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CENTRUL  PENTRU  STUDIEREA  PROBLEMELOR  BUCOVINEI. 
DESTINUL UNUI PROIECT ªTIINÞIFIC 

 
Vasile  I.  Schipor 

 
Motto: �Luminile ce se rãsfrâng din ochii tãi  

� ocean de solitudini ºi tãceri � 
vin din legende, 

din trecut, 
din ieri 

ºi dintr-un paradis pierdut 
pe veci�1. 

 
O  iniþiativã a Societãþii pentru Culturã      
Dupã 1989 � anul Centenarului morþii lui Mihai Eminescu ºi al unor schimbãri istorice 

în unele state ale Europei Centrale ºi Rãsãritene � românii de pretutindeni încep sã se regãseascã 
în cadrul unor manifestãri entuziaste. Sub semnul �podurilor de flori ºi de verb românesc� 

neîngrãdit, la Rãdãuþi ºi Gãlãneºti, un grup de intelectuali aduce în discuþie ideea reactivãrii 

Societãþii pentru Cultura ºi Literatura Românã în Bucovina, �instituþie glorioasã� aflatã timp de 

peste un secol, în Þarã ºi în exil deopotrivã, în serviciul existenþei naþionale, cum afirmã la Paris 

în 1962 Grigore Nandriº
2. Aici, în 30 iunie � 2 iulie 1990, se desfãºoarã Congresul de reactivare 

a Societãþii pentru Culturã, care se preocupã de îndatã de recuperarea vocaþiei sale tradiþionale, 

prin care se remarcase în provincie, în Þarã ºi în exil, aproape neîntrerupt ºi de asumarea unor 

obiective ºi funcþii noi impuse de realitãþile generate de cãderea Cortinei de Fier în Europa. 
Sub presiunea evenimentelor de atunci privitoare la cercetarea pe plan internaþional a 

problematicii unei provincii româneºti marcate dramatic, în repetate rânduri, de o istorie 

nedreaptã, s-a impus recuperarea dimensiunii cultural-ºtiinþifice a Societãþii pentru Culturã 
abandonate aproape total în Þarã ºi în provincie dupã 1944. Entuziasmul Societãþii pentru 

Culturã, în condiþiile anilor urmãtori, nu mai este suficient. Pentru realizarea unor obiective de 

importanþã naþionalã s-a impus înfiinþarea Centrului de Studii �Bucovina�
3. 

Aceastã idee generoasã ºi temerarã, târziu încolþitã în România, susþinutã de cãtre 

academicienii Radu Grigorovici ºi Vladimir Trebici, este îmbrãþiºatã de preºedintele Academiei 

Române � Filiala Iaºi, acad. Cristofor I. Simionescu ºi aprobatã de Prezidiul Academiei Române, 

forul ºtiinþific ºi cultural suprem al þãrii sub cupola cãruia de-a lungul timpului s-au afirmat 
creator ºi personalitãþi ale Bucovinei istorice: Alexandru Hurmuzachi, I.G. Sbiera, Emil 

Kaluzniacki, Dimitrie Dan, Dimitrie Onciul, Eusebie Popovici, Teodor V. Stefanelli, Matthias 
Friedwagner, Karl Adolf Romstorfer, Constantin Hurmuzachi, Nicoale Hurmuzachi, Francisc 
Iosif Reiner, Ion I. Nistor, Alexe Procopovici, Vladimir de Repta, Eugen Botezat, Vasile Grecu, 
Vasile Gheorghiu, Ilie E. Torouþiu, Eusebiu Camilar, Dragoº Rusu, Vladimir Trebici, Radu 

Grigorovici, Liviu Ionesi, Alexandrina Cernov, Grigore C. Bostan, Dimitrie Vatamaniuc4.  
 
Centrul de Studii �Bucovina� al Academiei Române. 
Obiect de activitate. Avatarurile unei construcþii neterminate 
În urma unor demersuri stãruitoare, la 6 septembrie 1992, la Rãdãuþi, în adunarea 

solemnã a Societãþii pentru Culturã se înfiinþeazã Centrul de Studii �Bucovina�. Personalitãþi ale 

vieþii cultural-ºtiinþifice româneºti prezente la acest eveniment (acad. Vladimir Trebici, acad. 
Radu Grigorovici, acad. Cristofor I. Simionescu, prof. dr. ing. Emanuel Diaconescu, m.c. al 
Academiei Române, prof. univ. dr. Mihai Iacobescu, Gavril Irimescu, Emil Satco, Nicolae 
Cârlan, Alexandrina Cernov, Mihai Patraº, Prefectul judeþului Suceava, Preºedintele Consiliului 
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Judeþean) evidenþiazã, potrivit Procesului-verbal de constituire, importanþa momentului ºi 

rosturile instituþiei care se ctitoreºte, nutrind convingerea cã �ceea ce se dezvoltã în mod organic 

are viaþã lungã� (acad. Radu Grigorovici). Rostul instituþiei, aºezate sub patronajul Academiei 

Române, este �de a umple un gol foarte mare, de o generaþie ºi ceva� în istoriografia 

contemporanã. Selectând cei mai buni dintre tineri, printr-o activitate intensã, colectivul 

instituþiei trebuie sã fie �mica sãmânþã ce va germina spre a deveni o pavãzã pentru Bucovina� 

(acad. Radu Grigorovici). Inaugurarea Centrului �rãsplãteºte eforturile oamenilor din Bucovina, 

plai românesc care a alimentat civilizaþia europeanã prin propriul ei specific. Cu toate 

vicisitudinile vremurilor, aici simþirea româneascã s-a manifestat vie. Nenumãraþi bucovineni, 

aici sau în altã parte, au durat lucrãri sau ºcoli de prestigiu�. Centrul de Studii �Bucovina� este, 

astfel, chemat �sã adune toate forþele din zonã, sã determine un dialog cu istoricii de la Cernãuþi 

ºi Augsburg�, sã promoveze valorile culturii ºi civilizaþiei de aici, respectând adevãrul prin 

cercetãri fundamentale, concepute într-o viziune nouã, modernã ºi bucurându-se de sprijinul 
Filialei Iaºi a Academiei Române, al institutelor de cercetare ieºene �mobilizate în serviciul 

acestei cauze� (acad. Cristofor I. Simionescu). Colaborând �cu toþi cei care sunt de bunã credinþã 

ºi dispuºi sã respecte cuvântul adevãrului pânã la capãt�, având convingerea cã �adevãrata istorie 

a Bucovinei nu este ºi nu poate fi decât una singurã�, instituþia rãdãuþeanã �se vrea o justificatã 

replicã la existenþa altor centre cu denumiri similare�, pornind strict de la adevãrul istoric, 

întemeindu-ºi demersurile pe rigoare ºtiinþificã ºi cu argumente bazate doar pe documente 

autentice, fãcând din valorile Bucovinei �deopotrivã, stindard, crez ºi mândrie naþionalã� (ing. 

Daniel Catargiu, prefect al judeþului Suceava). Desfãºurându-ºi activitatea în inima Bucovinei, 

�adevãrat muzeu în aer liber ce a dat þãrii un numãr mare de oameni de ºtiinþã�, Centrul de Studii 

�Bucovina� va trebui sã desfãºoare activitãþi de înalt nivel ºtiinþific (Viorel Nãsãudeanu, primar 

al Rãdãuþilor). Fiind o necesitate ºi �un vis al nostru dintotdeauna� (Alexandrina Cernov), 

Centrul de la Rãdãuþi, descoperind adevãrul despre istoria Bucovinei, are menirea unei instituþii 

naþionale implicate în cercetãri de nivel internaþional (Mihai Patraº, deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova, originar din Bucovina). Convinºi de faptul cã �adevãrul istoric este unic� ºi 

cã acesta aparþine �celor ce au trudit secole pe aceste meleaguri�, cercetãtorii de la Rãdãuþi 

�trebuie sã depãºeascã dificultãþile inerente începutului � prin entuziasm ºi muncã hotãrâtã (prof. 

