici o altă scri-
ere ulterioară nu este normativă pentru biserica 
baptistă. Fiind inrădăcinată istoric în reforma 
protestantă, biserica baptistă a moștenit din 
aceasta principiile ei teologice, astfel că princi-
piul reformei – Sola Scriptura (numai Scriptu-
ra) – este valabil și pentru biserica baptistă. Noi 
considerăm că revelaţia divină este completă 
și deplină în Biblie. De aceia, noi manifestăm 
o deosebită reverență față de Biblie. Aceasta se 
manifestă prin locul pe care Scriptura o are în 
serviciile noastre de închinare, unde se citește și 
se explică Scriptura. 

Principiul Sola Scriptura (numai Scriptura) se 
referă exclusiv la faptul că Scriptura este autori-
tatea finală și nu singura autoritate, în teologie. 
Noi acceptăm ca autoritate teologică crezurile 
creștine de bază (de exemplu: crezul apostolic 
sau crezul Niceo-Constantinopolitan), scrierile 
parinților bisericii, și alte scrieri teologice, dar 
acestea nu constituie autoritatea finală. Auto-
ritatea finală aparține în exclusivitate Sfintei 
Scripturi. După cum scrie însuși Martin Luther: 

„Scriptura este norma hotărâtoare pentru toate 
deciziile referitoare la credință și viață.”10  

Baptiştii cred și proclamă mântuirea prin har. 
Ei cred că, în conformitate cu Sfânta Scriptură, 
mântuirea nu este un lucru care se moşteneşte 
de la înaintași sau părinți, ci trebuie primită cu 
credință și pocăință de fiecare persoană în mod 
individual. Nimeni nu se naşte creştin, cu toţii ne 
naştem oameni păcătoşi, adică fiinţe care în tota-
litate suntem afectați de ceea ce Scriptura numeş-
te păcat. Această stare de păcat distruge relațiile 
între oameni, aducând necaz și suferință, ne face 
vinovați înaintea lui Dumnezeu, iar în cele din 
urmă, ne duce inevitabil la moartea veșnică. 

Omul poate fi salvat din situația aceasta dacă 
acceptă prin credință și pocăință darul iertării 
prin moartea şi învierea Domnului Isus Hristos. 
Dumnezeu oferă iertare celor care se întorc la 
El fără plată, în dar. Aceasta este condiția abso-
lut necesară mântuirii. În aceasta constă esenţa 
credinței creştine.

Baptiştii cred că botezul adevărat e cel al 
credincioșilor, pe baza cuvintelor Domnului 
Isus din Evanghelia după Matei 28:19: „Duceți-
vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezân-
du-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului 
Duh.” Baptiștii cred că botezul poruncit de Bi-
blie este acela care este aplicat în mod conștient 
adulților care s-au pocăit şi au crezut în Domnul 
Isus. Botezul nu oferă iertarea păcatelor ci este 
un act voluntar de ascultare şi mărturie exterioa-
ră a unei persoane care a fost mântuită.

Baptiştii susțin si promovează libertatea de 
conştiinţă. Biserica baptistă a avut parte de multe 
prigoane, chiar de la inceputurile existenței sale. 
Fiind nascută în persecuţii, biserica baptistă a 
susținut și a luptat pentru libertatea de conștiință, 
atât pentru sine cât ți pentru alții. Principiul bap-
tist spune astfel: „Libertatea conștiinței pen-
tru toți.”11 Prin expresia „libertatea conștiinței” 
înțelegem că fiecare persoană este liberă să ia 
decizia cu privire la ce să creadă, fiind responsa-
bilă direct înaintea lui Dumnezeu pentru decizia 
sa. Nicio formă de autoritate, fie statul sau o altă 
înstituție, nu are dreptul să persecute pe alții pe 
motive de credință.

Baptiştii susțin separarea între Biserică și 
Stat. Conform mărturisirii de credință baptiste, 
„Dumnezeu este Domnul și Împăratul suprem 
al întregii lumi, totuși El a destinat și autorități 
civile care să fie sub autoritatea Lui, dar și  

Viaţa confesională



30                   Mesager bucovinean, Anul XIX, nr. 3 (75),  2022

deasupra oamenilor, pentru gloria Lui și pen-
tru binele public”12. Totuși, pe baza cuvintelor 
Domnului Isus, din Marcu 12:17: „Dați, dar, 
cezarului ce este al cezarului, și lui Dumnezeu 
ce este al lui Dumnezeu”, biserica baptistă crede 
că biserica aparține lui Dumnezeu şi statul nu 
are niciun drept să se amestece în problemele in-
terne a acesteia. Baptiștii susțin separarea între 
biserică și stat.

Situația actuală a bisericilor  
baptiste din regiunea Cernăuți

La ora actuală, în actuala regiune Cernăuți, 
există 33 de biserici baptiste vorbitoare de limba 
română. În aceste biserici, serviciile de închina-
re și predicare a Cuvântului lui Dumnezeu se fac 
în limba română. Aceste biserici sunt frecven-
tate de aproximativ 1000 de membri si 500 de 
aparținători. 

În anul 2013 am sărbătorit jubileul de 100 de 
ani de la primul botez în Bucovina. Cu ocazia 
acestei sărbători a fost organizat congresul Bi-
sericilor Baptiste Române din Ucraina. În cadrul 
evenimentului, la Cernăuți a fost organizată o 
conferință la care au participat invitați din partea 
Uniunilor bisericilor baptiste din Ucraina și Ro-
mânia. De asemenea, la Biserica din Pătrăuții de 
Jos a avut loc un serviciu special de închinare.

Bisericile baptiste românești sunt păstorite de 
30 de pastori, majoritatea având pregătire teolo-
gică la seminarele din România sau la Colegiul 
Biblic din Cernăuți. Periodic, pentru slujitorii 
bisericilor baptiste sunt organizate conferințe și 
seminarii, prin care se urmăreste creșterea nive-
lului de cunoștințe biblice ale membrilor bise-
ricii.

La începutil anului 2020, în urma acordului 
delegaților la cel de-al 28-lea Congres al Uni-
unii Bisericilor Creștine Evanghelice-Baptiste 
din anul 2019 și drept urmare a demersurilor că-
tre instanțele de stat, a fost înregistrată Asociația 
Regională a Bisericilor Române Creștine Evan-
ghelice-Baptiste din Ucraina, cu sediul în orașul 
Cernăuți. Președinte al Asociației a fost ales 
Pavel Grișca, pastor al Bisericii Creștine Evan-
ghelice-Baptiste din satul Tărăsăuți, regiunea 
Cernăuți. Asociația are ca scop să mențină uni-
tatea frățească între biserici, să promoveze întru-
chiparea doctrinelor și principiilor evanghelice 

în viața credincioșilor, dar și pentru a veni în 
ajutorul lor, în vederea propovăduirii Evanghe-
liei printre românii din regiunile Cernăuți, Ode-
sa și Transcarpatică. În atenția Asociației este și 
pregătirea de slujitori pentru lucrarea pastorală 
a bisericilor. 

Toate bisericile baptiste vorbitoare de limba 
română fac parte din Uniunea Bisericilor Bap-
tiste din Ucraina. 

Note
1 Paul Chiş, Cine sunt baptiştii? Scurt istoric. 
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Comunitatea Bisericilor 
Penticostale Române  

din regiunea Cernăuți

Sorin ALEXA

Cine suntem 
(aspecte organizatorice) 

Comunitatea Bisericilor Penticostale Ro-
mâne din regiunea Cernăuți reprezintă o asoci-
ere a 40 de Biserici penticostale din localitățile 
cu populație românească majoritară. Împreu-
nă cu celelate 60 de biserici din localități cu 
populație majoritar ucraineană, ele formează 
Episcopia Bisericilor Penticostale din regiunea 
Cernăuți, care face parte din Uniunea Biserici-
lor Penticostale din Ucraina, care numără pes-
te 1.700 de biserici locale, răspândite în toate 
regiunile Ucrainei, precum și în câteva țări din 
Europa. 

Comunitatea Penticostală a Românilor din 
Ucraina se bucură de autonomie în cadrul Uniu-
nii, are organizare administrativă și structură ie-
rarhică proprie și este alcătuită din două asociații 
teritoriale reprezentând Biserica română din re-
giunea Cernăuți și Biserica română din regiunea 
Odesa.

Bisericile românești din regiunea Odesa re-
prezintă 15 Congregații, cu sedii în 14 localități, 
cu 2 000 de aparținători și cu Centrul în localita-
tea Babele (Oziornoe), pastor responabil Mihail 
Pascu.

Bisericile românești din regiunea Cernăuți 
reprezintă 40 Congregații, cu sedii în 40 de 
localități, cu 5 000 aparținători, organizate  
într-o episcopie cu Centrul la Cernăuți (pastor 
responsabil Sorin Alexa). La rândul lor, Biseri-
cile din cele 4 (foste) raioane ale regiunii au câte 
un pastor responsabil: Alexandru Rusu (pentru 
fostul raion Noua Suliță), Ion Michitiuc (pentru 
fostul raion Herța), Toader Gorda (pentru fostul 
raion Hliboca) și Orest Pitei (pentru fostul raion 
Storojineț) 

Identitatea istorico-dogmatică 
 a Bisericii Penticostale

Anul 2021 a fost un an jubiliar pentru creștinii 
penticostali din Ucraina: s-au împlinit 100 de ani 
de la începutul trezirii penticostale în Bucovina. 
Apariția creștinilor penticostali pe meleagurile 
Bucovinei este lucrarea lui Dumnezeu ce se lea-
gă strâns de Biserica Baptistă, precum și de cea 
Ortodoxă. Pionierii credinței penticostale au fost 
la vremea lor creștini sinceri, care îl căutau pe 
Dumnezeu în ortodoxie și în biserica evangelică 
baptistă. 

Așa că se poate spune că Biserica Penticos-
tală are multe elemente comune cu Biserica Or-
todoxă (Doctrina Trinității; învățătura despre 
Christos; recunoașterea părinților bisericești; 
marturisirea Crezului Creștin; cunoașterea lui 
Dumnezeu prin experiențe spirituale personale; 
etc...). În același timp, Biserica Penticostală a 
preluat și moștenește unele învățături și prac-
tici ale Bisericii Baptiste (Biblia – Cuvântul 
lui Dumnezeu, ca Sursă supremă de Autorita-
te; rolul soteriologic al lui Christos; botezul 
celor ce cred, mărturisesc și se nasc din nou; 
învățătura despre trăirea unei vieți sfinte de că-
tre credincioși; preoția tuturor credincioșilor, 
etc.). Toate practicile creștine menționate, 
fundamentate pe Sfintele Scripturi, sunt recu-
noscute de biserica penticostală, iar ceea ce 
caracterizează în mod specific penticostalis-
mul ca o trezire creștină autentică este accentul 
pus pe persoana și lucrarea Duhului Sfânt. În 
înțelegerea noastră, Duhul Sfânt – a treia per-
soană din Sfânta Treime, – coborât la Cinci-
zecime ca să-L înlocuiască pe Christos prin 
viața ucenicilor și apoi să conducă și să asiste 
Biserica aici pe pământ în calea ei către Cer, 
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săvârșind și astăzi lucrările pe care El le-a făcut 
cu Biserica primară din secolul întâi. 

În concluzie, putem spune că Biserica Pen-
ticostală este o trezire spirituală ce reprezintă o 
întoarcere a creștinismului la modelul Biblic al 
Bisericii primare, descris de evanghelistul Luca 
în cartea Faptele Apostolilor.

De-a lungul celor 100 de ani de Istorie în 
Bucovina, creștinismul penticostal a trecut prin 
multe experințe dumnezeiești, care au făcut tre-
zirea penticostală să fie în creștere și extindere 
continuă. Dacă acum 100 de ani, în regiunea 
Cernăuți a apărut prima biserică în satul Privo-
rochia, în prezent avem mai mult de 40 localități 
românești, unde creștinii penticostali se adună la 
închinare și au loc slujbe oficiate în limba româ-
nă, cea mai recentă Biserică, fiind înregistrată în 
satul Pasat, fostul raion Herța. Un rol important 
legat de apariția și evoluția Bisericilor române 
din regiunea Cernăuți îl are Comunitatea Bise-
ricilor Penticostale din județul Suceava, Româ-
nia, cu care suntem într-un strâns parteneriat, ce 
se datorează atât istoriei noastre comune cât și 
credinței care sălășluiește în noi și în frații noștri 
din România.

Obiectivele Bisericii Penticostale

Obiectivul comun al acestor Biserici este să 
asigure condiții favorabile unei închinări creștine 
autentice, bazată pe Biblie, pentru toți locuitorii 
localităților românești, care doresc să se roage, să 
cânte lui Dumnezeu și să slujească liturghii în lim-
ba română. În dorința de a practica un creștinism 
pe care l-a transmis Christos ucenicilor Săi, avem 

drept obiectiv înființarea de noi Biserici Penticos-
tale, în celelalte localități cu populație română din 
regiunea Cernăuți. Prin slujirea pe care o efectu-
ăm, dorim să consolidăm valorile creștine printre 
românii din Ucraina, facilitând apropierea nea-
mului nostru de Dumnezeu și, totodată, să ajutăm 
la păstrarea identității noastre. 

Pentru atingerea acestor obiective, Biserica 
Penticostală își desfășoară activitatea de slujire, 
repartizând-o pe diverse Departamente.

Departamentele Bisericii Penticostale

În cadrul Bisericii, la momentul de față 
activează următoarele departamente: 1) De-
partamentul Pastoral; 2) Departamentul de 
Învățământ; 3) Departamentul de Evangheli-
zare și Misiune; 4) Departamentele de Tineret, 
Adolescenți și Copii; 5) Departamentul de Aju-
torare și Slujire Socială.

Fiecare din aceste departamente au un res-
ponsabil și o echipă de slujire ce coordonează 
lucrarea la nivel de regiune. 

Colegiul Biblic Bucovinean  
,,Vocea Evangheliei”

În cadrul Departamentului de Învățământ, 
începând cu anul 2001, bisericile din regiunea 
Cernăuți au înființat Colegiul Biblic Român 
,,Vocea Evangheliei”, pentru tinerii absolvenți ai 
școlilor și liceelor cu predare în limba română. 
Colegiul nostru este singura instituție ce asigură 
studii superioare la zi, cu predare în limba româ-
nă pe teritoriul Ucrainei. Colegiul Biblic „Vocea 
Evangheliei” din Bucovina a fost fondat ca răs-

Biserica din Privorochia – cea mai veche biserică penticostală din partea nordică a Bucovinei, înființată în 1919.  
Fotografie din anii '60 ai sec. XX
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puns la nevoia de pregătire a slujitorilor calificați 
pentru slujirea creștină, avându-l la acea vreme 
ca director pe Eugen Rusu. În prezent, instituția 
este condusă de Ion Gorda. Absolvenții noștri  
sunt atât băieți, cât și fete din regiunea Cernăuți, 
regiunea Odesa, precum și din Republica Mol-
dova. Colegiul își propune să instruiască şi să 
pregătească lucrători creștini cu un caracter 
christic, devotați chemării și slujirii lui Dumne-
zeu și sensibili la nevoile societății de astăzi.

Specialitățile de studiu sunt: Teologie practi-
că, Misiologie, Educație Creștină, Lucrarea So-
cială. Durata învățământului este de 3 ani la zi. 
Profesorii de la Colegiul Biblic sunt, unii, din 
zona Cernăuțului, alții sunt profesori invitați de 
la diferite instituții teologice din Romania. Avem 
profesori invitați din București, Suceava, Oradea, 
Cluj, Botoșani, Dej, Timișoara, Arad. Cu ajutorul 
lui Dumnezeu, în 2020 am reușit să deschidem o 
filială a Colegiului la secția fără frecvență în loca-
litatea Babele (Oziornoe), regiunea Odesa. 

Departamentul  
de ajutorare și slujire socială

A ajuta pe cel ce se află în nevoie este o da-
torie a oricărui creştin. De altfel, a lua parte la 
schimbarea unui lucru în bine este o treabă care 
place și omului, și lui Dumnezeu. În Galateni 
6:2 stă scris: „Purtaţi-vă sarcinile unii altora, şi 
veţi împlini astfel Legea lui Christos.”

Biserica penticostală română din Bucovina 
nu a rămas nepăsătoare față de nevoile sociale 
care sunt în țara noastră. Scopul nostru este să 
aducem în inimile amărâte un strop de speranță 

care să dea bucurie și zâmbet vieții și care să 
extindă orizontul acestei vieți pământești spre o 
altă viață cerească, eternă. 

În regiunea Cernăuți ne ocupăm sistematic 
de familiile sărace care au nevoie de medica-
mente, alimente şi haine. De asemenea, avem 
în evidență a 130 de familii de refugiați din re-
giunile Donețk și Lugansk, care s-au stabilit cu 
traiul în regiunea noastră și care beneficiază din 
partea noastră de ajutorare lunară.

