EXPOZIŢIE DE CARTE:
Profesori şi absolvenţi ai Colegiului Naţional Ştefan
de carte. 1860-2010

cel Mare

din Suceava, autori

Bibliotecar Corina DOMINTE
Biblioteca Norman Manea 1 de la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” din Suceava a
organizat, în perioada 11-16 octombrie 2010, la sediul colegiului, expoziţia temporară cu titlul
«Profesori şi absolvenţi ai Colegiului Naţional Ştefan cel Mare Suceava, autori de carte. 1860–
2010», adevărat eveniment muzeal.
Manifestarea muzeală, ce a marcat aniversarea a 150 de ani de la fondarea GriechischOrientalische Kaiserliche, Königliche Obergymnasium in Suczawa, actualul Colegiu Naţional
“Ştefan cel Mare” din Suceava – primul gimnaziu superior din partea sudică a Bucovinei, înfiinţat
la un an de la Unirea Principatelor Române, ca un protest şi ca un argument al vechimii şi
permanenţei româneşti în Bucovina sfâşiată de pofte străine, şi cu un an înainte de recunoaşterea
definitivă a autonomiei naţionale a provinciei – a reprezentat un moment al evocării personalităţilor
de marcă ale culturii româneşti care au activat sau care s-au ridicat de pe băncile acestei adevărate
alma mater şi care, de-a lungul timpului, au introdus în circuitul ştiinţific valori bibliofile.
Cu această ocazie au fost readuse în centrul atenţiei nume de profesori şi absolvenţi ai
liceului sucevean, împreună cu contribuţiile lor mai importante, condeie care au făcut cultură şi
ziaristică de profesie: Constantin Andrievici-Morariu, Ştefan Nosievici, Victor Morariu, Leca
Morariu, Samuil Isopescu, Dimitrie Isopescu, Ciprian Porumbescu, Simion Florea Marian,
Vasile Bumbac, Ion Nistor, George Tofan,
Nicolae Tcaciuc–Albu, Vasile Grecu,
George Voevidca, Ilie E. Torouţiu, Mihai
Teliman, Ion Nemeş, Norman Manea,
Eusebiu Camilar, Vasile Andru, Dumitru
Brădăţan, Ion Cozmei, Mircea Radu
Iacoban, Adrian Dinu Rachieru, Ica
Manas-Zloczower şi alte personalităţi de
marcă.
Cele 12 vitrine au prezentat operele
grupate pe cicluri tematice uşor decelabile:
personalităţi; manuale şcolare; periodice;
studii literare; studii ştiinţifice, studii istorice Vedere generală din expoziţie
şi de artă; monografii.
VITRINELE 1 şi 2: Personalităţi (1860-2010)

Primele vitrine din expoziţie asupra
cărora vizitatorul îşi opreşte privirea sunt
vitrinele centrale. Cu ele a început marea
sărbătoare.
Aici au putut fi vizualizate operele lui
SIMION FLOREA MARIAN (1847-1907) –
etnograf şi folclorist, primul membru al
Academiei Române fost elev al liceului, profesor
de religie la gimnaziul superior din Suceava în
perioada 1887-1907: Chromatica poporului
românu, Bucureşti, 1882; Ornitologia poporană
română, Cernăuţi, 1883 – lucrare încununată în

Simion Florea Marian / Nascerea la români,
Bucureşti, 1892 ( inv.4569)
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anul 1884 cu premiul Academiei Române „Năsturel Herescu”; Nascerea la români: studiu
etnograficu, Bucureşti, 1892 - autograf cu dedicaţie: „Mult Stimatului meu şef D-nul Ştefan de
Repta director la gimnasiul din Suceava ca suvenire 1897. S. Fl. Marian” [semnătură]; Tradiţii
poporane române din Bucovina, Bucureşti, 1895; Sărbătorile la români: studiu etnografic, vol. I
Cârnilegile, Bucureşti, 1898 - autograf cu dedicaţie: „Şefului meu, Domnului Ştefan de Repta,
director gimnasial, în semn de profundă stimă, Suceava 9.II.1898. S. Fl. Marian” [semnătură].
Prezenţa în expoziţie a compozitorului CIPRIAN PORUMBESCU (1853-1883) – fost
elev al Gimnaziului din Suceava, Promoţia 1873, o datorăm domnului CORNEL SOROCEANU,
Promoţia 1895, profesor de germană şi română la liceul din Suceava în perioada 1902-1938, care a
îndeplinit şi funcţia de bibliotecar la Biblioteca Centrală din Suceava şi al cărui mare merit este
tipărirea primelor 11 fascicole, cuprinzând 35 de piese muzicale din compoziţiile inedite ale lui
Ciprian Porumbescu. A fost expusă Fascicula a V-a: Din compoziţiunile lui Ciprian Porumbescu:
La malurile Prutului, vals pentru cor bărbătesc cu acomp[aniament] de pian, Suceava, 1911.
ION NISTOR (1876-1962), profesor de istorie-geografie la Liceul din Suceava în
perioada 1904-1907 şi dirigintele Promoţiei 1906, promoţie de elită care a introdus clasele paralele
româneşti la ciclul superior al gimnaziului, a fost prezent în expoziţie cu expoziţie cu lucrările: Un
capitol din vieaţa culturală a românilor din Bucovina (1774-1857): discurs rostit la 21 Maiu (3
Iunie) 1916 în Şedinţă Solemnă de I. Nistor cu răspuns de N. Iorga, Bucureşti, 1916 şi Istoria
Bucovinei, Bucureşti, Humanitas, 1991, lucrare
tipărită postum.