dr. ing. Emanuel Diaconescu, rector al Universitãþii �ªtefan cel Mare� Suceava, membru 

corespondent al Academiei Române). Fãrã a uita principiul cãlãuzitor sine ira et studio, acest 
Centru �trebuie sã nu cadã în doctrina «bucovinismului», ci sã promoveze doar doctrina 

românismului (Gavril Irimescu, director al Arhivelor Statului, Filiala Suceava). Evitând discursul 

paralel (profesor Nicolae Cârlan, Muzeul Bucovinei Suceava), Centrul de Studii �Bucovina� va 

putea continua preocupãrile altor instituþii sucevene de a promova, cu sacrificii, în condiþii 

dificile în ultimele decenii ale totalitarismului, valorile culturii ºi civilizaþiei din Bucovina ºi cu 

realizãri notabile (�Anuarul Muzeului Judeþean�, �Pagini Bucovinene�, Muzica în Bucovina � 
1981; ªtiinþa în Bucovina, vol. I � III, 1982 � 1984; Arta în Bucovina, vol. I � II, 1984 ºi 1991) 

recunoscute public abia acum (Emil Satco, Biblioteca Bucovinei �I.G. Sbiera� Suceava).  
Hotãrârea Guvernului României Nr. 702 din 14 decembrie 1993 oficializeazã 

înfiinþarea Centrului ca instituþie publicã, cu personalitate juridicã, sub denumirea Centrul pentru 

Studierea Problemelor Bucovinei, funcþionând în subordinea Academiei Române ca unitate de 

cercetare fundamentalã ºi avansatã, având ca obiect de activitate elaborarea studiilor româneºti 

contemporane, de interes naþional, asupra istoriei ºi culturii Bucovinei. Hotãrârea de Guvern Nr. 

743 din 24 decembrie 1993 stabileºte organizarea institutului pe posturi finanþate ºi 

compartimente: director � 1 post, cercetare � 7 posturi, administraþie � 2 posturi. 
Documente ulterioare, elaborate pentru a sensibiliza administraþia judeþului Suceava ºi 

municipalitatea Rãdãuþi în vederea atribuirii unui sediu corespunzãtor instituþiei, la nivel 

academic, fac precizãri importante privind rolul Centrului de la Rãdãuþi. Astfel, în Memoriul 
Biroului Filialei Iaºi a Academiei Române nr. 172 din 5 aprilie 1994 adresat instituþiilor ce 

reprezintã Guvernul României ºi interesele statului român în judeþul Suceava, acad. Cristofor I. 

Simionescu precizeazã cã �rãspunderea care revine Academiei Române în a dinamiza activitatea 
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cultural-ºtiinþificã în aceastã zonã a þãrii implicã funcþionarea unei case de creaþie ºi organizarea 
unor manifestãri cu participare internaþionalã, ca ºi prezenþa cvasipermanentã a unor savanþi 

români ºi strãini la Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei ºi, respectiv, acþiuni de 

cercetare concertatã a unitãþilor din teritoriu�. 
Conducerea Filialei Iaºi a Academiei Române are meritul de a configura, pe parcursul 

mai multor ani, o politicã a cercetãrii ºtiinþifice în acest domeniu, într-o viziune pragmaticã ºi la 

un nivel surprinzãtor pentru mentalitatea provinciei. Complexul Academic Bucovina, definit ºi 
realizat prin demersuri constante ºi pline de energie, cuprindea în arhitectura sa de atunci ºi alte 

unitãþi indispensabile unei întreprinderi de anvergurã: � Casa de Creaþie de la Gãlãneºti cu o 

capacitate de 24 de locuri de cazare, masã ºi spaþii diverse, însumând 7 164 mp, necesare pentru 

organizarea unor manifestãri ºtiinþifice, într-un decor atractiv ºi o zonã cu un bogat potenþial 

turistic, conservând o spiritualitate româneascã strãveche; � Ateneul �Mihai Eminescu� din 

Gãlãneºti, cu diverse dotãri pe o suprafaþã de 5 518 mp, oferind, în timp, posibilitatea de a deveni 

multifuncþional (depozit de carte academicã, salã de conferinþe, spaþii de expunere pentru diverse 

muzee ºi cazare, tipografie) într-o zonã dinamicã oferind oportunitãþi ºi perspective aducãtoare 

de profit în beneficiul  activitãþii de  cercetare ºtiinþificã. 
Asigurarea funcþionalitãþii acestor unitãþi ºi concertarea activitãþii lor sunt gândite 

pentru �ridicarea nivelului competitivitãþii ºtiinþifice în aceastã zonã de interes naþional�. În acest 

sens se realizeazã ºi Acordul între Academia Românã � Filiala Iaºi ºi Universitatea �ªtefan cel 

Mare� Suceava privind colaborarea în domeniile culturii, învãþãmântului ºi cercetãrii ºtiinþifice 
din 15 februarie 1997. Acesta stipuleazã: � folosirea în comun ºi intensivã a Ateneului �Mihai 

Eminescu� ºi a Casei de Creaþie; � realizarea programelor, a studiilor ºi a altor activitãþi comune 

în diverse domenii ale învãþãmântului ºi cercetãrii; � informarea reciprocã asupra manifestãrilor 

cu caracter ºtiinþific, a simpozioanelor ºi a altor acþiuni ºtiinþifice, precum ºi sprijinirea 

participãrii oamenilor de ºtiinþã ai ambelor pãrþi la acestea; � schimburi de publicaþii, de rezultate 

ale cercetãrii ºtiinþifice ºi de documentare ºtiinþificã; � conservarea ºi valorificarea fondului de 

carte existent (cca 300 000 unitãþi de bibliotecã); � amenajarea de laboratoare pentru restaurãri ºi 
colecþii; � schimburi de cercetãtori ºi specialiºti pentru realizarea programului comun de 

învãþãmânt ºi cercetare; � organizarea de expoziþii ºi manifestãri ºtiinþifice, cursuri de varã, 

cursuri de scurtã duratã, conferinþe publice cu intelectualitatea din zona bucovineanã; � 
organizarea unor manifestãri cu participare internaþionalã; � obþinerea unui sprijin direct din 
partea Academiei Române, Ministerului Educaþiei Naþionale ºi instituþiilor specializate de 

învãþãmânt ºi cercetare prin convenirea unor documente juridice în acest sens; � promovarea 
unor colaborãri active în vederea integrãrii învãþãmântului cu cercetarea ºi în vederea sprijinirii 

tineretului studios pentru efectuarea aplicaþiilor practice ºi cercetãrii ºtiinþifice
5.                                                                                                 

Unitate distinctã în cadrul Complexului Academic Bucovina6 ºi în rândul celor peste 60 

de institute de cercetare ale Academiei Române, Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei 

are în componenþã sectoare de activitate diferite ca profil: istorie; istorie literarã, etnografie ºi 

folclor (sectoarele de bazã, configurate strict în spiritul obiectului de activitate, în perioada 1992 

� 1994); geografie-geologie-resurse; biologie-ecologie-turism; lingvisticã; studii economice 

complexe; istoria artelor ºi mentalitãþilor (unele parþial acoperite, impuse începând din 1994 sau 

gândite din perspectiva unei culturi instituþionale a dezvoltãrii), funcþionând în prezent cu 8,5 

posturi finanþate. 
 
Un proiect temerar: Enciclopedia Bucovinei 
În anul înfiinþãrii sale, Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei stabileºte 

elaborarea Enciclopediei Bucovinei, lucrare prioritarã, de mare amploare ºi de interes naþional. 

Proiectul, întocmit în 1990 la iniþiativa Societãþii pentru Cultura ºi Literatura Românã în 

Bucovina, are în structura sa capitolele: I. Istorie; II. Pãmântul (1. geografie; 2. Geologie; 3. 

Resurse naturale); III. Oamenii (1. Demografie generalã; 2. Românii; 3. Rutenii / ucrainenii; 4. 

Germanii; 5. Evreii; 6. Polonezii; 7. Lipovenii; 8. Alte neamuri); IV. Economia (1. Agricultura; 
2. Creºterea animalelor; 3. Pãdurile; 4. Industria ºi mineritul; 5. Transporturile ºi 
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comunicaþiile; 6. Industria casnicã; 7. Alte activitãþi economice); V. Cultura (1. Biserica 

Ortodoxã. Mitropolia. Fondul Religios Greco-Oriental. Învãþãmântul teologic; 2. Celelalte 

confesiuni; 3. Învãþãmântul; 4. Sãnãtatea publicã; 5. Literatura ºi presa; 6. Muzica ºi teatrul; 7. 

