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³ìïóëüñîì äëÿ ôîðìóâàííÿ ìîäåðíî¿ óêðà¿í-
ñüêî¿ íàö³¿. Íåçâàæàþ÷è íà ïðèõîâàíå âèð³-
øåííÿ ïîëüñüêèìè óðÿäîâöÿìè «óêðà¿íñüêîãî
ïèòàííÿ», íàö³îíàëüíî ñâ³äîìà ³íòåë³ãåíö³ÿ
óïðîäîâæ ì³æâîºííîãî ïåð³îäó çóì³ëà çáåðå-
ãòè ³ â³äñòîÿòè äåêëàðîâàíå ïðàâî íàö³îíàëü-
íèì ìåíøèíàì íà ðîçâèòîê øê³ëüíèöòâà.
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}NTRE COLABORARE {I
CONFRUNTARE. ROM~NI

{I UCRAINENI }N BUCOVINA
INTERBELIC+

Perioada dintre cele douã rãzboaie mondiale, a
însemnat pentru provincia Bucovina integrare admi-
nistrativã, economicã ºi politicã cu România. Acest proces
a fost foarte complicat, ºi a alãturat puterea politicã ºi
economicã a provincii. În articol se descrie cum românii
ºi ucrainienii din Bucovina, pe parcursul perioadei
interbelice, s-au decis sa colaboreze, devenind mai radicali
ºi pe curând s-au îndreptat in partea extremã din dreapta.

Liga Apãrãrii Naþional Creºtine a fost un partid în
cadrul cãruia românii ti ucrainenii au decis sã coopereze.
Membrii ucraineni aveau scopul sã formeze statul
ucrainean incluzînd nordul Bucovinei ºi anume acest fact
a conceput coflictul cu naþionaliºtii români. În decursul
a o sutã de ani, judeþul a fost un mediu tolerant
multicultural ºi polireligios. Dar, viaþa paºnicã se terminã
în perioada interbelicã. O altã arenã de parteneriat între
români ti ucraineni a fost Universitatea din Cernãuti.

Cuvinte-cheie: provincia Bucovina, minoritãti, Liga
Apãrãrii Naþional Creºtine, propagandã anti-semitã,
Mi?care Legionarã, cooperarea.
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МІЖ СПІВПРАЦЕЮ І КОНФРОНТАЦІЄЮ.
РУМУНИ І УКРАЇНЦІ

У МІЖВОЄННІЙ БУКОВИНІ
Ïåð³îä ì³æ äâîìà ñâ³òîâèìè â³éíàìè îçíà÷àâ äëÿ

ïðîâ³íö³¿ Áóêîâèíà àäì³í³ñòðàòèâíó, åêîíîì³÷íó ³
ïîë³òè÷íó ³íòåãðàö³þ ç Ðóìóí³º. Öåé ïðîöåñ áóâ
íàäçâè÷àéíî ñêëàäíèì ³ çàëó÷àâ óñ³ åêîíîì³÷í³ òà
ïîë³òè÷í³ ñèëè ïðîâ³íö³¿. Ó ñòàòò³ îïèñàíî, ÿê ðó-
ìóíè ³ óêðà¿íö³ Áóêîâèíè âïðîäîâæ ì³æâîºííîãî
ïåð³îäó äîìîâèëèñÿ ïðî ñï³âïðàöþ, ñòàëè á³ëüø ðà-
äèêàëüíèìè ³ çãîäîì â³äõèëèëèñÿ â ñòîðîíó êðàéíüî-
ãî ïðàâîãî êðèëà.

Íàö³îíàëüíî-õðèñòèÿíñüêà ë³ãà îáîðîíè áóëà
ïàðò³ºþ, â ÿê³é ðóìóíè ³ óêðà¿íö³ ïîãîäèëèñÿ ñï³â-
ïðàöþâàòè. ×ëåíè-óêðà¿íö³ ìàëè áàæàííÿ ñôîðìó-
âàòè óêðà¿íñüêó äåðæàâó � âêëþ÷àþ÷è ï³âí³÷íó ÷à-
ñòèíó Áóêîâèíè ³ ñàìå öåé ôàêò ïîðîäèâ êîíôë³êò
ç ðóìóíñüêèìè íàö³îíàë³ñòàì. Ïðîòÿãîì á³ëüøå
ñòà ðîê³â ïðîâ³íö³ÿ áóëà òîëåðàíòíèì ì³æêóëüòó-
ðíèì ³ ì³æðåë³ã³éíèì ïðîñòîðîì. Ïðîòå öå ìèðíå
æèòòÿ çóïèíèòüñÿ â ì³æâîºííèé ïåð³îä. ²íøîþ
àðåíîþ ïàðòíåðñòâà ì³æ ðóìóíàìè òà óêðà¿íöÿ-
ìè áóâ ×åðí³âåöüêèé óí³âåðñèòåò.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïðîâ³íö³ÿ Áóêîâèíà, ìåíøèíè,
Íàö³îíàëüíî-õðèñòèÿíñüêà ë³ãà îáîðîíè, àíòèñå-
ì³òñüêà ïðîïàãàíäà, Ëåã³îíåðñüêèé ðóõ, ñï³âïðàöÿ.
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BETWEEN COOPERATION
AND CONFRONTATION.

ROMANIANS AND UKRAINIANS
IN INTERWAR BUKOWINA

The period between the two World Wars meant for
Bukovina province the administrative, economic and
political inclusion in Romania. This process was
extremely complex and involved all economical and
political forces of the province. The article presents the
way in which Romanians and Ukrainians from Buko-
vina, during the interwar period, have agreed to coope-
rate and became more radical afterwards and deviated
towards the extreme right wing. National-Christian
Defense League was the party in which Romanians and
Ukrainians have agreed to collaborate. The sensibilities
of Bukovina inhabitants and the naïve superiority to
the Romanian politicianism generated powerful frustra-
tion feelings, expressed in the political right extreme
ideology. Most of N.C.D.L. Ukrainians members
desired to form a Ukrainian state � including the
Northern part of Bukovina � and this fact generated a
conflict with the Romanian nationalists.

The Ukrainian community from Romania didn�t
have a loyal behavior regarding Romanian state but
their situation was different. The Ukrainians did have
yet a national state to support propaganda and
themselves were very different on the matter of their
state or on joining the Soviets. Another part, lured by
the Bolshevik ideology, was attracted by a union project
of Bukovina and Soviet Russia. The Ukrainian minority
was divided but also hostile to the Romanian state. Most
of its members desired to form a Ukrainian state that
would also comprise the northern part of Bukovina, thus
that they rapidly entered a conflict with the Romanian
nationalists.