Din opera eruditului cărturar bucovinean
ILIE E. TOROUŢIU (1888-1953), Promoţia 1911, au
fost expuse lucrările: Heirich Heine şi heinismul în
literatura românească, Bucureşti, 1930; Studii şi
documente literare vol. I „Junimea”, publicată în
colaborare cu Gh. Cardaş, Bucureşti, 1932; Heinrich
Heine: aprecieri şi controverse în jurul cărţii
„Heinrich Heine şi heinismul în literatura
românească”, Bucureşti, 1931; Pagini de istorie şi
critică literară, Bucureşti, 1936 – autograf cu
Dr. Ilie E. Torouţiu, Promoţia 1911,
dedicaţie: «Bibliotecii profesorilor Liceului „Ştefan cel
Pagini de istorie şi critică literară,
Mare” Suceava. Omagiu I. E. Torouţiu. 11 dec. 1936».
Bucureşti, 1936 (inv.4255);

NORMAN MANEA (n. 19 iulie 1936, Suceava),
Promoţia 1954 / Întoarcerea huliganului, Iaşi, 2006
(inv.57550)

ION NEMEŞ (1924-2008), Promoţia 1942,
biolog, entomolog de renume mondial, profesor de
fizică şi chimie la Colegiul Naţional „Ştefan cel
Mare” din Suceava între 1960-1984: Insectarul meu,
Bucureşti, 1966 şi Catalogul colecţiei de lepidoptere
„Alexei Alexinschi” de la Muzeul Judeţean
Suceava Partea a II-a. Superfamilia Geometroidea,
Suceava, 1971.
NORMAN MANEA (19 iulie 1936,
Suceava), Promoţia 1954 – scriitor, primul absolvent
al colegiului nominalizat pentru premiul NOBEL
pentru literatură: Întoarcerea huliganului, Iaşi,
Polirom, 2006 şi Sertarele exilului: dialog cu Leon
Volovici, Iaşi, Polirom, 2008.

VITRINA 3: Manuale şcolare (1860-2010)
Începând cu anul şcolar 1881/1882, la gimnaziul din Suceava s-au înfiinţat primele clase paralele
româneşti cu predare integrală în limba română. 2 Înfiinţate numai pentru cursul inferior, această
izbândă a comunităţii majoritare româneşti bucovinene a fost umbrită de lipsa continuităţii la ciclul
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superior de învăţământ şi de lipsa manualelor didactice concepute după programa austriacă,
divizionarele româneşti fiind din start condamnate la dispariţie. 3 Pentru salvarea lor, profesorii
gimnaziului au început o amplă activitate de elaborare, tipărire şi introducere în învăţământul
bucovinean de cărţi didactice în limba română pentru disciplinele limba română, limba latină,
religie, matematică, geografie, istorie naturală. În perioada 1884-1913 au fost publicate aproape
toate cărţile didactice în limba română, profesorii liceului contribuind astfel la salvarea claselor
paralele româneşti de la Gimnaziul din Suceava. 4
Au fost prezenţi cu lucrări în expoziţie profesorii:
CONSTANTIN
MORARIUANDRIEVICI (1838-1875), primul profesor
român al liceului şi primul autor de manuale
şcolare în limba română cu caractere chirilice
româneşti; a predat româna şi religia ortodoxă la
liceul din Suceava în perioada 1860-1869; a pus
bazele bibliotecii cu cărţi în limba română la
gimnaziul sucevean 5: Manuariu pe’ntru
învăţătura istoriei testamentului celui vechi,
compus
spre
folosul
învăţăceilor
dreptcredincioşi ai clasei a doua gimnaziale,
Viena, 1866.
ŞTEFAN ŞTEFUREAC, profesor de
Constantin Morariu-Andrievici (1838-1875),
filologie clasică şi limba română între 1874Manual de Religie ortodoxă pentru clasa a II-a, Viena 1866
1893: Carte de cetire pentru clasa a treia
gimnasială. Volumul III, Suceava, 1890. Profesorul Ştefan Ştefureac a alcătuit, pentru clasele I-IV,
manuale pentru predarea limbii române. Cărţile lui de cetire au înlocuit învechitele «lepturare» ale
lui Aron Pumnul, fiind introduse ulterior în toate şcolile secundare din Bucovina.
EUSEBIE POPOVICI 6, profesor de latină, elină şi română între 1890-1928, doctor în litere
şi filosofie, membru de onoare al Academiei Române din 4 aprilie 1908, primar al Sucevei şi
deputat în Parlamentul României Mari după 1926; a realizat prima monografie a liceului din
Suceava; a făcut parte din generaţia de profesori care, pentru a asigura existenţa claselor paralele
româneşti la gimnaziul sucevean, „fără avantaje materiale, ba chiar cu grele jertfe” 7 a tradus şi
prelucrat manualele pentru învăţarea limbii române: Lehr- und Lesebuch zur Erlernung der
rumänischen Sprache für die Obergruppe an Volksschulen, publicată în colaborare R.
Durkiewicz, Wien, 1900 – autograf cu dedicaţie: „Domnului director Ştefan de Repta. Autorul” şi
Gramatica română, Suceava, 1908.
NATALIA OTT şi RODICA BELŢA (profesori de limba franceză între 1968-2006,
respectiv 1968-2010), Traductions, Suceava, 2000; GHEORGHE MARCHITAN (profesor de
matematică între anii 1977-2006) şi DAN POPESCU (profesor de matematică din 1990 şi director
al colegiului din 2001 până în prezent): Matematică: manual: clasa a IX-a / Doru Andrica, Doru
Isac, Eugen Jecan, Gheorghe Marchitan, Dan Popescu, Zalău, 2001; Probleme de chimie analitică:
manual universitar/ coordonator IOAN SÂRGHIE (Promoţia 1957, doctor în chimie, profesor
universitar), Iaşi, 2004; GABRIEL HACMAN (profesor de ştiinţe sociale din 1998 până în prezent
şi director adjunct al colegiului din 2010): Filosofie: Tip A: Manual pentru clasa a XII-a, Piteşti,
2007; GIORGIE DANIEL VLAD (Promoţia 1974; inspector şcolar, profesor de informatică din
2001 până în prezent): Ghid metodic: bacalaureat 2007: informatică: modele de rezolvare, lucrare
coordonată de Ovidiu Domşa, Giorgie Daniel Vlad, Daniela Marcu, Genovica Vulpoiu, Marilena
Oprea, Zalău, 2007.