Folclorul; 8. Alte arte; 9. Societãþi culturale); VI. Administraþia ºi viaþa politicã (1. 

Administraþia austriacã, 1775 � 1918; 2. Administraþia româneascã, 1918 � 1940, 1941 � 1944; 
3. Administraþia sovieticã, 1940 � 1941, 1944 � 1989; 4. Evoluþia împãrþirii administrative a 

Bucovinei; 5. Partidele politice); VII. Bucovina în lumina dreptului istoric ºi internaþional (1. 

Anexarea din 1775; 2. Unirea Bucovinei cu România, 1918. Aspecte juridice ºi diplomatice; 3. 

Pactul Ribbentrop-Molotov ºi anexarea Bucovinei de Nord, 1940; 4. Legislaþia ºi dreptul; 5. 

Dreptul �obiºnuielnic� în Bucovina); VIII. Structura socialã ºi etnicã a Bucovinei. Probleme 

speciale (1. Þãranii; 2. Rãzeºii, mazilii ºi boierii; 3. Colonizarea ºi imigrãrile în perioada 1775 

� 1918; 4. Emigrãri din Bucovina pânã în 1914; 5. Colonizãri, imigrãri ºi deportãri, 1940 � 
1990; 6. Schimburi interetnice: cãsãtorii mixte, asimilãri); IX. Sate ºi oraºe (monografii); X. 
Personalitãþi culturale ºi politice (monografii). 

Pentru realizarea primului volum al Enciclopediei, Istoria pânã la descãlecat (1359), se 
întocmeºte un proiect, se formeazã colectivul de elaborare, cuprinzând cercetãtori din Bucureºti, 

Iaºi, Chiºinãu, Suceava ºi Rãdãuþi, care sã acopere toate domeniile de investigare. Timp de doi 

ani (1992 � 1994) eforturile Centrului desfãºurate pentru realizarea acestui proiect din programul 

iniþial nu dau rezultate
7. În aceste condiþii, se adoptã hotãrârea de a se tipãri o publicaþie proprie, 

�Analele Bucovinei�, periodic cu apariþie semestrialã, care, prin structurã, pe de o parte, sã 

abordeze domeniile vizate prin proiectul Enciclopediei ºi în care sã se publice, cu prioritate, 
lucrãri cu caracter monografic, iar, pe de altã parte, sã rãspundã exigenþelor publicisticii 
ºtiinþifice academice ºi ale utilizatorilor acestui tip de bunuri simbolice8. Cu o astfel de structurã 
(Editorial; Evocãri; Viaþa politicã, culturalã, literarã ºi artisticã; Istorie, demografie, toponimie, 
onomasticã, statisticã; Etnografie, folclor; ªtiinþele naturii; Opinii; Documentar; Cãrþi, reviste; 

Cronicã; Aniversãri; In memoriam) �Analele Bucovinei� se impun treptat în viaþa ºtiinþificã 

academicã naþionalã ºi internaþionalã, cu întârzieri în apariþia numerelor din ultimii ani, prin cele 

17 tomuri consistente, în care se publicã uneori ºi materiale în limbile germanã ºi ucraineanã. 
Începând din 1996, Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei publicã lucrãri de 

referinþã în colecþia proprie Enciclopedia Bucovinei în studii ºi monografii. În cadrul proiectului 

naþional prioritar de tipãrire a unor lucrãri fundamentale (1996 � 1998), cu sprijinul Societãþii 
pentru Cultura ºi Literatura Românã în Bucovina, al Consiliului Judeþean Suceava, al Primãriei 

Rãdãuþi ori în regie proprie în cadrul acesteia apar: 1. Nicolai Grãmadã, Toponimia minorã a 

Bucovinei, vol. I � II, îngrijirea ediþiei, studiul introductiv, bibliografia, notele ºi indicele. Ion 

Popescu-Sireteanu; introducere: D. Vatamaniuc, Bucureºti, Editura Anima, 1996; 2. Bucovina în 

primele descrieri geografice, istorice, economice ºi demografice, ediþie bilingvã îngrijitã, cu 

introduceri, postfeþe, note ºi comentarii de acad. Radu Grigorovici; prefaþã de D. Vatamaniuc, 

Bucureºti, Editura Academiei Române, 1998; 3. ªtefan Purici, Miºcarea naþionalã româneascã 

în Bucovina între anii 1775 � 1861, cuvânt înainte de Mihai Iacobescu, Suceava, Editura 

Hurmuzachi, 1998; 4. Mircea Pahomi, Biserici ºi schituri ortodoxe româneºti din Þinutul 

Cernãuþi. Din istoria Bisericii Ortodoxe Române în nordul Bucovinei. Episcopia de Rãdãuþi, 

Suceava, Editura Hurmuzachi, 1998; 5. Constantin Morariu, Cursul vieþii mele. Memorii, ediþie 

îngrijitã, prefaþã, microbiografii, glosar ºi note: prof. univ. dr. Mihai Iacobescu, Suceava, Editura 
Hurmuzachi, 1998; 6. Mircea A. Diaconu, Miºcarea �Iconar�. Literaturã ºi politicã în Bucovina 

anilor '30, Iaºi, Editura Timpul, 1999; 7. Bucovina în prima descriere fizico-politicã. Cãlãtorie 

în Carpaþii Dacici (1788 � 1789), ediþie bilingvã îngrijitã, cu introduceri, postfeþe, note ºi 

comentarii de acad. Radu Grigorovici; prefaþã de D. Vatamaniuc, Rãdãuþi, Editura �Septentrion�, 

2002; 8. Procese politice, sociale, culturale ºi economice în Bucovina, 1861 � 1918. Aspecte 
edificatoare pentru o Europã unitã?, materialele Conferinþei ªtiinþifice Internaþionale Rãdãuþi, 

20 � 22 septembrie 2000, Suceava, Editura Universitãþii, 2002; 9. Marian Olaru, Miºcarea 

naþionalã a românilor din Bucovina la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi începutul secolului al XX-
lea, cuvânt înainte de acad. Gheorghe Platon, Rãdãuþi, Editura �Septentrion�, 2002; Valerian I. 
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Procopciuc, Suceviþa � sat al Obcinilor Bucovinei ºi gropniþã a Movileºtilor, cuvânt înainte de 

Dimitrie Vatamaniuc, membru de onoare al Academiei Române, Rãdãuþi, Editura �Septentrion�, 

2003; Petru Bejinariu (coord.), Familia Isopescu în miºcarea naþionalã din Bucovina, cuvânt 

înainte de prof. univ. dr. Dimitrie Vatamaniuc, m.o. al Academiei Române, Rãdãuþi, Editura 

�Septentrion�, 2004. Acestora li se adaugã ºi cãrþile elaborate de prof. univ. dr. Mihai Iacobescu, 
Din istoria Bucovinei, vol. I (1774 � 1862). De la administraþia militarã la autonomia 

provincialã, Bucureºti, Editura Academiei Române, 1993 (lucrare tipãritã sub egida Centrului de 
Studii �Bucovina�), Dragoº Cusiac (cercetãtor ºtiinþific la Centrul de Studii �Bucovina� în 

perioada 1995 � 1998), Zona etnograficã Siret, Suceava, Grupul Editorial �Ion Grãmadã�, 2002 
ºi Sorin Trelea, Avifauna Depresiunii Rãdãuþi, colecþia Societãþii Ornitologice Române, Cluj-
Napoca, Editura Risoprint, 2002. 

