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Sigiliul vremelniciei 
 

 

1857: Necrologul lui Doxache Hurmuzachi. Cernăuţi, 6 aprilie nou 1857. Trecerea 

din viaţă a boierului mare vornic Doxache Hurmuzachi. Paharul durerii şi al amărăciunii încă 

nu se deşertă cu totul pentru noi, românii. Soarta fatală ne dete, acum, lovitura cea mai 

dureroasă şi mai simţită, răpindu-ne pe cel mai credincios fiu, pe cel mai zelos patriot, pe cel 

mai fierbinte, mai neadormit şi pe cel mai dezinteresat apărător puternic al intereselor vieţii 

noastre, pe marele vornic Doxache Hurmuzachi, care şi-a consacrat (jertfit) toată viaţa numai 

spre apărarea drepturilor şi spre înflorirea naţiei, bisericii şi viţei române. 

Acest mare şi de nepreţuit bărbat, aflându-se încă într-o putere de viaţă, cu care mai 

putea trăi încă 20 de ani, se mută la viaţa eternă, în etate de 78 de ani, la 11 aprilie calendar 

nou 1857, sâmbătă, la 3 ore după prânz, după o boală lină de vreo patru săptămâni, cauzată 

din răceală, lăsând în urmă-şi, în cea mai adâncă tristăciune şi jale, pe prea demna şi prea 

nobila sa soţie, pe cinci fii şi două fiice, pe care îi înzestră cu cultura cea mai înaltă şi mai 

aleasă din timpurile noastre şi le insuflă, totodată, şi toate însuşirile şi virtuţile sale, şi aşa îi 

dărui românilor, ca pe cei dintâi şi cei mai fierbinţi apărători ai fericirii lor; mai mulţi nepoţi şi 

nepoate, rudenii şi amici, care cu toţii plâng cu amar trista despărţire şi marea pierdere a unui 

aşa de preţios bărbat. 

În decursul bolii, îşi păstră, în toată împrejurarea, conştiinţa, chiar până la ora cea mai 

de pe urmă. Zelul cel fierbinte, îngrijirea cea neadormită pentru binele şi fericirea viţei şi 

bisericii române, care-i zăcură la inimă în tot decursul vieţii sale, le manifestă, chiar şi pe 

patul morţii, tot cu aceeaşi vioiciune şi ardoare, ca şi când se afla în floarea vieţii şi a sănătăţii. 

Era un lucru pătrunzător să audă cineva, cum am auzit noi, pe acest bărbat, vorbind către 

boierii şi către preoţii români, care veniră să-l cerceteze, jurându-i ca să-şi apere, cu toată 

virtutea şi energia, drepturile naţiei, ale bisericii şi ale viţei sale, zicând: 

– Prieteni şi scumpi compatrioţi! Vă mulţumesc de cercetare. Eu poate nu voi mai trăi 

mult. Dumneavoastră veţi trăi şi trebuie să trăiţi, dar nu uitaţi că aveţi trei îndatoriri mari şi 

sfinte, pentru care aveţi să răspundeţi înaintea lui Dumnezeu, înaintea omenirii şi a urmaşilor 

voştri; acestea trei sunt: naţia, limba şi biserica… Limba română, sufletul poporului nostru, pe 

care ne-au păstrat-o străbunii noştri, în timpii barbariei, chiar şi cu răpunerea vieţii, a fost, 

totodată, şi este adevărata limbă a acestei ţări; nici un drept nu s-a aflat în putere ca s-o 

desfiinţeze… Deci, vă jur pe Dumnezeu, pe fericirea voastră şi pe tot ce aveţi mai preţios şi 

mai sfânt, ca să fiţi urmaşi demni de străbunii şi părinţii voştri! Ca să vă nevoiţi cu toată 

virtutea nu numai să apăraţi drepturile şi limba naţiei voastre, ci să le lăsaţi urmaşilor voştri 

într-o stare mai înflorită decât le-aţi primit!... 

Era un lucru plin de înfiorări sfinte de a-l vedea, în tot decursul bolii, cu mâinile şi cu 

privirile îndreptate către cer, rugându-se, cu glas răspicat, „pentru binele şi fericirea poporului 

român, ca să depărteze Dumnezeu din mijlocul românilor sămânţa intrigii şi a discordiei, 

spiritul de partid, egoismul, pofta de a domni cu stricăciunea binelui public, şi să le insufle 

spiritul dragostei şi al frăţiei între ei”… 

Osemintele răposatului rămaseră în Cernăuţi, de sâmbătă, până luni, dimineaţa la 10 

ore, puse într-un sicriu pompos, îmbrăcat cu catifea albastră închis şi aşezat pe un catafalc 

ornat cu covoarele cele mai alese. În răstimpul acesta, se cercetară rămăşiţele răposatului de 

către guvernul ţării, de către boieri şi de către toţi cetăţenii, fără osebire de naţionalitate, şi pe 

faţa fiecăruia din aceştia se vedea adânc întipărită părerea de rău şi mâhnirea ce o simţeau 

pentru că au pierdut pe fala compatrioţilor lor. 

Luni, pe la 10 ore dimineaţa, se porni, cu mare pompă, procesiunea înmormântării, de 

la Cernăuţi, la moşia familiei răposatului, Cernauca, care este depărtată două mile de la 

Cernăuţi, peste Prut, sub miazănoapte-răsărit. Era înfiorător, peste toată închipuirea, minutul 
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pornirii acestei petreceri funebre, şi ar fi peste putinţă a descrie, măcar pe departe, trista 

înfăţişare a naturii de primprejur, dureroasele şi sfâşietoarele simţăminte ce se petreceau în 

inimile tuturor prea numeroşilor petrecători. Arama răsunătoare din turnurile tuturor 

bisericilor răspândea în natură, cu sunet jalnic, trista înştiinţare că acest bărbat preţios şi 

adevărat, fiu al naţiunii române, a purces la lăcaşul eternităţii; venerabila familie plângea cu 

cele mai crunte lacrimi pe prea preţiosul său soţ şi părinte; amicii plângeau pe generosul şi 

adevăratul lor amic; patrioţii, pe patriotul lor cel mai fierbinte; naţionaliştii, pe cel mai înfocat 

conaţional; clerul, pe cel mai neadormit apărător în faptă al bisericii şi îndemnător spre 

apărarea drepturilor şi înfloririi ei; asupriţii jeleau pe apărătorul şi scutitorul dreptăţii lor; 

mizerii (săracii), fără alegere de naţionalitate, suspinau din adâncul inimii, căci pierdură pe 

alintătorul şi îndulcitorul soartei lor celei nefericite; cu un cuvânt, toată natura şi toată suflarea 

de primprejur înfăţişau privitorului numai o întristare profundă, pentru pierderea acestui rar 

bărbat! 

Cu aceste dureroase simţăminte se întinse procesiunea către locul înmormântării, prin 

piaţa cea mare, pe strada Leopolitană. Procesiunea a fost una din cele mai strălucite şi mai 

măreţe, asemenea căreia nu s-a mai văzut în Bucovina. Prea Sfinţia Sa Episcopul Bucovinei, 

şaptezeci de preoţi, invitaţi anume din depărtatele părţi ale Bucovinei, toţi îmbrăcaţi în ornate 

bisericeşti, şi corul celor cincizeci de clerici ai seminarului diecezan formau două şire, 

înaintea carului mortuar, tras de patru cai albi ai răposatului; înaintea clerului mergeau toate 

corporaţiile cernăuţene, cu flamurile lor, şi toate comunităţile bisericilor din Cernăuţi, cu 

flamurile lor; după carul mortuar, urma nemijlocit duioasa familie a răposatului, însoţită de 

guvernatorul Bucovinei, de boierimea bucovineană şi de mai mulţi diregători din toate 

rangurile, începând de la cel dintâi, iar în urma acestora mergea o mulţime nenumărată de 

cetăţeni de toate stările. 

Toţi aceştia însoţiră, pe jos, pe răposat, cu cea mai mare durere şi tristeţe, până la 

bariera Cernăuţilor, adică până la podul de peste Prut, până unde se citiră cele zece Evanghelii 

sau se făcură zece „stâlpi”. De aici, se întoarseră guvernatorul şi cea mai mare parte a 

cernăuţenilor. La pod, ieşiră, întru întâmpinare, comunele de primprejur, cu procesiunile 

bisericilor lor. De la pod, se puseră atât preoţimea, îmbrăcată în ornate cum era, cât şi toţi 

petrecătorii în trăsuri, care formau un şir foarte lung şi măreţ, de la pod şi până la orăşelul 

Sadagura, unde se deteră petrecătorii iarăşi pe jos. În dreptul bisericii române se ţinu stare, 

urmând apoi procesiunea, tot pe jos, până la aproapele sat Slobitka, unde se ţinu iarăşi stare. 