VITRINA 4: Periodice (1860-1947)
Preţioase arhive ale regenerării neamului, valori inestimabile ale patrimoniului naţional,
ziarele şi revistele au reprezentat un factor esenţial în păstrarea unităţii limbii române. Opera
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ştiinţifică a profesorilor şi absolvenţilor liceului din Suceava este răspândită în presa vremii, puţini
fiind cei care au reuşit să-şi adune apariţiile editoriale în volum.
Dintre publicaţiile seriale tezaurizate de biblioteca colegiului, valoroasă moştenire spirituală
lăsată de strămoşi pe care suntem datori să o conservăm şi să o valorificăm, au fost expuse: prima
publicaţie bucovineană cu caracter predominant literar - FOAEA SOŢIETĂŢII 8 pentru literatura
şi cultura română în Bucovina: revistă lunară de literatură, cultură şi folclor (1865-1869), Anul
I/1865, Cernăuţi, 1865; primul anuar al colegiului editat de primul director prof. dr. Iosef Marek,
unde apare şi prima menţiune scrisă referitoare la biblioteca
colegiului – PROGRAMM des k.k. gr.o. unirten OberGymnasiums in Suczawa für das Schuljahr 1863, Anul I, nr.1,
Czernowitz, 1863; CANDELA: revistă lunară bisericească şi
literară, redactori Vasiliu Mitrofanovici, Isidor Vorobchievici,
Anul I/1882, Cernăuţi, Tipografia W. Kerekjarto, 1882;
JUNIMEA LITERARĂ: revistă literară şi ştiinţifică/ Director,
editor şi redactor responsabil ION I. NISTOR (profesor de istorie
şi geografie la liceul din Suceava între 1904-1907), Anul I/1904,
Cernăuţi, 1904; CODRUL COSMINULUI (1924-1939): buletinul
Institutului de Istorie şi Limbă, director ION I. NISTOR, secretar
VASILE GRECU (Promoţia 1905), Anul I/1924, Cernăuţi,
Institutul de Arte Grafice şi Editură „Glasul Bucovinei”, 1925,
Primul Anuar al liceului/
autograf cu dedicaţie: «Pentru biblioteca liceului „Ştefan cel Mare”
1862-1863, Cernăuţi, 1863
de la Suceava. Leca Morariu»; prima revistă de folclor din
cu tiparul lui Rudolf Eckhardt,
Bucovina: FĂT-FRUMOS (1926-1944): revistă de literatură şi
publicat de primul director J. Marek
folclor, director LECA MORARIU (Promoţia 1906), Anul I/1926,
Suceava, 1926; MIHAI EMINESCU: lămuriri pentru viaţa şi opera lui Eminescu (1930-1944),
director LECA MORARIU (Promoţia 1906), Anul X, nr.17/1939, Cernăuţi, Editura Glasul
Bucovinei, 1939; CONVORBIRI LITERARE: revistă de literatură (1867-1944), directori S.
Mehedinţi, Al. Tzigara-Samurcaş, Al. Odobescu, ILIE E. TOROUŢIU (Promoţia 1911), Anul
LXXIV, nr.5-6/1941, Bucureşti, 1941.
VITRINA 5: Studii literare (1860-1947)
Absolvenţii gimnaziului sucevean, formaţi în medii academice de prestigiu precum cele
din Cernăuţi, Viena sau Praga, deprinşi să exploreze arhive şi biblioteci străine, au revenit ca
profesori la liceul în care s-au format ca intelectuali pentru a îndruma tinerele generaţii de elevi şi
pentru a apăra interesele naţionale ale românilor. Ei au publicat lucrări ştiinţifice, în special istorice,
lingvistice sau politice, dar şi muzicale şi cultural-artistice, au înfiinţat societăţi culturale şi
muzicale, contribuind astfel la instruirea politică şi culturală a poporului, la cultivarea conştiinţei
naţionale, la întărirea şi dezvoltarea autonomiei Bucovinei
în toate ramurile vieţii publice. 9
Din Istoria limbei şi literaturei române: Istoria
limbei române/ ION I. BUMBAC (Elev al liceului;
profesor de română şi latină la liceul din Suceava între
1872-1875; scriitor; folclorist; lingvist; editor de reviste),
Cernăuţi, 1889 – pe verso-ul foii de titlu, însemnarea
manuscrisă: „Prea onoratului Domnu Ştefan de Repta,
profesoru c.r. la liceul c.r. din Cernăuţi. în semnu de stimă
şi amiciţie. autorul Bumbacu”; Foiletoane: cu portretul
autorului şi cu o prefaţă de George Tofan/ MIHAI
George VOEVIDCA (1893-1962),
TELIMAN (profesor de desen la liceul din Suceava între
Promoţia 1901, Sonete, Bucureşti, 1920
1888-1890) 10, Suceava, 1906; Printre stropi/ LIVIU
MARIAN (Promoţia 1901; profesor de română şi latină între 1906-1913), Suceava, 1912 11; Dela
noi: poveşti bucovinene/ LECA MORARIU (Promoţia 1906), cu un cuvânt de N. Iorga, ediţia a
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III-a, desemnuri de Gottlieb Schmidt, Cernăuţi, 1920; Sonete/ GEORGE VOEVIDCA (Promoţia
1901, profesor de română şi franceză între 1923-1930; primul poet modern bucovinean, poet de
orientare tradiţionalistă, a excelat în sonete şi epigrame), Bucureşti, 1920; Limba română vorbită
în Bucovina. O mică contribuţie la unificarea limbii româneşti/ SEVERIAN PROCOPOVICI
(Promoţia 1877, profesor de latină şi elină între 1884-1925; preşedintele Reuniunii muzicaldramatice „Ciprian Porumbescu” din Suceava în perioadele 1903-1907 şi 1920-1929), Suceava,
1922; Începuturile nuvelei germane/ VICTOR MORARIU (Promoţia 1900, profesor de română şi
germană între 1905-1931; germanist, filolog, istoric literar, cercetător al culturii bucovinene,
folclorist, animator cultural; în 1919 a propus ca liceul de băieţi din Suceava să se numească
„Ştefan cel Mare”), Cernăuţi, 1928.