  
Conferinþele Centrului de Studii �Bucovina� 
Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei organizeazã, începând din 1993, 

sesiuni anuale proprii de referate ºi comunicãri ºtiinþifice. În cadrul manifestãrilor �Zilele 

academice ieºene� acestea propun în viaþa ºtiinþificã a Rãdãuþilor ºi, în general, a Bucovinei o 

ofertã atractivã, prin tematicã ºi personalitãþile invitate: 1. Bucovina. Concept geopolitic, istoric 
ºi semnificaþii, 9 � 10 octombrie 1993; 2. Aspecte ale culturii române din Bucovina, 1775 � 
1918, 15 � 16 octombrie 1994; 3. Viaþa culturalã din Bucovina, 1918 � 1940, 7 octombrie 1995; 
4. Valori ale civilizaþiei româneºti din Bucovina în perioada interbelicã, 12 � 13 octombrie 
1996; 5. Istorie ºi valori (I), 10 octombrie 1997; 6. Istorie ºi valori (II), 11 octombrie 1998; 7. 
Generaþia Revoluþiei Române de la 1848 ºi spiritul revoluþionar din Bucovina, 8 octombrie 
1999;  8. Eminescu ºi Bucovina, 10 octombrie 2000; 9. Viaþa culturalã ºi ºtiinþificã în Bucovina 

postbelicã. Fenomene, direcþii, tendinþe, 5 � 6 octombrie 2001; 10. Bucovina istoricã. Memoria 

culturalã ºi procesul de comunizare, 1945 � 1989 (I), 20 � 21 septembrie 2002; Bucovina 
istoricã. Memoria culturalã ºi procesul e comunizare, 1945 � 1989 (II), 13 septembrie 2003. 
Cuprinzând constant o ofertã diversã (referate, comunicãri, prelegeri, dezbateri, aplicaþii practice 

interdisciplinare) ºi având invitaþi din þarã ºi strãinãtate (Germania, SUA), manifestãrile 

ºtiinþifice ale Centrului de la Rãdãuþi s-au constituit, în pofida tuturor dificultãþilor, în adevãrate 

evenimente culturale, pledoarii consecvente în favoarea comunicãrii despovãrate de stereotipuri 

ºi cliºee, animate de spiritul academic al cercetãrii ºtiinþifice prin care trecutul ºi prezentul pot 

influenþa istoria viitorului
9. 

În cei zece ani de activitate Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei a organizat 

douã mari conferinþe ºtiinþifice internaþionale, consacrate cercetãrii sistematice a problemelor 

acestui strãvechi ºi vitregit subcâmp cultural românesc: 1. Bucovina, 1775 � 1862. Aspecte 
politice, sociale, culturale, economice ºi demografice, Rãdãuþi, 29 mai � 3 iunie, Bucureºti, 5 

iunie 1996 (manifestare organizatã cu sprijinul generos al Guvernului României, prin 
Departamentul pentru Problemele Românilor de Pretutindeni, reprezentat de Nicolae Dan 

Fruntelatã, Eugenia Vatcu ºi Georgeta Holban-Grasu); 2. Procese politice, sociale, culturale ºi 
economice în Bucovina, 1861 � 1918. Aspecte edificatoare pentru o Europã unitã?, Rãdãuþi, 20 

� 22 septembrie 2000. Lucrãrile acestor mari reuniuni, la care au participat personalitãþi ale vieþii 

ºtiinþifice din Elveþia, Germania, România ºi Ucraina au fost ulterior tipãrite în limbile românã, 

germanã ºi ucraineanã, cu sprijinul Societãþii pentru Culturã (numãrul special al �Analelor 

Bucovinei� din 1997), al Consiliului Judeþean Suceava, al Consiliului Local Rãdãuþi ºi al Casei 

Germanilor din Est de la München (volumul din 2002)
10. 

 
Biblioteca de cercetare 
De la începutul activitãþii sale, Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei acordã, 

totodatã, o atenþie specialã formãrii unei biblioteci proprii de cercetare. Prin transfer, schimb 

interbibliotecar, achiziþie ºi donaþii fondul sãu general de carte ºi periodice numãrã în prezent cca 

20 000 unitãþi de bibliotecã. În organizarea acestuia, treptat, s-au constituit: Fondul documentar 
�Eudoxiu Hurmuzachi� (reunind periodice germane, periodice româneºti, enciclopedii ºi 
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dicþionare, carte veche ºi rarã, carte de interes ºtiinþific, carte cu dedicaþie provenind de la fosta 

Bibliotecã a profesorilor / Lehrerbibliothek a Liceului �Eudoxiu Hurmuzachi�), Fondul 
documentar �Societatea pentru Cultura ºi Literatura Românã în Bucovina�, Fondul documentar 

�Dragoº Luchian�, Fondul documentar �Doctor Valerian Gãinã�, Fondul documentar 

�Profesor Eugen Pohonþu � Doctor Gheorghe Radu�. Pânã la biblioteca virtualã (globalã, 

universalã, fãrã ziduri, electronicã) din societatea informaþionalã a viitorului aceastã valoroasã 

bibliotecã academicã de cercetare strãbate drumul anevoios al modernizãrii, beneficiind de 

sprijinul generos ºi îngrijirile a tot mai puþini oameni dãruiþi unui proiect temerar: refacerea 

patrimoniului cultural al Bucovinei. În nesfârºitul nostru provizorat, rãmâne deocamdatã, prin 
firave reverberaþii, doar convingerea exprimatã de Borges în Biblioteca Babel: �Biblioteca va 

dãinui: iluminatã, solitarã, infinitã, perfect imobilã, înarmatã cu tomuri preþioase, inutilã, 

incoruptibilã, secretã�
11. 

 
Cercetarea sistematicã a problematicii Bucovinei istorice. 
Bilanþul unui deceniu de activitate 
Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei al Academiei Române s-a constituit la 

Rãdãuþi într-o perioadã dificilã a istoriei contemporane, dar în care românii bucovineni erau încã 
animaþi de entuziasm creator ºi idealuri nobile. În jurul mentorilor sãi, cãlãuzit de pasiunea 

pentru valorile României Profunde, activitatea acestuia a fost orientatã constant spre cercetarea 

sistematicã a problematicii Bucovinei istorice. La sfârºitul unui secol violent, frãmântat de 

experimente politice nefericite, în pofida multor adversitãþi, prin întreaga sa activitate s-a strãduit 

sã readucã în prim-planul vieþii unei provincii sfâºiate glasul raþiunii, racordat la preocupãrile 

întregului continent european ca �ºantier politic ºi mental� menit a oferi statelor ºansa integrãrii 

într-o lume guvernatã de democraþie, înþelegere interetnicã, siguranþã ºi prosperitate. Pe drumul 

anevoios al cercetãrii trecutului din perspectiva viitorului, Centrul de la Rãdãuþi s-a impus, chiar 
de la începutul activitãþii sale, printr-o deschidere curajoasã spre o nouã culturã a comunicãrii ºi 

un parteneriat competitiv, prezentarea cu obiectivitate a faptului istoric ºi refuzul manipulãrii 

istoriei, respingerea intoleranþei ºi a extremismului. Fiecare dintre demersurile sale a aspirat, 

astfel, sã devinã � potrivit opiniei unor personalitãþi ale vieþii culturale ºi ºtiinþifice 

contemporane: acad. Gheorghe Platon, acad. Vladimir Trebici, acad. Radu Grigorovici, acad. 
ªtefan ªtefãnescu, dr. Ortfried Kotzian, Î.P.S. Pimen � o oazã în care dezbaterea intelectualã 

asupra românismului ºi a europenismului, deopotrivã, se desfãºoarã din perspectiva trecutului, a 

prezentului ºi a viitorului, dobândind valoare intelectualã, ºtiinþificã, politicã ºi moralã ºi 

alimentându-ne convingerea cã noi, europenii, avem o culturã comunã izvorâtã din credinþa 

noastrã creºtinã, la care trebuie sã adaugãm credinþa, munca ºi contribuþia noastrã
12. 

Totodatã, trebuie sã menþionãm recunoaºterea publicã a contribuþiei Centrului de la 

Rãdãuþi de cãtre oficialitãþi ale administraþiei regionale: �Un rol important în întemeierea ºi 

dezvoltarea relaþiilor noastre l-a avut Institutul Bukowina din Augsburg (Germania) [�]. [În 

contextul realizãrii parteneriatului din mai 1997 cu regiunile Schwaben ºi Cernãuþi] se înscrie ºi 

activitatea Centrului de Studii �Bucovina� din Rãdãuþi al Academiei Române, cu aportul de 

marcã al cercetãtorilor ºi dãruirea organizatorilor, care, împreunã cu colegii lor de la Cernãuþi ºi 

din Augsburg, conferã parteneriatului o altã dimensiune, cea ºtiinþificã, a acestui adevãrat 

«triunghi european», cu proiecte comune, prin care tradiþia, principalele probleme ale trecutului 

sunt chemate sã ofere soluþii prezentului, dar mai ales viitorului pentru a se crea o reþea de relaþii 

eficiente pentru binele statelor noastre ºi al Europei�
13.  