O echipă de tineri, împreună cu câteva 
învățătoare din Stăneștii de Sus, ajută săptămânal 
la alfabetizarea unor copii din familii de romi din 
satul Crasna. Din anul 2014 până în prezent, cam 
o dată la două luni, organizăm echipe de misiu-
ne, care merg în Estul Ucrainei pentru a ajuta oa-
menii din zona de război. Oamenii de acolo sunt 
ajutați cu pachete de alimente, haine, refacerea 
locuințelor distruse în urma bombardamentelor, 
cu lemne pentru foc și alte lucruri de primă ne-
cesitate. Menționăm aici că frații de credință din 
România, precum și cei din diaspora românească, 
s-au arătat cu inima larg deschisă la ajutorarea oa-
menilor din Estul Ucrainei. În aceste împrejurări, 
le suntem recunoscători că s-au dovedit a ne fi 
frați de două ori – de credință și de neam. Dum-
nezeu să-i binecuvinteze și să-i răsplătească pe 
potriva generozității cu care răspund întotdeauna 
solicitărilor și nevoințelor noastre.

***
Sorin ALEXA este pastor superior al Comunității 

Bisericilor Române Penticostale din regiunea 
Cernăuți

Centrul Creștin Român al bisericii penticostale din Cernăuți, str. Mijnarodna nr. 5 – în construcție
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Vânt rece bate…

Ilie T. ZEGREA

Vin la Tine, Doamne…

Doamne, vin la Tine cu gândul şi vorba, 
dacă se poate,

Unde sufletul candelei înmugureşte-n ungher, 
la icoană…

Poate-i devreme, poate-i prea târziu 
şi e atâta generozitate

Când alese cântări adună lumina cu smerita 
picătură din geană…

Clopote-n ceruri şi azi vibrează prelung, 
a sărbătoare,

Şi noi cu însetate priviri cădem în genunchi, 
lângă altare…

Pământul respiră uşor şi Sfânta Miercuri 
se primeneşte.

Întărindu-mă, îi admir faţa şi frumuseţea ei 
mă orbeşte… 

Amintirea zborului îmi creşte aripile unei 
zodii senine,

Cu mângâierea visului şi încrucişarea mâinilor, 
intrate-n defileu…

Mă rog ţie, clipă topită-n miresme cu miruite 
suspine,

Înălţătoare şi frumoasă ca visul lui Dumnezeu…
20-21. 08. 2021

Vânt rece bate…

  Lui Vasile Paladean,  
in memoria

Vânt rece bate dinspre os şi lut
Şi înserarea lunecă prin ceaţă…
Orice sfârşit e-un fel de început
Şi-ntr-o durere toţi suntem de faţă.

Ca din poveşti, prin şoapte, de demult,
Cu taine-mbobocite şi mistere,
Chiar plânsul lunii parcă îl ascult
Din flori de mai – o oacheşă plăcere…

Şi dacă-n slova Domnului de Sus
E-o ultimă şi caldă alinare
Pe-acelaşi drum ne-a strâns şi ne-a adus
În dangăte de clopote amare…

Prins în imagini, brusc curmatul pas
În lacrimă tresare şi-n lumină
Că-ntre pământ şi ceruri ai rămas. 

În momentul meu de criză

Mă sprijin greu de braţul tău subţire
Şi capul meu din colb lumini va cerne,
În loc de vers... O plină amăgire, 
Un dor de iarbă verde se aşterne…

Cade-n otavă locul nou, alene,
Cu fructe şi în glas cu-amărăciune,
Trezind la viaţă noile catrene, 
Urcând ziua de mâine-n rugăciune.

Un vast sistem lucrează-n gol în noapte
Şi razele de lună împletite
Se culcă-n fructe cu miresme coapte
Şi farmecul e-n drum pe ocolite.

Cântar uzat cu strop de noapte-n lună
Şi-un aer mătăsos pe ambrazură.
Păcat de floarea şi privirea jună
Şi de-nvoiala ce căzu din ură…

20. 10. 2021
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Sonete

Nicolae ȘAPCĂ

Iubita mea…

Iubita mea, la răsărit de vers
Când rimele își caută menirea
În ochii tăi văd iarăși omenirea
Și al vieții noastre univers.

Iar ramuri de poem ni-i azi iubirea
Chiar dacă timpul e puțin pervers,
Sărutu-i fără vre-un efect advers, 
Zidindu-ne din clipe dulci trăirea.

Pe verzi cărări scăldate în parfum
De teii care stau în rugăciune,
Mai savurăm dulceața lor și-acum

Ascunsă într-o tainică minune,
Având prin veacul nostru-același drum,
Același nimb și aceeași stea anume!

Pe creste de cuvinte

Pe creste de cuvinte zidite de Poet
Din freamăte de codru și murmur de izvoare, 
În mantia de aur a limbii ce ne doare
Se plimbă Eminescu, al neamului profet.

Din steaua lui astrală, cea mai strălucitoare,
Iar ninge peste țară cel mai duios sonet
Și fulgi de flori albastre se leagănă încet,
Căzând pre limba noastră ce-o vrem nemuritoare.

În clipa când răsare Luceafărul pe boltă,
Lumina lui pătrunde-n al Cerului altar, 
Nici demonii din iaduri atunci nu se revoltă

Când Eminescu scrie al neamului Tropar:
Iubește-mi, Doamne, țara și neamul mi-l suportă,
Și-acesta să ne fie în veacuri al Tău dar!

Voce din Cernăuți

Către Eminescu
Azi mă înclin din nou peste-a ta Carte
Din geniu izvorâtă, rugă lină,
Care v-a dăinui mulți ani-lumină
Și după neștiuta morții moarte.

Scriptura ta și limba ta divină
Azi au statutul de minoritate,
Și stau constrânși în recea nedreptate
Cei ce vorbesc în limba ta română.

Și dacă voi fuseseți epigonii
Dar ne-ați lăsat o limbă îngerească
Și ea cuprinsă astăzi de agonii

Doar raza ta mai poate s-o renască.
Căci noi, posteritatea, doar begonii
Mai semănăm la soclu-ți ca să crească...

Dincolo de poetica

Se duc poeții unul după altul
De parcă-ar fi găsit un loc mai sfânt,
Mai sfânt și bun decât acest pământ,
De fapt găsesc acolo doar neantul.

Retrași din vers spre strâmtul lor mormânt
Sub crucea de cuvinte de la ‘Naltul
Un „Tatăl nostru” le mai cântă psaltul –
Un punct final pe-al vieții lor avânt.

Citiți în cărți, pășiți printre poeme
Ce stau pe raft la margine de lumi,
Poeții duc acolo mii de teme

Poate crezând în cititori mai buni.
Ei își înalță sufletul în vreme  
Ce le preface trupul în cărbuni.
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Arcadie Suceveanu – 70

Ștefan HOSTIUC

Septuagenarul Arcadie Suceveanu publi-
că anul acesta un nou volum de versuri, 

Terasa galbenă, apropiat stilistic și tematic de 
volumul din 2011, Ființe, Umbre, Epifanii. 
Joncțiunea între cele două volume o face cartea 
Ferestre stinse de îngeri (2014) 

Au trecut 45 de ani de la debutul editorial al 
poetului. I-am urmărit atent, în toți acești ani, 
traiectul liric care, la un moment dat, ieșind din 
modernitate și intrând în postmodernitate, s-a 
schimbat, subit, în traiect antiliric, pentru ca, 
peste câtva timp, să se înduioșeze iarăși, în alt 
chip, dar cu aceeași vibrație orfică amestecată 
acum cu tremurul razei ce încă mai încălzește 
picătura de rouă care se vede deja copleșită de 
starea de brumă. Acesta este mesajul pe care-l 
trimit către noi Ferestre stinse de îngeri. 

Despre moarte s-a scris diferit în diferite 
timpuri, dar întotdeauna ca despre o mare tai-
nă. Unică și irepetabilă, funciarmente tragică și 
finalmente inevitabilă, clipa despărțirii de viață 
instituie o ruptură care pune începutul unei noi 
forme de existență. Unii poeți o cantonează în 
zona metafizicului spre a-i domoli tragismul, 
alții o iau ca atare, reflectând-o în gravitatea 
ei primordială. Apolinicul, furnizor de iluzii 
tămăduitoare, aruncă artistului care întâlnește 
moartea în actul de creație colacul salvator al ex-
presiei plastice. Dionisiacul, dimpotrivă, dezvol-
tă o relație deschisă cu moartea, încercând să-i 
reveleze misterul ocolind pe cât se poate plasti-
citatea. Paleta apolinică aplică peste clipa letală 
straturi de culori îmblânzitoare. Strigătul dioni-
siac al informului vine din străfunduri, strangu-
lat de durere, iar ceea ce ajunge să vibreze în 
spațiul rostirii este expresia ecoului său. El vine 
dinspre ceea ce a încetat să mai fie către ceea ce 

mai este. Dar cum ceea ce a încetat să mai fie 
lasă urme în ceea ce mai este, ecoul strigătului 
dionisiac reverberează în elemente și lucruri, es-
tompând linia despărțitoare dintre viață și moar-
te și oferind personajului poetic posibilitatea să 
aducă în prezență întreaga gamă de amintiri prin 
care ceea ce a fost cândva rezonează cu ceea ce a 
încetat de curând să mai fie. Mereu atrăgându-se 
și în cele mai fericite clipe unindu-se, cele două 
principii fundamentale, apolinicul și dionisiacul, 
asemenea emisferelor de Magdeburg, asigură 
poeziei deplinătatea originară.

În Ferestre stinse de îngeri (Chișinău, 
Editura Prut, 2014), carte-recviem scrisă de 
Arcadie Suceveanu la despărțirea de mama, 
Dionysos îmbracă mantia lui Thanatos. Eco-
ul îndureratei sale voci se aude vibrând într-o 
mulțime de lucruri care o leagă pe mamă de 
fiu și care, împrăștiate prin ogradă, prin lun-
ca Siretului, prin anii copilăriei, se adună și se 
alătură cortegiului uman în traseul ritualic, cu 
poduri și vămi, ce pornește de la casa cu „înalte 
făclii [...] la grinzi [și] la frești”, unde „în pat 
înalt de busuioc și tămâie”, „înecată în flori”, 
stă mama „în straie noi de mireasă”, pentru a 
sfârși în fața celeilalte case, din satul „mutat 
sub iarbă”, unde mirele își așteaptă mireasa și 
unde, parcă extras din celebra scenă hamletia-
nă, „Groparul Florea se arată mândru / de groa-
pa ce a săpat-o / adâncă și dreaptă”. Casa cu 
pleoapele trase peste ochi, pragul, „gangul cu 
greieri”, „fereastra dinspre drum” (care „rămâ-
ne o cruce”), poarta bătută de ploaie și vânt și 
toată ființa vegetală din grădină – „mărul din 
fața ferestrei”, „perii bătrâni”, „pătrunjelul și 
loboda roșie”, alte „mici fragmente de viață” 
– ariciul „cu mere-n spinare”, cârtița stivuind 
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morcovii în magaziile sale subterane și, simbol 
final, „ultimul înger al Casei, Câinele” – toată 
această lume necuvântătoare capătă dintr-odată 
grai, relaționând în „ în idiomul vântului”, „în 
sancrita furnicilor”, „ în dialectul pătrunjelului 
și al lobodei roșii”, dar mai cu seamă în codul 
de comunicare al artei tranzitive, prin care poe-
zia nu reflectă, ci transmite. Avem de a face cu 
un tip de poezie dialogică, cu referentul în afara 
ei. Dar și ca fapt divers, moartea nu exclude 
misterul: „Te-am lăsat în groapă / și fiecare a 
aruncat peste tine / câte un bulgăre de țărână / 
toată lumea și-a făcut datoria /.../ cu gândul că 
tu trebuia să mori / și tu, iată, ai murit // Iar eu? 
Iar eu, întors acasă / am stat de vorbă cu urmele 
tale prin grădină / cu cizmele tale de cauciuc / 
cu lemnele din șură, cu lama toporului / și toate 
celelalte figuri tragice / care 
brusc deveniseră personaje / 
ale absenței tale” (Persona-
jele absenței).

În moarte se tace. Dar tă-
cerea își are cifrul ei. E uni-
cul mod de comunicare prin 
care se mai poate da de din-
colo un răspuns: „Mâinile 
mele calde stau de vorbă / cu 
mâinile tale reci / gura mea 
vorbitoare stă de vorbă cu 
gura ta / pe care strălucește 
enigma cea mare // Mamă, 
mi-ai promis că odată ajun-
să / acolo-dincolo / îmi vei 
transmite secretul despre 
Taina / cea Mare. Acum, de 
ce, retrasă în sine, / taci și taci și taci și taci // 
Iarăși și iarăși îmi lipesc tâmpla / de tâmpla ta – 
poate bubuitura sângelui / meu te va trezi // Dar 
tu taci și taci // Gura ta nimic nu răspunde / și 
nimic din sinele tău / nu răzbate-n afară // Taci 
altfel, cu totul altfel decât altă dată (vers care 
răstoarnă perspectiva discursului – n.n.) //...// 
Pe căile văzduhului / tăcerea ta trimite mesaje / 
către câmpia verde” (Cum să traduc tăcerea?).

Moartea transcende nașterea, cantonând viața 
în alt regim ființial: „Ce altă existență te naște, / 
Mamă?”(Poem cu arici). Nașterea doar aparent 
este opusul morții, la Suceveanu ea e apana-
jul acesteia: „Dincolo (...) / Ți se va lua înapoi 
nașterea” (Fregată pe apa lunii). „Te vei întoar-
ce la clipa nașterii tale”, spune un vers dintr-un 

alt poem, scris în memoria poetului Ioan Flora și 
publicat în volumul precedent, „Ființe, Umbre, 
Epifanii”. „«Nu poți evada din propria naștere» 
/ îmi strigă Mama parcă din alt timp / și zboară 
mai departe / fără întoarcere // De acum nu vei 
mai fi același / de acum, lumea va trebui / să 
învețe din nou / să mai fie” (De data asta). La 
fel, și poezia va trebui să învețe din nou să mai 
fie, să nu mai poetizeze, să fie ca la începuturi, 
primordială.

De la Litaniile lui Grigore Vieru, niciun poet 
din Basarabia nu a intrat în dialog atât de direct 
și atât de dureros cu moartea. Totodată, nicio altă 
carte de până acum a lui Arcadie Suceveanu nu 
are unitatea de formulă și tematică atât de bine 
conturată ca acest penultim volum. Nici sintaxa 
nu e ce a fost cândva (până la Arhivele Golgotei, 

cea mai mediatizată carte a 
autorului), și nici stilul nu 
mai păstrează fastul metafo-
ric al primelor cărți, în care 
tendința era să încarce versul 
cu tropi până la refuz. Ima-
ginile elaborate, cu excepția 
câtorva metafore răzlețe, 
sunt parcă special lăsate la 
o parte pentru a nu tulbura 
firescul emoțiilor care, de 
data aceasta, nu mai vor să 
fie „estete”, să creeze artă, 
ci vor să apară în vibrația lor 
originară. Urmând, de la pri-
ma până la ultima filă, o sin-
gură linie de subiect, cartea 
pare a se constitui dintr-un 

singur poem cu mai multe titluri, în care acțiunea 
se desfășoară în timp, ca în vechiul poem epic. E 
bine să-i urmărim traiectul. De la un capăt al lu-
mii vine pasărea totemică și o împinge pe mama 
„de pe marginea pernei / în prăpastia somnului”. 
Urmează priveghiul, cu psalmi, meditații, rugă-
ciuni, solilocvii, vizita la starea civilă (extraor-
dinar, prin biografismul său, e poemul Moneda 
de aur ), apoi „ultima dimineață”, cu „ceremo-
nioasa caleașcă” la poartă și cu „Groparul Flo-
rea” în final: „Ai terminat de murit, Mamă,/ 
De-acum nu mai / mori”. Începe partea a două, 
convențional numită așa, pentru că volumul nu 
este împărțit pe părți sau capitole: întoarcerea 
acasă, singur. Aici Casa ia locul Mamei. Câteva 
titluri vorbesc de la sine: Iau grădina în palme, 
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Las cheia, Sufletul se întoarce. Următoarea eta-
pă conține plecarea: „Mâine băiatul auriu își va 
trage pe el / cămașa de var a casei /.../ va legă-
na în brațe cele două morminte / și va pleca”. 
Căsuța cu „ferestre stinse de îngeri” rămâne în 
așteptare. Revenirea schimbă registrul, freamă-
tul emoțiilor se mai potolește, strigătul de durere 
acută se transformă în meditație și pe fir intră 
viziunea contemplativă: „Încă din Cernăuți / 
cum numai trec de rohatcă / simt mirosul pădu-
rii de-acasă/.../ În cimitir, vântul tânăr de-april 
/ se zbenghuie printre morminte /...// Moartea 
pare să fie în altă parte // De-acolo, de sus, de 
la propria limită / viața ta ajunge iarăși la noi: 
un strat de flori proaspete / vizibil mirate, ușor 
uluite / că au mai trecut / odată / pe aici” (Viața 
ta ajunge iarăși la noi). Învechindu-se, moar-
tea își schimbă substanța, devine parte a vieții 
și catalizator al nostalgiilor. Iar pentru amintirile 
dureroase apolinicul pune la dispoziția artistului 
drogul artei. Suceveanu îl preia de la Celan, sub 
forma simbolicului „Mac”. Câteva versuri din 
Boabe de mac și memorie anunță parcă urmă-
toarea carte a poetului, Terasa galbenă: „Într-o 
dimineață limpede, strălucitoare, de neînțeles, 
/ băiatul auriu se smulge din poză / își scoate 
aripile din dulapul de rufe / și se înalță cu ele-n 
văzduh /.../ Înainte de a se face ora douăsprezece 
/ când trece marfarul dinspre Ciudei,/ se duce și 
pune o monedă veche / pe șina de cale ferată de 
la marginea satului /.../ apoi dispare după lanul 
de rapiță / ca un mic Van Gog / cu geamantanul 
său jerpelit / în care printre sticle colorate, mo-
nede, / piulițe și cuțitașe / stă înghesuit soarele 
galben al zilei / de ieri”.