Small part of it understood that it had to integrate
in the structures of the Romanian state. The state
authorities sought to lead a rapid Romanization policy
of regions in northern Bukovina, where the majority
population was the Slavic component. The reaction of
minorities was to reject the national projects of the
Romanian state. For more than a century, the province
had been a tolerant intercultural and inter-religion
space. However, this peaceful life would stop during the
interwar period.

Leaders of Bukovina�s N.C.D.L. as priest Iliut from
Storojinetz or Nichifor Robu from Rãdãuþi went
through Ukrainian villages and managed to create
political organizations linked with the Cuza Movement
in Storojinetz and Cernowitz regions. au In 1926, 1930,
1933 or 1937 the Ukrainian population voted with the
Cuza party adding to it over 10% on elections. Even
during the governorate of National Christian Party the
Ukrainian organizations of Bukovina allied with the
extreme right wing. But the relations with the Legionary
Movement were cold. With few sporadic events and

exceptions, the ties between Ukrainians and Iron Guard
weren�t close at all.

Another arena of partnership between Romanian
and Ukrainians was Cernowitz University. The
nationalist Romanian students and the Ukrainian ones
joined the anti-Semitic movement of the period into the
university. Many times the Romanian, Ukrainian or
German students found each other on the same anti-
Jewish gatherings. The violence against Jews repre-
sented the radical form of common activities of natio-
nalist students.

The preliminaries of the discussions with the leaders
of Ukrainian minority started very soon after the
National Renaissance Front was founded between the
secretary S. Dragomir and their chief Vladimir
Zalozeþki. Though the attitude of them regarding the
National Renaissance Front and their position will
become clearly later, more precisely, in the spring of
1939. After the Transcarpathic Ukraine was crushed
in March 1939, the Ukrainian intellectuals from
Bucovina were disappointed by the so called «German
protectionism», which drove to the occupation of this
territory. Those, being numerous in the northern part
of Bucovina, tried to lower the authority of Romanian
state, and promote a soviet propaganda or militating
for the project of Great Ukraine. Most of them, that
lived in the northern part of the country tried to diminish
the authority of the state and liked the idea of an
independent Ukrainian state or were soviet followers.
The nationalist Ukrainian organizations have made
already the plans for cooperating with the Reich for
the creation of an independent state.

 Keyword. Bukovina province, the minorities,
National-Christian Defense League, The anti-Semitic
propaganda, Legionary Movement, cooperation.

În ciuda eforturilor unor teoreticieni de a justifica
formarea statelor naþionale strict pe criterii etnice ºi
a unor politicieni de a forþa proiecte politice care sã
ducã la astfel de state, configuraþia etnicã a
continentului european a fãcut imposibilã o astfel
de realizare. Poate cea mai complexã ºi complicatã
situaþie a reprezentat-o Europa Centralã, mai ales
teritoriile care au fãcut parte din statul Coroanei de
Habsburg. Între provinciile care au aparþinut de cea
mai longevivã dinastie din istoria europeanã s-a
numãrat ºi Bucovina. La finele primului rãzboi
mondial, provincia prezenta un tablou etnic
compozit, alcãtuit din 12 grupuri naþionale. Între
acestea comunitãþile cu cei mai mulþi membri erau
românii ºi ucrainenii. Cei din urmã s-au numãrat
printre naþiunile care nu ºi-au putut forma un stat
naþional dupã prãbuºirea dualismului austro-ungar
ºi a Imperiului rus. Astfel, ucrainenii s-au gãsit în
faþa unor noi realitãþi. Ei erau împãrþiþi între statele
Cehoslovacia, Polonia, România ºi noul stat sovietic.
Formarea regatului României Mari nu a putut rezolva

Bruja R.  Între colaborare ºi confruntare. Români ºi ucraineni în Bucovina interbelicã
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problemele naþionalitãþilor care au intrat în
frontierele sale. Ucrainenii care au ajuns în fruntariile
României au fost nevoiþi sã se adapteze unei noi
situaþii. Minoritatea ucraineanã era divizatã în
diferite curente. Cei mai mulþi militau pentru
formarea unui stat ucrainean care sã cuprindã ºi
partea de nord din Bucovina, intrând repede în
conflict cu naþionaliºtii români. O altã parte,
ademenitã de ideologia bolºevicã, era atrasã de un
proiect de unire cu Rusia sovieticã. O micã parte a
înþeles sã se integreze în structurile statului român.
Autoritãþile statului au cãutat sã ducã o politicã de
românizare rapidã a regiunilor din nordul Bucovinei,
unde populaþia majoritarã o forma componenta slavã
nemulþumitã de programul naþional românesc.

Lipsa unei unitãþi de vedere a fãcut ca minoritatea
ucraineanã din România sã fie oscilantã ºi ezitantã.
Cei care au decis sã colaboreze cu autoritãþile Ro-
mâniei nu ºi-au pierdut speranþa realizãrii visului
statului naþional. Alþii au optat pentru opoziþia fãþiºã
în faþa atitudinilor românilor. Studiul de faþã are în
vedere tocmai momentele de colaborare dintre
români ºi ucraineni, cele mai importante din punct
de vedere numeric douã comunitãþi etnice din
Bucovina. Nu am avut însã în vedere naþionalismul
ºi formele sale de manifestare ale diferitelor etnii
din Bucovina, cum este cazul ucrainenilor, germa-
nilor sau polonezilor. Am analizat manifestãrile
naþionale ale ucrainenilor doar atunci când au
colaborat cu românii, în cele mai multe momente
împotriva evreilor.