VITRINA 6: Studii istorice (1860-1947)
Războiul Troadei/ LECA MORARIU (Promoţia
1906), după codicele Constantin Popovici din 1796,
cu 7 clişee, reproducere din Glasul Bucovinei An.
IV 1923, Cernăuţi, 1923; George Tofan: conferinţă
ţinută la „Ateneul român din Suceava” în ziua de 11
Martie
1923/
NICOLAI
TCACIUC-ALBU
(Profesor de română între 1916-1918), Suceava,
1923; Din istoricul Liceului „Ştefan cel Mare” din
Suceava: 1860-1935 - prima istorie a Liceului din
Suceava – „modest prinos de închinare şi de adâncă
veneraţiune” adus „acelor aleşi dintre înaintaşii
noştri cari din curată însufleţire şi cu ageră
prevedere au ştiut să ni pregătească şi să
Dr. Eusebie Popovici
întemeieze această şcoală” 12/ EUSEB POPOVICI
Profesor de latină, elină, română 1890-1928,
(Promoţia 1882, profesor de latină, elină şi română
Din istoricul Liceului “Ştefan cel Mare” din Suceava
(1860-1935), Suceava, 1935 (inv.9464)
între 1890-1928; autor de manuale şcolare; primar
al oraşului Suceava între 1917-1920; membru în
Parlamentul României Bucureşti între 1923-1927; director al Liceului de fete „Doamna Maria” din
Suceava 1928-1932), Suceava, 1935; Istoricul Reuniunii muzical-dramatice „Ciprian
Porumbescu” din Suceava: 1903-1938: cu o introducere despre mişcarea muzicală şi teatrală din
Suceava până la 1903/ VICTOR MORARIU (Promoţia 1900) şi ŞTEFAN PAVELESCU (Promoţia
1919), Suceava, 1939; Noui documente câmpulungene/ TEODOR BALAN (profesor de istorie şi
geografie între 1912-1918), Cernăuţi, 1929 – prima colecţie de documente în care autorul a
prezentat publicaţii inedite de texte şi opere istorice referitoare la ocolul Câmpulung din Bucovina;
Miscellanea/ dr. RUDOLF GASSAUER (Promoţia 1904; profesor de istorie, geografie şi franceză
între 1909-1940; doctor în istorie; numismat; custode al muzeului orăşenesc, „aşezământ de relicvii
străbune” pe care l-a organizat şi îmbogăţit împreună cu profesorul N. Turturean; membru
corespondent al Societăţii Numismatice Române; a donat statului român colecţia sa muzeistică),
Suceava, 1940 – autograf cu dedicaţie: „Donat de autor, dl Rudolf Gassauer – Suceava. 1.IV.'940”.
VITRINA 7: Studii ştiinţifice (1947-2010)
Fabricarea hârtiei/ NICOLAI TURTUREANU (Promoţia 1950; doctor în chimie, inginer chimist,
autor de invenţii şi studii privind folosirea cu randament sporit a celulozei cu fibră scurtă din lemn
de foioase şi plante anuale), Suceava, 1996; Olimpiade sucevene de matematică/ Dan Brânzei,
GHEORGHE MARCHITAN (profesor de matematică între 1977-2006), Mihai Piticari, DAN
POPESCU (director al colegiului din 2001 până în prezent), Zalău, 1997; Matematică: teste şi
modele Bac 2003/ coordonator VASILE MONACU (Profesor de matematică din 1990 până în
prezent, directorul colegiului în perioada 1998-2001, inspector general adjunct din 2005 până în
prezent), Suceava, 2003; Tehnici de topologie geometrică: o introducere în teoria formei/ IOAN
POP (Promoţia 1959; doctor în matematică, profesor universitar), Iaşi, 2003; Neurotrophic Factor/
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DAFIN MUREŞANU (Promoţia 1981; medic neurolog, profesor universitar, prozator), Bucureşti,
2003; Paleontologia triasicului transilvan din Rarău/ ILIE TURCULEŢ (Promoţia 1954; doctor
în geologie, profesor universitar, membru al Societăţii de Ştiinţe Geologie din România), Iaşi, 2003;
Toleranţa: dreptul la diferenţă/ dr. SORIN TUDOR MAXIM (Promoţia 1971; profesor
universitar), Bucureşti, 2004 – autograf cu dedicaţie: «Pt. Biblioteca Liceului «Ştefan cel Mare», cu
întreagă şi neştirbită afecţiune. Prof. univ. dr. Sorin Tudor Maxim»; Conservarea, investigarea şi
restaurarea bunurilor de patrimoniu pe suport din piele/ DOINA MARIA CREANGĂ
(ILINCAN) (Promoţia 1986; doctor în chimie, conferenţiar universitar, director adjunct Muzeul
Bucovinei), Suceava, 2006; Sume: concepte şi
metode:
exemple
şi
aplicaţii/
LIVIU
ANTONESCU (profesor de matematică între
1982-1984), Mihai Piticari, Suceava, 2007; Mixing
and compounding of polymers: theory and
practice/ ICA MANAS-ZLOCZOWER (Şefa
Promoţiei 1966, prima absolventă de 10 (zece) a
colegiului; doctor în chimie, profesor universitar,
vice-decan Case Western Reserve University,
Cleveland, Ohio), Munich, 2009; Asupra unor
puncte de concurenţă ale unui triunghi/ DAN
Dr. Ica MANAS-ZLOCZOWER , Şefa Promoţiei 1966,
POPESCU (director al colegiului din 2001 până în
prima absolventă de 10 (zece) a liceului,
prezent) în: Recreaţii matematice, Anul XII, nr.2,
Mixing and compounding of polymers:
iulie-decembrie 2010, Iaşi, 2010, p.107-109.