 
Probleme ºi soluþii 
Intrând într-un nou deceniu de activitate, Centrul pentru Studierea Problemelor 

Bucovinei se confruntã cu probleme diverse ºi este preocupat sã gãseascã soluþii pentru 

rezolvarea acestora. Pentru reducerea întârzierilor de apariþie a �Analelor Bucovinei� ºi aducerea 

acestora la zi, Centrul de Studii �Bucovina� a obþinut prin contract de asociere sprijinul 

Consiliului Judeþean Suceava (120 000 000 lei din exerciþiul bugetar al anului în curs, pentru 
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tipãrirea nr. 1 ºi 2, 2003). Existã posibilitatea unui sprijin, de asemenea prin contract de asociere, 

din partea Consiliului Local Rãdãuþi ºi a Arhiepiscopiei Sucevei ºi Rãdãuþilor pentru tipãrirea în 
viitor a unor lucrãri importante, de interes comun. Pentru tipãrirea lucrãrii lui Teodor Balan, 

Documente bucovinene, volumele VII � IX, din colecþia Enciclopedia Bucovinei, se aflã în faza 

de finalizare documentele de asociere cu Ministerul Culturii ºi al Cultelor � Direcþia Generalã 

Lecturã Publicã, Educaþie Permanentã, Civilizaþie Tradiþionalã, pentru finalizarea proiectului 

(cca 100 000 000 lei). Tot aici menþionãm orientarea spre teme comune de cercetare, cu parteneri 

din Germania ºi Austria, cu susþinere financiarã din partea unor instituþii ºi organisme europene 

interesate. În plan intern, s-au identificat câteva proiecte cu parteneri de la Suceava 

(Universitatea �ªtefan cel Mare�, Complexul Muzeal �Bucovina�), prin care sã se finalizeze 

teme comune de cercetare ºi sã se valorifice documente din arhivele româneºti. 
Dintre celelalte probleme cu care se confruntã Centrul de Studii �Bucovina� mai 

menþionãm: � alocarea unui buget aparte, avându-se în vedere poziþia Centrului în teritoriu în 

raport cu marile biblioteci ºi arhive din România, costurile tot mai mari ale documentãrii ºi 

complexitatea problemelor din cercetarea internã ºi pe plan internaþional; � obþinerea unui post 

de documentarist pentru organizarea ºtiinþificã a volumului mare de date acumulat timp de 10 
ani, pentru realizarea �Analelor Bucovinei� cu costuri mai mici ºi prin despovãrarea 

cercetãtorilor, precum ºi pentru pregãtirea fondului documentar ca bibliotecã electronicã; � 
sprijinirea cercetãtorilor de la Rãdãuþi pentru obþinerea unor stagii de documentare la Bucureºti, 
Iaºi, Cluj-Napoca, Braºov, Cernãuþi, Viena, München ºi Augsburg; � lãrgirea ariei de colaborare 

a Centrului prin atragerea de noi parteneri interesaþi de cercetarea problemelor Bucovinei: 

institutele Academiei Române din cadrul Filialei Iaºi, Universitãþile din Iaºi, Bucureºti, Cluj-
Napoca, Suceava ºi Cernãuþi, precum ºi alte institute din Austria, Israel, SUA ºi Germania; � 
eficientizarea activitãþii proprii prin generalizarea experienþei academice avansate (cercetarea 

ºtiinþificã în echipã pluridisciplinarã, apropierea de exigenþele managementului de proiect, 

stimularea creativitãþii, a iniþiativei ºi a responsabilitãþii individuale integrate, implicarea 

individualã în identificarea ºi atragerea fondurilor financiare extrabugetare necesare, printr-un alt 
tip de mentalitate ºi culturã a muncii (cultura proiectului); � îmbunãtãþirea capacitãþilor ºi 

instrumentelor de autoevaluare ºi evaluare, creºterea rolului colectivului de lucrãri ºi al 

consiliului ºtiinþific în activitatea Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei.  
Afirmându-se �subt vremi� cu o �tenacitate elegantã�

14 ºi pãstrându-ºi, mai presus de 

toate, autonomia cercetãrii academice, Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei a trecut 

într-un alt deceniu de activitate cu un bun potenþial de muncã ºi cu încredere. 
 Pentru toþi locuitorii Bucovinei de astãzi, ºi nu doar pentru cercetãtori, cuvintele acad. 

Radu Grigorovici rostite cu doi ani în urmã,  la începutul noului mileniu, ar trebui sã fie mereu 

actuale: �Ce ne va aduce viitorul nouã, bucovinenilor, o mânã de oameni de pe o fãrâmã 

neînsemnatã din univers, botezatã [cândva] Bucovina? Oare aceastã denumire este mai mult 

decât un cuvânt magic, lipsit de corespondenþã cu realitatea, dar care-ºi pãstreazã forþa sugestivã 

pânã în prezent? Meritã ea sã ne strãduim sã-i apãrãm identitatea ºi sã încercãm sã o 

transformãm într-un mic rai, pe cât este omeneºte posibil? ªi cine ne va lumina calea spre acest 

þel? [�] Pentru numeroºi români ºi, probabil, pentru o parte din ucraineni, au apãrut acum douã 

noi cuvinte magice: Uniunea Europeanã (U.E.). Ea va fi aceea care ne va elibera ca prin farmec 

de toate dificultãþile ºi de toate grijile. [�] Din soarta Bucovinei atât UE, cât ºi locuitorii actuali 

ai regiunii ar putea învãþa câte ceva, ºi anume ce trebuie evitat ºi pe ce se poate clãdi în prezent. 

Construirea ºi extinderea UE poate reuºi numai cu condiþia existenþei unei voinþe de înþelegere 

reciprocã. Graniþele statale pot atât uni, cât ºi separa, în funcþie de împrejurãri ºi de mentalitãþi. 

Ele sunt ºi vor fi fixate întotdeauna de oamenii de stat ai marilor puteri ºi cum va decurge istoria 

în viitor nu se poate prevedea cu siguranþã. De aceea atât UE, cât ºi noi înºine ar trebui sã dãm 

dovadã, pânã la integrarea noastrã, de destulã înþelepciune pentru a alege, în ciuda oricãror 

graniþe, drept model al mentalitãþii ºi comportãrii noastre pe acela al unor grupãri etnice 

învecinate diferite, care trãiesc de veacuri în bunã înþelegere reciprocã [Banatul]. [�] Dacã ºi 

noi, bucovinenii, vrem sã fim europeni veritabili, trebuie sã comutãm nu numai oficial ºi 
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superficial predispoziþia, în fond paºnicã a populaþiei autohtone ºi chiar a celei imigrate, de la 

xenofobie ºi urã reciprocã la înþelegere ºi conlucrare, fãrã a renunþa totuºi la sentimentul 

naþional. Nu ajunge sã interzicem ºi chiar sã pedepsim acte reprobabile ca arderea steagului 

naþional al unui stat vecin ºi simbol al unei grupãri etnice conlocuitoare sau profanarea unor 

morminte prevãzute cu inscripþii în limba acesteia. Oamenii trebuie educaþi sã se îngreþoºeze la 

vederea unor astfel de procedee. De fapt aceasta nu înseamnã decât sã ne autoeducãm în sensul 

moralei creºtine. [�] Doresc de aceea generaþiei viitoare de bucovineni sã reuºeascã sã-ºi creeze 

ei înºiºi o existenþã paºnicã, îndestulatã ºi în bunã înþelegere, aºa cum se povesteºte cã ar fi fost 

cândva în toatã Bucovina, fãrã sã aºtepte se fie [izbãviþi de cine ºtie cine] ºi ca bisericile noastre 

dreptcredincioase sã se hotãrascã sã propovãduiascã împreunã tuturor pãstoriþilor lor învãþãtura 

iubirii între oameni a lui Iisus�
15. 

Istoria Bucovinei, ca de altfel toatã istoria românilor, este �mai mult o istorie a 

nedreptãþii, a nevoii ºi suferinþei�. Cercetarea trecutului cu respectul cuvenit pentru adevãr, 

metodã, oameni ºi valori (prin promovarea neobositã ºi apãrarea acestora) poate, de aceea, oferi 

oamenilor �ºtiinþa înþelegerii� prezentului ºi a construirii unui viitor demn într-o lume nouã, care 

cultivã unitatea în diversitatea tuturor naþiunilor sale.
 