Dupã Unire, noul cadrul politic ºi teritorial al
României impunea mãsuri pentru integrarea tuturor
locuitorilor. La 16 iulie 1919, a fost semnat un
Decret-lege prin care s-a acordat cetãþenia românã
tuturor celor care erau autohtoni în Bucovina la data
de 12 noiembrie 19181 . La nivelul anului 1930,
românii reprezentau doar 44,5% din populaþia
Bucovinei, restul fiind completat de ucraineni cu
27,7%, evrei 10,8%, germani 8,9%, polonezi 3,6%,
maghiari 1,4%, ruºi 0,9% º.a. În mediul urban doar
33% erau români, în timp ce evreii deþineau 30% ºi
germanii 14,7%. Românii îºi împãrþeau cu ucrainenii
supremaþia în mediul rural, cu 48,7%, respectiv
32,8%2 . Conform primei împãrþiri administrative a
provinciei dupã 1918, în Bucovina erau 11 judeþe.
Judeþele Câmpulung, Cernãuþi, Humor, Rãdãuþi,
Siret, Storojineþ, Suceava, aveau o populaþie majo-
ritar româneascã în timp ce în judeþele Coþmani,
Vãºcãuþi, Vijniþa ºi Zastavna populaþia ucraineanã
era majoritarã. În schimb, în oraºul Cernãuþi,
populaþia evreiascã deþinea cea mai mare pondere,
conform aceloraºi date. Reforma administrativã din
1924 a consacrat doar cinci judeþe, cele din nord,

Cernãuþi ºi Storojineþ, având o pondere semnificativã
a comunitãþii ucrainene, în vreme ce în Câmpulung
ºi Suceava, numãrul ucrainenilor era mic. Judeþul
Rãdãuþi prezenta o situaþie mai complexã, în multe
localitãþi din nordul ºi vestul judeþului prezenþa
ucrainenilor fiind mai semnificativã.

O problemã care nu a scãpat atenþiei intelectua-
litãþii româneºti din Bucovina a fost cea ucraineanã.
Prezenþa studenþilor români în nordul Bucovinei, în
judeþele cu populaþie minoritarã numeroasã, unde
organizau serbãri pentru susþinerea sentimentelor
naþionale româneºti, a trezit reacþia ucrainenilor,
majoritari în regiune, care ºi-au manifestat ostilitatea
faþã de statul român3 . O altã problemã a fost cea
confesionalã. Comunitatea ortodocºilor de stil vechi
era destul de numeroasã în Bucovina. Mãsura
introducerii calendarului gregorian în România a
tensionat spiritele, mai ales în rândul ucrainenilor
care au dorit sã-ºi pãstreze vechiul calendar. Docu-
mentele Serviciului Special de Siguranþã aminteau
cã modificarea calendarului ortodox a reprezentat
un prilej pentru minoritatea ucraineanã de a-ºi
manifesta dezacordul faþã de autoritãþile româneºti4 .

Ucrainenii au fost nevoiþi sã se adapteze la noile
realitãþi social, economice ºi politice ale României.
Astfel ei ºi-au creat propria formaþiune politicã, pe
bazele vechii structuri politice din fosta Austro-
Ungarie ºi a noii legislaþii româneºti, ºi au încercat
sã colaboreze cu partidele guvernamentale în
protejarea propriilor interese naþionale. În baza legii,
au fost create Partidul Naþional Ucrainean ºi Partidul
Þãrãnesc Ucrainean, care au folosit pârghiile de-
mocratice ºi parlamentare pentru a-ºi apãra propriile
interese. Acestea au îndrumat activitatea societãþilor
culturale ucrainene, a celor sportive, economice,
studenþeºti dar ºi a presei în limba maternã. În
apãrarea libertãþilor ºi statului juridic al minoritãþilor
grupãrile politice ucrainene au conlucrat cu toate
marile partide politice care au guvernat România.
Cel mai important partid românesc de dupã 1918 a
fost Partidul Naþional Liberal. Acesta a cãutat sã
atragã comunitãþile etnice în programul politic
liberal, asigurându-ºi majoritatea politicã pentru a
putea guverna þara, mai ales în provinciile unite cu
România în 1918. Colaborarea liberalilor cu mino-
ritãþile din Bucovina nu a surprins pe nimeni dar a
stârnit patimi politice printre adversarii acestora. Prin
intermediul unor minoritari germani, liberalii au
încercat sã câºtige susþinerea ucrainenilor din
judeþele Cernãuþi ºi Storojineþ5 . Ucrainenii au cola-
borat ºi cu Partidul Poporului, al doilea partid politic
din România la începutul anilor �20, formaþiunea lor,
condusã de Anton Lukaºevyci ºi Iurij Lysan
candidând pe listele averescane6 . Partidul Poporului
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a câºtigat ºapte mandate în Bucovina, minoritãþile
ucraineanã ºi germanã asigurându-ºi câte un loc în
Parlament7 . Aceste forme politice ale colaborãrii au
stârnit reacþii adverse. Unii români au fost nemul-
þumiþi de intenþia partidelor politice româneºti de a
coopera cu ucrainenii. Dragoº Vitencu scria cã:
«dupã Unire se aºtepta de la stat ceea ce slabele puteri
ale iniþiativei particulare fãceau înainte. Dar
politicienii noºtri n-au înþeles acest lucru pentru cã
ar fi compromis în faþa þãranilor pe cãþeluºii
ucrainomani, deveniþi oamenii lor de casã. Aºa am
ajuns ca astãzi, în locuri unde ºcoala româneascã,
statul românesc sã întreþie pe cea ruteanã, obligând
pe copiii rãzeºilor sã înveþe limba cotropitorilor. Am
ajuns ca în sate ce se considerau pe vremuri ca insule
de românism sã nu pulseze decât suflet strãin, a ajuns
ca recensãmântul locuitorilor sã ni-l facã cum ºtiu
ei, am ajuns ca revizori venetici sã ne persecute
învãþãtorii»8 .

Unii, înþelegând cã o colaborare cu Partidului
Naþional Þãrãnesc ar putea îmbunãtãþi situaþia
comunitãþii ucrainene, au semnat de multe ori cu
partidele aflate la guvernare carteluri electorale, care
au permis unor lideri locali, K. Kracalia, Vladimir
Zalozieþki sau Dmytro Andreiaºciuc sã intre în
Parlament, dar au adus ºi voturi pentru partidele
respective în regiunile din judeþele Cernãuþi ºi
Storojineþ unde ucrainenii erau majoritari9 . Apoi
Kracalia s-a orientat spre Partidul Social Democrat
din Bucovina care a avut secþii minoritare pentru
evrei, germani, ucraineni ºi polonezi. Nu întâmplãtor,
socialiºtii s-au plasat pe poziþii autonomiste, criticând
politica centralizatoare a Bucureºtiului, de dezna-
þionalizare a minoritãþilor din România. Federaþia
Partidelor Socialiste din România a depus mai multe
liste în Bucovina, în judeþele Câmpulung, Cernãuþi
ºi Rãdãuþi figurând candidaturi multiple. ªi ei au avut
succes, cele 11,31%, obþinute în principal la Cernãuþi
ºi Storojineþ, fiind rezultatul ºi a votului din 1926
din localitãþile cu populaþie majoritar ucraineanã10 .
Acest electorat a avut un comportament specific în
faþa urnelor. Componenta importantã minoritarã din
aceste judeþe, cum era cazul judeþului Storojineþ, a
diversificat votul, germanii, ucrainenii ºi polonezii
având proprii lor candidaþi. De asemenea, s-a consta-
tat o puternicã tendinþã socialistã în exprimarea
dezideratelor politice ale electoratului datoratã
respingerii partidelor de guvernare, nu unui conflict
de clasã. De asemenea, prezenþa masivã a minorita-
rilor, în special a evreilor, a permis unor politicieni
socialiºti sã speculeze, cu succes, potenþialul electo-
ral al judeþului Cernãuþi.