De aici, se puseră cu toţii iarăşi în trăsuri şi urmară, în acest chip, până în hotarul moşiei 

Cernauca. Aici fu întâmpinată dureroasa procesiune de tot poporul Cernaucei, cu preotul său 

în frunte, şi cu mai mulţi preoţi de primprejur, cu comunele şi procesiunile bisericilor lor. 

Profunda tristeţe de care era pătruns întregul popor al Cernaucei, de la mic, până la 

mare, şi pătrunzătoarea durere, cu care aştepta sosirea carului mortuar, ce aducea rămăşiţele 

răposatului fost lor nu întru atâta proprietar, pe cât părinte şi adevărat îngrijitor de soarta lor, 

era un ce străbătător, era încă, totodată, şi demonstraţia cea mai vie că poporul ştie să fie 

recunoscător binefăcătorului său şi-i pare rău, până la durere de inimă, de acela care i-a tratat 

ca pe oameni şi ca pe nişte fii ai săi, iar nu ca pe nişte mijloace şi mai rău decât pe vite. 

Poporul acesta, recunoscător de binefacerile primite de la acest generos bărbat, înconjură 

carul mortuar cu cea mai mare reverenţă, îndată ce ajunse pe hotarul Cernaucei, şi după ce se 

finiră Evanghelia şi Ectenia, ce i se citiră şi aici, îl petrecură aşa, strânşi împrejurul carului 

mortuar, până la mormânt, cu ochii scăldaţi în lacrimi, prin care arătară învederat că ar dori, 

de s-ar putea, să nu se mai despartă de el. 

Dar de aste simţăminte triste şi dureroase nu erau pătrunşi numai petrecătorii, ci chiar 

şi natura de primprejur, ce părea a lua parte la ele, mai ales încântătoarele şi pitoreştile locuri 

ale Cernaucei. Pădurea, care forma un parc firesc, ce întrece pe multe parcuri maiestoase şi 

care, oricând, altădată, a încântat şi a împlut de bucurie pe orice călător, care a avut fericirea 
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de a trece prin ea, se părea a fi acum asemenea cuprinsă de jale: nici ramuri verzi, nici un 

mugur îmbobocit, nici o dezvoltare din milioanele de flori, care prefac, altădată, parcul într-un 

tapet măreţ de mii de culori, nici un cântec de paseri, care prefăceau, altădată, pădurea într-un 

concert melodios; toate păreau a fi pătrunse dureros de această jalnică procesiune funerară, ca 

şi cum ar fi simţit că, de acum, se lipsesc pentru totdeauna de norocirea de a mai saluta, în 

mijlocul lor, pe vechiul şi credinciosul lor amic, visător şi proprietar. 

Ajungând la Cernauca, unde porţile prin care trecu procesiunea erau acoperite cu 

postav negru, se aşeză sicriul în mijlocul bisericii celei zidite de răposat, care era ornată foarte 

frumos, cu flori din florăria familiei. Ceremonia înmormântării se celebră, cu toată 

devotaţiunea, de către Prea Sfinţia Sa Episcopul şi de tot numerosul cler numit mai sus, în faţa 

întristatei şi duioasei familii, a boierimii şi a unui public foarte numeros. Se ţinu şi cuvântare, 

după datină, de către Domnul asesor consistorial şi spiritual al seminarului diecezan, după 

care apoi urmă trista sărutare mai de pe urmă din partea clerului, a familiei şi a întregului 

public. Acum sosi minutul cel mai amar dintre toate, minute în care noi înşine trebuiră să 

aşezăm în mormânt osemintele acelui bărbat, pe care biserica, patria, naţiunea şi omenimea ar 

fi dorit să-l aibă pururi aici, pe pământ. Dar fatala lege a naturii e neînduplecabilă, ea n-

ascultă nici de lacrimi, nici de dorinţe fierbinţi, nu vrea să recunoască nici merite, nici ranguri, 

nici virtuţi; nu vrea să ştie nici de suspine, nici de neapărata trebuinţă a vieţuirii mai 

îndelungate a unei persoane pentru folosul umanităţii; ea rosteşte sentinţa şi noi trebuie să ne 

supunem! 

Deci, se luă sicriul din biserică, de către patru locuitori din Cernauca, şi, premers de 

cler, se opriră la mormântul ce era zidit din piatră, în drept cu altarul de către miazăzi, unde se 

puse spre eternul repaus. Cu mâinile tremurânde, cu ochii plini de lacrimi, încredinţarăm 

sânului pământului sacrele rămăşiţe şi, cu inima sfâşiată, îi rostirăm cu toţii ultimele cuvinte / 

Nichifor Iliescul / teolog (Gazeta Transilvaniei, nr. 32, 25 aprilie 1857, pp. 122, 123). 

 

¤ 

 

Cernăuţi, 20 mai calendar nou 1857. Fiindcă noi, bucovinenii, nu avem nici un fel 

de gazetă, nici politică, nici bisericească, nici economică, industrială, comercială, nici literară, 

de aceea, orice se petrece pe la noi mai însemnat, ce ar merita să nu se uite, ci să rămână 

însemnat pentru urmaşi, ca să ştie şi ei ce au făcut şi cum au vieţuit părinţii şi străbunii lor, şi 

să se facă cunoscut, acum, şi altora, ca să ştie că noi încă trăim şi lucrăm, tot aceea ce se 

pierde, după câteva săptămâni, în noianul uitării. Aceasta este o poziţie foarte tristă pentru 

orice naţiune, biserică şi ţară. Deci, de voim să scăpăm de eterna uitare vreo întâmplare, vreo 

faptă însemnată a vreunui bărbat, suntem nevoiţi a alerga la organele publicităţii altor 

provincii, ca să ne ajungem scopul dorit. De aceea, te rog, Domnule Redactor (formula 

consacrată a lui Iraclie Porumbescu – n. n.), a da loc în stimata noastră gazetă şi la trista 

descripţie a înmormântării unui prea însemnat membru al bisericii noastre, care răposă în 

floarea etăţii bărbăteşti. 

Ziua 15 a lunii mai fu, pentru noi, una din cele mai triste, pentru că în aceea pierdurăm 

pe Sfinţia Sa părintele Iacob Vorobchievici, profesor de religie în gimnaziul de sus, şi de 

pedagogie, asesor la consistoriul episcopesc bucovinean. După o boală de patru săptămâni, 

cauzată din răceală, se mută, în etate de 39 de ani, la lăcaşurile eterne, lăsând altora îngrijirea 

creşterii a şase prunci mici, lăsându-şi soţia şi patru surori, mai mulţi orfani şi orfane, în cea 

mai adâncă jale şi tristăciune. Înmormântarea se celebră în 18 mai pe la 2 şi jumătate ore 

după-amiază. Prea Sfinţia Sa episcopul Bucovinei, preoţimea din Cernăuţi şi foarte mulţi 

preoţi de la ţară, din locuri foarte depărtate, îmbrăcaţi în ornate, premerseră osemintelor 

răposatului, iar familia şi o mulţime nenumărată din toate clasele cetăţenilor, alumnii 

seminariali şi junimea şcolară de la gimnaziu, de la şcoli reale şi normale, le petrecură până la 
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biserica Sfintei Treimi, în care se citi ceremonia înmormântării de către Sfinţia Sa episcopul şi 

de numeroasa preoţime. În urma ceremoniei de înmormântare, se ţinu, de către protosingelul 

Veniamin Iliuţ, profesorul religiei gimnaziului de jos (clasele inferioare, adică – n. n.), 

cuvântarea asupra vieţii răposatului; la mormânt, mai improviză Sfinţia Sa Domnul protopop 

Procopovici o cuvântare finală. 

Cuvântarea ţinută de Sfinţia Sa protosingelul Iliuţ este cu atât de mai mare însemnătate, căci 

cuprinde şi viaţa răposatului, a cărui pierdere este cu atâta mai simţită pentru biserica noastră, 

cu cât este ştiut că el era unul din cei mai fierbinţi apărători ai principiului sinodal în 

administraţia bisericească (Gazeta Transilvanie, nr. 58, 25 iulie 1857, p. 227). 