Și iată că, „soarele galben al zilei de ieri” co-
boară din tabloul lui Van Gog pe „terasa galbenă”, 
unde-și dau întâlnire personaje din viața de mai 
curând a „băiatului auriu”, coborât și el parcă din 
același tablou. În această cheie, anunțată încă de 
volumul antecedent, apolinicul revine cu vioiciu-
nea care-l caracterizează: „În penumbra haloului 
de lumină / vin, de printre gândăcei și brânduși,/ 
înviați brusc din seve,/ prietenii duși...”

Terasa galbenă (Chișină, Editura ARC, 2022) 
readuce spectacolul în poezia lui Arcadie Su-
ceveanu. Dar nu acela acid-ironic din „Mașina 
apocaliptică”, pigmentat cu bufonadă și flit post-
modernist, ci unul duios-ironic, impregnat de 
spirit boem, menținut în limitele unui postmoder-
nism bonom asezonat cu dulci șarje prietenești: 

„Înalt și chel, leit Alecsandri, / Aurel Scobioală își 
agață, ca pe-o haină, / umbra-n cui și,/ surâzând, 
ca întotdeauna, și bine dispus,/ declară:/ «Cum 
zburam eu / într-un fluture frumos, / mi-am amin-
tit de-omida / trupului de jos,/ și-mi zic: ce-ar fi 
să poposesc azi / pe la voi? Știam că vă găsesc / 
tot la terasă, / sub umbra nucului, la BUS, / și la 
aceeași masă, / nu v-ați schimbat defel, de parcă / 
n-ați mai fost, zău,/ de zece ani pe-acasă...” 

În noul volum, dionisiacul și apoliticul armo-
nizează din ce în ce mai așezat, „fizicul alternea-
ză cu metafizicul”, din moarte revine obsesiv în 
poeme Paul Celan. Din argintul oglinzii a două 
ape suprapuse – Sena și Prutul – revine insistent 
„lebăda neagră”, ale cărei aripi planează simul-
tan peste Cernăuțiul visurilor, în bună parte co-
mune, ale celor doi poeți bucovineni.

Tema morții alternează cu tema timpului, 
care și de data aceasta e personalizat: „se subție 
timpul lui A, se sparge secunda lui (e)S” (Tim-
pul AS). „Secunda care sunt eu” reapare, prin 
jocul intertextualității, într-o cu totul altă for-
mulă stilistică. Joncțiunea dintre temporalitate 
și atemporalitate o face oglinda: „ Doar atunci 
vom putea vedea Timpul / pe dinăuntru / când 
vom păși în oglindă”. Or, din argintul din spatele 
oglinzii informul dionisiac dă strălucire imaginii 
dinafară a apolinicului. 

Ca și în volumele anterioare soarta lite-
raturii nu-l lasă indiferent pe poet. Robotiza-
rea sentimentului care ține vie poezia, jocul 
ironic „de-a sfârșitul literaturii” în încerca-
rea experimentaliștilor de a da un alt nume 
frumuseții, sperie Îngerul Poeziei care se retra-
ge din „joc”, cu „o tristețe și o umilință cum 
numai / pe chipul unui infirm pot fi văzute”. 
Dilema poeziei secolului XXI este obiect de 
poeticească dispută între vânătorii de iluzii și 
„mâncătorii de losus”, între „estetozauri” și 
„cambrieni”, degenerând în obiect de „pole-
mică postmodernită între predinozauri și pro-
dinozauri”, la care participă fracturiști, puciști 
(„din Cetatea schismei), spărgători de baloane 
(„martiri de profesie, din cei ce-şi iubesc patria 
prin filarmonici”) și alți diverși Che Guevara 
ieșiți de sub mantia înaltelor căpetenii de oști 
îngerești, semn că nu numai literatura, dar și 
historia mundi o ia razna: „Estimp, aproape că 
/ trecuse şi vara,/ căzuse ca din senin o inex-
plicabilă ploaie // De sub veşmântul / de-ar-
hanghel ieşea Che Guevara,/ cum s-ar zice, se 
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răzmuiau / miturile de câlți și paie // Mi se to-
pise în ceai / și ultima felie de soare / Bucată cu 
bucată, îmi adunam viața / din piețele publice, 
de prin ziare: biblioteci de nervi / și sentimente, 
carne și piele – // Și-acum încotro, oasele mele? 
// Re-semnate, / (dar nu şi învinse), plutoane-
le maniheiste / fluturau steaguri de pace – albe 
batiste rustice, / de in şi mătase, trecute printr-o 
vopsitorie / de sentimente (cât mai) frumoase 
/ Și doar umbra Emirului, neconsolată şi vie,/ 
continuă să bântuie şi acum Cetatea: noapte de 
noapte,/ ca o stafie,/ sigilează uşile, aprinde fe-
linarele pe metereze,/ polemizează cu ideea de 
roată,/ făcând dialectica să se rușineze,/ trage, 
adânc şi cutremurat / de nostalgie, din narghi-
leaua zilelor sale / de glorie…// Oh, dar brusc 
s-a pornit vântul! / Dar mai închideți / această 
mult prea deschisă / istorie!” (4 . Încotro, oase-
le mele?). Barometrul după care magistrul esti-
mează cum va fi ziua de mâine în poezie, arată 
cu aceeași precizie și apropierea furtunii care, 
dezlănțuindu-se, ar putea să facă mari ravagii, 
cu consecințe fatale în istoria lumii. 

Grupajul de epifanii de la sfârșitul cărții con-
tinuă cu noi titluri seria începută în volumul 

din 2011, „Ființe, Umbre, Epifanii”, dar mai 
cu seamă șirul de revelații din „Ferestre stinse 
de îngeri” (2014), rămas deschis, ca o rană ce 
nu se închide niciodată definitiv. „ Îngrop car-
tea de poeme / la rădăcina părului şi plec /.../ 
Odată cu mine pleacă și casa...”, spunea poetul 
în „Ferestre stinse de îngeri”. Acum, în prima 
din cele „Zece epifanii” din „Terasa galbenă”, 
el exclamă în cunoscuta-i manieră apolinică, din 
care nu lipsește, ca întotdeauna, nici freamătul 
dionisiac: „O regăsesc / bolnavă de așteptare / 
la capătul lumii // Sunt zarul ei norocos,/ lacri-
ma ei migratoare / ce-a făcut înconjurul lumii / 
pe jos.// Micii ei proprietari de acum,/ păianje-
nii, carii, șoarecii asceți,/ îi administrează bez-
na,/ îi împing viața pe sub podele,/ prin grinzi, 
prin pereți,/ îmi adulmecă mirosul, / haina de 
om străin, aureola /și mă somează: stai, cine e?// 
Supus, le prezint codul, descântecul și parola // 
Amprentele lăsate cândva pe pragul ușii, / pe 
geamul ferestrei, pe sobă / nu mi se mai reimpri-
mă pe degete,/ mi-au rămas mici;/ lucrurile toate 
din casă mă-ntreabă:/ e-adevărat, e-adevărat că /
ai mai fost, în altă viață,/ pe-aici?// Prin șanțurile 
din scoarța / bătrânilor peri / furnicile îmi duc 
pe picioare / identitatea de ieri,/ fac suma și 
diferența dintre cel de azi / și-un altul, cel din 
alt veac,/ apoi urcă mortul pe-un catafalc / din 
urzici și coji de dovleac / și-l poartă ostentativ / 
în procesiunea lor orbitoare – // Iat-o, a strălucit 
o clipă / în soare” (Zar norocos). 

În timp ce Apollo mângâie scoarța părului sub 
care stă îngropată cartea de poeme, Dionysos tri-
mite semnale de la rădăcină, care-i înfioară bă-
trânului păr esența.

Arcadue Suceveanu, Ștefan Hostiuc, Ilie T. Zegrea, studenți. 
Cernăuți, 1971

Arcadue Suceveanu și Ștefan Hostiuc. 
Cernăuți, str. Kobileanska, 1975
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Prin restabilirea inscripției istorice 
de pe frontispiciu, Catedrala 

Ortodoxă din Cernăuţi aduce Slavă 
în limba română Unuia în trei Ipostasuri –
Dumnezeu și Dreptmăritorilor ctitori ai săi

Dragoș OLARU

Mai bine de 52 de ani – din 1792 până 
în 1843 – au luptat românii noștri bu-

covineni cu autorităţile austriece pentru a obţine 
permisiunea de a construi în Cernăuţi o biseri-
că românească de piatră care să fie și catedra-
lă episcopală. Cele câteva biserici ortodoxe din 
Cernăuți, moștenite, de fapt, de la vechea Mol-
dovă medievală, erau construite din lemn. De 
lemne era și biserica cu hramul Sfintei Cruci, 
ctitorită de starostele Cernăuțiuli, Ilie Herescul, 
fratele episcopului Dositei Herescul, care ținea 
loc de catedrală.

Din 1792, Bucovina încetează să se mai afle 
sub administrație militară, fiind inclusă, din în-
altul ordin al împăratului Josif al II-lea, ca cerc 
(district) al Regatului Galiției, cu doar câțiva 
ani mai înainte intrat în componența imperiului 
habsburgic, urmare a primelor două împărțiri ale 
Poloniei.

Guberniul de la Lemberg (Lvov), în care 
cuvântul de ordine îl avea Consistoriul catolic, 
organ provincial al bisericii oficiale, se opu-
nea ideii de a ridica o catedrală ortodoxă în 
centrul Cernăuțiului, propunând amplasarea ei 
într-o mahala a târgului, la Clocucica. Opoziția 
prelaților catolici mai era motivată și de faptul 
că în capitala districtului mai existau şi alte con-
fesiuni (romano-catolică, greco-catolică, protes-
tantă / evanghelistă, mozaică – ale căror viitoare 
reședințe nu puteau fi umbrite de o catedrală a 
unuia dintre culte, situată într-o poziție centrală. 
Aceste stavile au frânat cât au putut începerea 
construcției, guberniul din Lemberg ignorând 
sistematic cererile Consistoriului ortodox din 
Cernăuţi. Practic, lupta de cinci secole având ca 
obiectiv construcția catedralei ortodoxe, s-a dus 
între cele două Consistorii: cel ortodox (numit 

atunci „greco-oriental”) din Cernăuți și cel cato-
lic din Lemberg.

S-au purtat îndelungi negocieri pentru sta-
bilirea locului de construcţie. El fusese ales de 
câţiva boieri români în cea mai frumoasă parte a 
Cernăuțiului, pe un teren ridicat, alături de arte-
ra principală a oraşului aflat în expansiune toc-
mai în zona de deal. Autorităților austriece nu le 
prea convenea ca o biserică ortodoxă să domine 
oraşul, însă la insistenţa dârză a românilor au 
fost nevoite să cedeze. Astfel, la 15 iulie 1844 
s-a pus, cu mare solemnitate, temelia bisericii. 
Construcția a fost încredințată arhitectului Radoş 
și inginerlor A. Marin şi Ferdinand Roell. Lucră-
rile de construcție au durat până în anul 1852. 
Dar sfințirea lăcașului a avut loc abia în 1864.

Soborul de preoți care a oficiat slujba de 
sfințire l-a avut în frunte pe episcopul Eugen 
Hacman, cel care va fi înmormântat în 1873 în 
altarul bisericii. Ambiţios şi insistent, episcopul 
Eugen Hacman, cu influență la curtea imperială 
din Viena, reușește să sfințească biserica la 5/17 
iulie 1864, în fruntea unui impresionant sobor 
de preoţi. Tot el obține ca toate cheluielile în va-
loarea de peste 200.000 de florini, care depășeau 
substanțial suma prevăzută inițial, să fie decon-
tate de Fondul Bisericesc.

Peste mai bine de o sută de ani, sub regimul 
comunist, când biserica va fi închisă (1961), 
transformată în depozit de hârtie, apoi în sală de 
expoziție  de produse industriale (finele anilor 
1970), după care, în Muzeu de artă (1988). Cu 
ocazia organizării muzeului, osemintele episco-
pului Hacman vor fi scoase şi, după mărturiile 
făcute de unii martori oculari, vor fi duse pe fu-
riş în cimitirul de pe str. Rusă şi aruncate într-o 
groapă „de lângă gard”. Astfel, locul de veşnică 

Restituiri
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odihnă a rămăşiţelor pământeşti ale mult contro-
versatului episcop este încă necunoscut pentru 
credincioşii de astăzi. Cum să nu ne amintim 
aici de necrologul publicat în ziarul „Albina” la 
moartea arhipăstorului bisericii ortodoxe buco-
vinene: „Ţărna să-i fie uşoară, să-l sufere în sânul 
său în pace, nici să nu-l apese, nici să nu-l arun-
ce afară; să-i fie mai bună şi mai blândă decât 
a fost el bisericii şi naţiunii române!”. În 1989, 
muzeul va fi evacuat și catedrala a fost redată 
clerului, prima lady, Raisa Gorbaciova, având 
un merit important în acest sens. Restaurarea 
exteriorului și interiorului a durat până în 1997. 
În 2000, clopotnița a fost dotată cu noi clopo-
te, iar în 2006 în fața catedralei (partea dreaptă, 
spre strada Armeană) a fost ridicat monumentul 
mitropolitului Eugen Hacman.

E cazul să amintim aici că somptuoasa cate-
drală cu hramul Pogorârii Sfântului Duh a fost 
construită pe spezele Fondului Bisericesc orto-
dox din Bucovina (cunoscut în epocă sub denu-
mirea de Fondul religionar greco-oriental) creat 
din averile secularizate ale Episcopiei de Rădăuți 
și ale mănăstirilor Putna, Sucevița, Dragomirna, 
Voroneț, Moldovița, Solca, Horecea ș.a. Iar ca 
dovadă că e un așezământ românesc servește 
inscripția făcută chiar deasupra uşii de la intrare, 
cu litere chirilice aurite, având următorul text: 
„Unuia în trei ipostasuri Dumnezeu” („ȢНȢѦ 
[Ѩ?] ТРЕІ ІПОСТАСȢРІ ДМНЗЕȢ”), iar pu-

ţin mai jos, la intrare – „A. D. 1844” („А. Д. 
1844”).

Aș vrea să fac aici o precizare. Mai multe 
persoane au interpretat inițialele de deasupra 
ușii ca fiind o abreviere a sintagmei latine „Anno 
Domini”. Dar aceasta este o interpretare eronată. 
Câtă vreme abreviatura e formată din două litere 
chirilice (din alfabetul din acele timpuri al lim-
bii române) și nu din două litere latine, „A. Д.” 
nu poate fi citit în latină (Anno Domini), nici în 
slavonă (Год божий), ci numai în română: Anul 
Domnului. Să nu uităm că avem în față o cate-
drală ortodoxă, iar ortodoxia în Bucovina, până 
la mijlocul secolului XIX, era românească. Abia 
pe la sfârșitul secolului, în unele biserici din Bu-
covina, în special din nordul provinciei, preoții 
încep să predice în ruteana locală.

Unele obiecte de cult au fost aduse aici de 
la alte biserici, mai vechi, din Bucovina, ca de 
pildă, de la Voroneţ, între care, o impunătoare 
cruce sculptată în lemn de cedru şi conţinând 
scene biblice realizate artistic de „popa Nichifor 
la 7058 (1550)”, în vremea episcopului Grigorie 
Roşca, precum și o cruce ferecată în argint, pur-
tând inscripţia: „Cu voia Tatălui şi cu ajutorul 
Fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh, binevoi 
robul lui Dumnezeu, chir Grigore, mitropolitul 
Sucevei făcu această preţioasă cruce, o înfrumu-
seţă şi o ferecă pentru sufletul său şi al părinţilor 
săi şi o dădu pe ea la mănăstirea din Voroneţ, în 
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zilele domnului Io Alexandru (Lăpuşneanu) în 
anul 7061 (1553), luna august, ziua 20”.

Revenind la istoricul catedralei, trebuie să 
menţionăm că între 1893 şi 1896, sub îndruma-
rea mitropolitului Silvestru Morariu-Andrievici, 
sfântul lăcaș a fost renovat şi pictat cu frumoase 
fresce de către pictorul bisericesc Karl Jobst din 
Viena. În 1936, sub păstorirea mitropolitului Vi-
sarion Puiu, catedrala a fost renovată, iar pictura 
împrospătată. Ultima renovare a fost efectuată 
după ce Catedrala a revenit, în timpul „perestro-
icii” lui Gorbaciov, la sânul bisericii ortodoxe.

Treptat, după construirea bisericii, împrejurul 
ei au apărut un şir de edificii importante: clădi-
rea Școlii reale superioare (în interbelic Liceul 
„Mitropolitul Silvestru”, azi Școala Nr. 2), clă-
direa Fondului bisericesc ortodox (transformată 
de sovietici în Muzeul etnografic regional, care 
funcționează și astăzi), clădirea administraţiei 
Bucovinei (în interbelic sediul Prefecturii, în pe-
rioada postbelică sediul Comitetului Regional de 
Partid – Obkom, iar după căderea comunismu-
lui – unul din corpusurile Universității), clădi-
rea Conservatorului (actuala Școală de muzică). 
În parcul „Arboroasa”, din faţa Catedralei, la 7 
decembrie 1930 a fost dezvelit bustul lui Mihai 
Eminescu.