  
 

Zusammenfassung 
 

Die Studie präsentiert die Geschichte eines �institutionellem Modells� der akademischen 

Forschung hinsichtlich der Problematik der Bukowina, eine Geschichte, die sich über 12 Jahre Tätigkeit 

ausdehnt. 
Der Verfasser teilt Daten und Informationen bezüglich der Gründung des Zentrums für 

Bukowina-Studien synthetisch mit, sowie über dessen erklärten Zweck, über die Hauptprojekte, das 

eigene Periodikum, über die jährlichen, in Radautz organisierten wissenschaftlichen Tagungen und 

internationalen Vorträge, über die Bibliothek des Zentrums, über seine Probleme und deren Lösungen. 
Indem sie die innere Struktur dieser Partnerschaft betonen, stellen die Anmerkungen des 

Verfassers die Förderung der Partnerschaft in der wissenschaftlichen Forschung dar, eine Partnerschaft, 
die durch die Veröffentlichung der Ergebnisse in rumänischer, deutscher und ukrainischer Sprache 

veranschaulicht wird. 
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(8), 1997, �Glasul Bucovinei�, Cernãuþi � Bucureºti, Anul V, Nr. 2 (18), 1998, p. 117 � 120; [ªtefan 

Hostiuc], �Analele Bucovinei�, Anul VIII, Nr. 1, 2, 2001, �Mesager Bucovinean�, Bucureºti, Anul II, Nr. 

1 (5), ianuarie � martie, 2003, p. 8. Ceea ce nu se cunoaºte însã este faptul cã, în realitate, numãrul 1 al 

�Analelor Bucovinei� nu s-a tipãrit. Elaborat în cursul semestrului I, 1993, urmând sã fie tipãrit în acelaºi 

an, acesta n-a obþinut avizul ºtiinþific pentru partea de istorie medievalã. Dactilograma acestui numãr se 

pãstreazã în fondul documentar al Centrului. ªi acum pãstrãm pentru profesorul universitar doctor ªtefan 

Sorin Gorovei gratitudine ºi sentimentele noastre cele mai bune. La început de drum, ne-a fãcut un bine, 

pe care l-am înþeles corect ºi care ne-a sporit energiile creatoare, încrederea ºi entuziasmul acelor ani.  
9. Cronici ale sesiunilor anuale de comunicãri, desfãºurate în cadrul manifestãrilor �Zilele 

Academice Ieºene� apar în �Analele Bucovinei�, în presa cotidianã din provincie ºi în periodice din 

Germania. Dintre acestea, selectiv, facem trimiteri la: Luzian Geier, Bukowiner Themen und Jassyer 
Tagung, �Kaindl-Archiv�, Augsburg, Nr. 48/39, octombrie � decembrie 2001, p. 192 (singura cronicã a 

unei sesiuni anuale de comunicãri, organizate de Centrul de la Rãdãuþi, ce apare în periodicul institutului 
german partener); Vasile I. Schipor, Zilele Academice Ieºene, �Crai Nou�, Suceava, Anul XIII, Nr. 3244, 

18 septembrie 2002, p. 5; Luzian Geier, Jubiläumsfeier in Radautz. Zehn Jahre seit der Gründung des 

Bukowina-Studienzentrums, �Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien�, Bucureºti, 23 august 2002, p. 

8; Wilhelm Pfleger, Besuche bei Partnern und Freunden. Radautzer Bukowina-Forschungszentrum 
feierte zehn Jahre seit der Gründung, �Der Südostdeutsche�, Augsburg, Anul XLXIII, Nr. 10, 20 

octombrie 2002, p. 1. 
10. Un istoric al problemei îl evidenþiazã, de-a lungul anilor, surprinzând totodatã ºi arhitectura 

parteneriatului în cercetarea ºtiinþificã privind Bucovina: Chronik und Kulturspiegel 1993 des Bukowina-
Instituts Augsburg, �Kaindl-Archiv�, Augsburg, Nr. 17/9, ianuarie � martie 1994, p. 58,  cronicã, 
nesemnatã, ce menþioneazã doar întâlnirea conducerii institutului german cu prof. dr. Dimitrie 

Vatamaniuc, ca membru al Academiei Române, la sesiunea ºtiinþificã de la Cernãuþi, din 30 septembrie 

1993 � 4 octombrie 1993, fãrã nici o referire la Comunicatul comun, document adoptat de participanþii la 

reuniunea celor trei institute ºi semnat la nivel de directori, ce marcheazã practic naºterea parteneriatului 

tripartit. Pentru utilizatorii interesaþi, reproducem integral versiunea în limba românã a acestui document 

inedit: �Noi, participanþii la prima conferinþã internaþionalã la Cernãuþi, consacratã problemelor privind 

transformãrile de conºtiinþã (procese istorice, politice, sociale ºi culturale) în Bucovina, ne-am adunat 
pentru a confirma înþelegerea deplinã a responsabilitãþii pe care o purtãm în faþa popoarelor noastre, ca ºi 

în faþa lumii întregi, pentru a demonstra necesitatea unei analize profunde a trecutului nostru comun, cu 

scopul de a contura într-un mod civilizat viitorul nostru comun în Casa Europeanã.  
Noi reprezentãm diferite state suverane, suntem diferiþi prin conºtiinþa noastrã ºi culturã, însã, 

grupaþi fiind în baza Convenþiei de la Helsinki, nu vom întrerupe relaþiile, în pofida frontierelor hotãrâte 

de însãºi soarta istoriei. 
Frumuseþea Bucovinei este frumuseþea naturii ºi a oamenilor ei, a mãreþiei ºi înþelepciunii lor 

spirituale, în varietatea culturilor etnice. Acest þinut devenise un adevãrat pãmânt al fãgãduinþei pentru 

reprezentanþii diferitelor popoare, unde, ca într-un adevãrat laborator experimental european, s-a format 
imaginea bucovineanului, bine cunoscutã în lumea civilizatã. ªi, cu toate cã astãzi aceastã imagine este 

esenþial deformatã, departe de a fi romanticã, ea ne obligã pe noi sã regãsim adevãratele orientãri istorice. 
Primul rector al Universitãþii din Cernãuþi, pe jumãtate român, pe jumãtate ucrainean, profesorul 

de limba germanã Constantin Tomasciuc a spus: «Vai de acea naþiune care se teme de influenþa altei 
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naþiuni, cãci ea singurã îºi pronunþã atunci sentinþa capitalã». Suntem lipsiþi de o astfel de fricã, mai mult 

chiar, noi suntem convinºi de necesitatea ajutorului ºi a influenþei reciproce între popoarele noastre ºi 

cultura lor, care vor contribui la procesul de formare a omului mileniului viitor. 
Astãzi concepþiile noastre reînvie frumoasele tradiþii ale Bucovinei, care ºi-au gãsit expresia în 

hotãrârea, devenitã semnificativã pentru Europa, din 1910, despre înþelegerea reprezentanþilor diferitelor 

popoare care convieþuiesc în acest minunat þinut. Sã fim urmaºi demni ai strãmoºilor noºtri, sã facem în 

faþa lumii zbuciumate paºii noºtri unul cãtre celãlalt, sã demonstrãm dorinþa noastrã de a trãi în pace, 

colaborare ºi înþelegere reciprocã. 
Aºa sã ne binecuvânteze Dumnezeu în toate cãutãrile noastre comune ale adevãrului care ne 

uneºte, în toate începuturile ce vor transforma þãrile noastre în þãri democratice ºi vor face popoarele 

noastre fericite, cetãþenii noºtri mai apropiaþi!� În cronica evenimentului, semnatã de Marian Olaru, 
Sesiunea de comunicãri Cernãuþi, 30 septembrie � 5 octombrie 1993, �Analele Bucovinei�, Anul I, Nr. 1, 

1994, p. 234, documentul nu este menþionat. Faptul este explicabil numai în contextul realitãþilor din 

România anului 1993. Documentul prefaþeazã, cu patru ani mai devreme, parteneriatul regional, adoptat 

oficial la 2 mai 1997 în Germania, la Augsburg; D. Vatamaniuc, Oaspeþi la Centrul de Studii 

�Bucovina�, �Analele Bucovinei�, Anul II, Nr. 2 (4), 1995, p. 490 � 491 (consemnarea întâlnirilor din 31 
martie ºi 9 iunie 1995 de la Rãdãuþi a directorilor ºi cercetãtorilor români ºi germani); Johannes Hampel, 

