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Gheorghe MOLDOVEANU

GEORGE TOFAN.
ÎNVÃÞÃMÎNTUL ÎN BUCOVINA
„A trecut aproape un veac de cînd George Tofan se
interesa în legãturã cu posibilitãþile de a publica lucrarea
Învãþãmîntul în Bucovina“. Sînt cuvintele cu care
Gheorghe Giurcã îºi începe Cuvîntul înainte la cartea lui
George Tofan care, prin grija unor oameni inimoºi, Traian
Duminicã, Gavril Irimescu ºi Gheorghe Giurcã, a fost, în
sfîrºit, tipãritã, sub auspiciile Casei Corpului Didactic din
Suceava, la Editura „George Tofan” din Suceava, în 2011,
dupã ce fusese aproape uitatã, chiar consideratã pierdutã.
Se reuºea astfel sã se aducã la luminã „informaþii preþioase
referitoare la soarta ºcolii româneºti de aici [Bucovina],
informaþii mai puþin sau deloc cunoscute pînã în prezent“
(p. 10).
Bun cunoscãtor al situaþiei din Bucovina sub toate
aspectele, George Tofan ºi-a conceput lucrarea cu dorinþa
de a prezenta lucrurile sub lumina adevãrului ºi pentru a
contracara încercãrile „scriitorilor strãini de a face sã disparã orice urmã de caracter românesc al Bucovinei“, în
care scop „s-a redus în statisticile oficiale numãrul populaþiunii române, negîndu-se drepturile noastre istorice
[…], s-a schimonosit nomenclatura þãrii ºi numirile
româneºti ale familiilor, s-a falsificast caracterul naþional
al Bisericii noastre“ (p. 14).
Fãrã a nega progresul pe care l-a cunoscut Bucovina
sub stãpînirea austriacã, George Tofan a simþit nevoia sã
corijeze afirmaþiile despre „sãlbãticia populaþiunii de
acolo [Bucovina], care n-are nici o noþiune de religie ºi
drept ºi e dedatã celor mai dezgustãtoare viþii“, cum nota
guvernatorul Enzenberg. Pentru a proba „crasa neºtiinþã
sau ignorare ºi tãgãduire a adevãrului“, lucrarea prezintã,
fãrã a idiliza, situaþia culturalã din Moldova ºi Muntenia
secolului al XVIII-lea, cu o documentare extrem de bine
pusã la punct pentru acea vreme, constatînd cã, dacã
începuturile „destul de frumoase n-au fost urmate de o
dezvoltare sistematicã, de o organizare temeinicã cu caracter general“ (p. 24), „pe la începutul secolului al XIX-lea
întîlnim în toate provinciile române o muncã destul de
bogatã pe terenul ºcolar ºi cultural“ (p. 25).
Evoluþia ºcolilor din Bucovina ar fi putut fi favorabilã
dezvoltãrii culturale a românilor dacã, aºa cum noile
autoritãþi promiseserã iniþial, s-ar fi bazat pe limba maternã. Promisiunea urmãrea ademenirea tinerimii române
pentru frecventarea ºcolii, cu gîndul cã astfel creºtea influenþa asupra populaþiei din Moldova, atrasã la aceste ºcoli,
„cu scopul de a o determina sã graviteze spre Austria“ (p.
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58). Cînd însã ºcoala a intrat sub patronajul consistoriului
bisericii catolice din Lemberg, s-a impus „sistemul de a
numi învãþãtori necalificaþi din limba românã la ºcoli în
care limba românã era, pe hîrtie, limbã de propunere egal
îndreptãþitã cu cea germanã“ (p. 59). Meritã amintitã situaþia elevilor Sbiera, puºi sã suplineascã munca învãþãtorului de la clasã, care nu ºtia mai deloc româneºte (I.G.