 

¤ 

 

1858: Naşterea nefericitului arhiduce Rudolf. În 14 august vechi 1858, ziarele din 

întregul imperiu austriac, inclusiv cele din Transilvania, anunţau, cu netrucată bucurie, 

naşterea, în „21 august, pe la orele 10 şi 15 minute seara”, iar în „23 august, după prânz, se 

efeptuă botezarea Serenisimului Principe de coroană, care a primit numele Rudolf, Franz, 

Carl, Josef”, cel care va sfârşi, atât de tragic şi de enigmatic, la Mayeling, în noaptea de 29 

spre 30 ianuarie 1889. Prinţul care avea să fie iubit în toate ţările imperiului austriac şi, mai 

ales, în Bucovina (la Suceviţa se ridicase un monument, în onoare vizitei lui, din vara anului 

1888, când a cumpărat şi două tablouri de Eugen Maximovici), s-a ivit pe lume sub aparente 

ospicii favorabile, iar bucuria viitorilor supuşi (chiar şi vrednicul român Iacob Mureşan, 

vorbea, în acele zile, despre… „fericirea noastră, a tuturor austriecilor”) se explică şi prin 

actele nu doar de binefacere, ci şi de progres real, care marcau, simbolic, naşterea unei noi 

ere, odată cu acea a unui moştenitor de coroană. 

Veţi vedea, dacă veţi citi scurtul editorial al lui Iacob Mureşan, o altă faţă a identităţii 

româneşti de atunci, inclusiv în proaspătul Principat al Transilvaniei, care, prin primirea 

titlului, chiar în acel an, devenea un principat al Europei Centrale, adică al unui avans de 

civilizaţie, de care doar bucovinenii şi ardelenii aveau, deocamdată, parte. Românii iubeau nu 

atât Austria, cât noul mod de viaţă, cu care-i binecuvântase şi bunul Dumnezeu, dar şi 

„drăguţul de Împărat”. Aveau parte de acces la o cultură superioară, dar care, mai ales în cazul 

ardelenilor, nu prea i-a luat pe nepregătite. 

Dacă m-aş baza doar pe articolul de mai jos, nu m-aş aventura împotriva pâclelor 

naţionaliste la modă; din nefericire, pe măsură ce aflu tot mai mult din contrafăcutul nostru 

trecut apropiat, mi se face milă de noi, şi mai ales de noi, cei din viitorime, victime târzii ale 

bulucelilor turmatice de odinioară şi de astăzi. Poate că şi de mâine, deşi ar fi mare păcat. 

  

„O nouă mană cerească peste Casa domnitoare austriacă avem a saluta, în fericita 

naştere a noului succesor împărătesc. Toate popoarele au cuvânt a se bucura şi, în adevăr, se şi 

bucură, căci familia cea plină de darul blândeţei şi al îndurării a aflat binecuvântare cerească 

întru un clironom de tron, spre fericirea noastră, a tuturor austriecilor, care glorificăm zeitatea 

şi providenţa ei, revărsându-ne simţămintele de bucurie şi laudă către tronul tronurilor, pentru 

acest dar fericitor de viitorul marii monarhii şi al popoarelor lor, şi, urându-i fericiri peste 

fericiri, spre fericirea popoarelor!!!  

Evenimentul acesta, ca un luceafăr nou pe orizontul familiei domnitoare, se anunţă, 

aici (în Braşov – n. n.), prin 101 de puşcături din pive, care fură urmate de sunetul clopotelor 

cetăţii şi incantate cu muzica capelelor milităreşti, între săltări de bucurie, care, prin 

deosebitele beserici, se alăturară lângă rugăciuni pioase, ridicate în semn de mulţumire către 

cer, pentru fericirea noului clironom de tron. Pe la 11 ore, se ţinu TE DEUM cu misa mare şi 

în biserica romano-catolică, unde erau de faţă toate autorităţile, de tot soiul, şi popor îndesuit, 

paradând, afară, miliţia împărătescă.  
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O zi de binefaceri fu ziua acesta, căci, din partea cetăţii, se săturară la 200 săraci, 

înaintea promenadei. Comunitatea cetăţii a hotărât a întemeia o casă de lucru generală în 

Braşov, pentru cei ce fug şi cei ce se lipsesc de lucru, spre care scop a hotărât a da, pe an, din 

casa alodială, un venit de 500 franci imperiali. Se fundară stipendii, din partea reuniunii 

industriale. 

Din partea Reuniunii Femeile Române, se dete, spre împărţire, o sumă bunicică, de 

160 franci, cu acea rugare, îndreptată către generosul Domn prefect, ca să binevoiască a 

mijloci împărţirea lor la 16 orfane române, fără osebire confesională. După prânz, se ţinu 

adunarea, de către Domnul prefect, spre înfiinţarea unui institut de prunci schilavi, spre bună 

creştere. Scopul acestui institut îl desfăşură Domnul prefect, care dete tot impulsul la acesta, 

într-o cuvântare pătrunzătoare, care av efectul de a se aduna, din subscrieri, vreo 300 franci, 

pe lângă alţi 600 franci, ce se aflau spre scopul acesta. Un comitet, ales dintre membri, s-a 

însărcinat cu punerea în lucrare ulterioră spre înfiinţarea acestui institutu. 

Seara, cetatea fu iluminată şi răsuna de melodiile capelei militare, lucind focul 

bengalic. La acestea, se mai adaugă, de la comunităţile cercuale, fundarea a 3 stipendii, de 

căte 80 franci, dintre care 2 se vor da la studenţi pauperi, însă morali şi diligenţi la gimnaziul 

evanghelic, şi unul la gimnaziul românesc greco-unit de aici, şi aceasta ca pe răstimp de 10 

ani. Acum, pregăteşte magistratul Braşovului o adresă fericitoare şi gratulatoare către 

Maiestate” (Gazeta Transilvaniei, nr. 56, 14 august 1858, pp. 221 şi 223). 

 

¤ 

 

14 decembrie nou 1858, Cernăuţi. Astăzi se celebră, la biserica romano-catolică de 

aici, prin revedend Domnul capelan c. r. al Regimentului Marele Duce de Baden Nr. 50, 

Dionisie de Corneli, asociat de un alt preot local, un parastas al fostului capelan greco-catolic 

al acestui regiment, Anchedim Pop, care, numai la 16 octombrie a. c., se desparţi din mijilocul 

nostru, spre a îmbrăţişa postul de vicar foraneu la Năsăud, unde, în noaptea din 30 noiembre, 

spre prima lui decembrie, niscari ucigaşi îl scoaseră din numărul celor vii, sugrumându-l în 

somn, în aşternut, ci apoi aruncându-l în Someş, după ce îi legară picioarele şi mâinile în 

spate, iară de acestea, un bolovan. La această serbare de doliu, au asistat, pe lângă generalulu 

local, corpul ofiţerilor numitului regiment întreg, o companie, compusă din reprezentanţii 

tuturoru despărţiturilor regimentului, cu muzica, ce execută piese de jele. Un catafalc pompos 

era pregătit, la care priveau toţi cu întristare, atât pentru a-şi exprima condoleanţele pentru 

neaşteptata pierdere a fericitului, cât şi detestând barbara faptă a ucigaşilor, care, din orice 

punct de ѵеdere, rămâne nu numai mârşavă şi ticăloasă, ci şi înfiorătoare. Providenţa nu va 

lasa pe acei neoameni nedescoperiţi; iară noi să zicem, cu toţii, pentru adormitul: Sit illi terra 

levis! (Gazeta Transilvaniei, nr. 73, 12 decembrie 1858, p. 293). 

 

¤ 

 

1859: Relatări despre unirea Principatelor Române. Presa lunii ianuarie 1859, cu 

depeşe telegrafice care făceau 10 zile, de la Iaşi, la Braşov, şi doar câteva ore, de la Iaşi, la 

Paris sau Viena, o presă plină de „faime”, cum se numeau, pe atunci, zvonurile, mă atrage ca 

un magnet, pentru că, după ce am citit cele două volume ale lui Xenopol despre Alexandru 

Ioan Cuza şi familia sa, încă pot descoperi, în presa vremii, şi detalii care au scăpat 

istoriografiei sau au fost cu bună ştiinţă tăinuite - ceea ce nu era cazul şi al lui A. D. Xenopol. 