Chiar dacã a gãsit adepþi, comunismul a fost un
curent marginal. Stipendiatã de peste Nistru, agitaþia

comunistã a prins doar printre puþini minoritari. În
realitate, socialiºtii erau adversari ai bolºevismului,
intrând chiar în conflict cu comuniºtii11 . Inexistent
iniþial în Bucovina, comunismul a gãsit adepþi veniþi
din Basarabia sau Ucraina sovieticã. Bucovina era
printre provinciile care trebuia, conform principiilor
Kominternului, sã se desprindã de la România.
Pericol reprezenta ºi pentru cã o serie de minoritari
evrei sau ucraineni, din rândul populaþiei sãrace, era
atrasã de curentul bolºevic12 . Comuniºtii au încercat
sã se infiltreze în organizaþii legale. O grupare
socialistã creatã de Nasturneak a fost infiltratã de
comuniºti13 . Blocul Muncitoresc-Þãrãnesc s-a
bucurat de un succes relativ, cu procente electorale
cuprinse între 3% la 1928 ºi 5,5% în 1932, în cele
douã judeþe din nordul provinciei14 . Sub steagul
B.M.Þ. din Bucovina a activat ºi organizaþia
revoluþionarã subversivã Vyzvolennya (Eliberarea)
care milita pentru «eliberarea acestor regiuni de sub
jugul naþional ºi unirea lor cu U.R.S.S.»15.

O puternicã grupare naþionalistã ucraineanã a
activat în Bucovina, sub numele Legiunea revolu-
þionarilor ucraineni cu scopul declarat de a lupta
pentru crearea unui stat ucrainean independent. Între
liderii ei s-au numãrat O. Zibacinski ºi I. Basarab. A
fost singura organizaþie care a protestat oficial faþã
de Holodomor-ul din Uniunea Sovieticã16 . A fost
scoasã în afara legii dar a reapãrut cu numele Orga-
nizaþia Naþionalistã Ucraineanã sub conducerea lui
Vasyli Dutceak17.

Dacã o serie de comunitãþi nu s-au constituit în
actori importanþi în viaþa politicã a Bucovinei,
ucrainenii au fost pe rând aliaþi ºi adversari ai dreptei
româneºti, fie ai cuziºtilor, fie ai legionarilor. Dar
locul cel mai important în ecuaþia luptei pentru
dominaþia politicã a provinciei l-au avut evreii. Prin
ponderea ºi însemnãtatea lor economicã, evreii au
reprezentat cel mai detestat rival, eternul strãin,
neasimilabil, care se suprapunea între elita politicã
ºi marea masã a populaþiei. Fãrã sã fie vinovaþi de
situaþia lor, au intrat repede în colimatorul naþiona-
liºtilor, care i-au gãsit vinovaþi de toate tarele
României interbelice. «Vinovaþi fãrã vinã», evreii
s-au lovit de curentele de dreapta, transformând
Bucovina dintr-un ducat model al Austriei imperiale
într-un spaþiu deschis confruntãrilor interetnice.
Fundamentul apropierii dintre naþionaliºtii români
ºi cei ucraineni au fost tocmai evreii.

Naþionaliºtii ucraineni au avut o relaþie oscilantã
ºi cu grupãrile de dreapta din România. Ei au fost
atraºi de ideile antisemite ale Ligii Apãrãrii Naþional
Creºtine. În judeþul Storojineþ, unde ucrainenii
constituiau un procent semnificativ, organizaþiile
L.A.N.C. nu s-au putut forma decât pe parcursul
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anului 1926-1927. Doar în oraºul reºedinþã de judeþ,
preotul I. Iliuþ a organizat o puternicã secþie cuzistã
cu care va înregistra primele succese chiar în alegerile
din 1926. Din analiza categoriilor sociale din care
fãceau parte membrii L.A.N.C. din judeþele
Bucovinei reiese cã un numãr important o formau
învãþãtorii ºi profesorii, urmau preoþii, avocaþii,
funcþionarii, ultimii fiind þãranii. Propaganda
antisemitã din anii 1923-1926 a atras de partea Ligii
lui A.C. Cuza intelectuali, studenþi, reprezentanþi ai
profesiunilor liberale, ofiþeri în rezervã sau preoþi
din Bucovina sau nordul Moldovei, care doreau
eliminarea evreilor din viaþa economicã sau socialã
a regiunii. Dintr-o dare de seamã asupra stãrii de
spirit a populaþiei din Bucovina reiese cã «miºcarea
antisemitã este cultivatã cu pasiune de preoþii ºi
învãþãtorii locali care sunt solidari cu þãranii, în
convingerea cã starea de mizerie se datoreºte evreilor
care au acaparat totul � ºi în adevãr, economiceºte
evreii sunt stãpâni pe situaþie»18 . Mulþi ucraineni
au colaborat atât cu liderii cuziºti din judeþul
Storojineþ cât ºi cu intelectualii antisemiþi din mediul
intelectual de la Cernãuþi. Liga a reuºit sã îºi creeze
organizaþii ºi în localitãþile de pe limita nordicã a
þãrii, în valea Ceremuºului, la Vãºcãuþi ºi Vijniþa.
Concluzia unui raportor al Inspectoratului Regional
de Poliþie Cernãuþi era cã «judeþul Storojineþ este
împãrþit între comuniºti, L.A.N.C. ºi Partidul
ucrainean»19.