Sbiera, Familia Sbiera, dupã tradiþiune ºi istorie ºi
amintiri din viaþa autorului, Cernãuþi, 1899). Acelaºi consistoriu a comunicat printr-o ordonanþã cã „nu se va primi
nici un învãþãtor naþional dacã nu s-a lepãdat mai întîi de
credinþa strãmoºeascã“ (p. 68). ªcoala devenea astfel un
instrument de presiune religioasã, prin care copiii urma sã
treacã de la ortodoxie la catolicism. Rezultatul era notat de
un ofiþer: mulþimea declarã cã mai degrabã emigreazã la
turci ºi în Moldova decît sã trimitã copiii la ºcoalã.
În ce priveºte numãrul ºcolilor, Bucovina se situa
printre provinciile cele mai defavorizate ale impeiului.
Autoritatea cercualã de la Lemberg recomanda ca la înfiinþarea de noi ºcoli sã se þinã seama nu de numãrul copiilor
de vîrstã ºcolarã, ci mai ales de faptul dacã în localitate se
aflã preot catolic ºi administraþie economicã, pentru ca sã
poatã fi instruiþi copiii coloniºtilor germani.
Anii 1848 ºi 1849 sînt de referinþã pentru evoluþia
ºcolii în Bucovina. Premisa era formulatã foarte clar în
gazeta Bucovina, prima gazetã româneascã pentru politicã,
religie ºi literaturã din Bucovina: „în ziua de astãzi nu mai
este de trebuinþã de a dovedi cã luminarea poporului este
cea dintîi ºi cea mai importantã datorie a oricãrei ocîrmuiri
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ce este pãtrunsã de sfinþenia chemãrii sale“. Se constata însã
cã ºcolile naþionale „n-au rãspuns în aceastã þarã îndeosebi
scopului lor“, cãci „fiecare om ºi mai cu seamã acela din
clasele inferioare, care cu greu poate învãþa limbi strãine, nu
poate cugeta, nu se poate cultiva decît în limba sa“. Ca atare
se cerea înfiinþarea în fiecare an a cel puþin 10 ºcoli primare,
cu predare în limba românã, pînã la împlinirea numãrului
necesar, trecerea ºcolilor româneºti sub patronajul bisericii
ortodoxe din Bucovina ºi încetarea oricãrui amestec al consistoriului catolic, înfiinþarea seminarului preperandial, care
sã pregãteascã învãþãtorii necesari etc.
Întîrzierea constatatã de George Tofan pentru
învãþãmîntul românesc din Bucovina avea grave repercusiuni asupra manualelor ºcolare, care erau, în cele mai
multe cazuri, traduceri ale manualelor germane, neadap-

tate cerinþelor societãþii româneºti, „aproape cu totul lipsite de colorit naþional“ (p. 223). Diferite de alte manuale,
„pline de germanisme ºi bucovinisme“ (p. 225), îi par
autorului a fi cãrþile didactice ale lui Samuil Andrievici,
scrise într-o „frumoasã limbã româneascã […], o limbã
popularã curgãtoare, presãratã cu ziceri vechi care, durere,
au dispãrut azi din limbã în mare parte“ (p. 225).
Volumul pe care George Tofan îl avea gata pentru
publicat cu un veac înainte, dar care abia acum a vãzut
lumina tiparului îºi probeazã utilitatea pentru oricine este
interesat de starea societãþii româneºti din Þara Bucovinei
în timpul cît a fãcut parte din Imperiul Habsburgic, atît
prin datele pe care le pune la dispoziþie, cît ºi prin modul
de abordare ºi stilul folosit, peste care pare a nu fi trecut
atîta timp.

Gelu IUTIª

ION CONSTANTIN, ION NEGREI,
PANTELIMON HALIPPA – APOSTOL AL BASARABIEI. STUDII.