theory and practice, Munich, 2009
VITRINA 8: Periodice (1947-2010)
SINTEZE (1968-1978): din creaţiile elevilor Liceului „Ştefan cel Mare”
Suceava, nr.4, decembrie 1967, culegere apărută sub îngrijirea unui colectiv
de profesori de la Liceul „Ştefan cel Mare” din Suceava; ANUARUL Liceului
„Ştefan cel Mare” din Suceava pe anul şcolar 1990-1991, Suceava, 1991 – a
cărui publicare a fost reluată după 50 de ani de pauză; ANUARUL Colegiului
Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava pe anul şcolar 2009-2010, Suceava,
2010 – ediţie aniversară; LA ANIVERSARĂ: supliment al revistei Orfeu,
Suceava, 2000 – periodic cultural artistic al colegiului, închinat celei de a 150a aniversări a lui Mihai Eminescu – revistă distinsă cu Premiul al III-lea la
Concursul Naţional al Revistelor şcolare în anul 2000; JOC SECUND: revistă
a spaţiului interior (1992-2010)/ redactori prof. Octavian Nestor, Domnica
Oniga, Vasile Nechita – Nr.1-2/2009; Nr.3-4/2009; Nr.1-2/2010 – reviste
laureate la Concursul Naţional al Revistelor şcolare; NOTORIUOUS, Nr.78/2010/ coordonator prof. Mariana Savin-Giosan (profesor de engleză
din 2003 până în prezent); Journal of Polymer Engineering. Volume
30, No.1, 2010/ redactor-şef Ica Manas-Zloczower (Şefa Promoţiei
1966, prima absolventă de 10 (zece) a colegiului), London, 2010.

Mircea Ignat (Promoţia 1961),
Necropole tumulare din zona
Rădăuţi în cadrul lumii traco-getice
(sec. VII-V a.CH), Târgovişte, 2006

VITRINA 9: Studii istorice şi de artă (1947-2010)
Necropole tumulare din zona Rădăuţi în cadrul lumii traco-getice
(sec. VII-V a.Ch)/ MIRCEA IGNAT (Promoţia 1961; doctor în istorie,
profesor universitar), Târgovişte, 2006; Vatican: istorie, credinţă şi
artă: Basilica San Pietro şi Palatul Pontifical. Vol. I/ VASILE M.
DEMCIUC (Promoţia 1970; istoric şi teolog, profesor universitar,
director al Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu
Cultural Naţional Suceava între 2001-2003, decorat cu Ordinul Meritul
Cultural în grad de Cavaler în 2004), Suceava, 2007; Perspective
filosofice asupra istoriei/ VIRGIL CATARGIU (Promoţia 1956; doctor
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în filosofie, conferenţiar universitar), Iaşi, 2003; Reconsiderarea istoriei: geto-dacii/ GHEORGHE
IONIŢĂ (Promoţia 1946, doctor în istorie, profesor universitar), Bucureşti, 2008 – autograf cu
dedicaţie: «Liceului „Ştefan cel Mare” din Suceava la care am învăţat în anii 1938-1946. Gh.
Ioniţă»; Lumea teatrului japonez: arta spectacolului în vechea Japonie/ OCTAVIAN SIMU
(Promoţia 1952; medic, prozator, profesor universitar, membru al Uniunii Scriitorilor din România
din 1971, membru fondator şi preşedinte al Societăţii Române de Niponologie din 1990), Bucureşti,
2006 – autograf cu dedicaţie: «Donaţie pentru Biblioteca Liceului „Ştefan cel Mare” din partea
fostului elev. Octavian Simu»; Albumul de artă Ion Grigore/ Valentin Ciucă, ION GRIGORE
(Promoţia 1956; pictor), Iaşi, 2006.
VITRINA 10: Monografii. Biografii (1947-2010)
Martirul inimii/ PAUL LEU (Profesor de română între 1965-1970, 1981-1986 şi 1994-1996),
Suceava, 1995; Poeţi din Bucovina/ ADRIAN DINU RACHIERU (Promoţia 1967), Timişoara,
1996; Mitocu Dragomirnei, satul de lângă „Cordun”: carte
monografică/ Ion Cernat şi ELENA LAZAROVICI (Promoţia
1959, profesor), Botoşani, 2007 – autograf cu dedicaţie: „Donaţie
pentru biblioteca liceului. Prof. E. Lazarovici. Suceava, 19
ianuarie 2007. In memoriam. Profesorului Constantin MorariuAndrievici care a întemeiat biblioteca cu cărţi în limba română la
gimnaziul greco-ortodox din Suceava şi a elevilor din Mitoc care
au donat cărţi bibliotecii. Suceava, 4 iunie 2010. Prof. E.