Conducãtorii L.A.N.C. din Bucovina au avut
planuri de a înfiinþa secþii minoritare pentru germani
ºi ucraineni. O dovadã a colaborãrii româno-
ucrainene sub stindardul L.A.N.C. s-a înregistrat la
22 mai 1927, la Bãnila pe Siret (jud. Storojineþ), în
prezenþa unei asistenþe estimatã, probabil exagerat,
de 8000 de participanþi, între care, conform preºe-
dintelui regional, 3000 de ucraineni, 1000 de ger-
mani, ºi a 10 steaguri din judeþ, când s-a sfinþit
drapelul organizaþiei locale20 . Prezenþa Ligii în
judeþele Bucovinei a fost resimþitã ºi în comunitatea
ucraineanã. Liderul local, Nichifor Robu, ºi Dumitru
Scriculeac, originar din Hotin, împreunã cu alþi
propagandiºti cuziºti, a rãspândit manifestele
L.A.N.C. în nordul judeþului Rãdãuþi, zona predilectã
fiind localitatea Seletin, alimentând sentimentele
antisemite din regiune. Astfel, ei au proclamat zilele
de 25-26 iulie, respectiv 2 august 1930, «Zile de
rãfuialã cu evreii», mai mulþi þãrani ucraineni din
zona amintitã dedându-se la acte antisemite21 . ªi în
1931, liderii bucovineni ai L.A.N.C. au încercat sã
atragã de partea lor ºi pe etnicii minoritari. La mai
multe întruniri cuziste din Bucovina au participat ºi
germani sau ucraineni. Pentru aceºtia, însufleþiþi de
lozinci ca «der Cuza soll leben!» sau «Cuza a be

jeu!», s-a hotãrât traducerea programului L.A.N.C.
în limbile germanã ºi ucraineanã22 . Antisemitismul
grupãrii ucrainene era la fel de cunoscut, ei militând
pentru un stat propriu, fãrã evrei23 . În realitate, nu
toþi ucrainenii au fost antisemiþi iar cei mai mulþi au
fost antrenaþi în acte violente îndreptate împotriva
evreilor de sloganurile simpliste ale naþionaliºtilor
ºi de lipsa unei pregãtiri civice a populaþiei. Liderul
judeþean, Iliuþ, a dus o intensã propagandã în satele
de ucraineni. La Trestiana (jud. Storojineþ), aceºtia
au participat, purtând drapelul cuzist, la slujba
bisericii din sat24 . Manifeste electorale cuziste
traduse în limba ucraineanã au fost rãspândite ºi la
Zastavna25.

Cu ocazia sãrbãtorilor de Paºti, din 1933, echipe
cuziste, alãturi de militanþi naþionali-socialiºti
germani ºi naþionaliºti ucraineni, au devastat câteva
locuinþe din cartierele evreieºti din Cernãuþi.
Prefectul de Cernãuþi a fost destituit din cauza
atitudinii pasive adoptate. Presa a consemnat
evenimentul astfel: «Câþiva scandalagii îndrãzneþi
au semãnat panica în sânul unei populaþii liniºtite,
chinuite de dificultãþile existenþei, tulburând astfel
nu numai ordinea publicã, dar aducând ºi atingere
persoanelor ºi bunurilor cetãþenilor, sub pretextul
simpatizãrii cu naþional-socialiºtii hitleriºti; aceasta
într-o þarã care condamnã ºi detestã agitaþiile
violente; creaturi nevinovate, bãrbaþi ºi femei, au fost
maltrataþi grav pe strãzile unui oraº ca Cernãuþi,
devenit prada câtorva vandali, în pofida stãrii de
asediu. Locuinþe particulare, peste trei sute de
magazine au avut de suferit din cauza bandelor
înarmate care strigau din rãsputeri: Trãiascã
hitlerismul! Trãiascã Ucraina Mare! Moarte
jidanilor!»26 . Apropierea dintre ucraineni, germani
ºi grupãrile antisemite româneºti se explicã ºi prin
sprijinul pe care primii sperau sã îl primeascã de la
Germania nazistã în realizarea unui stat naþional dar
ºi al anticomunismului acestora. Autoritãþile aveau
informaþii despre participarea ucrainenilor la acþiun-
ile dreptei radicale româneºti atât în Basarabia, câr
ºi în Bucovina, în strânsã legãturã cu germanii.
«Majoritatea ucrainenilor din aceste provincii au fost
atraºi în miºcarea naþional-socialistã, dirijatã de cãtre
conaþionalii lor din Berlin», se spunea într-o notã
S.S.I.27.

Surprinzãtoare poate pãrea colaborarea dintre
naþionaliºtii lui Cuza ºi cei ucraineni, a cãror
deziderate erau diferite. În august 1934, N. Robu a
plecat într-un turneu electoral în nordul Bucovinei,
þinând adunãri la Cernãuþi ºi Zastavna. La 28 august,
N. Robu, în fruntea unui grup de 35 de militanþi
L.A.N.C., a demarat o acþiune propagandisticã
printre ucraineni. Deºi li s-a interzis arborarea
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drapelului L.A.N.C. cu zvasticã, discursurile sale au
avut o puternicã tentã antisemitã, cum a fost cazul
adunãrii de la Zastavna28 . În acelaºi an, s-a reluat
ideea de a organiza o secþie cuzistã a minoritarilor
ucraineni, cu care se dorea realizarea unui front
comun în lupta electoralã. Liderii L.A.N.C. au vorbit
cu acest prilej de autonomia culturalã a ucrainenilor,
încercând sã atragã atât þãranii ucraineni, cât ºi
partizanii hatmanului Skoropadski. Emisarul
ucrainean Bogdan Semet a fost delegat sã informeze
presa cuzistã despre doleanþele emigranþilor
ucraineni29 . La 21 aprilie 1935 a avut loc un miting
a naþionaliºtilor ucraineni, membri ai L.A.N.C.,
conduºi de Cravetski, în faþa Consulatului german
din Cernãuþi, cu ocazia împlinirii a 46 de ani de cãtre
cancelarul Adolf Hitler30 . În alegerile din 1937 mulþi
ucraineni au votat listele cuziste31.