De-a lungul anilor, biserica a fost vizitată de 
mari personalităţi ale vieţii culturale şi sociale 
române, inclusiv de regii României, Ferdinand, 
Carol II şi Mihai I, membri ai familiei regale, 
Nicolae Iorga, Vaida-Voievod, Vasile Pârvan, 
Octavian Goga, Cezar Petrescu, Mihail Sado-
veanu, Matei Milo, etc.

Aici, în 1878-1879, Ciprian Porumbescu a di-
rijat în câteva rânduri corul Facultăţii de Teolo-
gie, iar Eminescu, adus, împreună cu gimnaziștii 
din clasa sa de la Gimnaziul Superior, de către 
profesorul de religie, părintele Veniamin Iliuţ, 
a participat de nenumărate ori la slujbele bise-
riceşti, precum și la slujba de înmormântare a 
profesorului său iubit, Aron Pumnul.

În timpul lucrărilor de renovare de după des-
trămarea URSS-ului, inscripția românească de 
pe frontispiciul catedralei, care a rezistat peri-
oadei staliniste și celorlalte epoci de tristă amin-
tire cu corifei comuniști în frunte ca Hrușciov, 
Brejnev, Andropov, Cernenko, până la perestroi-
ka lui Gorbaciov, a dispărut pe neprins de veste 
tocmai în timpul Ucrainei suverane, lipsind de la 
locul ei aproape trei decenii. Această absență nu 
a trecut chiar de tot neobservată. Societatea civi-
lă românească din nordul Bucovinei a pus mereu 
problema restabilirii inscripției istorice, arătând 
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că înlăturarea literelor de pe un monument de 
istorie și arhitectură știrbește valoarea monu-
mentului și cei care au înlăturat-o trebuie să răs-
pundă în fața legii statului. Or, statul protejează 
monumentele de istorie și arhitectură. Numai că 
în cazul de față, organele statului nu numai că 
s-au făcut într-o ureche, prefăcându-se că nu văd 
încălcarea legii, dar s-au pus de-a curmezișul în 
calea restaurării inscripției.

Au trebuit să treacă aproape trei decenii ca 
inscripția, sfințită de episcopul Eugen Hacman 
la 1864, să revină, în zilele de 1-3 Decembrie, 
la locul ei vechi de pe frontiscipiul bisericii. 
S-a reparat astfel o greșeală comisă cu bună 
știință, nicidecum inconștient, de o persoană 
sus-pusă, fiindcă nu putem crede că demonta-
rea și dispariția fără urmă a acestor litere pole-
ite cu aur a fost o simplă întâmplare. Ar fi bine 
să aflăm din pricina cui am fost lipsiți atâta 
timp de această nevinovată inscripție care ex-
primă nu altceva decât baza și temelia credinței 
creștine: Unul în trei ipostasuri – Dumnezeu. 
E bine să știm, ca în viitor să nu mai comitem 
astfel de greșeli. Pentru că am văzut că un act 
de grobianism nepedepsit, atrage după sine un 
alt act de acest gen. Altfel nu ne putem explica 
de ce și cele două litere, urmate de patru cifre 
(„А. Д. 1844”), aflate deasupra ușii de la intra-
rea în catedrală, care scăpaseră ca prin minune 
de răzuirea din timpul renovări atât de specifice 
a sfântului lăcaș după căderea comunismului, 
au trebuit să dispară acum 2 ani în urmă, tot 
în timpul unei „renovări”, la fel de specifice. 
Ca să știrbim un monument de arhitectură, îl 
supunem „renovării”. Asta da protecție a mo-
numentelor arhitectonice! Dar cum se explică 
oare faptul că Primăria cernăuțeană, care tre-
buie să vegheze asupra integrității monumente-
lor de istorie și arhitectură, parcă ar avea ochii 
legați. Ori i le leagă alte organe care văd mai 
bine cum trebuie să rămână (după „renovare”) 
un monument de istorie și arhitectură?! Și asta 
pentru că unele monumente, oricât de proteja-
te ar fi, vorbesc „ce nu trebuie”, și încă în altă 
limbă decât cea care se bucură cu adevărat de 
protecția organelor respective. Toată lumea 
vede cum unui monument i se aduc prejudicii, 
numai „tovarășii” care primesc salarii pentru a 
veghea asupra integrității acestor monumente 
nu văd nimic. Sau nu văd nimic rău în aceasta! 
Oare dacă inscripția de pe catedrală ar fi fost 

făcută în limba în care au vorbit strămoșii lor, 
ar fi stat oare tot așa, cu ochii închiși?! 

În inscripția nouă, instalată prin străda-
nia Mitropolitului Cernăuților și al Bucovi-
nei, Î.P.S. Meletie, s-a strecurat, totuși, o mică 
greșeală. În primul cuvânt al inscripției apare 
litera „и”, care nu exista în alfabetul chirilic 
românesc de după 1830, deși, în biserică (în 
documentele bisericești) s-a folosit încă mult 
timp. E prea puțin probabil ca pe fațada bise-
ricii să fi fost puse litere folosite până în 1830. 
Episcopul Eugen Hacman, ca și arhimandritul 
Silvestru Morariu Andrievici, erau la curent cu 
noua transcripție chirilică, și nu cred că ar fi 
permis instalarea acestei litere, inexistentă la 
acea vreme în alfabet, pe fațada bisericii. Cu 
atât mai mult că în 1864 biserica ortodoxă din 
Bucovina deja începe să treacă masiv la alfa-
betul latin. Deocamdată, instalarea acestei lite-
re, nu supără chiar foarte tare, dar mai târziu, 
când vom avea la dispoziție o poză mai clară a 
inscripției, ea va trebui totuși înlocuită cu litera 
originală: „Ѧ” sau „Ѩ”.

S-a vorbit și s-a insistat de multiple ori asupra 
repunerii înscrisului sfințit de primul mitropolit 
al Bucovinei. Cu durere constatăm că litere-
le de aur de pe frontispiciul catedralei, care au 
supraviețuit dezmățului ateist al regimului to-
talitar, s-au făcut nevăzute tocmai după 1991, 
când așteptam să dispară fărădelegile trecutului. 
Măcar acum, după atâta amar de ani, am dori să 
avem un răspuns la mai multe întrebări:

– Cine, când și de ce a dat dispoziție să fie 
scos înscrisul de pe frontispiciul catedralei?

– Unde sunt literele originale și de ce nu s-au 
repus la loc tocmai acele litere?

– Cine a fost responsabil de gestionarea aces-
tei situații în toată această perioadă?

– În ce măsură sunt adevărate zvonurile 
că anumite structuri (oculte) au contribuit la 
dispariția înscrisului și tot acestea s-au opus re-
instalării lui?

– De ce oare în toată această perioadă 
autoritățile statului nu și-au făcut datoria legală 
și nu au intervenit pentru a proteja un monumet 
de istorie și arhitectură aflat în protecția statului? 
De ce au lăsat să se aducă prejudicii unui monu-
ment în centrul urbei, reprezentativ pentru orto-
doxia bucovineană? Nu cumva această atitudine 
nepăsătoare (dar o fi fost ea doar nepăsătoare?) 
se explică prin faptul că înscrisul de pe catedrală 
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a fost realizat în limba română? Nu cumva toc-
mai acest fapt i-a deranjat?

– În ce condiții a dispărut, acum doi ani, și 
cel de-al doilea înscris (A. Д. 1844) și cum de 
nu s-au găsit literele și cifrele originale spre a fi 
puse la loc? Că doar nu au trecut decât doi ani. 
Unde se vor fi aflând aceste litere și cifre? Că 
doar nu au fost aruncate în pubela de la marginea 
străzii...

– Cum se explică tăcerea societății civile 
ucrainene și a forțelor patriotice locale în toată 
această perioadă de aproape trei decenii, cunos-
cut fiind activismul lor în alte situații asemănă-
toare?

În toți acești ani de absență a inscripției is-
torice de pe frontispiciul Catedralei Ortodo-
xe din Cernăuți, mulți s-au revoltat împotriva 
nedreptății ce i s-a făcut sfântului lăcaș. Proba-
bil unii au încercat să intervină, într-un fel sau 
altul, pentru înlăturarea nedreptății. Toate îm-
preună au făcut – deși după prea multe așteptări 
– ca înscrisurile să revină. La fel de adevărat e 
și că mulți s-au revoltat, dar puțini s-au trudit 
să facă ceva concret pentru a repune literele la 
locul lor.

În numele adevărului, vom puncta câteva fap-
te concrete care, în opinia noastră, au făcut po-
sibilă refacerea, într-un târziu, a sfintei inscripții 
de pe catedrală.

În anul 2000, în cadrul unei ceremonii reli-
gioase la biserica din suburbia Roșa a orașului 
Cernăuți, cu ocazia centenarului târnosirii aces-
tui sfânt lăcaș, poetul Vasile Tărâțeanu a dat citi-
rii, în prezența mulțimii de credincioși și prelați, 
unui pios apel adresat Î.P.S. Onufrie, Arhiepi-
scopul Cernăuților și Bucovinei, cerând cu evla-
vie creștinească să dispună repunerea înscrisului 
la locul lui firesc.

La 29 martie 2016 și la 27 august 2020 mai 
multe ONG-uri românești din regiunea Cernăuți, 
în numele comunității românești, i-au adresat 
Î.P.S. Meletie, Mitropolitul Cernăuților și al Bu-
covinei, un memoriu cu rugămintea de a repune 
pe frontispiciul catedralei înscrisul biblic sfințit 
de primul mitropolit al provinciei.

Dar punctul de cotitură s-a produs la începu-
tul lunii decembrie 2019, când conducerea Cen-
trului Cultural Român “Eudoxiu Hurmuzachi” 
din Cernăuți, a cerut Î.P.S. Meletie să fie pri-
mită în audiență pentru a discuta concret ches-
tiunea repunerii înscrisului biblic pe catedrala 
mitropolitană. La 23 decembrie 2019, Centrul 
„Eudoxiu Hurmuzachi” a depus un memoriu la 
primăria cernăuțeană în care, printre alte reven-
dicări, a cerut restabilirea înscrisului pe Palatul 
Național al Românilor din Cernăuți. Prin adre-
sa nr.12-24-02/31 din 20 ianuarie 2020, primă-
ria înștiința Centrul „Eudoxiu Hurmuzachi” 
că, din cauza caracterului complex al proble-
mei, perioada de examinare a petiției se amână 
până la data de 20 martie 2020. Și într-adevăr, 
la data de 20 februarie 2020, în cadrul ședinței 
Consiliului științific consultativ în probleme-
le patrimoniului cultural din orașul Cernăuți, 
am susținut punctul de vedere al Centrului, iar 
Consiliul a aprobat decizia de a repune înscri-
sul respectiv pe catedrală. La scurtă vreme, 
prin adresa nr.01/022-10/502 din 02.03.2020, 
Primăria Cernăuțiului înștiința Centrul Cultu-
ral Român „Eudoxiu Hurmuzachi” că a luat o 
decizie pozitivă, dând curs solicitării formulate 
de Centru privind restabilirea inscripției isto-
rice pe frontispiciul Catedralei Ortodoxe din 
Cernăuți. O dispoziție în acest sens a fost adre-
sată și Mitropoliei. Iar acum, putem să ne bucu-
răm cu toții că, în sfârșit, ni s-a făcut dreptate, 
măcar în acest caz.

A mai rămas un lucru sfânt de făcut. Acela 
de a repeta fapta primului Mitropolit al Bucovi-
nei, Eugenie Hacman, și a sfinți literele repuse 
pe frontispiciul Catedralei printr-o slujbă ofici-
ată de un sobor de preoți în frunte cu actualul 
Mitropolit al Bucovinei, I.P.S. Meletie, căruia îi 
mulțumim pe această cale.

Când poporul cere și Dumnezeu îl ajută. 
Sfântul Duh s-a coborât peste Catedrala al cărui 
hram îl poartă, ascultânu-ne rugăciunea și aju-
tându-ne să izbândim în cererile noastre.

Cu Dumnezeu alături, vom izbândi și de 
acum înainte!

Restituiri
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Bisericile de lemn 
din Bucovina istorică

Laurenţiu DRAGOMIR

„Peste tot la români, în toate săliştile, 
târgurile şi aşezămintele monahale, 

primele lăcaşe de cult au fost ridicate mai mult 
sau mai puţin din lemn. Marile catedrale, biserici, 
mănăstiri, vechile noastre vetre de spiritualitate 
şi cultură au mai toate o bisericuţă de lemn la 
începutul destinului lor”1. 

Bisericile de lemn moldoveneşti se încadrează 
în timp între secolele XIV-XIX, oferindu-ne 
posibilitatea să cercetăm evoluţia pe care au 
cunoscut-o de-alungul secolelor.

Alexandru cel Bun dăruieşte mănăstirii 
Bistriţa, 50 de biserici din ţinutul Sucevei la 11 
iulie 14282.

În 15 martie 1490, Ştefan cel Mare întăreşte 
Episcopiei de Rădăuţi „50 de biserici cu preoţi, 
din ţinutul Sucevei, iară din ţinutul Cernăuţului 
6 biserici cu preoţi, cari au fost date acele 50 de 
biserici cu preoţi de moşul nostru, de Alexandru 
Voevod, începând din ţinutul Suceve (...)”3. 

Planul arhaic al bisericilor vechi de lemn se 
conservă foarte bine la biserica veche a Putnei, la 
care „se întrevede uşor, sub adăugirile secolului 
al XVIII-lea, planul străvechi al unei nave 
dreptunghiulare cu partea de apus şi de răsărit 
poligonale şi acoperit cu boltă semicilindrică”4. 
Arhitectul Alexandru Baboş susţine că „alte 
biserici de rit oriental fără pronaos nu se cunosc 
decât din săpături arheologice, toate evidenţiate 
în Moldova“. Importanța bisericii de lemn de 
la Putna este excepţională, fiind un monument 
unicat în arhitectura medievală din România. 
Specific bisericilor de lemn din Moldova este 
planul trilobat şi este foarte răspândit aici tipul cu 

1 Nicolae Iorga, Istoria bisericii românești și a vieții religioase 
a românilor, vol. I, cap. III, „Cele d’intaiu biserici romanesti”, Tipogra-
fia „Neamul Românesc”, Vălenii-de-Munte, 1908.

2 Documente privind Istoria României, A. Moldova, vol. I ( 1384-
1475), p.66-67.

3 Dimitrie Dan, op cit., p. 148-150.
4 Ioana Cristache Panait şi Titu Elian, „Bisericile de lemn din 

Moldova”, Buletinul Monumentelor Istorice, 1972.

două abside, una spre răsărit, cealaltă spre apus. 
La noi, meşterii bisericilor de lemn erau 

plugarii, ţărani care deprinseseră din strămoşi 
meşteşugul5, priceperea şi ingeniozitatea tehnică 
în construcţia acestor „catedrale” din lemn - cum 
au fost denumite de către Vasile Drăguţ bisericile 
din lemn – care au fost construite în principal 
folosindu-se sistemul de îmbinări în coadă 
de rândunică, îmbinările drepte, rigidizările 
realizându-se cu cuie din lemn de tisă.

Până în anul 1955, bisericile de lemn din 
Moldova  nefiind protejate de legislaţia naţională, 
au suferit diverse modificări în special la pereţi, 
bolţi şi la şarpanta acoperişului.

Prin grija Direcţiei Monumentelor Istorice 
până în anul 1972 au fost restaurate câteva 
biserici de lemn din judeţul Suceava (bisericile 
de lemn din Adâncata, Vama de Sus). După 
1990 au fost restaurate în special mănăstirile din 
Bucovina aflate în patrimoniul UNESCO.

În lista monumentelor istorice din România 
actualizată în anul 2010, sunt înscrise 55 biserici 
de lemn în judeţul Suceava, din care 33 biserici 
de lemn fac parte din provincia istorică Bucovina.

În registrul monumentelor de arhitectură de 
importanţă naţională din regiunea Cernăuţi sunt 
înscrise 51 biserici de lemn, din care 43 biserici 
de lemn fac parte din provincia istorică Buco-
vina. Din cercetările de teren  efectuate în pe-
rioada 1990-2015 s-au identificat pe teritoriul 
fostelor judeţe interbelice Cernăuţi şi Storojineţ 
un număr de 124 de biserici de lemn.

Biserici de lemn  
din Cernăuţi și din împrejurimi

Înainte de anul 1490 existau în târgul Cernău-
ţilor două biserici, cu câte un preot fiecare. Aces-
tea, fiind din lemn, au ars, datorită unor incendii.

5 Ioan Godea, Biserici de lemn din România (nord-vestul Transil-
vaniei), Editura Meridiane, București, 1996, p. 53.9
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La 1775, existau în târgul Cernăuţi două bi-
serici construite din lemn, ce nu se mai întâlnesc 
în prezent:

a) Biserica domnească, înălţată de domni-
torul Nicolae Mavrocordat (1709-1716), în-
zestrată cu privilegii domneşti de fiii acestuia, 
Constantin şi Ioan. Aici se desfăşura în fiecare 
an, procesiunea sfinţirii apei de Iordan. Biserica 
a fost demontată în anul 1779 şi transportată în 
satul Şerăuţii de Jos, la nord de Cernăuţi, unde 
se găseşte în prezent. 