În zvonistica lunii ianuarie 1859, am găsit şi dovada dezinteresului total al lui Cuza 

pentru statutul lui de Domnitor, el semnând în alb şi punând la dispoziţia Divanului ad-hoc de 

la Iaşi, abdicarea, în cazul în care se va găsi un principe străin, dispus să ocupe tronul 
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Principatelor. Propunerea abdicării în alb venea de la Kogălniceanu, iar ea explică de ce, din 

exil, de la Paris, Cuza devenise cel mai înfocat susţinător al lui Carol I. 

Până să citesc materialele care urmează (şi mai sunt, pentru că presa românească 

începea să se dezvolte), nu prea înţelegeam ce se întâmplase cu Cuza din exil, pe care îl 

vedeam, spre surprinderea mea, moale şi înmuiat, în condiţiile în care nu ştiam că el se lăsase 

ales, doar ca să se poată face unirea Principatelor (contextul european ne era totat favorabil) 

şi doar până la aflarea unui principe străin care să ocupe tronul viitoarei România (circula 

o glumă, printre ţăranii de atunci, care se împăunau, mucalit, drept principi, că doar erau din... 

Principate). 

Eu am o dragoste aparte pentru Alexandru Ioan Cuza, vărul de-al patrulea al lui Mihai 

Eminescu, şi, pentru că îl socot singurul lider al neamului nostru care ne-a şi iubit, mă voi 

abţine de la alte comentarii, ca să nu influenţez pe nimeni. E suficient să recuperez texte ale 

vremii, din care să puteţi desluşi, în primul rând, vremurile şi, apoi, şi istoria. E atât de 

aproape în timp, până atunci, încât mă şi înspăimânt de negurile care încă ni se mai zvârcolesc 

sub paşi, deşi ne strălucesc tâmplele în lumina civilizaţiei definitive, cea în care omul, în 

aparentă libertate, doar schimbă mânuitorii de bice. 

* 

Moldova. „Ost d. Post” A fost cea dintâi gazetă din Viena, care a publicat alegerea lui 

Alexandru Cuza de Domn al Moldovei. Ştirea telegrafică, repezită, din Iaşi, la Viena, şi 

publicată în numitul jurnal, sosi la noi (în Braşov) dintr-odată cu scrisori din Galaţi, care 

cuprindeau aceeaşi ştire; iar scrisori din Iaşi nu ne sosiră, nici până astăzi, în 25 (13) ianuarie, 

din cauză că acelea vin numai a zecea zi.  

Persoana şi calităţile nou alesului Domn al Moldovei sau, adică, biografia Maiestăţii 

Sale o vor descrie alţii, care o cunosc pe deplin. Aici fie destul a însemna numai atâta, că 

Alexandru Cuza e de viţă curată română, că răposaţii tată-său şi unchiu-său au îmbrăcat 

posturi însemnate în ţară, Grigorie Cuza fu ministru bisericesc, în guvernul trecut; iar, apoi, 

toţi Cuzeştii au fost patrioţi buni şi iubitori de ştiinţe. Domnul Cuza este bărbat în vârstă cam 

de 40 de ani, văduv, soldat din creştet până în tălpi, totodată încă trecut prin un curs sistematic 

de ştiinţe. Maiestatea Sa, sub domnia răposatului Grigorie Ghika, ajunsese la rang de colonel, 

iar pe cât a stătut Vogoride caimacam turcesc, Alexandru Cuza era pârcălab, adică 

administratorul civil şi militar (după semnificaţia veche a cuvântului pârcălab) la Galaţi, din 

care post însă a fost constrâns a-şi da, o dată, demisia, pe când cu intrigile alegerilor divanului 

ad-hoc, casate, apoi, de către puteri. Din 66 de alegători, s-au înfăţişat, pe 5 ianuarie (vechi), 

numai 49; din 49 voturi, a câştigat Alexandru Cuza 48, a lipsit, adică, numai votul său 

propriu. Descrierea mai pe larg a alegerilor şi a ceremoniei de instalare o vom reproduce după 

izvoare oficiale (Gazeta Transilvaniei, nr. 2, 5 ianuarie 1859, p. 7). 

 

Moldova. Iaşi. După ce, în Moldova, atât alegerile deputaţilor pentru noua dietă a 

ţării, cât şi chiar alegerea Domnului au decurs în cea mai bună linişte, ar fi crezut oricine că, 

acum, situaţia politică, cum am zice, se va lumina şi că, totodată, ştirile şi faimele 

contrazicătoare deocamdată vor înceta cu totul, iar ţara va intra pe calea propăşirii şi a 

reorganizării practice liniştite. Este prea adevărat cum că „Monitorul” oficial din Franţa, în 

urma rapoartelor trimise, de la Iaşi, de către consulatul franţuzesc, se arătă îndestulat cu 

decursul cel păciuit şi regulat al tuturor tuturor alegerilor şi cu persoana Domnului ales; 

precum şi că jurnalele Vienei încă recunosc unanimitatea şi liniştea întru care se alese 

Domnul, de faţă fiind, la alegere, mai toţi consulii puterilor străine. Celelalte jurnale nu au 

publicat, până acum, nici atâtea ştiri autentice, câte s-au văzut în cele sus atinse. 

De altă parte, încă numeroasele procese-verbale sau dispute ale caimacamilor au dat 

ocazie, atât în Moldova, cât şi în Ţara Românească, ca mulţi din public să judece lucrurile cu 

totul altminterea şi să-şi închipuiască oareşcare mari intrigi şi nelegiuiri, între care ar fi decurs 
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alegerile în ambele ţări. Lasă, că nimeni nu poate fi judecător competent şi drept al noilor 

evenimente, care nu va cunoaşte, cum se zice, pe de rost, pe dinafară Convenţia de la Paris, 

din 19 august 1858 (vezi Foaia nr. 2 şi 3 din anul curent), împreună cu adaosele aceleiaşi, apoi 

încă nici atâta nu e de ajuns, ci trebuie să se afle cineva la faţa locului, lăsând acasă toate 

patimele sau interesele în parte, cunoscând bine tot jocul ascuns al partidelor din lăuntru şi 

străine, pentru ca să se informeze despre starea de faţă cu acurateţe. Numai aşa va putea 

cineva judeca drept; iar la din contra, toate ştirile jurnalelor le citim numai pentru ca să 

ameţim capetele şi să nu mai ştim ce avem să credem. 

Între asemenea ştiri, enumerăm şi următoarea, reprodusă, nu ştim de unde, în 

„Konstädter Zeitung”, din 29 ianuarie: 

 

„Situaţiunea generală, astăzi, iarăşi este încordată. Alegerea Domnilot în Moldova şi în 

Țara Românească va da Franţei ocazie de a face, iarăşi, pe mentorul (conducătorul) Europei. 

Se spune cum că Poarta ar avea de scop de a disputa legalitatea alegerii Domnului în 

Moldova. Cuza fu ales pentru ca dânsul, cu cea dintâi ocazie, să abdice de a sa demnitate, în 

favoarea unirii Moldovei cu Țara Românească. Poarta este prea bine informată despre faptele 

despotice şi falsificările (?) caimacamiei din Iaşi, în cauza alegerilor, iar apoi aceeaşi (Poarta) 

se adresă, în această privinţă, la Paris, pentru ca să câştige învoirea puterilor ca dânsa să-şi 

poată susţine drepturile sale pe cale executorie (a armelor?). Ci cabinetul din Paris este bun 

către Moldova, iară consulul franţuzesc în Iaşi luptă în cea mai strânsă coînţelegere cu 

kaimacamia, şi „Monitorul” salută pe nou alesul Domn cu cele lai amicale cuvinte. 

În Bucureşti, iau lucrurile aceeaşi direcţiune ca şi în Iaşi. Ceea ce va face guvernul 

turcesc este încă necunoscut. Iară Austria va rămâne pasivă. La caz când Poarta nu va 

recunoaşte alegerea, va trebui să convoace un congres (din cauză că Principatele stau sub 

garanţie europeană), unde, apoi, turcilor le va fi foarte cu greu a reuşi. Cum s-ar părea, scopul 

Franţei este a degrada şi a bucăţi pe Turcia. La toată întâmplarea este materie pentru 

parizieni”. 