Dank an den Bezirk Schwaben, �Kaindl-Archiv�, Nr. 24/15, octombrie � decembrie 1995 (materialul 
cuprinde numai referiri generale la prezenþa delegaþiei din România, formatã din acad. Radu Grigorovici, 

Constantin Sofroni, preºedintele Consiliului Judeþean Suceava, Marian Olaru ºi Vasile I. Schipor, 

cercetãtori); Vasile I. Schipor, Colaborare ºtiinþificã româno-germanã, �Analele Bucovinei�, Anul III, 
Nr. 1 (5), 1996 (întâlnirea din 6 octombrie 1995 de la Rãdãuþi a conducerii celor douã institute, pentru 

pregãtirea conferinþei comune din iunie 1996; la 10 aprilie 1996, la Universitatea din Cernãuþi, a urmat 

întâlnirea conducerii institutelor român ºi ucrainean pentru pregãtirea conferinþei comune, din partea 

ucraineanã participând prof. univ. dr. Oleg Panciuc, director ºi prof. univ. dr. Alexandrina Cernov, 

membru în colectivul de lucru pentru minoritãþi, iar partea românã fiind reprezentatã de prof. dr. Dimitrie 
Vatamaniuc, director ºi Vasile I. Schipor, secretar ºtiinþific); Mihai Iacobescu, Bucovina în dezbateri 

ºtiinþifice internaþionale. Conferinþa internaþionalã �Bucovina, 1775 � 1862. Aspecte politice, sociale, 
cultural-economice ºi demografice�, Rãdãuþi, 31 mai � 3 iunie 1996, în �Codrul Cosminului�, serie nouã, 

�Analele Universitãþii «ªtefan cel Mare» Suceava�, Anul II, Nr. 2 (12), 1996, p. 552 � 563 (cea dintâi 

cronicã amplã, publicatã în Bucovina de dincoace ºi consacratã parteneriatului româno-germano-
ucrainean în cercetarea sistematicã a istoriei Bucovinei, care oferã utilizatorului interesat date ºi 

informaþii valoroase referitoare nu numai la lucrãrile conferinþei, ci ºi la cadrul ºi atmosfera acestei 

reuniuni; harta Bucovinei întregi ºi inscripþia �Istorie ºi valori� din sala de conferinþe a Bibliotecii �Tudor 

Flondor� din Rãdãuþi, la care se referã aici profesorul Mihai Iacobescu, aveau sã disparã, curând dupã 

1996, fãrã nici o explicaþie). În afara provinciei, în acelaºi an, consemneazã pe larg evenimentul 

Veniamin Ciobanu, O manifestare ºtiinþificã internaþionalã dedicatã Bucovinei, în Anuarul Institutului de 

Istorie �A. D. Xenopol�, Iaºi, Tom XXXIII, 1996, p. 502 � 504, cunoscut cercetãtor al relaþiilor culturale 

româno-polone, care considerã cã lucrãrile conferinþei de la Rãdãuþi �au fost încununate de succes�; D. 

Vatamaniuc, Conferinþa internaþionalã �Bucovina 1775 � 1862�, Rãdãuþi, 31 mai � 3 iunie, Bucureºti, 5 

iunie, �Analele Bucovinei�, Anul III, Nr. 2 (6), 1996, p. 501 � 508; Ortfried Kotzian, Ansprache des 
Leiter des Bukowina-Instituts Augsburg vor der Rumänischen Akademie in Bukarest, 5 junie 1996, 

�Kaindl-Archiv�, Nr. 28/20, octombrie � decembrie 1996, p. 223 � 225; ªtefan Purici, Bucovina 1775 � 
1862. Aspecte politice, sociale, culturale, economice ºi demografice (Conferinþã ºtiinþificã internaþionalã, 

Rãdãuþi, 31 mai � 3 iunie 1996), �Glasul Bucovinei�, Cernãuþi � Bucureºti, Anul III, Nr. 2 (10), 1996, p. 

29 � 41 (prezentare amãnunþitã a lucrãrilor conferinþei, ca �efect imediat ºi de perspectivã al cooperãrii� 

în domeniul problematicii bucovinene, urmãrind ideile dezvoltate în comunicãrile susþinute ºi în 

�discuþiile constructive� al reuniunii�); D. Vatamaniuc, Conferinþa internaþionalã în problemele 

Bucovinei, �Analele Bucovinei�, Anul IV, Nr. 1 (7), 1997, p. 9 � 12; Vasile I. Schipor, Conferinþa 

ºtiinþificã �Bucovina, 1775 � 1862. Aspecte politice, sociale, culturale, economice ºi demografice�, 

Rãdãuþi � Bucureºti, 31 mai � 5 iunie 1996, �Analele Bucovinei�, Anul IV, Nr. 1 (7), 1997, p. 257 � 259; 
Franz Heinz, Geschichte als Modellfall. Zur internationalen Studientagung der Bukowina-Institute in 
Radautz-Rumänien, �Analele Bucovinei�, Anul IV, Nr. 3 (9), 1997, p. 829 � 830; Veniamin Ciobanu, O 
manifestare ºtiinþificã internaþionalã dedicatã Bucovinei, �Analele Bucovinei�, Anul IV, Nr. 3 (9), 1997, 

p. 830 � 832; Ion Drumeº, Trei centre ºtiinþifice de studiere a unei probleme istorice, �Analele 

Bucovinei�, Anul IV, Nr. 3 (9), 1997, p. 836 � 837; Olecsa Ploscan, U poºukah istoricinoi istini, �Analele 

Bucovinei�, Anul IV, Nr. 3 (9), 1997, p. 833 � 835; Dieter Drotleff, Multiethnische und multiculturelle 
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Forschungstätig-keit, �Analele Bucovinei�, Anul IV, Nr. 3 (9), 1997, p. 837 � 838; Vasile I. Schipor, 
Conferinþa ºtiinþificã internaþionalã �Procese politice, sociale, culturale ºi economice în Bucovina, 1861 

� 1918. Aspecte edificatoare pentru o Europã Unitã?�, �Analele Bucovinei�, Anul VII, Nr. 2 (14), 2000, 

p. 598 � 599; Ortfried Kotzian, 60 Jahre Umsiedlung der Deutschen aus der Bukowina. Aus dem 
Jahresbericht 2000 des Bukowina-Instituts Augsburg, �Kaindl-Archiv�, Nr. 44/35, octombrie � 
decembrie 2000, p. 185 � 190; Ilie Luceac, Procese politice, sociale, culturale ºi economice în Bucovina 

din 1861 pânã în 1918. Aspecte edificatoare pentru o Europã Unitã? (Conferinþã ºtiinþificã 

internaþionalã), �Glasul Bucovinei�, Anul VII, Nr. 3 (27), 2000, p. 3 � 7 (editorial ce reliefeazã rolul 

proiectelor comune în consolidarea regionalã a legãturilor dintre trecutul, prezentul ºi viitorul 

comunitãþilor ºi face, în acelaºi timp, observaþii critice asupra proiectului, din perspectiva românilor din 

regiunea Cernãuþi, ignorând dificultãþile construirii acestuia ºi trecând sub tãcere multe realitãþi ce 

afecteazã negativ ºi �potenþialul combatant al generaþiei tinere de istorici� români din partea de nord a 

Bucovinei de azi); Informaþii, date ºi observaþii referitoare la conferinþa comunã din 20 � 22 septembrie 
2000 oferã Viorel Patrichi, ziarist specializat în probleme de politicã externã pentru spaþiul est-european, 
participant la reuniunea de la Rãdãuþi, în materialul Bucovina între Germania ºi Ucraina. Acesta se 
publicã în �Curentul�, Bucureºti, 23 noiembrie 2000, p. 9 ºi în �Lumea magazin�, Bucureºti, Nr. 11, 

noiembrie, 2000. În mediile de informare de la Cernãuþi, istoricul A. Massan de la Universitatea de Stat 

�I. Fedcovici�, participant la reuniunea de la Rãdãuþi, publicã sub pseudonimul Olecsa Ploscan un 

material în periodicul �Molodoi Bucovineþ�, reprodus de noi în volumul cu materialele conferinþei, tipãrit 

în 2002. Ion Creþu publicã, de asemenea, o cronicã a manifestãrii, Conlucrãri ºtiinþifice. Toleranþa trebuie 

completatã cu o voinþã de înþelegere, scrisã din perspectiva ziaristului român invitat la reuniune, în 

�Zorile Bucovinei�, Cernãuþi, Nr. 77 (129141), 27 septembrie 2000, p. 1. Dintre ziarele sucevene care au 

mediatizat constant parteneriatul Schwaben � Czernowitz � Suczawa/Radautz (cum l-a denumit partea 
germanã) trebuie amintit cotidianul �Crai Nou�, care, în mod deosebit, prin Dumitru Teodorescu, a 
manifestat un alt tip de percepþie ºi abordare, probând calitãþi ale unui jurnalism civic modern, european. 