În locul Bisericii domneşti, s-a construit 
în anul 1783, altă biserică de lemn, cu hramul 
“Adormirii Maicii Domnului”, care va fi demon-
tată şi reamplasată în cursul anului 1876, la Că-
liceanca, lângă Cernăuţi, unde se află în prezent. 

Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului din Căliceanca 
în anul 1996. (Foto: Laurenţiu Dragomir)

b) Biserica Sfintei Treimi, ridicată în anul 
1774, de către episcopul de Rădăuţi, Dosoftei 
Herescu şi de fratele acestuia, Ilie, fiind cea 
dintâi biserică episcopală din Cernăuţi. Bise-
rica are planul drept şi absida poligonală. În 
1874, lăcaşul a fost demontat şi reamplasat în 
Clocucica, un sat din marginea Cernăuţilor. De 
aici, a fost demontată în 1968 fiind transferată 
la Muzeul de arhitectură populară și viață rura-
lă din Lvov.

c) Biserica Sf. Nicolae, cea mai veche bise-
rică de lemn din Cernăuţi, ridicată în anul 1607 
de boierul Stroescu, staroste de Cernăuţi. Con-
struită din bârne de stejar cioplite în patru feţe 
şi îmbinate la colţuri în “coadă de rândunică”cu 
acoperiş în patru ape şi învelitoare din şindrilă. 
Aceasta biserică se numea pe vremuri, “biseri-
ca din Sălişte”, după locul în care erau stabiliţi 

răzeşii moldoveni ai târgului Cernăuţi. Refă-
cută în anii 1748, 1779, 1885, 1928 şi 1943. 
După 1945, biserica a fost închisă de autorităţi-
le sovietice. A suferit lucrări de reparaţii în anul 
1954. În anul 1989 a fost resfinţită. Incendiată 
în 1993, fiind reconstruită, pentru a aparţine în 
prezent cazacilor.

Biserica Sf. Nicolae, după restaurare – 1996. (Foto: Lauren-
ţiu Dragomir)

Biserica de lemn Înălţarea Domnului din 
Horecea, sat lângă Cernăuţi.

Biserica datează din anul 1735, fiind constru-
ită din bârne cioplite, acoperite cu scândură pe 
faţadele exterioare. Pereţii exteriori ai altarului, 
erau tencuiţi şi văruiţi. Acoperişul bisericii este 
în patru ape, cu învelitoare din şindrilă.

Biserica deşi inclusă în lista monumentelor 
de arhitectură a fost închisă şi părăsită, transfor-
mată în depozit. Stilul arhitectural şi planimetria 
este asemănătoare cu restul bisericilor de lemn 
din Moldova şi Transilvania. 

Refăcută în cursul anilor 1997-1998, cu con-
tribuţie financiară din România.

Restaurată cu fonduri din România în 1998. (Foto: Laurenţiu 
Dragomir)
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Biserica Sf. Dimitrie, din Lucaviţa, a fost 
înălţată în anul 1757 de parohieni şi boierul Stâr-
cea.

Biserica, deşi monument istoric, a fost extin-
să şi modificată de localnici (sat de ucrainieni), 
fiind acoperită în totalitate cu tablă. În 2009 ta-
bla a fost demontată, iar bârnele au fost placate 
cu scândură fălţuită.

Foto perioada interbelică

Biserica Sf. Dimitrie, Lucaviţa, 2010

Biserica Sfântul Nicolae din Poieni-Vechiul 
Regat, construită în anul 1617, din bârne masi-
ve de lemn cioplite în patru feţe, îmbinate prin 
chertare şi cuie de lemn, aşezată pe un soclu de 
piatră cu acoperiş în patru ape fără turle, ase-
mănător stilului acoperişului caselor ţărăneşti. 
bârnele pereţilor din zona altarului prezintă mul-
ticonsole în retragere.

La ultimele lucrări de restaurare s-a înlocuit 
învelitoarea din şindrilă cu învelitoare de tablă, 
adăugându-se un pridvor închis la intrare, aspec-
tul iniţial al monumentului fiind modificat.

Biserica Sfântul Dumitru din Poieni-Bu-
covina, datează din a doua jumatate a secolului 

al-XVIII-lea, având un plan asemănător cu cele-
lalte biserici de lemn din Bucovina.

Biserica Înălţarea Sfintei Cruci din Sinăuţii 
de Sus, a fost ridicată în anul 1480 şi refăcută în 
perioada anilor 1786-1790, fiind construită din 
bârne de lemn de stejar, placate la exterior cu 
scândură.

Biserica Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil 
din Budeneţ, a fost înălţată de boierii români 
Vasile şi Dimitrie Morţun în anul 1791.

Biserica Sfinţii Mihail şi Gavriil din Storoji-
neţ, ridicată în anul 1796 în întregime din bârne 
de lemn, având învelitoarea, iniţial din şindrilă, 
în prezent din tablă.

În curtea bisericii de lemn, se află mormântul 
lui Iancu Flondor, preşedinte al Congresului Ge-
neral al Bucovinei care a votat Unirea Bucovinei 
cu România la 28 noiembrie 1918.

Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil 
din Slobozia-Davideni, a fost ridicată iniţial în 
satul Ciudei, fiind transferată în Slobozia-Davi-
deni în anul 1786.
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Biserica Acoperământul Maicii Domnului 
din Crasna Putnei ridicată de răzeşi români, la 
începutul  veacului al XVII-lea. A fost demonta-
tă în anul 1793 şi transportată în satul Bălcăuţi, 
lângă Siret, de unde a fost cedată satului Căli-
neşti Enache, lângă Suceava, în anul 1880, unde 
se găseşte în prezent. 

Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil 
din Cupca, a fost construită  de românii din sat 
în anul 1787.

Biserica Adormirea Maicii Domnului din 
Vrânceni, a fost ridicată de căpitanul Ioan Zotta, 
în anul 1794.

La ultimile reparaţii, pisania a fost transcrisă 
din limba română în limba ucraineană. 

Rezolvări parţiale 
privind protecţia bisericilor  

de lemn din Bucovina istorică

Protecţia celor peste 350 de biserici de lemn 
din Bucovina istorică revine atât instituţiilor de 
specialitate din România şi Ucraina care au atri-
buţii în protejarea patrimoniului cultural, pentru 
bisericile clasate ca monumente istorice, precum 
şi parohiilor sau administraţiei locale.

Din nefericire, lipsa alocării fondurilor nece-
sare conservării preventive a acestor monumente 
de arhitectură bisericească şi vernaculară a dus 
la intervenţii necorespunzătoare în unele cazuri, 
soldate cu modificări structurale, folosirea unor 
materiale care au dus la degradarea elemente-
lor din lemn sau chiar la favorizarea propagării 
incendiului (a se vedea incendiul din februarie 
2015 de la biserica de lemn din Poiana Stampei, 
monument istoric, distrusă în totalitate sau in-
cendiul din 18 iunie 2010 de la biserica de lemn 
din Berehomet care a dus la pierderea definiti-
vă a acestui lăcaş). Pentru judeţul Suceava, în 
ansamblu, singura biserică de lemn restaurată în 
ultimii 25 de ani este cea de la Forăşti, în 2015.

Dezinteresul autorităţilor locale au dus la pier-
derea unor exemplare de arhitectură bisericească 
din lemn (îndeosebi în regiunea Cernăuţi, unde 
biserici de lemn s-au ruinat şi s-au pierdut în timp, 
la Roşa-Cernăuţi, Ropcea, Rarancea, etc).

În muzeele în aer liber din Suceava, Cernăuţi 
şi Lviv au fost transferate în ultimii 45 de ani 
biserici de lemn din arealul Bucovinei istorice.

Muzeul Satului Bucovinean din Suceava, 
cel mai tânăr dintre muzeele în aer liber ale Ro-
mâniei, înfiinţat înainte de 1990 a transferat în 
anul 2001 în cadrul expoziţiei în aer liber bise-
rica Înălțarea Domnului din Vama, monument 
de arhitectură, ce datează din anul 1783, fiind o 
donaţie a Parohiei Înălţarea Domnului din Vama 
de Jos. Biserica are un plan treflat clasic, lemnul 
fiind bogat ornamentat, pictura originală păs-
trându-se doar în zona altarului. Lângă biserică 
a fost reconstruită clopotniţa.

Muzeul Regional de Arhitectură Populară 
şi Trai din Cernăuţi înfiinţat în 19 iulie 1977, 
are în patrimoniul său biserica Sf. Nicolae trans-
ferată din satul Dracineţ, actualul raion Kiţman 
(Cozmeni), ctitorită în anul 1810.

Muzeul de arhitectură populară și viață 
rurală din Lviv inaugurat în anul 1971, deţi-
ne în patrimoniul său biserica de lemn Sfânta 
Treime din Clocucica (Cernăuţi) demontată şi 
transferată în anul 1968 în incinta muzeului, în 
sectorul Bucovina.

***
Dr. Laurenţiu DRAGOMIR, Centrul de Cer-

cetare a Istoriei și Patrimoniului Cultural „Grigore 
Gafencu”, – Universitatea Valahia din Târgovişte, 
România, Asociaţia pentru Protecţia Patrimoniului 
Bucureşti
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Nouă decenii de la înființarea 
primului serviciu de neurochirurgie din România,
la Cernăuți, de către doctorul Dumitru Bagdasar 

Dumitru Bagdasar, considerat, fără putință 
de tăgadă, întemeietorul neurochirurgiei din 
spațiul românesc în perioada interbelică, s-a 
născut în comuna Roșiești din fostul județ 
Fălciu în anul 1893. După studiile primare și 
secundare se înscrie, în 1913, la Facultatea 
de Medicină din București, transferându-se la 
sfârșitul anului al III-lea de facultate, în vara 
anului 1916, la Institutul Medico-Militar. În pe-
rioada 1916-1918 D. Bagdasar se confruntă cu 
toată patologia conflagrației mondiale, inclusiv 
cu cea cauzată prin răniri cu arme de foc ale 
sistemului nervos. După război este detașat la 
Clinica de Neurologie de la Spitalul Colentina 
unde-și parcurge și definitivează, sub condu-
cerea profesorului Gheorghe Marinescu, teza 
de doctorat: Contribuțiuni la studiul Sindromu-
lui Parkinsonian-postencefalitic, susținând-o 
în anul 1922. Între anii 1922-1926 parcurge, 
la Spitalul Militar din București, secundari-
atul de neurologie sub îndrumarea eminen-
tului neurolog Dumitru Noica și inițierea în 
chirurgie sub îndrumarea profesorului Mihail 
Butoianu. După ce renunță la contractul cu 
armată este repartizat, în anul 1927, de către 
Ministerul Sănătății, la Spitalul din Jimbolia ca 
medic primar de neuro-psihiatrie. La sfârșitul 
aceluiași an obține, la recomandarea profeso-
rului Nicolae Paulescu, o bursă de specializare 
în neurochirurgie în fieful profesorului Harvey 
Cushing din Boston. Aici, sub îndrumarea pro-
fesorului Cushing și a doctorului Bailey redac-
tează două lucrări: Le traitement Chirurgical 
des gommes cérébrales și Intracranial Chor-
doblastoma, publicându-le în reviste medicale 
de prestigiu. În 1929 se reîntoarce la Spitalul 
din Jimbolia, iar în 1930 efectuează aici primele 
operații neurochirurgicale. La jumătatea anului 

1931 se transferă la Spitalul din Cernăuți, tot ca 
medic neuro-psihiatru, iar în următorii doi ani 
efectuează un număr de 149 de intervenții pe 
sistemul nervos central (manopere neurochirur-
gicale și intervenții propriu-zise), evidențiate 
prin protocoalele operatorii scrise chiar de 
doctorul Bagdasar. În anul 1934 se transferă 
în București, efectuând operații neurochirurgi-
cale în două spitale (Urgență, Central), iar la 
sfârșitul aceiași an, este titularizat pe postul de 
medic primar neurochirurg la Spitalul Central 
în urma unui concurs organizat de Ministerul 
Sănătății. Începând cu anul 1935 activează, în 
principal, la spitalul unde a câștigat concursul, 
dar operează și la alte spitale (Urgență, Colțea, 
Militar ș.a.). Paralel cu activitatea operatorie 
este preocupat de histopatologia tumorilor ope-
rate, de redactarea unor lucrări științifice bazate 
pe cazuistica proprie, participarea la congrese-
le medicale (București, Berna, Chișinău ș.a.), 
precum și de problemele socio-politice ale tim-
pului..., aderând la Partidul Comunist în 1943. 
În 1940, în apropierea celui de-al II-lea Răz-
boi Mondial, redactează Traumatismele cra-
nio-cerebrale acute, publicând-o în Probleme 
de Medicină de Războiu. În timpul războiului, 
cu o experiență de peste un deceniu în sfera 
operațiilor neurochirurgicale, îngrijește răniții 
(militari sau civili) cât și patologia neurochi-
rurgicală obișnuită, din România și țările limi-
trofe sau chiar din Palestina, împreună cu așa 
numita ,,echipă de aur” (C. Arseni, I. Ionescu, 
Sofia Ogrezeanu-Ionescu). Este numit minis-
trul sănătății în 1945, iar la sfârșitul aceluiași 
an devine primul profesor de neurochirurgie 
din România. Din păcate, destinul lui se frânge 
pe 16 iulie 1946 printr-o metastază cerebrală cu 
punct de plecare, probabil, pulmonar1. 

File de istorie

Horia BERCEANU
Stanislav GROPPA

Horia PLEȘ



50                   Mesager bucovinean, Anul XIX, nr. 3 (75),  2022

File de istorie

Pornind de la această biografie condensată, a 
primului medic român specializat în neurochi-
rurgie în Statele Unite ale Americii, în clinica cea 
mai renumită a vremii, voi încerca să decriptez 
perioada pe care doctorul Bagdasar a parcurs-o 
la Cernăuți (1931 – 1933) și să scot în evidență 
activitatea medicală pe care a desfășurat-o în 
cadrul Spitalului de Boli Mintale și Nervoase 
,,Carol al II-lea” în toată această perioadă. 

Totodată, voi arăta contribuțiile doctoru-
lui Bagdasar în dotarea serviciului cu instru-
mente neurochirurgicale, lucrările științifice pe 
care le-a publicat în acest interval, manifestă-
rile științifice de prestigiu la care a participat, 
precum și încununarea demersurilor pentru 
înființarea unui departament de neurochirurgie 
în toamna anului 1932. 

 În perioada iunie 1931- decembrie 1933 doc-
torul Bagdasar activează ca medic primar ne-
uropsihiatru, în cadrul spitalului menționat din 
Cernăuți. Aici, ajutat de soția sa, doctor Florica 
Bagdasar, de d-ra Brenner ș.a., Dumitru Bag-
dasar efectuează un număr de 28 de intervenții 
neurochirurgicale în primul an2 și 31 în cel de-al 
doilea an3. 

Primele două intervenții operatorii din anul 
1932 s-au efectuat pacientului Karl A. (nepreci-
zându-se vârsta), operator fiind doctorul Bagda-

sar, fără să fie menționat numele ajutorului, iar 
la rubrica – anestezia, la prima intervenție este 
menționată: locală cu novocaină, iar la a doua: 
locală cu novocaină 5%. Diagnosticul primei 
operații, din data de 11 ianuarie 1932: Tumoră 
cerebeloasă, iar a celei de-a doua: Tumoră a he-
misferului cerebelos stâng și vermis. La rubrica 
operația, se menționează, la prima intervenție: 
Ventriculografie dreaptă, iar la a doua: Ablația 
tumorii. Descrierea primei operații4: ,,Incizie 
clasică. Trepanația. Se pătrunde cu un ac ventri-
cular în ventriculul lateral drept din prima ten-
tativă; lichidul se scurge în jet la început și apoi 
în picături dese. Se lasă să curgă circa 65-70 cc 
și se introduc 20 cc de aer filtrat. Se scoate ușor 
acul (bolnavul acuză ușoare dureri de cap după 
primii 15 cc de aer). Se închide plaga în două 
straturi. Pansament cu mastisol”. Din descrierea 
celei de-a doua operații5, din care voi menționa 
începutul și sfârșitul acesteia: ,,Operația începe 
la ora 9 1/2 și durează până la 8 p.m. ; puls 120-
130, nu răspunde deloc la întrebări. Se suspen-
dă operația timp de 15 minute (se fac 2 cc de 
cofeină și 10 cc camfor oleu). Bolnavul începe 
sa-și revie, răspunde la întrebări, se reîncepe 
operația și se continuă până la sfârșit fără alt 
incident. Incizie în arbaletă (à la Cushing). La 
nivelul decompresiunii, dura e acoperită de un 
strat fibros foarte gros, nu se poate face clivaj 
spre a despărți dura. Se deschide dura cu aju-
torul unui crochet de partea stângă, toată 1/2 
stângă a breșei osoase fiind sub o tensiune pu-
ternică și dureroasă la cele mai mici manipulări. 
După deschiderea durei pe o distanță de 2 cm, 
herniază un țesut neoplazic brun”; ,,În cursul 
intervenției, plaga a fost inundată de 2 ori de o 
cantitate enormă de lichid cefalorahidian, care, 
probabil, s’a scurs din ventriculi prin apeductul 
lui Sylvius. După ce s’a ridicat prima porțiune 
din tumoră, tot emisferul stâng cerebelos a ră-
mas deprimat, rămânând așa până la sfârșitul 
intervenției. Țesutul neoplazic a fost pus pe o 
compresă, care a aspirat parte din substanțele 
apoase și după intervenție (câteva ore după ce 
a fost scoasă, 2-3). Tumora cântărea 15 gr. Se 
închide dura, metoda obișnuită. Pansament cu 
foițe de aur și mastisol. Pe masă se fac 400 cc 
ser fiziologic subcutanat. După operație bolna-
vul se simte bine, nu mai acuză dureri de cap, 
e puțin palid. Pulsul 130, bine bătut, respirație 
regulată”. 