 

Priceapă acest articol cine cum îl taie capul; noi ne mărginim întru aşteptarea faptelor 

împlinite. Într-aceea, pe când scriem acestea, iată că unul din toate jurnalele Vienei, adică 

„Ost d. Post”, ne aduce o descriere, pe larg şi cu totul interesantă, a decursului alegerilor din 

Moldova, până în momentul întru care Domnul Alexandru Cuza ocupă scaunul străbun al 

naţiei sale. După aici numitul jurnal, toate au decurs în cea mai bună orânduială, cu atât mai 

vârtos căci partida Sturzească (a fostului Domn Mihail Sturza şi a fiului său celui mai mare, 

Grigorie Sturza, alias Muhlis Paşa), văzându-se şi în minoritate, şi dezbinaţi între sine, a dat 

mâna şi s-a sărutat cu partida naţională cea mare; numai vreo cinci membri au părăsit 

adunarea înadins. Între altele, tot ce s-a întâmplat mai extraodinar a fost cum că, la propunerea 

domnului Mihail Kogălniceanu, s-a decretat, prin adunare, ca noul Domn să subscrie un 

înscris, prin care să se îndatoreze că, la caz când Principatele s-ar uni sub vreun Domn străin, 

Măria Sa va abdica de bună voie. Din toate, deci, această întâmplare, poate fi că va produce 

vreun protest din partea Porţii otomane. 

Oricare alte faime, răspândite prin alte jurnale, rămân, deocamdată, lipsite de adevăr, 

iar între acestea, se numără şi aceea, împrăştiată după „Gazeta univ.”, Nr. 29, ca şi cum 

adunării i s-ar fi făcut vreo silă, prin concentrarea de grupe, după care mitropolitul şi alţii ar fi 

protestat (Gazeta Transilvaniei, nr. 3, 22 ianuarie 1859, pp. 10, 11). 

* 

Relatată de către presa vremii, povestea unirii Principatelor pare un roman plin de 

spectaculos şi de savoare, în care balcanismul tradiţional îmbracă veşmintele glorioase ale 

patriotismului trâmbiţat („îşi bătea pieptul că iacă, în mijlocul românilor, ca Moise vine ca să-

i mântuiască”), iar conspiraţiile, precum cea de la Focşani, pusă la cale împotriva lui Cuza, 
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eşuau lamentabil, „punând la umbră mai mulţi dintre ei”, deci dintre „astfel de păsări 

răpitoare”, dintre „astfel de vagabonţi turburători”, întotdeauna plătiţi de „partida îndrăcită” şi 

„armaţi înfricoşat”. În rest, înghesuială pe posturi, umilinţă şi smerenie creştină, inclusiv prin 

titulatură, din partea „Eminenţei Sale Părintele Mitropolit al Ţării”, defilări, muzici, banchete, 

luminaţii nocturne, „un entuziasm fără margini”, „fericire pentru toţi şi pentru fiecare”, 

„aclamaţie generală de bucurie şi de entuziasm naţional”, şi totul, dar absolut totul „conform 

progresului şi trebuinţei timpului”. Şi un Alexandru Ioan Cuza însingurat şi depărtat, care 

duce pe umeri o povară grea, de care nu avea nevoie, dovadă fiind faptul că şi-a depus 

abdicarea în alb, cum se relata în episodul precedent, urmând să intre în exerciţiu această 

demisie în clipa în care „ţara” va afla un prinţ străin, care să curme, cumva, vânzoleala 

patriotică a neamurilor noastre princiare. Dar, înainte de toate, să trecem la relatările proaspăt 

smulse din rugina buchiilor, pentru a fi încredinţate mierii latine a alfabetului nostru naţional 

– ptiu, drace şi iertaţi Exelenţa Voastră Prea Fericite Părinte, dar se vede că deja m-am 

molipsit de acele vremuri! 

 

Bucureşti: După alegerea Domnului Alexandru Ioan Cuza, se prefăcu capitala 

României într-o mare de făclii şi lumini; îndată se improviză o iluminaţie măreaţă şi un 

conduct impunător cu făclii, precedat de bande muzicale şi de un batalion de miliţie română. 

O generală entuziasmare cuprinse tot oraşul, care răsuna de urări: „Să trăiască Prinţul 

României Alexandru Ioan Cuza!”. Într-aceea, telegramele erau în cea mai mare activitate cu 

răspândirea ştirii acesteia în toate ţările. În Iaşi, se primi această ştire cu un entuziasm fără 

margini. Prinţul Alexandru Ioan Cuza îndată-şi şi puse un guvern provizoriu în Bucureşti, 

stătător din domnii Golescu, Dimitrie Ghika şi spătarul (supremul cap al miliţiei) Vlădoianu. 

Pe joi, se aşteaptă Prinţul ales să vină la Bucureşti şi să-şi depună jurământul constituţional 

(Gazeta Transilvaniei, nr. 4, 31 ianuarie 1859, p. 19). 

 

Iaşi, 27 ianuarie vechi. Aici compuse Alecu, Domnul, un minister împăcător de toate 

frângerile. În persoanele domnilor Vasile Sturza, ca ministru preşedinte şi de interne, 

postelnic Vasile Alecsandri, ca ministru de externe, Lascăr Răducanu-Roseti, ministru de 

finanţe, Constantin Rola, ministru de cult şi instrucţiune, Dimitrie Miclescu, ministru edil, 

Manolache C. Iepureanu, ministrul justiţiei, şi poliţia rămase în mâna colonelului Constantin 

Mano. 

Poliţia guvernului nou a şi început a strânge frânele menţinerii ordinii, cu energie de 

ostaşi. După cum ni se împărtăşeşte şi după cum citim şi din „B.” şi „Kr. Z.”, apoi oamenii 

blăstămaţi nu lăsară ca bucuria generală, cu alegerea Domnului, să nu fie turburată şi 

ameninţată. O seamă de emigranţi, mai vârtos poloni, se puseră tiptil la rând prin Galaţi, 

Focşani şi Botoşani, ca, cu ocaziunea alegerilor, să se alăture către o partidă şi să încingă o 

revoluţiune, pe care apoi să o lăţească în Polonia, apoi noul guvern iute puse mâna pe 

revoluţionari, punând la umbră mai mulţi dintre ei. „B. Z.” Scrie că Prinţul Grigorie Sturza, 

general turcesc, a fost în comunicaţiune cu turburătorii aceştia şi avea de cuget, cu ajutorul 

lor, a se sui, prin revoltă, pe Scaunul Domniei, dacă nu i-ar succede alegerea. Mai întâi, se 

închiseră, în Iaşi, în urma unei încăierături, 22 de poloni, care primiră bani de la partida 

îndrăcită ca să pornească la Focşani, unde se mai aflau vreo 400 feciori din legiunea polono-

turcă şi din cea maghiară, ca să-i stea la dispoziţie.   

Beizadea Grigorie Sturza (fiul) chemase pe Domnul Cuza la Focşani, cu cuvânt că 

acolo se va proclama, deodată, regent al ambelor Principate, supt nume de România, vrând 

însă a-l pierde şi, cu ajutorul revoltei, a se proclama Domn şi a se arunca pe sine pe tron. Unii 

dintre prinşi declarară public că beizadea Sturza a avut planul acesta diavolesc. 

Fostul adjutant al lui Grigorie Sturza, Murat Bey (Verbinski), fu arestat, pe drumul 

spre Focşani, cu alţi consorţi disperaţi, care erau armaţi înfricoşat. La astfel de păsări răpitoare 
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le ştie Domnul Cuza pune cursa, căci în ambele ţări a emis strâns ordine ca, aflându-se astfel 

de vagabonţi turburători, îndată să se aresteze. Adeverirea faptelor acestora o aşteptăm din 

fântâni oficioase. Astfel, nu lipsi, nici aici, un Iuda, care mai ieri îşi bătea pieptul că iacă, în 

mijlocul românilor, ca Moise vine ca să-i mântuiască (Gazeta Transilvaniei, nr. 4, 31 ianuarie 

1859, p. 19). 

 

România. Bucureşti, în 28 ianuarie. Nimic mai plăcut decât forma ce a luat Camera 

noastră astăzi. După celebra zi de 24 Ianuarie, zi solemnă şi care s-a otărât de Adunare a fi o 

eternă sărbătoare naţională, nu mai este dreaptă, nu mai este stingheră în Adunare; în alte 

cuvinte, nu mai este partidă, căci toţi sunt partida naţiunii. Acest rezultat nu este mult mai 

frumos decât acela ce-l prezenta Camera, în celelalte două zile, când fiecare parte din Cameră 

se privea ca inamică? Ce efect ar fi avut această inamiciţie? Mizeria şi nenorocirea ţării.  