Cronici ºi interviuri pe aceeaºi temã, extrem de sensibilã în primii ani de construcþie a parteneriatului, ca 

proiect internaþional complex, publicã dupã anul 2000 ºi un periodic nou în viaþa Bucovinei sudice, �7 

zile bucovinene�. Potrivit acestora, aprecierea activitãþii Centrului pentru Studierea Problemelor 

Bucovinei al Academiei Române de la Rãdãuþi nu se poate face, profitabil pentru cunoaºterea istoricã, 

decât în contextul proceselor politice, sociale ºi culturale din România, din Ucraina ºi din Europa Centralã 

ºi de Rãsãrit din perioada 1992 � 2004. Pentru interesul presei de limbã germanã din România faþã de 

proiectul parteneriatului privind Bucovina, vezi Hannelore Baier, Eine Enzyklopädie der Bukowina. Das 
1992 gegründete �Bukownia�-Institut in Radautz, �Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien�, 

Bucureºti, 17 septembrie 2003, p. 3. Prezentând naºterea ºi evoluþia parteneriatului tripartit, nu putem 
trece sub tãcere faptul cã acesta a fost precedat de o întâlnire, la Rãdãuþi, între conducerea Centrului de 

Studii �Bucovina� al Academiei Române ºi cea a Centrului Bucovinean de Cercetãri ªtiinþifice al 

Universitãþii de Stat din Cernãuþi, reprezentatã prin prof. univ. dr.  Oleg Panciuc, însoþit de profesorii 

Grigore C. Bostan ºi Alexandrina Cernov, membri în colectivul de lucru destinat minoritãþilor. La 

reuniunea de cunoaºtere, din partea românã au participat acad. Vladimir Trebici, acad. Radu Grigorovici, 
prof. dr, Dimitrie Vatamaniuc, cercet. ºt. dr. Ion Florea de la Institutul de Filologie Românã �Alexandru 

Philippide� din Iaºi, precum ºi cercetãtorii rãdãuþeni angajaþi. Întâlnirea �protocolarã ºi exploratorie� din 

16 mai 1993 de la Rãdãuþi a avut drept urmare întocmirea a douã tematici de colaborare, gândite pentru 

un program comun în anii 1993 � 1994, care ar fi urmat sã se finalizeze printr-o reuniune ºtiinþificã 
româno-ucraineanã, având drept scop dezbaterea asupra rezultatelor cercetãrii ºi ulterior publicarea 

acestora. Acest proiect nu s-a finalizat niciodatã ºi nimeni nu s-a mai referit în vreun fel la eveniment.     
11. Informaþii ºi date de interes pentru istoricul ºi organizarea acestei biblioteci pot fi gãsite în: 

Vasile I. Schipor, Biblioteci în tranziþie, �Biblioteca�, revistã de bibliologie ºi ºtiinþa informãrii, 

Bucureºti, Anul LI, serie nouã, Anul X, Nr. 3, martie, 1998, p. 87 � 89 ºi Nr. 4, aprilie 1998, p. 117 � 119; 
Vasile I. Schipor, Biblioteci în tranziþie, studiu ilustrat cu bogate reproduceri dupã pagina de gardã a unor 

valoroase cãrþi din fondul german al bibliotecii, unele fiind unicate ºi raritãþi, �Anuarul Colegiului 

Naþional «Eudoxiu Hurmuzachi» pe anii 1997 � 1998�, Rãdãuþi, 1999, p. 3 � 22; vezi ºi Vasile I. Schipor, 
Destinul unei biblioteci din Bucovina, �Analele Bucovinei�, Anul VI, Nr. 1 (11), 1999, p. 39 � 46; Cf. 
Vasile I. Schipor, Biblioteca noastrã, în �7 zile bucovinene�, Rãdãuþi, Anul III, Nr. 67, 24 � 31 ianuarie 
2002, p. 7 ºi Nr. 68, 31 ianuarie � 6 februarie 2002, p. 7. Informaþii ºi date interesante despre epurarea 

bibliotecii ºi arderea cãrþilor sale, în 1948, vezi Nicolai Pomohaci, Din viaþa unui universitar, vol. 2, 
Bucureºti, Editura Ceres, 2002. În proza memorialisticã Hazard, p. 13 � 15, autorul evocã salvarea unui 

tratat de vinificaþie, tipãrit de dr. Josef Bersch în 1889, la Viena, lucrare impozantã cu 780 de pagini ºi 
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ilustraþii, o raritate astãzi în literatura europeanã de specialitate.  
12. Cf. Vasile I. Schipor, Oazã de europenism, �Crai Nou�, Suceava, Anul XI, Nr. 2769, 2 

noiembrie 2000, p. 1 ºi 4, Nr. 2770, 3 noiembrie 2000, p. 1 ºi 5. Concluzia din finalul materialului 

rãmâne, din pãcate, actualã: �Conferinþa ºtiinþificã de la Rãdãuþi a trecut. Ecourile ei se sting treptat. Doar 
felicitãrile primite pe linie profesionalã de organizatori vor putea, oare, sã întreþinã «oaza de europenism» 

de binefacerile cãreia ne-am bucurat câteva zile?� Complementar, pentru importanþa cercetãrii ºtiinþifice a 

problematicii Bucovinei, vezi: acad. Radu Grigorovici, Bucovina, fereastrã cãtre Vest a Moldovei, 

�Analele Bucovinei�, Anul I, Nr. 1, 1994, p. 7 � 13; M. Olaru, ªt. Purici, �Bucovinism� ºi �Homo 

Bucovinensis�, �Analele Bucovinei�, Anul III, Nr. 1 (5), 1996, p. 5 � 11;  1996; acad. Radu Grigorovici, 
Modelul Bucovinei, �Analele Bucovinei�, Anul III, Nr. 2 (6), 1996, p. 281 � 298 (tot aici, în acelaºi 

numãr, traducerea în limba germanã a studiului, Das Modell Bukowina, p. 261 � 280); acad. ªtefan 

ªtefãnescu, Istoria ºi toleranþa, �Glasul Bucovinei�, Anul III, Nr. 3 (11), 1996, p. 3 � 4; Ioan Cocuz, 
Bucovina � quo vadis?, �Pãmânt strãbun�, Suceava, Asociaþia Culturalã �Pro Basarabia ºi Bucovina�, 

Anul I, Nr. 3 � 4, noiembrie � decembrie, 1996, p. 3 � 12; Dumitru Teodorescu, �Bucovina� � mituri 
vechi, mituri noi, �Analele Bucovinei�, Anul V, Nr. 2 (10), 1998, p. 454 � 455; Marian Olaru, ªtefan 

Purici, Bucovina � mirajul identitar supranaþional, �Analele Bucovinei�, Anul VI, Nr. 2 (12), 1999, p. 

259 � 262; Adrian Dinu Rachieru � Vasile Tãrâþeanu, Bucovina e iluzia mea, interviu într-un ciclu 
întreþinut timp de mai mulþi ani Dialoguri cu bucovinenii, �Glasul Bucovinei�, Cernãuþi � Bucureºti, Anul 

VI, Nr. 4 (24), 1999, p. 3 � 19; Bucovina � ºansa modelului cultural de integrare europeanã, �Bucovina 
Literarã�, Suceava, serie nouã, Anul XI, Nr. 4 (122), aprilie, 2001, p. 1. Editorialul din revista Societãþii 

Scriitorilor Bucovineni evidenþiazã: scopul declarat al Centrului de la Rãdãuþi �de a contribui efectiv la 

cunoaºterea Bucovinei ºi a României în lume�, �orarul de conferinþe internaþionale�, relaþiile 
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