Lazarovici”; Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” din Suceava:
istoria unei promoţii/ GHEORGHE GIURCĂ (Promoţia 1957;
profesor; preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Filologice între 19761986, redactor-şef al revistei „Preocupări didactice”, director al
Mitocul Dragomirnei, satul de
editurii „Ţara Fagilor” şi redactor-şef al revistei „Ţara Fagilor”
lângă „Cordun”/ Ion Cernat,
din 1990), Suceava, 2007; Familia Dugan din Cireş-Opaiţeni/
Elena Lazarovici (Promoţia 1959),
ILIE DUGAN-OPAIŢ (Promoţia 1907; profesor de filologie,
Botoşani, 2007 (inv.55292)
animator cultural), Rădăuţi, 2009 – lucrare apărută postum;
Secvenţe documentare cu Eusebiu Camilar şi Magda Isanos/ NICOLAE CÂRLAN (Profesor de
română între 1990-1991, istoric şi critic literar, muzeograf specializat în istoria culturii şi
aşezăminte memoriale), Suceava, 2010.
VITRINELE 11 şi 12: Studii literare (1947-2010)
După abdicarea forţată a Regelui Mihai la 30 decembrie 1947 au dispărut instituţiile culturale
burgheze. Comunismul românesc şi-a croit drum printre tendinţe care prelungeau interbelicul,
religia, morala şi cultura fiind aservite ideologic şi practic intereselor noului regim. Scriitorii români
care nu au pactizat cu ideologia comunistă au fost urmăriţi şi arestaţi, iar cei care au emigrat au fost
denunţaţi public.
Literatura română supusă cenzurii comuniste a dat
naştere unor noi forme de expresie – aluzia, intertextul,
sugestia, alegoria esopică, parabola – adresându-se cu
predilecţie cititorului avizat din anii '60-'80.
Suceava, aureolată de tradiţii bogate dar supuse unei
aspre politici culturale partinice, a cunoscut la sfârşitul
deceniului al şaptelea al secolului al XX-lea un climat de
efervescenţă culturală. În aceşti ani de relativ dezgheţ,
autorii suceveni, animaţi de speranţa rostirii, au produs
câteva cărţi rezistente.
Noaptea împăratului/ VASILE ANDRU (Profesor
VASILE ANDRUCOVICI (ANDRU)
de franceză între 1966-1969; scriitor, eseist, publicist,
(22 mai 1942, Bahrineşti)/ Surâd, deci exist...
Suceava, 2008
membru al Uniunii Scriitorilor din România), Bucureşti,
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1979 – autograf cu dedicaţie: «Pentru biblioteca Liceului „Ştefan cel Mare” de la un preţuitor al
cărţilor mari adunate aici! Vasile Andru. 5 martie 1979»; Clasicism şi tendinţe clasice în literatura
română/ DIMITRIE PĂCURARIU (Promoţia 1944; critic şi istoric literar, profesor universitar,
doctor docent, lector la Universitatea Sorbona din Paris între 1963-1964), Bucureşti, 1979; Cordun:
roman/ EUSEBIU CAMILAR (Elev al liceului între 1924-1927; scriitor şi traducător, membru
corespondent al Academiei Române din 1955), Iaşi, 1988; Muntele calvarului/ VASILE ANDRU
(Profesor de franceză între 1966-1969), Bucureşti, 1991; Gheare de lumină/ DUMITRU
BRĂDĂŢAN (Promoţia 1972; ziarist, prozator; profesor de jurnalism între 1992-1994), Bucureşti,
1995 – autograf cu dedicaţie: «Pentru venerabilul Liceu „Ştefan cel Mare” – locul spiritual
nepereche unde am citit primele rânduri din Blaga – cu nedezminţită stimă, D.B. [Dumitru
Brădăţan] de Brumărel '95»; Astride Two Worlds: Autobiography/ TEODOR GHERASIM
(Promoţia 1948; economist, doctor în economie, cercetător), United States of America, 2000;
Interjecţia în limba română/ IULIA MURARIU (doctor în filologie; profesor de limba şi literatura
română din 1990 până în prezent), Suceava, 2003 – prima lucrare monografică din lingvistica
românească consacrată interjecţiei; Iubiri: sonete/ DUMITRU ONIGA (Promoţia 1945; poet,
prozator, memorialist), Suceava, 2004 – autograf pe foaia de gardă: „D. Oniga [semnătură]”; Tipuri
de structuri sintactice în limba română literară modernă din prima jumătate a secolului al
XX-lea/ CARMEN BOCĂNEŢ (doctor în filologie, profesor de română din 2006 până în prezent),
Iaşi, 2006; Eseuri de istoria filosofiei şi filosofia culturii/ NIADI-CORINA CERNICA (Promoţia
1992; prozatoare, doctor în filosofie, conferenţiar universitar, membră a Uniunii Scriitorilor
Bucovinei şi a Fundaţiei „Ştefan Lupaşcu” din Iaşi), Timişoara, 2006 – autograf cu dedicaţie:
«Pentru Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” din Suceava la a 150-a aniversare. Niadi Cernica»;
Pacient la vama destinului/ ION COZMEI (Promoţia 1970; poet, traducător, profesor, membru al
Societăţii Scriitorilor Bucovineni şi al Uniunii Scriitorilor din România), Iaşi, 2007; Taras
Şevcenko: poetul naţional al Ucrainei şi receptarea lui în România/ ION COZMEI (Promoţia
1970), Iaşi, 2007; Dactilografa şi diavolul/ MIRCEA FILIP (Promoţia 1957; scriitor, publicist),
Iaşi, 2006 – autograf cu dedicaţie: «Bibliotecii Liceului „Ştefan cel Mare”, unde am primit lumină,
omagiu autorului. Mircea Filip»; Surâd, deci exist... (ascultări şi reflecţii)/ VASILE ANDRU
(Profesor de franceză între 1966-1969), Bucureşti, 2010; Eminescu după Eminescu: texte şi
contexte/ ADRIAN DINU RACHIERU (Promoţia 1967; doctor în sociologie, profesor universitar,
eseist, critic literar, romancier, membru al Societăţii Scriitorilor Bucovineni), Timişoara, 2009 –
autograf cu dedicaţie: «Acest botez eminescologic, Bibliotecii Liceului „Ştefan cel Mare” – un
simbol al excelenţei. 15.VI.2010 [semnătură A. D. Rachieru]»; Printre cărţi/ MIRCEA RADU
IACOBAN (Promoţia 1956, dramaturg, prozator, scenarist), Iaşi, 2009 – dedicaţie cu autograf pe
foaia de gardă: «Pentru Biblioteca Colegiului „Ştefan cel Mare” Suceava. [semnătură] M.R.