Astăzi, că toţi deputaţii formează un singur corp, rezultatul va fi binele pentru toţi şi 

pentru fiecare, fericirea pentru toţi şi pentru fiecare. Dar pentru ca aceasta să se realizeze, este 

de dorit ca acest acord să nu piară, să urmeze şi în viitor, când va veni rândul chestiunilor de 

reforme. Aceste chestiuni pot fi importante; însă să ne aducem aminte că mersul lor depinde 

mult de la Domn; căci, după cum ştim, dreptul de iniţiativă al legilor de interes special este 

dat, de Convenţie, numai Domnului. Prin urmare, dacă Domnul va prezenta un proiect bine 

cugetat şi conform progresului şi trebuinţei timpului, anevoie va fi Camerei a-l răsturna; căci 

un asemenea proiect va avea în favoarea sa opiniunea publică, care a început a fi de oarecare 

importanţă şi la noi. 

Dar, aşteptând aste chestiuni, misiunea Camerei s-a uşurat deocamdată. Deputaţii ce o 

compun se ţin, acum, de bancheturi. Li se permite astă distracţiune, după luptele grele ce au 

avut a susţine în cele trei zile. Dar, când va veni ora de lucru, voim a-i vedea luptând cu 

bărbăţie. 

Ministerul (în sensul de guvern – n. n.) nostru provizoriu se compuse de către 

Maiestatea Sa Alexandru Ioan Cuza, după cum l-am publicat într-un supliment al nostru. Mai 

repetăm, şi aici, numele domnilor miniştri Ioan Filipescu, prezident al Consiliului şi ministrul 

justiţiei; general V. Vlădoianu, ministru al războiului; Nicu Golescu, ministru din lăuntru; 

Ioan Cantacuzino, ministrul cultului şi al instrucţiunii; Dimitrie Brătianu, ministru din afară; 

Barbu Catargi, ministrul finanţelor; Grigore Filipescu, ministru de control. Guvernul, până la 

venirea Domnului, se află încredinţat domnului Ioan A. Filipescu şi domnului Nicu Golescu. 

Acest minister îl aflăm compus din oameni onorabili şi stimaţi, şi aşa cum se mulţumesc mai 

multe partide. Observăm că oficiul (înscrisul oficial – n. n.) prin care Maiestatea Sa întăreşte 

acest minister zice că directorii, administratorii şi ceilalţi funcţionari vor rămâne toţi pe la 

locurile lor, până la venirea Măriei Sale, când se vor face schimbările ce se vor afla de 

cuviinţă. Sosirea Maiestăţii Sale, în capitala noastră, asemenea nu se ştie pozitiv pe când va fi; 

unii cred că va fi după 4 februarie, adică după ce, mai întâi, se va face, în Iaşi, ceremonia 

încoronării. 

Camera s-a mai adunat şi în zilele de 25 şi 26 ianuarie, pentru nişte lucruri 

preliminarii. Fiindcă, în numărul trecut, nu am arătat numele tuturor persoanelor ce compun 

biroul, le arătăm astăzi. Vice-prezidenţi sunt: domnii C. Cantacuzino şi Barbu Catargi; 

secretari sunt: domnii Ioan Cantacuzino, A. Arsache, C. Fălcoianu, D. Brătianu; secretari 

supleanţi sunt: domnii C. Turnivitu şi Apostolescu; chestori sunt: domnii G. Băleanu, I. 

Filipescu şi A. Florescu. 

S-a trimis către Domn, în Moldova, o deputaţie, compusă din Sfinţia Sa Părintele 

episcop de Argeş, domnii Scarlat Creţulescu, A. Florescu, G. Opranu, Barbu Slătineanu şi, ca 

ataşat, C. Roseti. 

Pe lângă aceasta, s-a format o comisie spre facerea regulamentului Camerei. Membrii 

acestei comisii sunt: domnii Bozianu, B. Boerescu, Barbu Catargi, Ioan Florescu, Constantin 
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Brăiloiu. Această comisie mai este însărcinată a face un proiect de listă civilă a Domnului. S-a 

mai ales o altă comisie, de trei membri, Prinţul Dimitrie Ghika, D. Brătianu şi B. Boerescu, 

spre a redacta, din partea Camerei către Domn, un memoriu despre motivele şi natura alegerii 

ce a făcut Camera, pentru ca, apoi, acestea să se expună puterilor garante, de o deputaţie ce 

Domnul o va trimite pe lângă aceste puteri. După aceea, Camera şi-a luat două zile de 

vacanţă. Lucrările ei reîncepură la 29 ale acestei luni. 

La 27 ale acesteia, oştirea română şi-a făcut jurământul de credinţă către Domn şi ţară. 

Spectacolul era grandios şi orice român simţea inima sa bătând de bucurie, la vederea acestei 

oştiri, ce jura a apăra unirea. Tot la 27, s-a primit o ştire telegrafică în Bucureşti, prin care se 

anunţa că, în cuvântul ce a ţinut Împăratul Napoleon (al III-lea – n. n.), la deschiderea 

Camerei din Paris, a vorbit despre România într-un chip foarte favorabil. Ceea ce dovedeşte 

că Franţa s-a pronunţat, chiar de acum, în favoarea alegerii noastre. 

În fine, armia României primi, la 26 ianuarie, Ordinul de Zi al Măriei Sale Domnului 

Alexandru Ioan I, ce s-a publicat îndată, după care, luându-se dispoziţiile necesare, astăzi, 

marţi, în 27 ianuarie, la 11 ore de dimineaţă, s-a concentrat toată oştirea din garnizoana 

Bucureşti în cazarma Alexandria, unde s-a săvârşit solemnitatea depunerii jurământului de 

credinţă către Maiestatea Sa Domnitorul şi către patrie. Oştirea concentrată s-a compus din 

Regimentul Nr. 1, 5 companii din regiment, Regimentul Nr. 3 de Pedestrime, escadronul al 3-

lea din Regimentul de Cavalerie, din bateria de artilerie, din comanda de pompieri, elevii 

Şcolii Militare şi ai Şcolii de Chirurgie, şi de către toate gradele ofiţereşti din Statul Major al 

ministerului ostăşesc şi adjutanţii domneşti, cu toţi cei ataşaţi la dânsele, şi 3 bande de 

muzicanţi. 

Ceremonia s-a deschis, faţă cu onoraţii domni miniştri, deputaţi ai Camerei legislative, 

funcţionarii guvernului şi o mulţime de cetăţeni, printr-un discurs, ţinut către ostaşi de către 

dumnealui domnul general al oştirii române din Valahia, ce s-a primit cu aclamaţie generală 

de toată oştirea şi de către toate persoanele aflate de faţă; după aceasta, a citit Ordinul de Zi al 

Măriei Sale Domnului, dat către armia României, care a fost întreruptă de aclamaţii de 

bucurie şi de entuziasm naţional; iar după finirea acestui ordin, s-a săvârşit, prin Eminenţa Sa 

Părintele Mitropolit al Ţării româneşti, jurământul de credinţă, depus sub steagul oştirii de 

către toate gradele ostăşeşti, care au sărutat, pe rând, Crucea şi Sfânta Evanghelie. 

Solemnitatea s-a încheiat prin defilarea trupelor, în prezenţa Eminenţei Sale 

Mitropolitul Ţării, a domnului prezident şi a domnilor membri ai consiliului administrativ, 

precum şi a domnilor deputaţi. Eminenţa Sa Mitropolitul Ţării, în tot cursul defilării, a 

binecuvântat trupele şi, după finirea ceremoniei, le-a ţinut un mic discurs spiritual, privitor la 

solemnitatea acestui act. Această solemnitate se va urma în toată ţara, unde se află oştire, atât 

de linie, de graniţă, cât şi jandarmerie, ordonându-se a se serba cu „Te Deum” şi mese pentru 

toate gradele, fără osebire, spre a lua toţi, deopotrivă, parte la publica bucurie (Gazeta 

Transilvaniei, nr. 5, 5 februarie 1859, pp. 23, 24). 