DOCUMENTE. MATERIALE
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arele cãrturar ºi patriot român
Pantelimon (Pan) Halippa avea
nevoie de o restituire amãnunþitã
a vieþii ºi îndelungatei sale activitãþi pusã în slujba interesului naþional. În continuarea celor
douã lucrãri dedicate apostolului cauzei
românilor basarabeni (apãrute în 2009 sub semnãtura aceloraºi autori ca cei ai prezentei
lucrãri), volumul la care ne referim cuprinde
numeroase documente, memorii, amintiri – toate
izvoare de primã mînã, cele mai multe dintre ele
fiind inedite, pentru ca cei de astãzi sã cunoascã
ºi sã înþeleagã mai bine tot ceea ce a reuºit sã
facã pentru þara ºi neamul sãu Pan Halippa (1883-1979).
Prima parte a lucrãrii (p. 63-143) include „amintiri,
memorii ºi spovedanii” cu privire la anii de învãþãturã ca elev
ºi student, activitatea publicisticã, lupta pentru realizarea
unirii Basarabiei cu Þara, implicarea în viaþa politicã, memoriile adresate autoritãþilor comuniste din România ori liderilor
politici din strãinãtate pentru a atrage atenþia asupra situaþiei
românilor dintre Prut ºi Nistru.
Partea a II-a (p. 145-201) include documente ºi materiale din perioada 1906-1918, inclusiv declaraþia Sfatului Þãrii
prin care Basarabia se unea cu România, din data de 27 martie 1918, semnatã ºi de Pan Halippa, care era vicepreºedinte
al principalului organ legislativ ºi decizional al provinciei,
Sfatul Þãrii.
Partea a III-a (p. 203-259) se referã la perioada 19191939, ani de liniºte, de intensã creaþie ºi de participare a lui
Pan Halippa la viaþa României întregite. Partea a IV-a (p. 261354) înfãþiºeazã mãrturii din zbuciumata perioadã 1940-1947,
inclusiv impresiile marelui luptãtor pentru drepturile
naþionale ale românilor despre situaþia din Basarabia, mai ales
din Chiºinãu, dupã izgonirea trupelor ºi administraþiei sovietice – iulie-august 1941. Pan Halippa a redactat ºi un Memoriu
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adresat Conferinþei de Pace de la Paris, în care
explica esenþa problemei basarabene.
Partea a V-a (p. 355-602), cu documente ºi
materiale din perioada 1950-1978, în care apar
mãrturii despre anii de detenþie (1950-1957), dar
ºi numeroasele demersuri realizate pentru a
obþine sprijin diplomatic ºi politic în vederea
ameliorãrii situaþiei românilor basarabeni – la
preºedintele Franþei Charles de Gaulle, la
preºedintele SUA, Richard Nixon, la
ambasadorul american la Bucureºti, Henry
Barnes jr., dar ºi la autoritãþile comuniste ale
vremii – Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe
Maurer, Nicolae Ceauºescu.
Partea a VI-a (p. 603-619) prezintã mãrturii referitoare la
moartea (30 aprile 1979) ºi posteritatea lui Pan Halippa. O
anexã absolut necesarã vine în completarea celor ºase pãrþi
ale lucrãrii, incluzînd documente referitoare la perioada 19671991; întîlnim aici, într-un document din 4 decembrie 1970,
formulatã teama autoritãþilor de la Chiºinãu de „tendinþele
periculoase ce se atestã în România ºi care lezeazã interesele
poporului moldovenesc”. Se cunoaºte faptul cã la Bucureºti
locuiau mai mulþi fruntaºi ai miºcãrii naþionale din Basarabia,
avîndu-l ca lider pe venerabilul dar neobositul Pan Halippa.
La finalul lucrãrii un interesant segment de Iconografie
(p. 671-710), cu imagini ºi fragmente din documente semnificative privind viaþa ºi activitatea ilustrului patriot, întregeºte
fericit aceastã lucrare, pe care o socotim un OMAGIU adus
neînfricatului luptãtor pentru unitate ºi demnitate naþionalã,
cu un rol esenþial în realizarea Marii Uniri – apostolul
Basarabiei, Pantelimon Halippa.
Ion Constantin, Ion Negrei, Pantelimon Halippa – Apostol
al Basarabiei. Studii. Documente. Materiale, Chiºinãu, 2013,
735 p.
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