Odatã ajunºi la guvernare sub noua titulaturã de
Partidul Naþional Creºtin, cuziºtii au adoptat o poziþie
oscilantã în raporturile cu ucrainenii. Unii doreau sã
beneficieze de colaborarea lor în alegerile pe care
urmau sã le organizeze. Mulþi þãrani din sânul
comunitãþii ucrainene, ºi-au manifestat simpatia
pentru naþional-creºtini sau au aderat la partidul de
guvernare32 . ªi senatorul ucrainean din Vãºcãuþi a
trecut la cuziºti, cu întreaga sa echipã33 . La 20
ianuarie, o adunare de 60 de persoane au manifestat
în favoarea P.N.C. la Sadagura. Cu acest prilej «a
fost arborat steagul legionar cu svastica în faþa
Primãriei ºi a fost prezentat programul P.N.C. în
limba românã ºi ucraineanã» ºi afiºe cu mesajul
«Bèáîðö³ õðèñò³ÿíè» încadrat între svastici34 . Nu
au lipsit incidentele, câþiva evrei fiind agresaþi35 .
Programul P.N.C. a fost susþinut într-o altã adunare,
din 3 februarie, însoþit de cântece naþionaliste în
limba românã ºi ucraineanã36 . ªi la Cozmeni s-a þinut
o adunare similarã, la 26 ianuarie, unde N. Grãmadã
ºi N. Robu ºi-au susþinut programul politic
«evidenþiindu-se programul creºtinesc»37 .
Profesorul Traian Luchian a susþinut o nouã adunare
la Cozmeni în data de 5 februarie. Mesajul �În
numele celor trei lumini: Hristos, Rege ºi Naþiune,
care cãlãuzesc P.N.C. sã pãstrãm ordine, disciplinã
ºi liniºte» a fost scandat în românã ºi ucraineanã38.
La 9 februarie, o nouã adunare a fost organizatã la
Cozmeni, la care profesorul Sava Arbore a þinut
discursuri bilincve. S-a produs ºi un mic incident
antisemit39 .

Dacã în cazurile arãtate mai sus am dovedit cã
au existat numeroase momente de colaborare dintre
diferitele etnii din Bucovina, mai ales împotriva
supremaþiei economice a evreilor, de multe ori s-au
consemnat ºi dispute. Divizarea comunitãþii
ucrainene în mai multe tabere venea din lipsa unui
program clar de urmat. Astfel, ei au luptat împreunã

cu naþionaliºtii români împotriva evreilor, dar s-au
aflat pe poziþii antagonice cu autoritãþile statului
român ºi au dus o constantã politicã împotriva
românizãrii satelor unde erau majoritari. Un astfel
de incident interetnic a avut loc în timpul unui scurt
turneu condus de Iliuþ în septembrie 1935 în zona
de munte a judeþului Storojineþ. Satele de aici având
comunitãþi ucrainene puternice au fost de multe ori
pe poziþii potrivnice. O altercaþie între români ºi
ucraineni s-a produs la Dobrãuþi40. În ianuarie 1938,
agenþi ai P.N.Þ. au rãspândit printre ucraineni zvonul
cã naþional-creºtinii «dupã ce vor termina cu evreii
ar începe lupta contra ucrainenilor»41 . Cuziºtii s-au
implicat în diverse altercaþii inclusiv cu minoritarii
ucraineni. La 31 ianuarie, un scandal s-a petrecut în
localul lui Ioan Dumitrov din Cernãuþi42 . Dar în
general, cele douã comunitãþi, românã ºi ucraineanã,
au colaborat sub stindardul L.A.N.C.

În schimb, colaborarea cu Miºcarea Legionarã a
fost mai puþin consistentã. Ideile legionare erau
departe de aspiraþiile ucrainenilor doar
antisemitismul ºi anticomunismul fiind liantul dintre
naþionaliºtii români ºi cei ºi ucraineni. Legionarii i-
au acuzat pe ucraineni cã erau simpatizanþi ai Ligii
Apãrãrii Naþional Creºtine, dar cã «niciodatã nu au
încetat ostilitatea faþã de Miºcarea Legionarã a lui
Corneliu Zelea Codreanu». Iniþial, asasinarea
studentului legionar Gheorghe Grigor, a fost pusã
pe seama unor ucraineni, rãmaºi neidentificaþi43 . Cu
toate acestea, au existat episoade ale colaborãrii.
Asasinarea lui Grigor a fost fãcutã de o grupare
comunistã ºi a devenit un moment al colaborãrii.
Grãdina publicã din Cernãuþi unde a fost asasinat
Grigor în a devenit loc de pelerinaj pentru membrii
Miºcãrii Legionare. Afiºele postate pe copacii din
parcul central îl înfãþiºau pe Grigor ca un luptãtor
împotriva comunismului iar evreilor li s-a interzis
intrarea în parc. La funeralii au participat, dupã surse
legionare, în jur de 12.000 persoane, iar între Grigor
ºi Horst Wessel s-a fãcut o paralelã. Sub moto-ul
«Creºtinismul contra evreilor» funeraliile au repre-
zentat un moment de coeziunea a dreptei radicale,
printre participanþi fiind cuziºti, dar ºi germani ºi
ucraineni44 . Acest gest dovedeºte cã Legiunea spera
ºi la voturile ucrainenilor din Bucovina. Chirilã
Ciuntu a avut misiunea de a conduce propaganda
electoralã în satele din nordul provinciei, unde exista
o importantã comunitate ucraineanã, pe voturile
cãreia Legiunea conta. El l-a avut de ajutor pe Ion
Zvolinschi, care ºtia limba ucraineanã45 . În nordul
Bucovinei au fost tipãrite afiºe legionare în text
trilincv: în limba românã, ucraineanã ºi germanã46

ceea ce dovedeºte cã Legiunea spera sã atragã voturi
ºi din rândul minoritãþilor, cu atât mai mult cu cât
cuziºtii nu au avut o linie constantã în aceastã
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problemã. În localitãþile cu populaþie majoritar
ucraineanã, un legionar ucrainean a dus mesajul
electoral al Miºcãrii Legionare47.

Un alt mediu unde ucrainenii s-au întâlnit cu
românii a fost Universitatea de la Cernãuþi. Numãrul
ºi apartenenþa etnicã a studenþilor Universitãþii sunt
relevante pentru atmosfera generalã din înaltul for
ºtiinþific bucovinean. În primul an universitar au fost
înscriºi 1671 de studenþi (80 la Facultatea de
Teologie, 653 la Drept, 938 la Filosofie). Dintr-o
statisticã, din 20 februarie 1920, reiese cã la
Universitatea din Cernãuþi studiau 1594 de cetãþeni
români, din care 1330 din Bucovina, 228 din
Basarabia, 35 din Vechiul Regat ºi unul din
Transilvania. Cei mai mulþi, 974 studiau la Facultatea
de Filosofie ºi ªtiinþe, urmau cei 572 de la Facultatea
de Drept ºi 90 la Teologie48 . În ceea ce priveºte
apartenenþa etnicã, în 1919/1920 50,3% erau evrei,
21% români, 14,6% ucraineni, 8% germani, 5,3%
poloni ºi 0,8% alte naþionalitãþi. Odatã cu trecerea
anilor, în contextul în care se majorase numãrul de
locuri la facultãþile Universitãþii, numãrul ºi ponderea
studenþilor români a crescut49 . Existã unele diferenþe
în ceea ce priveºte statisticile cu numãrul real al
studenþilor diferitelor Facultãþi ale Universitãþii din
Cernãuþi, dar în general procentele se pãstreazã
conform datelor statistice despre cifrele de
ºcolarizare50 . În anul universitar 1938/1939 situaþia
era modificatã radical. Astfel, românii au ajuns la
80% din total, la mare distanþã rãmânând evreii cu
8,9%, germanii cu 4,3%, ucrainenii cu 3,7%,
polonezii 1,5% ºi restul 1,8%51.