* 

Ţara Românească. Bucureşti. Duminică, în 20/8 februarie, între 2 şi 3 ore după-

amiază, Domnul Alexandru Ioan Cuza sosi în capitala ţării, unde fu primit de către autorităţile 

publice şi de către trupe, întocmai după programa emisă din 4/16 februarie, de ministrul 

trebilor din lăuntru, domnul Nicolae Golescu, şi cu acel adaos cum că mulţimea poporului de 

toate clasele, care întâmpinase pe noul Domn, până afară, la bariera capitalei, şi împluse toate 

străzile, în trăsuri, pedeştri şi călare, nu s-a mai văzut niciodată, la nici un fel de ocaziune, 

până acum, iară entuziasmul care se văzu peste tot iarăşi abia va fi mai având vreo pereche în 

istoria ţării româneşti. Bucureştenii au şi avut ocaziune bună de a întrece, în toată privinţa, pe 

ieşeni cu primirea, din cauză că lor nu le-a venit fără veste şi au ştiut de timpuriu ziua plecării 

Domnului de la Iaşi, iară răstimpul l-au folosit toate autorităţile şi toate clasele e popor, spre a 

face pregătirile colosale. 
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Numai arcurile de triumf, care s-au clădit în capul străzii de către Băneasa, adăpostul 

de primire, tot acolo, şi altele au costat peste două mii galbeni; numai de la Braşov sau adus la 

40 mii pahare de iluminaţie, peste câte s-au mai putut cumpăra de acolo, din loc. Marşuri şi 

hore noi se auzeau pe toate străzile şi în toate familiile. Într-aceea ca pentru ca să se observe şi 

în descrierea solemnităţii oareşcare ordine, se cuvine a reproduce programa; iar descrierea mai 

pe larg se va reproduce, peste puţin, de către toate jurnalele locale
1
. 

Programa, întocmită de către consiliul administrativ extraordinar pentru solemnitatea 

primirii Măriei Sale Alexandru Ioan I, domnul principatelor Moldova şi Valahia, în capitală: 

 

„Bucureşti, la Februarie 1859 

 

1. La întâiul rond al Şoselei Kiseleff, se va aşeza un cort cu cabină, unde Măria Sa se 

va coborî din trăsura de drum; 

 

2. Întâmpinarea la cort se va face: 

a). De consiliul municipal al capitalei, cu pâine şi sare, după obicei, ţinându-se şi un 

discurs de către domnul Prezindent al municipalităţii, potrivit cu ocazia; 

b). De şeful oştirii, însoţit de ştabul domnesc şi ştabul ostăşesc, călări; 

c). În faţa cortului vor fi înşiruite un escadron de cavalerie şi două batalioane de 

infanterie; 

 

3. După citirea discursului, se va pune în dispoziţiunea Măriei Sale o caretă cu patru 

cai şi un cal de călărie, pentru intrarea în capitală; 

 

4. Cortegiul va porni către Mitropolie în chipul următor: 

a). Jandarmeria; 

b). Prezidentul municipalităţii, Vornicul de oraş şi Vornicul de temniţe, călări: 

c). Corporaţiile, cu steagurile lor şi eşarfele; 

d). Un escadron de cavalerie; 

e). Măria Sa Domnul, înconjurat de ştabii domnesc şi ostăşesc, călări; având pe Şeful 

Poliţiei în stânga; 

f). Două batalioane de infanterie vor încheia cortegiul. 

 

În timpul mergerii, de la barieră, la Sfânta Mitropolie, clopotele se vor trage pe la 

biserici. 

 

5. Ajungând, în această rânduială, la Sfânta Mitropolie, Măria Sa va fi primită în 

biserică de Eminenţa Sa Părintele Mitropolit, de domnii membri ai Adunării Naţionale, de 

domnii miniştri şi de înalţii funcţionari, unde se va săvârşi „Te Deum”; apoi, trecând în sala 

Adunări, se vor înfăţişa Măriei Sale cuviincioasele felicitări din partea autorităţilor publice; 

6. După săvârşirea acestei ceremonii, domnii miniştri procedează singuri pe Măria Sa 

la palatul de rezidenţă, unde-l primesc; 

7. Seara, va fi iluminaţie mare, şi la teatru se va da o reprezentaţie potrivită cu ocazia; 

8. Se va da şi un bal, în sala teatrului, de către municipalitate, în ziua ce se va hotărî 

pentru aceasta. 

Ministru din lăuntru al Ţării Româneşti, 

Nicolae Golescu”. 

 

                                                 
1
 În „Ost deutsche Post” din 19 februarie 1859 se ivi un anacronism ridicol, după care A. I. Cuza, încă la 12 

februarie, ţinuse intrarea sa în Bucureşti. Amăgirea se făcu prin telegraf – nota Gazetei Transilvaniei. 
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Domnul Alexandru Ioan Cuza este un bărbat în vârstă de 39 ani, de statură mijlocie, de 

o compacţiune sănătoasă, faţa cevaşi brunetă, ci plăcută, ţinuta trupului ostăşească, mişcarea 

sprintenă; activitate nepregetătoare de zi şi de noapte, vieţuire simplă, nemăiestrită. 

Mai încolo, Domnul Cuza, pe cât este de afabil, pe atâta e sever şi strâns întru tot ce 

priveşte serviciul public. Începând de la ostăşimea ţării de toate armele, toate directoriile 

publice, a pus Domnul Cuza jurământul de credinţă, încă înainte de a călca Măria Sa pe 

pământul Ţării româneşti; iar clerul întreg îl pomeneşte, împreună cu soţia sa, Elena, în oficiul 

dumnezeiesc. 

Din 18/7 februarie încoace, capitala era îndesită de oaspeţi, veniţi din toate ţinuturile 

ţării. Toate aceste solemnităţi şi bucurii însă trebuie să fie şi ele, ca toate altele din lume, 

adumbrite de un nor posomorât, acela provine de la îndoielile care mai ţin în privinţa 

recunoaşterii Domnului; pentru că nimeni nu poate prevea cum va ieşi votul celor mai noi 

conferinţe din Paris. Într-aceea, naţiunea merge, precum vedem, tot înainte, tot mai departe. 

Domnul, asemenea. Care vor fi urmările? Aceasta o ştie numai Dumnezeu (Gazeta 

Transilvaniei, nr. 6, 12 februarie 1859, pp. 26, 27). 

 

¤ 

 

1859, ianuarie: Călătorie în vremea Unirii Principatelor. Închipuindu-mi eu că nu 

ar fi lipsită de interes lecturarea ştirilor de presă românească din ianuarie 1859 – admirabile 

prin obiectivitate, vă propun o călătorie în timp, din care să înţelegeţi singuri cum s-a făcut 

Unirea Principatelor, dar să şi aflaţi că, la propunerea lui Cogălniceanu, cel mai bun prieten al 

lui Cuza, alesul moldovenilor, Cuza Vodă, a depus, mai întâi, la obşteasca adunare (divan ad-

hoc este un termen turcesc), cererea de abdicare în alb, care să intre în vigoare în clipa în care 

românii vor găsi un domn străin, care să le desăvârşească unirea. Sunt multe lucruri 

interesante în presa din vremea primei uniri, toată scrisă cu chirilice, inclusiv despre 

încercările ierarhilor ortodocşi de a o zădărnici sau despre turcizarea elitelor, care, pe lângă 

nume româneşti mai aveau şi câte unul de mare boier turc (paşă). Dar, cum vorba multă e 

sărăcia omului şi cum scopul meu este să vă ajut să aflaţi şi să judecaţi singuri, haideţi să 

trecem la mărturii: 

* 

MOLDOVA. Iaşi. După ce în Moldova atât alegerile deputaţilor pentru noua dietă a 

ţării, cât chiar şi alegerea Domnului a decurs în cea mai bună linişte, ar fi crezut oricine că 

acum situaţiunea politică, cum am zice, se va lumina şi că, totodată, ştirile şi faimele, 

contrazicătoare deocamdată, vor înceta cu totul, iar ţara va intra pe calea propăşirii şi a 

reorganizării practice liniştite. Este prea adevărat cum că „Monitorul” oficial din Franţa, în 

urma raporturilor trimise de la Iaşi de către consulatul francez, se arată cu decursul împăciuit 

şi regulat al tuturor alegerilor şi cu persoana Domnului ales; precum şi că jurnalele Vienei 

încă recunosc unanimitatea şi liniştea întru care se alese Domnul, de faţă fiind la alegere mai 

toţi consulii puterilor străine. Celelalte jurnale nu au publicat, până acum, nici atâtea ştiri 

autentice câte s-au văzut în cele sus atinse. 