Clădirea administrativă a spitalului în care a activat 
doctorul Bagdasar, astăzi Spitalul de Psihiatrie din Cernăuți 

(fotografie realizată de domnul doctor Dragoș Olaru)
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Pe data de 15 martie 1932, doctorul Bag-
dasar, asistat tot de Florica Bagdasar, inter-
vine, sub anestezie locală cu novocaină, la un 
pacient suferind de arahnoidită spinală, printr-o 
laminectomie exploratrice 2a, 3a, 4a lombară. De-
scrierea operației: ,,Din cauza contracturei, se 
depărtează foarte greu masele musculare. După 
ce se ridică apofizele spinoase, se trepanează și 
se lărgește breșa cu gouja, interesând a 2a, a 3a 
și a 4a lombară. Se incizează dura, care e ade-
rentă în unele părți de arahnoidă, pe o distanță 
de 3-4 cm. Arahnoida e mult îngroșată și puțin 
translucidă. Nu se vede nimic altceva deosebit. 
Măduva e normală. Se reînchide, făcându-se so-
urjet pe dură și alte 4 straturi. Pansament cu 
mastizol” 6.

 Făcând o sinteză a intervențiilor chirurgi-
cale efectuate de doctorul Dumitru Bagdasar, 
la Cernăuți, în anul 1932, putem constata, din 
protocoalele1 celor 28 de operații că: 21 au fost 
intervenții pentru patologia cerebrală, iar restul 
(7) pentru suferințele coloanei vertebrale (CT=1; 
T=3; L=3, din care una a fost tumoră medulară).

Experiența dobândită în Clinica din Boston, 
la Spitalul din Jimbolia și la cel din Cernăuți 
este concretizată, în 1932, prin publicarea a trei 
lucrări științifice și prezentarea a două comu-
nicări cu tematică neurochirurgicală: D. Bag-
dasar, Neuro-Chirurgia în Statele -Unite, în 
România Medicală, 15 Ian. 19327; D. Bagda-
sar, Starea actuală a Neuro-Chirurgiei și Pro-
motorii ei, conferință la Asociația Docenților 
din București, 15 Aprilie 19328; D. Bagdasar, 
Florica Bagdasar, Gliome Cérébélleux bénin. 
Opération. Guérison, în Bull. Mém. Soc. Méd. 
Hôp. Buc., Mai 1932, 2778;  D. Bagdasar, Flo-
rica Bagdasar, Cystes cérébélleux parasitaires. 
Opération. Guérison, în Bull. Mém. Soc. Méd. 
Hôp. Buc., Mai 1932, 2868; D. Bagdasar, Flo-
rica Bagdasar, 56 Intervenții chirurgicale în 
Epilepsie. Considerații critice, în Congresul 
de Neurologie, Psihiatrie etc., București, Sept. 
19329.

În anul 1933 sau efectuat 31 de intervenții 
neurochirurgicale de către doctorul Dumi-
tru Bagdasar, ajutat de soția sa, doctor Flo-
rica Bagdasar, în primul rând și doamnele/
domnișoarele: Stofer, Sava, Sorodoc, Pokai 
(soră medicală). Acestea au fost: decompre-
siuni cerebrale, trepanații exploratorii sau de-
compresive, explorări cerebeloase, deschiderea 

abcesului pe cale cerebeloasă, neurotomii, lami-
nectomii, cordotomii, decompresiuni/suturi de 
nervi periferici3.

 Sintetizându-și activitatea pe care a 
desfășurat-o la Spitalul de boli Mintale și Ner-
voase din Cernăuți, doctorul Bagdasar, preci-
zează că, în perioada 1931-1933 a internat în 
Secția de Neurologie 639 de bolnavi, din care 
o parte importantă au fost cazuri care au nece-
sitat un tratament neurochirurgical: 24 puncții 
ventriculare, 33 decompresiuni subtemporale, 
17 decompresiuni în zona rolandică, 28 vole-
turi FP, 5 voleturi F, 18 explorări cerebeloase, 
4 neurotomii retrogasseriene, 20 laminectomii 
(tumori,arahnoidite, radicotomii și cordotomii) 
La aceste intervenții efectuate pe SNC s-au adă-
ugat intervențiile pe SNP: două simpatectomii 
pericarotidiene și o sutură a medianului. Totoda-
tă, a efectuat 16 vazectomii bolnavilor mintali7. 
Trebuie subliniat că, această activitate explora-
torie și operatorie neurochirurgicală nu ar fi fost 
posibilă dacă doctorul Dumitru Bagdasar n-ar 
fi avut o trusă neurochirurgicală adecvată, din 
dotarea căreia nu lipsea electrocauterul mono-
polar (inventat de W. T. Bovie, în 1928) pe care-
l și achiziționase din SUA. În plus, la sfârșitul 
anului 1932, imaginează și comandă la Berlin, la 
firma G. Wolf, ventriculoscopul (endoscop cu o 
lungime de 30 cm și diametru de 3mm, prevăzut 
cu sursă luminoasă), permițând explorarea siste-
mului ventricular, micile intervenții ale acestui 
sistem și evacuarea LCR-ului10.

 Cele patru lucrări științifice publicate în anul 
1933 au reflectat problemele neurochirurgicale 
cu care s-a confruntat Bagdasar în acest an: D. 
Bagdasar și Florica Bagdasar, Cerebro et Ven-
triculoscopie, în Bull. et Mém. S. M. H., Buc., 
Feb. 1933, 2111; D. Bagdasar, Nevralgia trige-
menului. O modificare în tehnica alcoolizării 
ganglionului lui Gasser; în România Medicală, 
Sept. 1933, 22612; D. Bagdasar, Florica Bagda-
sar, Tumeur cérébélleuse kystique. Operation. 
Guerison, în Rev. Neurologique, 16 Nov. 1933, 
68913; D. Bagdasar, Nevralgia esențială a feței. 
Secționarea trigemenului pe cale posterioară.
Operația lui Dandy, în Spitalul, Dec. 1933, 
50714.

În 1931, la sfârșitul lunii august și începu-
tul lunii septembrie (31 august-3 septembrie), 
doctorul Dumitru Bagdasar participă la Berna, 
în Elveția, la Primul Congres Internațional de 
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Neurologie, unde profesorul Harvey Cushing 
și-a prezentat memorabila sa lucrare, care avea 
la bază analiza unei statistici personale asupra 
a 2023 de tumori cerebrale operate. Prezentarea 
a rămas celebră în lumea medicală, deoarece, 
pentru prima dată, niciun participant (din care 
25 erau discipolii lui Cushing) nu a stat în afara 
sălii unde se expunea comunicarea. În perioada 
congresului, profesorul american organizează 
un dineu festiv, la Hotelul Bellevue, invitând 
la acesta o parte din marile personalități neuro-
chirurgicale prezente. Aranjamentul celor 29 de 
locuri de la masă a fost făcut chiar de amfitrion. 

Din imaginea de mai jos se poate observa locul 
onorabil pe care l-a ocupat Bagdasar, în stânga 
lui Cushing, vis-a-vis de șeful neurochirurgiei 
franceze, profesorul Thierry de Martel și lângă 
doctorul Percival Bailey, al doilea mentor neu-
rochirurgical al său din timpul stagiului ameri-
can15, 16:

În perioada 10–18 septembrie 1932, doc-
torul Bagdasar participă, la București, la al 
IX-lea Congres internațional de istoria me-
dicinii, având ca temă centrală „Evoluția me-
dicinii în țările balcanice“. Printre cele 137 
de personalități din 23 de țări, reprezentând 48 

de universități (Cf. Răzvan Constan-
tinescu, Carol al II-lea și congresul 
din 1932, Viața medicală din 18 iulie 
2014), s-a numărat și doctorul John 
Fulton, prieten cu Dumitru Bagda-
sar din perioada formării neurochi-
rurgicale a celor doi medici în clinica 
condusă de profesorul Harvey Cus-
hing, congresul prilejuind întâlnirea și 
relaționarea acestora17, 18. 

Semnificativ pentru activitatea 
neurochirurgicală pe care doctorul 
Bagdasar a desfășurat-o la Cernăuți, 
în perioada 1931-1932, este faptul 
că acesta a solicitat Inspectoratului 
Sanitar transformarea unei secții de 
psihiatrie în secție de neurochirurgie. 
Inspectoratul, prin adresa nr. 4429 din 
2 noiembrie 1932, își exprimă aproba-
rea, creându-se astfel primul serviciu 
de neurochirurgie din țară, recu-
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De la stânga la dreapta I. T. Niculescu, J. F. Fulton, D. Bagdasar 
(Ion T. Niculescu, Maeștri, prieteni, contemporani, Editura Eminescu, 

București, 1982)
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noscut oficial, iar doctorul Herbert Urban din 
clinica de chirurgie a Universității din Viena îl 
roagă pe doctorul Dumitru Bagdasar să-l infor-
meze de felul în care și-a organizat acest servi-
ciu, pentru ca modelul să fie folosit și la Viena16.

Note
1  Horia Berceanu, Stanislav Groppa, Horia Pleș, 

Unpublished data on the founder of Romanian-
Neurosurgery – ProfessorDumitru Bagdasar – 
75 years from his passing to eternity,

 Romanian Neurosurgery, Vol. XXXV, No. 4, De-
cember 2021, p. 389-390.

2  Dumitru Bagdasar, Protocoalele operațiilor 
– 1-28 – efectuate la Spitalul de Boli Mintale 
și Nervoase din Cernăuți în 1932. Condica de 
operații, Arhiva Spitalului Clinic de Urgență 
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Dăinuiri
– Gânduri despre cartea lui Mihai Nicolae 
 „Călătorii identitare. Românii megieși” –

Irina AIRINEI

Eveniment editorial remarcabil, lucrarea 
„Călătorii identitare. Românii megieşi”, 

vol.I, de dr. Mihai Nicolae (Ed. București, Ed. 
Universul Academic, 2021 – 412 p.), este de-
ocamdată unica sinteză documentară dedicată 
colectivităților naționale din vecinătatea Româ-
niei apărută în perioada postbelică. În anul 1935, 
diplomatul Mihai Adalbert Blenche, fost prim-
consul la Teheran, a publicat studiul „Românii 
de peste hotare”. După aceea a urmat tăcerea, 
iar statul român a declinat orice preocupare pen-
tru soarta românilor rămaşi în afara frontierelor. 
Studiul monografic al doctorului Mihai Nicolae 
prezintă, pentru prima dată împreună, aceste 
comunități. El este dedicat românilor din jurul 
României, urmărind „biografia” locurilor și „de-
scrierea” oamenilor. Acest prim volum prezin-
tă următoarele regiuni transfrontaliere: Ținutul 
Herța, zona din estul Bugului, Bugeacul (Ucrai-
na), Transnistria (R. Moldova), sudul Dunării 
(Bulgaria) și Voivodina (Banatul sârbesc). 

Autorul analizează concepte și termeni de 
referință în domeniu, precum românii de pre-
tutindeni (cadrul conceptual al studiului), 
entitatea etnică/națională, conceptul de „et-
nodiversitate” (din perspectiva prezentului), 
raportul dintre planetarizare (globalizare) şi 
sentimentul patriotic în secolul al XXI-lea, etc. 
El îşi propune să familiarizeze cititorul cu mai 
multe aspecte, unele neștiute, altele uitate, pur 
şi simplu: scurta viață a eroinei de 15 ani Şumi 
Marița din Bulgaria, împușcată de armata oto-
mană în 1877; apelul emoționant făcut în 1917 
de Toma Jalbă (Transnistria); Teofana (Teodora) 
Basarab, prințesa valahă ajunsă țarină a Bulga-
riei şi mama unui țar bulgar, cea care a lăsat o 
amintire hieratică de icoană; pictura naivă din 

Uzdin (Voivodina) şi multe, multe altele care au 
modelat specificul „românescului”. Toate aces-
tea reconstituie o lume apropiată nouă nu doar 
geografic, dar și sufletește. 

Încă de la început, autorul ține să precizeze 
că România, țară de răscruce, dar și de necesi-
tate europeană (cum a afirmat Iorga), s-a aflat la 
răspântia celor trei mari imperii care ne-au mar-
cat istoria: imperiul otoman – la sud (Muntenia 
și Moldova); imperiul rus – la est (Moldova, 
inclusiv Basarabia); imperiul austriac – la vest 
și nord-vest (Banat, Transilvania, Bucovina). 
„Spațiul etnic românesc se întinde însă și dincolo 
de aceste hotare. Ca atare, sunt dator față de toți 
cei pe care i-am întâlnit în călătorii și care m-au 
lămurit, mai bine decât oricine și orice, cum stau 
lucrurile în ținuturile lor. Ar trebui, poate, să de-
dic întregul volum memoriei celor condamnați 
în RSSM pentru «naționalism», români eroi care 
au fost abandonați, respinși uneori și de propriile 
familii pentru că le stricau dosarul de cadre… 
Vreau să-i menționez mai întâi pe cei cărora nu 
mai pot să le spun prin viu grai cât de mult le 
datorez. Pur și simplu au trecut dincolo de «vă-
mile văzduhului». Pe adevărații «paznici de far» 
Ion Gherman (Herța) și Vlad Bejan (Basarabia) 
îi știu mai mult din ceea ce au publicat. I-am 
prețuit ca pe rudele din ce în ce mai puține care 
își cunosc toate neamurile. În primii ani după 
1989, când toată lumea trăia frenezia libertății, 
ei au ales să scrie și să ne amintească despre 
rubedeniile de departe despre care, după ce am 
intrat sub mantaua armatei roșii, nu am mai avut 
voie să vorbim. Lui Neculai Popa – de a cărui 
prietenie m-am bucurat – îi datorez încrederea 
în viitorul României și al românilor. Printre alte-
le, i-am fost alături în mai toate proiectele des-
tinate românilor din afara țării. Așa am ajuns să 

Vitrina editorială



54                   Mesager bucovinean, Anul XIX, nr. 3 (75),  2022 Mesager bucovinean, Anul XIX, nr. 3 (75),  2022                    55                   

Vitrina editorială

particip la edificarea bisericilor din Hagi Curda 
(Sudul Basarabiei) și Peresecina (R. Moldova), 
ca și a «Cimitirului de onoare al eroilor români» 
de la Țiganca, iar mai apoi a bisericii Mănăstirii 
Țiganca.”

„Țara noastră a Moldovei de dincolo de Nis-
tru”, scria Ion Vodă Armeanul în 1574, ca mai târ-
ziu Mihai Viteazul să aibă pretenții, în 1600, asupra 
Oceacovului, în negocierile cu regele Sigismund al 
III-lea al Poloniei. Istoricii coboară și mai mult pe 
scara secolelor și vorbesc despre regatul lui Bure-
bista, spre Est, până la gurile Bugului.

În capitolul „Descoperirea geografiei româ-
nilor de pretutindeni” autorul evocă existența 
ancestrală a populației autohtone într-un vast 
habitat acoperind „întreg teritoriul Peninsulei 
Balcanice, începând de sub zidurile Constantin-
opolului, ale Atenei şi ale Triestului şi ajungând 
până la Nistru spre miazănoapte şi răsărit, până-
n şesurile Tisei spre apus” cum scria Eminescu.

Autorul analizează exonimele și endonime-
le românilor ajungând la concluzii larg acope-
ritoare. El pune în lumină și interesul uriaș pe 
care diplomații și oamenii de cultură români 
l-au arătat, până la sovietizarea României, pen-
tru „existența unor conaționali dincolo de ho-
tarele istorice ale statelor în care locuiau. De 
aceea «descoperirea» despre care vorbim aici 
a însemnat în primul rând o re-descoperire, din 
perspectiva comunităţii de origine, iar mai târziu 
a conştiinţei de neam.”

Autorul ajunge cu evocarea până în anii ce-
lui de-al doilea război mondial, vorbind despre 
personalitățile care au continuat cercetarea ro-
mânilor uitați de dincolo de Bug, din Caucaz, 
ca și din dreapta Dunării ori din Maramureșul 
istoric, ori despre extraordinarul fenomen repre-
zentat de cele 117 școli și licee românești din 
zona Greciei (închise de funesta Ana Pauker în 
anii obsedantului deceniu).