Cum în Universitatea din Cernãuþi foarte mulþi
studenþi vorbeau pe holuri în limba maternã, fie
germana sau idiº, fie ucraineana, studenþilor români
li se propunea apãrarea limbii române, limba oficialã
a statului. Chestiunea putea degenera ºi se afla în
atenþia autoritãþilor52 . Dar între altercaþiile
studenþeºti cele mai violente erau cele îndreptate
împotriva evreilor. De exemplu, în martie 1933 au
avut loc altercaþii între studenþi evrei ºi români la
Cernãuþi. Acestea au fost urmate de alte incidente
provocate, în aprilie, de studenþii naþionaliºti
ucraineni care i-au atacat pe colegii lor evrei. Stu-
denþii creºtini de la Universitatea din Cernãuþi au
înaintat o scrisoare regelui Carol al II-lea, cerând
eliberarea studenþilor arestaþi pe motiv cã nu ar fi
fost implicaþi în violenþele din martie53 . Frecvenþa
cu care se produceau violenþele în mediul universitar
cernãuþean, cu victime de ambele pãrþi, dovedeºte
cã atmosfera continua sã fie una extrem de
tensionatã. Societãþile studenþeºti ale germanilor,
polonezilor ºi ucrainenilor s-au solidarizat cu ro-
mânii54 . Senatul a luat de mai multe ori decizia de a
întrerupe cursurile dar studenþii creºtini organizau

mitinguri de protest faþã de aceste hotãrâri ºi se
solidarizat cu studenþii arestaþi, implicaþi în altercaþii
antisemite55 . La 1 iunie, studenþii creºtini i-au
împiedicat pe colegii lor evrei sã participe la exa-
menele programate în acea zi56 . De remarcat este ºi
cã unele Facultãþi, cum era cea de Teologie, a dat un
numãr semnificativ de studenþi antisemiþi, deºi aici
nu studiau evrei.

Dar solidaritatea studenþeascã nu a fost deplinã.
Mai ales într-un centru universitar cosmopolit, ca
cel de la Cernãuþi, studenþii români s-au dovedit
extrem de activi, uneori în colaborare cu colegii lor
creºtini, alteori chiar în defavoarea acestora, dacã îi
avem în vedere pe ucraineni. Universitatea din
Cernãuþi avea propriile probleme în a se integra
sistemului educaþional românesc. Cu toate acestea,
mai ales în primul deceniul interbelic, studenþimea
nu s-a înregimentat din punct de vedere politic.
Studenþii români au contestat dreptul ucrainenilor
de a-ºi folosi limba în ºcoalã ºi administraþie de câte
ori au avut ocazia. Congresul studenþesc de la
Suceava, din 10-12 iulie 1935, este o mãrturie a
acestui fapt. În dezbaterile din 10 iulie, s-a remarcat
Nicolae Popescu care a dezvoltat o temã despre
problemele bisericii ºi sectele religioase. Alãturi de
el, studenþii ªtefan Pavelescu, Leon Þopa ºi George
Macrin au deschis o altã temã sensibilã în Bucovina:
cea a relaþiilor interetnice cu minoritatea ucraineanã.
În afarã de mai vechiul «numerus clausus», studenþii
au pretins ºi teste de limba românã pentru minoritarii
din universitãþi, pentru încurajarea elementului auto-
hton în cultura românã ºi asigurarea preponderenþei
românilor în administraþie ºi serviciile publice. S-a
cerut scoaterea limbii ucrainene din bisericã,
desfacerea contractelor de muncã ale învãþãtorilor
care nu vorbesc româna ci ucraineana, desfiinþarea
societãþilor studenþeºti ucrainene57 . Cu toate acestea,
revendicãrile exclusiviste ale studenþilor naþionaliºti
români nu s-au materializat.

Schimbãrile politice din 1938 au întrerupt
colaborarea. Instaurarea regimului autoritar al regelui
Carol al II-lea ºi prigoana împotriva legionarilor au
impus ucrainenilor o nouã abordare. Ei au acceptat
sã adere la singurul partid politic oficial, Frontul
Renaºterii Naþionale, într-o organizaþie minoritarã
proprie. Deºi principalele partide politice ale
ucrainenilor � Partidul Naþional Ucrainean ºi Partidul
Þãrãnist Ucrainean � au fost dizolvate, ele au avut
totuºi  posibilitatea sã-ºi continue activitatea în
ilegalitate prin organe de conducere ºi nuclee sub
aprobarea tacitã a puterii. S-au pãstrat societãþile
culturale, precum ºi presa ce apãrea în limba ucrai-
neanã, cei drept ea trebuia sã activeze în condiþii
specifice conform legislaþiei regimului. Legionarii



83

bucovineni aflaþi în Bucureºti au explicat liderilor
aflaþi în libertate cã în Bucovina mãsurile autoritãþilor
au paralizat orice acþiune. Ceea ce a descurajat ºi
mai mult a fost cã în Bucovina partenerii germani ºi
ucraineni au refuzat sã mai colaboreze cu legio-
narii58 . În Bucovina s-a rãspândit zvonul cã
Germania intenþioneazã sã creeze un stat marionetã
ucrainean, care ar ºtirbi integritatea teritorialã a
României chiar pe teritoriul Bucovinei. În aceste
condiþii foarte mulþi legionari ucraineni «se
manifestã fãþiº pentru statul proiectat de Germania».
Poate surprinde numãrul mare de ucraineni care au
cooperat cu Miºcarea Legionarã ºi care au fost atraºi
de discursul antisemit dar în 1939 s-au dovedit
«strãini de simþãmintele româneºti»59. Anul 1940 a
pus capãt acestei evoluþii. Ocuparea Basarabiei ºi a
Bucovinei de cãtre Uniunea Sovieticã a rupt pro-
vincia în douã pãrþi, cea mai mare parte a ucrainenilor
ajungând sub stãpânirea sovieticã.