Iacoban, aprilie 2010» ; Sublimarea sinelui/ OCTAVIAN NESTOR (Profesor de română din 1988
până în prezent), Iaşi, 2010.
Manifestarea culturală organizată în colaborare cu Muzeul Bucovinei, Direcţia Judeţeană
Suceava a Arhivelor Naţionale şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava a atras încă de la
deschidere numeroşi vizitatori, bucurându-se de aprecierea numeroaselor personalităţi, a
profesorilor şi generaţiilor de absolvenţi, a elevilor care i-au trecut pragul.
Catalogul de expoziţie descrie exponatele în ordine cronologică în cadrul temelor punctate
în planul tematicii, oferind posibilitatea vizitatorilor de a surprinde lucrările valoroase care au
marcat evoluţia istorică a culturii bucovinene. Prezentarea video care a însoţit permanent expoziţia a
suplinit clasicele panotaje, fundalul sonor debutând cu Balada lui Ciprian Porumbescu – absolvent
al colegiului Promoţia 1873.
Recunoştinţă predecesorilor mei, bibliotecari şi custozi ai Bibliotecii Norman Manea:
– Dimitrie C. Isopescul, Samuil Isopescul, dr. Ion I. Nistor, dr. Victor Morariu, dr. Animpodist
Daşchevici, Dimitrie Grigorovici, Filomela Ianovici, Aurelia Hostiuc şi Victoria Ursu – care au
acordat o deosebită atenţie achiziţiei de carte pentru biblioteca şcolii, au îngrijit, catalogat şi
conservat fondul de carte, făcând posibilă astăzi valorificarea lui expoziţională.
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La realizarea expoziţiei şi a catalogului şi-au adus contribuţia colaboratori, profesori şi
absolvenţi ai Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare” din Suceava. 13
D. Cernica, Ziua cărţilor la «Ştefan». În: Crai Nou, Suceava, 23 octombrie 2010 [citat 29 noiembrie 2010]. Disponibil
pe Internet la adresa: http://www.crainou.ro/?module=displaystory&story_id=34663&format=html,: «Şi pentru că
am ajuns la numele lui Norman Manea, să încheiem cu amănuntul că el este purtat în Colegiu de impresionanta sa
bibliotecă, impresionantă deopotrivă prin cărţile rare, de mare valoare culturală pe care le are în inventar, dar şi prin
numeroasele scrise de foşti profesori şi absolvenţi ai Colegiului Naţional ,,Ştefan cel Mare” Suceava. Unele din
acestea au putut fi admirate în bogata expoziţie organizată în săptămâna festivităţilor şi pot fi regăsite în paginile
excelentului catalog şi în fotogramele excelentului documentar video, având-o autoare pe bibliotecara Colegiului,
prof. Corina Dominte.»
2
I. Bileţchi, Din neajunsurile şcoalelor noastre secundare, În: Şcoala: organul „Asociaţiei corpului didactic primar
român din Bucovina, Anul IV, nr.9 din Septembrie 1913, Cernăuţi, 1913, p.215 : „Prin înfiinţarea paralelelor
române la liceul din Suceava s-a pus temelia naţionalizării şcolilor secundare din Bucovina. Cel puţin în cursul
inferior limba română a devenit preponderentă asupra limbii germane, predându-se în ea toate materiile afară de
limba greacă şi istoria patriei. Numai acestei împrejurări se datoreşte vitalitatea institutului şi valoarea lui ca focar
de conştiinţă şi creştere românească. Porţile lui se deschiseră largi pentru fiecare mlădiţă doritoare de carte şi
progres, forţe nouă şi viguroase din pătura ţărănimii alimentară cu timpul din belşug clasa intelectualilor.”