Etnicitate și etnodiversitate sunt temele trata-
te cu asiduitate pentru cunoaşterea în desfăşura-
re, cauzalitate şi consecinţe, a diverşilor factori 
istorici ce au compus istoria spaţiului român și 
proto-român. Formarea unei gândiri istorice şi 
a unui limbaj istoric adecvat, înţelegerea rapor-
tului dintre manifestările trecutului şi realităţi-
le prezentului, precum şi a locului românilor în 
această parte a lumii, în trecut, sunt doar câte-
va linii teoretice pe care le urmează descrierea 
românității vii și continui pe meleaguri definite 
clar în capitolele acestui prim volum: „Ținutul 

Herța”, ”Transnistria”, „Fără amintirea Patriei: 
Românii de la est de Bug”, „Solitudo Getarum: 
sudul Basarabiei”, „La Dii”, „La miazăzi: Ro-
mânii din Bulgaria”, „Republica culturală Ba-
nat: Românii din Voivodina”…

Autorul își îndreaptă speranța către harta 
afectivă a românității pierdute, uitate, evocând 
NOUA ABORDARE a statului român, proprie 
politicii anilor 1995-2019, firească din partea 
Țării-mame, abordare care s-a pierdut recent în 
vârtejul politicii sub semnătura nefastă a unei 
nevolnice secretar de stat care a întrerupt spri-
jinul acordat de statul român presei de elită și 
de tradiție românească a românilor megieși. NO-
MINA ODIOSA!

Autorul relevă misiunea identitară a Biseri-
cii de neam, îndeplinită cu sârg de slujitorii ei, 
demnă de profundă recunoștință și recunoaștere: 
„Întreaga așezare a B.O.R. urmărește păstrarea 
identității culturale, etnice și ecleziale a româ-
nilor din comunitățile istorice și din diaspora. 
Nu mai trebuie subliniat rolul limbii române 
ca limbă liturgică. Promovând identitatea ro-
mânească, Patriarhia Română și Sfântul său 
Sinod au o contribuție substanțială la integra-
rea socială în țările gazde, fără asimilare și fără 
deznaționalizare; fără înstrăinare spirituală. 
Pentru credincioși, biserica oferă binecuvântă-
rile sale, acordându-le încurajare în toate stră-
daniile lor pentru o viață mai bună. Începând 
din anul 2007, P. F. Patriarh Daniel a propus 
organizarea «anilor omagiali și comemorativi». 
Înțelegerea eforturilor deosebite pe care le depun 
conaționalii plecați în lume a determinat Sfântul 
Sinod să dedice o «Zi a migranților români», 
stabilind ca dată de celebrare prima duminică 
de după praznicul Adormirii Maicii Domnului. 
Îndreptându-și rugăciunile către cei plecați și cei 
aflați departe de țară, pentru prima oară în viața 
societății românești Patriarhia a decretat anul 
2021 drept «Anul omagial al pastorației români-
lor din afara României».”

Structura logică a lucrării merge pe urmă-
toarele linii de expunere sintetică: sunt oferite, 
de fiecare dată, repere istorice esențiale despre 
populație și localități, iar Limba Română consti-
tuie o temă de bază a cărții – educația în limba 
română, mass-media în limba română, cultura 
tradițională, cultura organizațională (asociații, 
Biserica, oamenii...). Un capitol aparte îl ocupă 
cercetarea Românității răsăritene de către echi-
pele Institutului Central de Statistică (I.C.S.), 
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organizate în anii 1941-1944 de către sociolo-
gul Anton Golopenția. O poveste adevărată a 
unui adevărat război contra uitării de sine dus de 
I.C.S., care a mobilizat 150 de funcţionari, con-
duşi de dr. Sabin Manuilă (director general) şi D. 
G. Georgescu (secretar general). Recensământul 
din Transnistria a fost dublat de cercetări socio-
logice. Echipa care urma să „inventarieze” regiu-
nea dintre Prut şi Nistru număra 50 de funcţionari 
din Serviciul Extern al I.C.S., fiind condusă de 
antropologul şi etnograful Henri H. Stahl. Tot în 
acea perioadă, Institutul Social Român, condus 
de sociologul Dimitrie Gusti, a iniţiat, de aseme-
nea, acţiuni de cercetare. (În 1931, I.S.R. finaliza-
se, în cadrul monografiilor dedicate localităţilor 
româneşti, studiul dedicat satului Cornova din 
Basarabia). Coordonatorul echipei I.S.R. (13 spe-
cialişti), sociologul Traian Herseni, va conduce, 
în perioada războiului, Departamentul Culturii, 
din cadrul Guvernământului Civil al Transnistri-
ei. La cererea Preşedinţiei Consiliului de Miniştri, 
I.C.S extinde cercetările şi dincolo de Bug. Pentru 
prima dată, românii din Transbugia, uitați de tot, 
urmau să fie studiaţi de specialiştii români, într-un 
efort complex, multi– şi interdisciplinar: sociolo-
gic, demografic, istoric, lingvistic, economic şi 
etnografic. Specialiştii I.C.S. urmau să păşească, 
în premieră, în teritoriul cu populaţie românească 
pe care, anterior, numai Teodor Burada se încu-
metase să-l străbată la sfârşitul sec. al XIX-lea. 
Expediţia purta numele: „Echipa pentru identifi-
carea şi studierea sumară a aşezărilor româneşti 
de la est de Bug“ sau, pe scurt, „Identificarea ro-
mânilor de la est de Bug” (I.R.E.B.). Conducerea 
colectivelor de cercetare a revenit sociologului şi 
geopoliticianului Anton Golopenţia (1909-1951). 
Familiar cu metoda „şcolii monografice”, colabo-
rator al profesorului Gusti (lucrase şi în campa-
nia amintită la Cornova), teoretician şi autor de 
excepţie, Golopenţia ocupă funcţia de director al 
Oficiului de Studii din cadrul I.C.S. Activitatea 
propriu-zisă se desfăşoară în perioada decembrie  
1941 – februarie 1944. După instaurarea comu-
nismului, mulți dintre cercetători au pierit în în-
chisori, inclusiv Anton Golopenția, iar cea mai 
mare parte a tezaurului inestimabil de valori et-
nografice culese de ei a fost confiscată de ruși și 
dusă la Moscova.

Despre toată această istorie tragică a echipei 
I.R.E.B. autorul vorbește cu obida și ardoarea 
omului de omenie și a românului de fibră care 
este dr. Mihai Nicolae.

În cântecele românilor pierduți răsună dor de 
obârșiile niciodată călcate… Pentru cunoașterea 
identitară a românilor pierduți numai o inimă ca 
a lui Mihai Nicolae, mare cât harta spațiului ge-
netic românesc, o putea oferi.

Autorul aplică cu succes multiple metode: 
analitică, sintetică, istorică, statistică, compara-
tivă, descriptivă și explicativă, observațională și 
experimentală (cu multe pagini de reportaj per-
sonal), atrăgând cititorul captiv în pânza trăiri-
lor subliminale ale autorului-mărturisitor întru 
ființă. Toate patimile unui Nichita Smochină, de 
pildă, ale unor martiri ai neamului românesc ca 
Anton Golopenția, care, după spusele lui Geor-
ge Popescu „ştia că nu eram doar un teritoriu şi 
o populație, ci un popor şi o ţară”, străbat fila 
tipărită, atingându-ne cea mai sensibilă coardă, 
cu dorul nespus, uitat, pierdut, dar încă viu, al 
pietrei clădite, al lemnului bocind în fluier, al 
ghiersului nedescifrat al buneilor și străbunei-
lor necunoscuți: „Creşte plopu dintr-un sânge 
/ Străinia mă mănânce / Creşte plopu dintr-un 
glod / Pui străin am să mă-ngrop “.

Geografia subiectivă care apare în poezia po-
pulară reprezintă mai puţin amintirea unor expe-
rienţe personale, cât memoria reziduală a celor 
auzite cândva în familie: „Frunză verde păpuşoi 
/ Ne-a avut maică pe doi / Unu marţi, da unu joi 
/ Şi-o umplu ţările cu noi // Frunza verde de se-
cară / Şi-o purces maica prin ţară / Să ne strângă 
grămăjoară / Să ne strângă, să ne plângă / Da’ 
de strâns nu ne-o mai strâns / S-o pus jos şi tot 
ne-o plâns.”

Fără să amintească locul de baştină, cei 
plecaţi departe tânjeau după „fraţi” (în sensul 
de „conaţionali”, de „neam”) şi după o „ţară” 
unde să regăsească sentimentul de unitate, do-
rindu-şi – aşa cum mărturiseşte versul popular 
– să vadă „fraţii grămăjoară / adunaţi toţi într-o 
ţară”. Fără să conştientizeze, îşi doreau o patrie 
sanctuar. 

Mihai Nicolae propune o lectură captivantă, 
al cărei spirit este definit de o splendidă empa-
tie. Marele dar al autorului este acela de a şti 
să dea viață istoriilor evocate, să le descopere 
particularitatea şi să le facă prezentă ființa. Car-
tea e scrisă cu rigoare şi metodă, autorul fiind un 
cărturar cu largi cunoștințe în diverse domenii. 
Ea reprezintă un punct de vedere clar în esența 
sa, iar civilizațiile pe care le evocă, însuflețite 
aici, devin, până la urmă, statui ale românității 
milenare. 
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Ce poveste tuburătoare!

Cleopatra LORINȚIU

Destăinuirile unui om 
devenit fără știrea 

lui, peste timp, peste viață și 
peste moarte, într-un fel, el 
însuși personaj prin publi-
carea notelor lui grație celei 
pe care a iubit-o.

O poveste de dragoste 
dintr-un timp greu în care 
bărbații români mureau pe 
front și bărbații evrei dă-
deau zăpada, în care se su-
ferea de foame și de frig, în 
care teama și amenințarea 
pluteau ca o ceață învă-
luitoare peste lume dar în 
care iată, peste lumea în-
vrăjbită, o fată inimoasă și 
plăcută, venită ca refugia-
tă din Basarabia, deveni-
tă învățătoare, și un băiat 
evreu supus privațiunilor 
vremii, se întâlnesc și se 
îndrăgostesc.

Peste timp ei vor forma un cuplu care își va 
câștiga pașii peste opreliști și peste religii, doar 
prin credință și devotament.

Printre virtuțile textului, dincolo de sinceri-
tate și autenticitate, aș numi observația atentă 
a realității, capacitatea de a surprinde realitatea 
prin elementul grăitor. De unde și caracterul ci-
nematografic, filmic, al textului!

Istoria se vede, se citește printre întâmplări-
le lui Josef și ale Mariei. E interesantă această 
privire asupra istoriei trăite, cu micile întâmplări 
derulate pe fundalul marilor evenimente ale lu-
mii. Și culmea, avem de a face cu o poveste cu-
ceritoare despre omenie și normalitate, mai cu 
seamă în absența oricărei urme de idee de inega-
litate sau diferențiere într-un sens restrictiv sau 
dăunător.

O creștină și un evreu 
se întâlnesc în plin război, 
sub semnul tinereții și lipsei 
de prejudecăți, sub semnul 
bunătății, al iubirii față de 
biete necuvântătoare și de oa-
meni necăjiți, iar asta poate 
să învingă totul.

Valoarea autobiografiei, 
a naturaleței poveștii este in-
discutabilă. Ea atrage cititorul 
care simte de îndată că totul e 
adevărat, că totul e bucată de 
viață, fără podoabe stilistice 
inutile, fără contrafaceri. Viața 
reală povestită atrage ca un 
magnet, este ceea ce ne poate 
fermeca și ne poate oferi o per-
spectivă pozitivă și înțeleaptă.

Este meritul Mariei, ni-
meni alta decât cea care din 
prima tinerețe și până la 
frumoasa vârstă de nonage-

nară, a scris și a crezut în scrisul ei, și în Ro-
mânia și în Israelul în care l-a urmat pe Josef, 
căci a conservat aceste mărturii scrise.

Este meritul Irinei Airinei de a fi muncit pe 
text, de a-l fi recuperat, cules și publicat. Cu o 
pasiune și un altruism rar în zilele noastre, Irina 
Airinei și-a pus amprenta, bunăvoința și pricepe-
rea pe multe alte cărți ale Mariei Găitan Mozes 
și ale altor autori, „specializându-se” într-un fel 
în acest fel de restituiri. Uneori surprinzătoare, 
cum este și aceasta. Dar dovedind o pasiune 
neobișnuită și demnă de toată lauda pentru re-
memorare și reconstituire.

O carte despre viață, așa cum era ea, la lumi-
na bună a adevărurilor netrucate și a sentimente-
lor adevărate. O lectură care vă va fura un surâs, 
o lacrimă, și vă va pune pe gânduri.

Ceea ce e bine.
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Leca Morariu despre biserica  
bucovineană la început de drum

Mircea A. DIACONU

Leca Morariu editează un manuscris bu-
covinean redactat de preotul Constan-

tin Popovici în 1796 în localitatea Sfântu Ilie, 
lângă Suceava, prilej de a rezuma câteva idei 
despre teritoriul „rășluit” de austrieci „între 
1774-1777” din D. Onciul, ba chiar din aus-
triacul Josef Strzygowski. Primul afirmase în 
1915 că „Nicăieri pe tot pământul românesc nu 
se află, pe un spațiu atât de mic, atâta bogăție 
de istorie românească (...). Fără îndoială putem 
zice că în ceea ce privește arta veche religioa-
să, Bucovina ocupă un loc din cele dintâi în lu-
mea ortodoxă” (cf. Morariu 1923: 9). Cel de-al 
doilea, într-un cotidian vienez, citat de G. Mur-
nu în 1913, ar fi spus: „Cine apoi se ostenește 
să pătrundă în aceste cicluri de icoane..., acela 
recunoaște numaidecât greșeala ce a săvârșit 
până acum investigația științifică, nevăzând în 
aceste frescuri decât numai și numai un răsad al 
artei athonice”. Opinia lui era că „marea cultură 
ce deținem noi austriecii în mânăstirile Bucovi-
nei a trebuit să se repercuteze asupra sfântului 
Munte” (cf. Morariu 1923: 9). Or, spune Leca 
Morariu, în 1774, în Bucovina se aflau școlile 
domnești, apoi școli particulare sau învățători 
ambulanți, dar și școli mănăstirești, căci „avea 
doar «Bucovina» anilor 1774-1775 nu mai puțin 
de 9 mănăstiri mari de călugări (Putna, Sânt-Ilie, 
Voronețul, Mănăstirea Humorului, Moldovița, 

Sucevița, Dragomirna, Solca și Ilișești), o mă-
năstire de călugărițe (Pătrăuți pe Suceava), 11 
schituri de călugări și un schit de maice (la Volo-
ca pe Ceremuș) (Morariu 1923: 11-12). 

Convingerea lui Leca Morariu, bazată pe 
studiile lui Ion Nistor, este că „la Putna dăinuia 
chiar un fel de academie teologică”, care se dez-
voltă sub conducerea arhimandritului Vartolo-
meu Măzăreanu, care avea studii la Kiev. După 
1778, nu se mai pomenește însă nimic de „aca-
demia putneană”. Mai mult, „stăpânirea austria-
că vedea cu ochi răi frumoasa organizație școlară 
moldovenească. Școala teologică a lui Măză-
reanu fu înlocuită, în alt loc, la Sânt-Ilie lângă 
Suceava, cu o nouă școală clericală – austriacă! 
Pentru mai buna și mai sigura ei dezvoltare în 
spirit chezaro-crăiesc, noua academie teologică 
de la Sânt-Ilie (având mai întâi o singură cla-
să, apoi trei) fu dată în seama străinului Daniil 
Vlahovici. Sârbul Vlahovici ajunse – fiindcă din 
voința austriacului divide et impera era menit să 
ajungă – chiar episcop și se învrednici deci de a 
deveni urmașul prea vrednicului episcop moldo-
vean Dositei Herescu (mort la 1789). Noul epi-
scop se mută atunci, împreună cu școală cu tot, 
la Cernăuții zămislirilor austriece, unde această 
școală fu transformată în acel Institut teologic 
care la 1875 deveni Facultatea de Teologie de la 
Cernăuți” (Morariu 1923: 17). 

Crochiu
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Portrete ale reginei Maria 
la Muzeul Regional din Cernăuți

Vladimir ACATRINI

La Muzeul Regional din Cernăuți se află 
două portrete ale reginei Maria. Unul din 

ele e pictat de Isidora Constantinovici, pictorită 
bucovineană.

Câteva cuvinte despre primul tablou al regi-
nei Maria. El o înfățișează pe regină la trei sfer-
turi în înălțime, într-o mantie roșie, purtată peste 
o rochie deschisă la culoare. Peste umărul drept 
al reginei e aruncată o panglică albastră. Pe ca-
pul reginei se află o coroană de aur realizată în 
stil bizantin, cu care a fost încoronată în octom-
brie 1922 în catedrala din Alba Iulia, împreună 
cu regele Ferdinand I al României. Are o carte 
în mâini. Tabloul a fost pictat de artista Isidora 
Constantinovici în 1927, cu vopsele în ulei, cu 
ocazia viitoarei sărbători a 10 ani de la Marea 

Unire. Probabil, a fost comandat de Mitropolitul 
Bucovinei.

Al doilea portret cu regina Maria este, cred, 
unul dintre cele mai valoroase exponate ale 
Muzeului Etnografic. Tabloul a fost păstrat 
în colecția Muzeului cu denumirea „Portretul 
unei femei necunoscute”, dar cercetările mai 
profunde nu au lăsat nicio îndoială că este o 
imagine a Mariei de Edinburgh, adică a Mariei 
României. 