Colaborarea dintre naþionaliºtii români ºi cei
ucraineni poate pãrea imposibilã din cauza dezide-
ratelor diferite ºi chiar adverse ale celor douã grupãri.
Românii i-au acceptat pe germani, cu care împãrtã-
ºeau concepþii antisemite similare, i-au ignorat pe
maghiari, deoarece Ungaria era un stat revizionist,
ºi au colaborat cu polonezii. În ceea ce îi privea pe
ucraineni, situaþia a fost ºi mai complexã; cu
ucrainenii antisemiþi s-a colaborat, în vreme ce pe
cei care militau pentru o Ucrainã independentã, care
sã cuprindã ºi pãrþi  din Bucovina, i-au respins.
Organizaþiile politice legale ale ucrainenilor au
preferat sã coopereze cu statul român ºi cu partidele
cu vocaþie guvernamentalã din România. Liderii
ucrainenilor au participat pe listele partidelor ro-
mâneºti sau au încheiat pacte electorale cu acestea.
Colaborarea s-a pãstrat în cadrul legal în ciuda
dificultãþilor care decurgeau din aceasta. Dar mulþi
ucraineni din rândurile naþionaliºtilor au gãsit forme
de cooperare cu extrema dreaptã româneascã. Liga
Apãrãrii Naþional Creºtine a fost forþa cea mai
atractivã pentru ucraineni. Faptul cã principalul
obiectiv al L.A.N.C. era îndepãrtarea evreilor din
structurile statului român, colaborarea s-a datorat
sentimentelor antisemite ale celor douã comunitãþi,
sprijinite ºi de germani. Un alt motiv al colaborãrii
a fost ºi sentimentul de patriotism local ºi de
respingere a politicilor de centralizare impuse de la
Bucureºti. Anticomunismul ºi antisemitismul au
fãcut posibilã o apropiere ºi între Miºcarea Legionarã
ºi comunitatea ucraineanã, mai cu seamã în nordul
Bucovinei. Ca ºi partidele politice democratice ºi
cele radicale au încercat sã foloseascã electoral capi-
talul ucrainean. Dar dispariþia regimului democratic
din România, conflictul dintre regele Carol al II-lea

ºi extrema dreaptã româneascã ºi ai ales complicaþiile
politice internaþionale din anii 1939-1940 au pus
capãt acestei evoluþii. A fost preferat naþionalismul
etnic, îngust ºi închis, care impunea celorlalþi valorile
naþionale ale României, chiar dacã bucovinenii s-au
nãscut într-o culturã multietnicã, multilingvisticã ºi
pluriconfesionalã. De aici numãrul mare de episoade
ale confruntãrilor interetnice violente.
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«VINDEC~ND BOLNAVII»:
MEDICI {I PACIEN|I }N BUCOVINA

SECOLULUI AL XIX-LEA
Extinderea monarhiei austriece cãtre Rãsãritul

Europei ºi reformele promovate de Habsburgii au avut
un impact covârºitor asupra economiei, vieþii sociale ºi
nivelului cultural din teritoriile anexate, cu precãdere din
cele aflate la graniþa Imperiului Otoman. Un întreg
cortegiu de mãsuri trebuia aplicat acolo, printre ele
numãrându-se cele menite sã previnã ºi sã limiteze
efectele epidemiilor ºi ale calamitãþilor naturale care
însoþeau, de obicei, rãzboaiele.

În Bucovina sfârºitului de secol al XVIII-lea existau
o structurã birocraticã incipientã ºi puþini funcþionari
publici instruiþi sã aplice reformele imperiale. Medicii �
Physici sau Landschaftschirurgen � au devenit reprezen-
tanþii autoritãþilor habsburgice, colaborând cu autori-
tãþile centrale ºi cu liderii comunitãþilor în vederea
impunerii legislaþiei sanitare.

În pofida mãsurilor luate în 1815, prin care se
încuraja ºi înlesnea stabilirea medicilor în provinciile
rãsãritene ale imperiului, statisticile anului 1836 arãtau
cã, la o suprafaþã de 3.180 mile pãtrate ºi o populaþie de
297.585 locuitori, Bucovina dispunea de un medic
cercual, doi medici districtuali, patru medici practicieni
ºi doisprezece chirurgi, numãrul lor total ajungând la 21
în anul 1844. Numai în anul 1900 numarul de medici a
ajuns la 134. Lupta cu bolile a devenit mai uºoarã ºi calea
ajutorului terapiei profesionale se observa mult mai exact.

Cuvinte-cheie: Bucovina, boalã, sãnãtate, medic,
pacient, lecuire, cãile de protecþie juridicã.
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«ЗЦІЛЮЮЧИ ХВОРИХ»:
ЛІКАРІ ТА ПАЦІЄНТИ НА БУКОВИНІ

У XIX СТОЛІТТІ
Ðîçøèðåííÿ Àâñòð³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ â Ñõ³äí³é ªâ-

ðîï³ òà ðåôîðìè, ÿêèì ñïðèÿëè Ãàáñáóðãè ìàëè ïå-
ðåâàæíèé âïëèâ íà åêîíîì³êó, ñóñï³ëüñòâî ³ êóëü-
òóðíå æèòòÿ ïðèºäíàíèõ òåðèòîð³é, îñîáëèâî íà
êîðäîíàõ Îñìàíñüêî¿ ³ìïåð³¿. Òàì íåîáõ³äíî áóëî
ïðîâåñòè íèçêó çàõîä³â, ñåðåä ÿêèõ áóëè ò³, ÿê³ ïðè-
çíà÷åí³ äëÿ çàïîá³ãàííÿ òà ïîì�ÿêøåííÿ íàñë³äê³â
ñòèõ³éíèõ ëèõ ³ åï³äåì³é, ÿêèìè çàçâè÷àé ñóïðîâî-
äæóâàëèñÿ â³éíè.

Íà Áóêîâèí³ íàïðèê³íö³ â³ñ³ìíàäöÿòîãî ñòî-
ë³òòÿ, íîâà áþðîêðàòè÷íà ñòðóêòóðà ³ äåÿê³ ³íø³
äåðæàâí³ ïîñàäîâ³ îñîáè áóëè íàâ÷åí³ äëÿ çä³éñ-
íåííÿ ³ìïåðñüêèõ ðåôîðì. Ë³êàð³ Physici àáî Land-
schaftschirurgen áóëè ïðåäñòàâíèêàìè Ãàáñáóðã³â,
ñï³âïðàöþþ÷è ç öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âëàäè ³ ë³-
äåðàìè ãðîìàä íàìàãàëèñÿ íàâ�ÿçàòè çàêîíîäàâ-
ñòâî â ãàëóç³ îõîðîíè çäîðîâ�ÿ.