3
E. Popovici, Din istoricul Liceului Ştefan cel Mare din Suceava 1860-1935, Editura Societăţii Şcoala Română,
Suceava, 1935, p.60
4
Ibidem, p.60-62
5
I. Cernat, E. Lazarovici, Mitocu Dragomirnei: satul de lângă „Cordun”: carte monografică, Botoşani, Editura AXA,
2006, p.570
6
E. Popovici, op.cit., p.98. Cărţile de cetire pentru cursul inferior, pregătite pentru publicare de profesorul Eusebie
Popovici între 1911-1913, nu au primit aprobarea ministerului din Viena pe motiv că „introduc la lectură pe
de-a-ntregul istoria Românilor, nesocotind cu desăvârşire istoria patriei, adecă a Austriei ...[şi] cuprind prea multe
bucăţi luate din scrierile d-lui N. Iorga «un declarat şi înverşunat adversar al Austriei»”. Ordinul de retragere emis
la data de 22 aprilie 1918 a fost însă anulat după Marea Unire de secretariatul de stat al Bucovinei care „a acordat
acestor manuale deplină aprobare”. A rămas în manuscris un bogat material de lectură pentru clasele VII şi VIII,
restituit autorului de ministerul din Viena în 17 ianuarie 1915 pentru „a fi complectate în măsură cât mai largă cu
lectură patriotică [austriacă] «la care nici într-un caz nu s-ar putea renunţa». Euseb Popovici a tradus şi prelucrat
Curs pregătitor pentru examenul de primire în gimnaziu de limba română şi comput. Partea I, Suceava 1896; Curs
pregătitoriu pentru examenul de primire în gimnasiu din limba română şi comput. Partea II-a, Suceava, 1896
(inv.1861); Exerciţii pentru sintaxa latină, de Dr. Iohann Hauler. Partea I, Sintaxa cazurilor, Suceava 1896;
Exerciţii pentru sintaxa latină, de Dr. Iohann Hauler. Partea 2, Sintaxa modurilor, traducere, Suceava 1897; C. Iulii
Caesaris. Comentarii de bello gallico. Lib.2 şi 3, Suceava 1900; Comentar la Titi Livii ab urbe condita. Lib.1,
Suceava 1903; Gramatica română, ediţia I, Suceava 1903; Gramatica română, Ediţia II, Suceava, 1908 (inv.1862,
1863); Carte de cetire pentru cursul inferior al şcoalelor secundare. Tomul 1, Suceava 1911; Carte de cetire pentru
cursul inferior al şcoalelor secundare. Tomul 2, Suceava 1912; Carte de cetire pentru cursul inferior al şcoalelor
secundare. Tomul 3, Suceava 1913.
7
Şt. Pavelescu, Profesorul Dr. Eusebie Popovici, În: Anuarul liceului „Ştefan cel Mare” din Suceava publicat la finele
anului şcolar 1937/1938 de Vasile Burduhos, directorul liceului, Suceava, Tipografia Hermann Beiner, 1938, p.47
8
Societatea pentru literatura şi cultura română în Bucovina, înfiinţată la Cernăuţi în anul 1862, s-a alăturat societăţilor
literare din Regat în vederea unificării limbii române, contribuind la sprijinirea şi dezvoltarea culturii naţionale, la
păstrarea şi promovarea limbii române în şcoli şi administraţie prin publicarea de studii în Foaea literară a
societăţii (1865-1869. În cei 4 ani de apariţie, în paginile Foaei au publicat articole profesorii: Constantin
Andrievici - Despre şcoalele creştineşti în evurile cele patru de'tîie ale creştinismului (Foaea Societăţii/1865);
Vasile Bumbac - Cîteva cântece poporale culese în Bucovina şi Suveniri de'n patrie (Foaea Societăţii nr.11/1865),
Peatra Corbului [legendă versificată] (Foaea Societăţii/1868), Descălecarea lui Dragoş în Moldova – Cântul I şi II
[epopee în 12 cânturi de V. Bumbac], Cântec de primăvară [versuri V. Bumbac, muzica I. Vorobchieviciu], Cântec
vânătoresc şi Cântec ostăşesc, Horele (Oarele) [tratat privind etica şi religia grecilor antici], O dimineaţă pe
ruinele Sucevei, reşedinţei lui Ştefan cel Mare [publicată sub pseudonimul Audin Costînceanu], Cântec de banchet
(Foaea Societăţii/1869); Ştefan Nosievici - Tatarul [compoziţie muzicală de Şt.Nosievici după un cântec vechi de
V. Alecsandri] (Foaea Societăţii/1868) şi Drum bun [marş naţional] (Foaea Societăţii/1869).
9
I. V. Cocuz, Presa românească în Bucovina. 1809-1944, Bacău, 1991, p.10-13
10
C. Loghin, Istoria literaturii române din Bucovina (1775-1918), Cernăuţi, Tipografia Mitropolit Silvestru, 1926,
p.167-172: Dacă viaţa i-ar fi hărăzit altă soartă şi dacă natura i-ar fi dat altă fire, atunci cu siguranţă literatura
română ar putea înregistra în M. Teliman un al doilea I. L. Caragiale, cu care cel dintâiu are atâtea asemănări
uimitoare în viaţă, în fire şi în scris.” Povestitor iscusit, înzestrat cu un spirit de observaţie deosebit de fin,
neîntrecut umorist şi biciuitor al moravurilor bucovinene, Mihai Teliman a ascuns adevărul sub haina glumei, sub
masca umorului, faţa autorului fiind însă brăzdată de lacrimi.
1

9

Ibidem: în volumul Printre stropi, Liviu Marian „a urmărit cu viu interes povestea fiecărui strop – icoană a vieţii
omului cu sbuciumuri zădarnice, cu iluzii spulberate, cu doruri neîmplinite... stropii de lacrimi din ochii omului,
soli ai durerii, stropii de ceară încremeniţi pe vreo carte veche bisericească, (...), stropii călători ai râului de munte,
stropii de cerneală, cari înseamnă gândurile omului, stropii de vin, singura mângâiere a celor bătrâni...”
12
E. Popovici, op.cit., p.3
13
Mulţumim pe această cale Muzeului Bucovinei, domnului director Emil URSU şi doamnei director Doina Maria
CREANGĂ (Ilincan) – Promoţia 1986, Direcţiei Judeţeane Suceava a Arhivelor Naţionale, Universităţii „Ştefan
cel Mare” din Suceava, Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera”, colaboratorilor: profesor Domnica ONIGA, profesor
doctor Iulia MURARIU, profesor doctor Carmen BOCĂNEŢ, profesor Sofia GRIGOREANU, profesor Elisabeta
BUCACIUC-MRACICA, profesor Octavian NESTOR, inginer Sanda BARABAŞ, inginer Mihai DAN,
conservator Florentina MILICI, inginer Tiberiu POLOCOŞERIU.
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