Portretul reginei Maria a României a fost fi-
xat într-o ramă nouă. Ca bun prieten al  muzeu-
lui, am contribuit la încadrarea portretului într-o 
ramă nouă. Totodată, a fost semnat un Acord 
de colaborare între „Societatea Bibliotecarilor 
Bucovineni”, pe care o conduc, și Muzeul Et-

Descoperiri
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nografic Regional Cernăuți (directoare Irina Ia-
vorska). O astfel de colaborare va contribui la 
dezvoltarea etnografiei și biblioteconomiei în 
ţinutul nostru.

O importantă informație găsim în ziarul „Bu-
covina” din 15 decembrie 1941. Aici aflăm o 

descriere a Sălii Mitropolitului, cu menționarea 
tablourilor din sală, printre care și un tablou al 
reginei Maria. Probabil ca e tabloul din a treia 
poză. Îl vom găsi și pe o fotografie din anii 20/30 
ai secolului XX.

De Cernăuți, este legat și ultimul drum al 
Reginei Maria, din iulie 1938, când se întorcea 
din Dresda, de la clinica de acolo, aflându-se în 
drum spre Sinaia. Trenul regal face un lung și 
obositor drum, străbătând Polonia și intrând în 
România prin Nepolocăuți. Aici i se face rău. 
Trenul va staționa în gara Cernăuți ore bune, în 
zi de vară toridă, în care țărani în ițari și straie 
populare aflând că regina Maria este în agonie, 
vin din împrejurimile Cernăuților și acoperă va-
gonul regal cu crengi verzi, ca să nu sufere de 
căldură și răcoresc fierul încins cu găleți de apă.

A circulat zvonul că Regina Maria ar fi murit 
chiar în acea noapte de 16/17 iulie, la Cernăuți, 
iar moartea ei ar fi fost ținută secretă. Nu sunt 
dovezi clare, însă trenul se pare că ar fi pornit 
apoi cu viteză mărită, la ordinul dat de Regele 
Carol al II-lea, care a cerut să fie degajate toate 
liniile de cale ferată, din Cernăuți până la Gara 
regală din Sinaia.

Pe 18 iulie 1938, inima reginei Maria a Ro-
mâniei a încetat să mai bată, la Castelul Pelișor. 
Inima e dusă, conform testamentului reginei, 
la capela ”Stella Maris” din incinta domeniu-
lui regal de la Balcic. Apoi, după cedarea Ca-
drilaterului, e adusă la Castelul Bran. Acum, 
odihnește la Castelul Pelișor, în ”Salonul de 
Aur”. 

Nicolae Iorga descrie foarte bine această 
pierdere pentru Țară și poporul român:„ Un su-
flet mare s-a dus: Regina Maria...România s-a 
împuținat cu tot ce-i aducea prestigiu, ca mân-
drie, ca inteligență și voință, ca mari și neuitate 
amintiri, femeia de însușiri excepționale, care 
cu greu se întâlnesc în istorie, Regina Maria...
Despărțirea de dânsa este cu neputință pentru 
poporul românesc. Plecată aiurea, Ea rămâne, 
însă, între noi”.

În depozitele muzeului se mai află două 
busturi ale marilor voievozi Alexandru cel Bun 
şi Ştefan cel Mare, și un tablou al lui Ștefan cel 
Mare, pictat de Eugen Maximovici. Până în 
1940, aceste exponate s-au aflat în Palatul Mi-
tropolitan din Cernăuți. În anii ’60 ai secolului 
trecut aceste opere de artă au fost transferate la 
Muzeul Regional din Cernăuți.

Descoperiri
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Cine se teme de limba română?

Gabriela IELENICZ

Neuitatul poet basarabean Alexei Ma-
teevici, de la a cărui moarte s-au scurs 

105 ani,. scria în urmă cu mai bine de un secol: 
„Limba noastră-i limba sfântă,/ Limba vechi-
lor cazanii,/ Care-o plâng și care-o cântă / Pe 
la vatra lor țăranii”. În 1643, mitropolitul Var-
laam își intitula cazania: „Carte românească de 
învățătură”, căci era destinată nu numai moldo-
venilor, ci tuturor românilor: muntenilor, ardele-
nilor, oltenilor, bănățenilor, etc.

Pentru un popor nu există altceva mai de preț 
decât graiul matern, întrucât acesta este „plă-
mânul” prin care respiră întreaga națiune. De 
aceea, limba a fost și  continuă să fie o țintă a 
oprimării din partea străinilor, dar și un mijloc 
de luptă pentru apărarea identității naționale. 
Românii trăitori în provinciile istorice aflate în 
afara granițelor țării au avut mult de îndurat și, 
din păcate, încă îndură dezrădăcinarea și înstrăi-
narea de limba maternă.

Evenimentul organizat anul acesta de  
Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina 
cu prilejul Zilei Limbii Române (31 August) a 
oferit publicului bucureștean prilejul să cunoas-
că mai bine realitățile și problemele complexe 
cu care se confruntă comunitatea istorică  româ-
nească din nordul Bucovinei. Manifestarea a fost 
dedicată memoriei marelui luptător bucovinean 
Vasile Tărâțeanu, care în anii grei pentru comu-
nitatea istorică românească din Bucovina nordi-
că a avut puterea să țină mereu aprinsă flacăra 
românismului pe baricadele bătăliei pentru apă-
rarea demnității naționale a românilor din nordul 
Țării Fagilor. Personalitatea poetului, ziaristu-
lui, membrului de onoare al Academiei Româ-
ne, vrednicului președinte al Centrului Cultural 
Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți și, 
bineînțeles, prietenului asociației Pro Basarabia 

și Bucovina, Vasile Tărâțeanu, a fost evocată de 
mai mulți participanți la eveniment.

Invitatul de onoare, domnul avocat dr.Eugen 
Patraș, a făcut o amplă prezentare a probleme-
lor cu care se confruntă comunitatea româneas-
că din nordul Bucovinei, în special a problemei 
învățământul în limba română.. Menționăm câ-
teva dintre aspectele evocate: falsele dihotomi 
„limba moldovenească” vs.„limba română” și 
„etnici moldoveni” vs.„etnici românii”, inventa-
te de ideologia comunistă imediat după luarea 
puterii în Rusia de către bolșevici; promova-
rea cu insistență  a acestor false deosebiri mai 
ales după anexarea, prin ultimatumul stalinist, a 
provinciilor istorice în anul 1940; preluarea de 
către clasa politică ucraineană a acestor invenții 
bolșevice, chiar dacă, la nivelul cel mai înalt, 
s-au făcut promisiuni că problema inexistenței 
„limbii moldovenești” va fi rezolvată. Vorbito-
rul a atras atenția asupra drasticei reduceri în 
Ucraina (la jumătate față de anul 1990) a numă-
rului de școli cu predare în limba română, asu-
pra politicilor educaționale și lingvistice care nu 
țin seama nici de Constituția țării, nici de legile 
internaționale (Tratatul semnat cu România), 
nici de recomandările Comisiei de la Veneția. 
Rada Supremă de la Kiev a votat în septembrie 
2017 o nouă Lege a Învățământului, care limi-
tează școli cu predare în limba română la ciclul 
primar. Discutând problema învățământului, dl 
Patraș a scos în evidență un fapt care frizează 
absurdul: editarea  unui dicționar ucrainian-ro-
mân și a unui dicționar ucrainian-moldovenesc, 
care, practic, sunt identice ca și conținut, deose-
bindu-se doar ca denumire; editarea de  manu-
ale pentru școlile cu predarea în limba română 
și de manuale identice pentru școlile cu predare 
în „limba moldovenească,” deosebirea între ele 

Cinstirea limbii materne
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constând doar în denumirea diferită a limbii – 
limba română – în care sunt redactate. În dis-
cursul său, vorbitorul a atins și tema protestelor 
pașnice, a făcut referire la petițiile și procesele 
de judecată inițiate de români în vederea apărării 
drepturilor lor legitime.

E timpul ca România  să deschidă un Institut 
Cultural Român la Kiev cu o filială la Cernăuți. 
Biserica Ortodoxă Română ar trebui să fie foar-
te atentă la procesele ce au loc în viața ortodo-
xiei ucrainene și să fie pregătită să ia o hotărâre 
corectă în privința viitorului acestei biserici, 
având mereu în vedere faptul că parohiile 
românești din Ucraina nu trebuie să-și piardă 
dreptul de a oficia serviciile divine în limba ro-
mână. Românii își apără prin mijloace legale și 
pașnice drepturile. Factorii politici de la Kiev 
și de la București trebuie să acționeze în depli-
nă înțelegere când se pune problema respectă-
rii drepturilor naționale ale conaționalilor din 
țările pe care le reprezintă.

În cadrul manifestării organizate de Asociația 
Pro Basarabia și Bucovina a fost lansată cartea 
„Traseul Centenarului Marii Uniri 1918-2018”,  
în prezența autorului – domnul profesor Ion 
Mărgineanu  din Chișinău. Cu emoție și nostal-
gie domnul profesor a evocat experiența inedită 
pe care a trăit-o la cei 77 de ani, parcurgând pe 
jos cei peste 520 de km de la Bălți la Alba Iulia, 
îndeplinindu-și un vis care seamănă întrucât-
va cu visul pe care și l-a văzut împlinit Badea 
Cărțan.

Să nu uităm însă că nici la sora noastră Basa-
rabă, limba română nu este stăpână ca la ea aca-
să, și aceasta în ciuda faptului că, prin Decizia 
din 5 decembrie 2013, Curtea Constituțională 
s-a pronunțat, subliniind faptul că prevederea 
din Declarația de Independență din 27 august 
1991 referitoare la limba română ca limbă de 
stat în R. Moldova prevalează asupra prevederi-
lor din art.13 din Constituție.

Momentul  artistic, de muzică și poezie, susținut 
de prof. Alina Bondoc de la Facultatea de Artă a 
Universității Hyperion din  București, acompania-
tă de cantautorul și instrumentistul Iosua Natanail 
Dura,  precum și cântecul popular venit de pe me-
leagurile Basarabiei prin vocea  domnului Valeriu 
Mocanu, președintele Asociației Obștești Acade-
mia Națiunii Române din Chișinău, au  încheiat 
modestul omagiu adus de Asociația Pro Basarabia 
și Bucovina limbii materne. 

„Limba, țara, vorbe sfinte / La strămoși erau; 
Vorbiți, scrieți românește,/ Pentru Dumnezeu!”, 
scria, pe la anul 1857, poetul Gheorghe Sion, 
născut în Bucovina. Îndemnul lui este actual și 
astăzi.

***

Gabriela IELENICZ – istoric, bibliograf și mu-
zeograf. Născută la 14 iulie 1951, în București. Stu-
dii secundare: Colegiul Național Ion Luca Caragiale 
din București  (1965-1970). Studii superioare: Uni-
versitatea  București – Facultatea de Istorie, Secția 
Pedagogică (1970-1974) și Facultatea de Geogra-
fie (1974-1978). Experiență profesională: Centrala  
Nuclearoelectrică Cenavodă (1978-1983), Biblioteca 
Națională București (1983-1986), Muzeul Național 
de Istorie a României (1986-2010). Cursuri de spe-
cializare în cadrul Ministerului Culturii – pedago-
gie muzeală, relații publice și marketing cultural. 
În cadrul Muzeului Național de Istorie a inițiat și 
coordonat manifestări științifice, cultural-educati-
ve, expoziții (în parteneriat cu instituții de cultură și 
învățământ din Capitală și cu ambasade), a realizat 
proiecte culturale finanțate de Consiliul Europei (în 
colaborare cu organizațiile  minorităților naționale), 
a publicat articole în reviste de specialitate. Din 
anul 1993 – membră a Asociației Culturale Pro 
Basarabia și Bucovina, președinte al Filialei ”Pan 
Halippa” București și președinte executiv al Consi-
liului Național. În prezent – președinte de onoare al 
asociației. 

Cinstirea limbii materne
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Scriitorul Gheorghe Calamanciuc
(1945–2022)

„Modest, discret, cu o 
minte sclipitoare și 

un talent uriaș, scriitorul, pu-
blicistul, poetul, dramaturgul, 
ziaristul, prozatorul Gheorghe 
Calamanciuc ne-a lăsat în aceas-
tă dimineață într-o mare întris-
tare... Și-a luat penița de aur și 
s-a dus în ceruri să-i răsfețe pe 
îngeri cu scrierile sale”, a scris 
jurnalista Radio Moldova, Alina 
Chiriac-Ivașcu pe profilul său 
de Facebook, la 16 iulie curent.

Potrivit academicianului 
Mihai Cimpoi, citat de agenția 
Moldpres, Gheorghe Calaman-
ciuc s-a manifestat în toate ge-
nurile: ”A scris proză scurtă și cinci romane, 
romane în care noi aflăm multe lucruri despre 
fenomenele și realitățile de astăzi, despre oame-
nii de azi cu tot ce au ei bun și rău. A scris poe-
zie pentru copii și pentru cei mari, pentru toate 
vârstele și cu formule variate, de la poezie lirică 
la sonet și bineînțeles, a excelat în dramaturgie. 
Are piese montate în întreg spațiul românesc și 
ceea ce este important - a făcut dramaturgie pen-
tru copii, gen puțin explorat la noi. Este un dra-
maturg care s-a gândit la psihologia copilului, la 
felul lui de a percepe lumea și a făcut o drama-
turgie bună care este montată și în școlile noas-
tre. A fost un punct de reper în viața culturală a 
orașului Bălți. În mod sistematic el a promovat 
acolo valorile noastre...”

Gheorghe Calamanciuc s-a născut pe 7 fe-
bruarie 1945 în satul Mihoreni, Herţa, Ucraina. A 
absolvit Institutul Pedagogic „Alecu Russo” din 

Bălţi. A fost director de şcoală, 
profesor de limba română, lec-
tor la Universitatea Pedagogică 
de Stat „A. Russo”, redactor li-
terar la Teatrul Naţional „Vasile 
Alecsandri” din Bălţi.

A lăsat posterității mai mul-
te opere, în mai multe genuri 
literare: dramaturgie („Ultima 
noapte de mileniu cu un copil 
îmbătrânit”, „Ultimul urmaş al 
lui Ştefan”, „Teatru pentru co-
pii”), poezie („Toamna risipei 
lui Adam”, „Singur în 50 de po-
eme” şi „Poemele repausului”, 
„Poeme de citit bătrânețea”, „50 
de sonete pentru îndrăgostiții de 

fantasme”), proză (romanele „Don Juan în deri-
vă”, „Don Juan de mucava”, „Don Juan, proscri-
sul”, „Celebritatea ghinionistului” și „Don Juan 
izgonitul din visuri”). A scris și publicistică li-
terară. Într-un cuvânt, fost un scriitor productiv.

Și-a dori – gând exprimat în poezii, în mai 
multe rânduri – să se întoarcă acasă, la Miho-
reni, lângă Herța, pentru veștică odihnă, căci aici 
îi sunt înmormântați părinții și toți ceilalți care 
i-au fost dragi pe lume, dar ursitele nu l-au lăsat 
să plece din Bălți, unde a locuit și a muncit o 
viață întreagă. Nu e unicul scriitor bucovinean 
care și-a aflat loc de veci în Basarabia. La 19 iu-
lie, zi de marți, prietenii basarabeni, l-au condus, 
la Bălți, pe ultimul drum. La Mihoreni i-a rămas 
amintirea și o frumoasă colecție de cărți expusă 
elegant în muzeul școlii.

Vitalie ZÂGREA

In memoriam 
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Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” 
continuă să editeze carte românească la Cernăuți, în ca-
drul unor proiecte realizate cu sprijinul Departamentului 
pentru Românii de Pretutindeni. 

La sfârșitul anului 2020, Editura a scos de sub tipar, 
la editura Druk Art, volumul arhivistului Dragoș Ola-
ru „Mesaje din trecut” cu o prefață de Ștefan Broască. 
Volumul a fost  primit cu mult interes de publicul cititor, 
bucurându-se de aprecierea superlativă a specialiștilor 
în istoria și cultura Bucovinei.

Anul acesta, Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hur-
muzachi” a inaugurat Colecția „Scriitori români din 
Cernăuți”, coordonată de criticul literar Ștefan Hostiuc. 
În seria „Literatura artistică” va apărea în curând anto-
logia „Opera poetică” de Arcadie Suceveanu, iar în seria 
”Memorialistică” – volumul „Sfârșit şi început de lume 
într-un ducat habsburgic. Bucovina. Amintiri, locuri, oa-
meni, întâmplări” de Ovid Țopa. Ambele sunt îngrijite 
și prefațate de Ștefan Hostiuc. Coordonator de proiect 
– Eugen Patraș. 

Cărți editate de Centrul Cultural Român 
„Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți
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Ceremonia	îmbrăcării	în	veșminte	de	ierarh	a	Prea	Sfințitului	Cleopa,	episcop	de	Noua	Suliță,	
la	29	mai	2022,	după	intronizarea	sa	la	Kiev	de	către	Prea	Fericitul	Onufrie,	întâistătătorul	
Bisericii	Ortodoxe	Ucrainene.	Din	cei	șase	ierarhi	ai	eparhiei	cernăuțene,	trei	sunt	români.


