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BEJINARIU PETRU, Constantin Hurmuzachi, om de ştiinţă şi om politic. 

Ed. Septentrion, Suceava, 2007: Revista ECOS are onoarea să prezinte cititorilor săi o 
carte editată la Rădăuţi – Suceava, de editura „Septentrion” – 2007, sub semnătura unui 
cărturar inimos, patriot şi mare român, Petru Bejinariu, prezent aproape în toate 
numerele acestei reviste. Cartea poartă titlul „Constantin Hurmuzachi, om de ştiinţă şi 
om politic”, având prefaţa semnalată de domnul profesor univ. dr. Constantin Toma, 
membru corespondent al Academiei Române şi o postfaţă a academicianului Anatolie 
Alexandru Hurmuzachi, de la Academia Republicii Moldova. Cartea constituie un 
demers cultural ştiinţific oportun şi are pe frontispiciul său numele Academiei Române 
şi al Institutului „Bucovina” din Rădăuţi, continuând studiile monografice şi de istorie a 
biologiei din această zonă românească. C. Hurmuzachi a fost nu numai un om de ştiinţă, 
dar şi patriot înflăcărat, care a completat şi ridicat la rang ştiinţific cunoştinţele de 
biologie, mai ales referitoare la Bucovina. C. Hurmuzachi, prin valoroasele sale calităţi, 
a ocupat un loc aparte în învăţământul superior, impunând respectul marilor universităţi 
din Europa şi făcând „ieşirea României în lume”. Cartea are 16 capitole şi 17 anexe, 
pagini de enciclopedie a Bucovinei de pe vremea lui Ştefan cel Mare şi Alexandru cel 
Bun. Talentul autorului armonizează prezentarea activităţii ştiinţifice a lui C. 
Hurmuzachi cu cea socială şi politică constituindu-se într-un omagiu adus familiei 
Hurmuzachi şi valorosului biolog, descendent al acesteia. C. N. Hurmuzachi a fost 
deputat în Dieta Bucovinei şi a contribuit la unirea Bucovinei cu România, dar a avut şi 
o bogată activitate publicistică, care ne determină să considerăm că această personalitate 
este o pildă de caracter hotărât şi devotament pentru ştiinţa românească, pentru unitatea 
românilor. Fraţii Hurmuzachi (Constantin, Eudoxiu, Gheorghe, Eufrosina, Eliza, 
Alexandru şi Nicolae), fiecare în parte, se înscriu în istoria neamului românesc prin 
întreaga activitate a vieţii lor ca personalităţi de cel mai înalt rang şi demne exemple de 
patriotism românesc. Valoarea personalităţii lor a fost apreciată la cel mai înalt nivel de 
conducerea imperiului austriac. Evenimentul descris şi cartea apărută ne îndeamnă să 
contribuim şi noi la menţinerea cărţii de vizită a neamului românesc, deschisă şi de 
aceşti reprezentanţi sociali, ştiinţifici şi naţionali. Elogiem efortul şi valoarea cărţii pe 
care domnul profesor Petru Bejinariu ne-a onorat să o prezentăm şi îi mulţumim, 
promiţându-i o perenă colaborare.      
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