De altă parte, însă, numeroasele procese verbale sau dispute ale Kaimacanilor au dat 

ocaziune, atât în Moldova, cât şi în Ţara Românească, ca mulţi din public să judece lucrurile 

cu totul altmintrelea şi să-şi închipuiască oareşcare mari intrigi şi nelegiuiri, între care ar fi 

decurs alegerile în ambele ţări. Lasă că nimeni nu poate fi judecător competent şi drept al 

noilor evenimente, care nu va cunoaşte, cum se zice, pe de rost, pe din afară Convenţiunea de 

la Paris, din 19 august 1858 (vezi foaia Nr. 2 şi 3 din anul curent), împreună cu adaosele 

aceleiaşi, apoi încă nici atâta nu e de ajuns, ci trebuie să se afle cineva la faţa locului, lăsând 

acasă toate patimile sau interesele în parte, cunoscând bine tot jocul ascuns al partidelor 

dinlăuntru şi străine, pentru ca să informeze despre starea de faţă acurată. Numai aşa va putea 
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cineva judeca drept; iară la din contra, toate ştirile jurnalelor le citim numai pentru ca să ne 

ameţim capetele şi să nu mai ştim ce avem să credem. 

Între asemenea ştiri, numărăm şi următoarea, reprodusă, nu ştim de unde, în „ 

Kronstädter Zeitung” din 29 ianuarie: 

„Situaţiunea generală astăzi iarăşi este înnourată. Alegerea Domnilor în Moldova şi în 

Ţara Românească va da Franţei ocaziune de a face iarăşi pe mentorul (conducătorul) Europei. 

Se spune cum că Poarta ar avea de scop a disputa legalitatea alegerii Domnului în Moldova. 

Cuza fu ales pentru ca dânsul, cu cea dintâi ocaziune, să abdice din a sa demnitate, în favoarea 

unirii Moldovei cu Ţara Românească. Poarta este prea bine informată despre faptele despotice 

şi falsificaţiunile (?) Kaimacamiei din Iaşi, în cauza alegerilor, iar apoi aceeaşi Poartă se 

adresă, în această privinţă, la Paris, pentru ca să câştige învoirea puterilor ca dânsa ca dânsa 

să-şi poată susţine drepturile sale pe cale executivă (a armelor??). Ci cabinetul din Paris este 

bun către Moldova, iar consulul franţuzesc în Iaşi luptă în cea mai strânsă coînţelegere cu 

Kaimacamia, şi „Monitorul” salută pe nou alesul Domn cu cele mai amicale cuvinte, totodată 

guvernul francez întinse asupra lui protecţiunea sa. 

În Bucureşti iau lucrurile aceeaşi direcţiune ca şi în Iaşi. Ceea ce va face guvernul 

turcesc este însă necunoscut. Iară Austria va rămânea pasivă. La caz când Poarta nu va 

recunoaşte alegerea, va trebui să se convoace un congres (din cauză că Principatele stau sub 

garanţia europeană), unde apoi turcilor le va fi foarte cu greu a reuşi. Cum s-ar părea, scopul 

Franţei este de a degrada şi de a bucăţi Turcia. Toată întâmplarea este o măgărie pentru 

parizieni”. 

Priceapă acest articol care cum îl taie capul; noi ne mărginim întru aşteptarea faptelor 

împlinite. Într-aceea, pe când scriem acestea, iată că unul din toate jurnalele Vienei, adică 

„Ost d. Post”, ne aduce o descriere pe larg şi cu totul interesantă a decursului alegerilor din 

Moldova, până în momentul în care Domnul Alexandru Cuza ocupă scaunul străbun al patriei 

sale. După aici numitul jurnal, toate au decurs în cea mai bună orânduială, cu atât mai vârtos 

căci partida sturzească (a fostului Domn Maihail Sturza şi a fiului său celui mai mare, 

Grigorie Sturzam alias Muhlis Paşa), văzându-se şi în minoritate, şi dezbinaţi între ei, a dat 

mâna şi s-a sărutat cu partida naţională cea mare; numai vreo cinci membri au părăsit 

adunarea înadins. Întru altele, tot ce s-a întâmplat mai extraordinar a fost cum că, la propunrea 

domnului Mihail Kogălniceanu, s-a decretat, prin adunare, ca noul Domn să subscrie un 

înscris, prin care să se îndatoreze că, la caz când Principatele s-ar uni sub vreun Domn străin, 

Măria Sa va abdica de bună voie. Din toate, deci, această întâmplare poate fi că va produce 

vreun protest din partea Porţii otomane. 

Oricare alte faima (zvonuri – n. n.), răspândite prin alte jurnale, rămân, deocamdată, 

lipsite de adevăr, iar între acestea se enumeră şi aceea, împrăştiată după „Gazeta univ.” Nr. 

29, ca şi cum adunării i s-ar fi făcut vreo silă, prin concentrarea de trupe, după care 

mitropolitul şi alţii ar fi protestat. 

* 

ROMÂNIA. Bucureşti. Citind cineva următorul articol, din „Naţionalul” Nr. 10, cu 

luare aminte, s-ar părea că, în Ţara Românească, a început a se face silă (forţare – n. n.) 

alegerilor tocmai din contra de ceea ce împărtăşirăm mai sus, după jurnalul nemţesc, adică cu 

asuprirea partidei naţionale. Acelaşi articol sună aşa: 

„Bucureşti, 10 ianuarie vechi. La 8 ale lunii, au avut loc alegerile prin plăşi pentru 

alegătorii de întâiul grad; la 10, s-au făcut alegerile pentru deputaţii proprietarilor mari. Nu 

cunoaştem încă rezultatul din toată ţara. Acele ce cunoaştem din alegerile proprietarilor mari 

sunt acestea: la Ilfov s-au ales prinţul Alexandru Ghika şi prinţul Dimitrie Ghika; la Brăila, 

domnii Ioan Slătineanu şi Gregorie Filipescu; la Buzău, domnii Ion ;arghiloman şi Grigore 

Hrisoscole; la Focşani, domnii Ioan Cantacuzino şi Scarlat Fălcoianu; la Vlaşca, domnii 
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Arsache şi Nicolae Tătăran; la Mehedinţi, domnii Dimitrie Filişanu şi Nicolae Bibescu; la 

Prahova, domnii Ioan Cantacuzino şi Constantin Filipescu. 

La 12 ale lunii acesteia, se vor face alegerile deputaţilor de oraşe. Până ce aceste linii 

(rânduri – n. n.) vor ajunge la cele mai multe districte, alegerile se vor şi face. Tot ce putem 

zice astăzi este mai ales pentru capitala noastră. Acei alegători să-şi aducă încă o dată aminte 

de importanţa misiunii lor; să nu uite că au să dea un mare exemplu ţării şi străinătăţii, că 

adică capitala a ştiut să aleagă pe bărbaţii ce sunt mai mult în stare de a servi ţara lor. Să bage 

de seamă că s-a introdus, nu ştim de cine, o tactică de a înnegri pe unii, alţii din oamenii 

naţiunii şi aceasta numai cu scop de a depărta de la dânşii încrederea publică. Dacă alegătorii 

noştri ascultă vorbele şi nu vor şti să examineze faptele şi trecutul, vor da în curs şi vor dovedi 

că sunt o societate primitivă, care nu are încă o adevărată opiniune publică. Se mai vede încă 

o sumă de nume figurând între aspiranţii la deputăţie. Acesta iarăşi poate contribui la a 

împărţi voturile şi a da majoritate la alţii, ce nu prezintă toate garanţiile cerute. Dacă, iarăşi, 

alegătorii vor urma astă tactică şi nu vor şti a-şi reuni voturile asupra unor nume numai, vor 

da iarăşi curs vor dovedi puţin tact politic. Fiecare alegător să aibă în vedere pentru alesul său 

trei condiţiuni: moralitatea, fără care orice patriotism este o minciună; învăţătură, fără care 

calitatea de deputat nu poate fi de nici un folos ţării; şi tăria de caracter sau curajul opiniunilor 

sale, fără de care deputatul devine o statuie pasivă, dacă nu un instrument complet al celor ce 

voiesc să facă rău. Dacă tot alegătorul se va convinge de aste trei calităţi, dacă fiecare le va 

căuta să le aibă deputatul său, este multă probabilitate că voturile nu se vor risipi şi se vor 

concentra asupra unor nume. Noi nu am voit a recomanda aceste nume; nici a le face 

cunoscute publicului; căci nu voim să impunem conştiinţei alegătorilor întru nimic. Voim 

numai ca fiecare să aibă o convingere curată şi luminată şi atunci suntem siguri de bunul 

rezultat al alegerilor. 

Tot ce mai voim încă ca nici alţii să nu exercite o presiune asupra alegătorilor şi ca 

voturile să se dea în libertate şi cu toată legalitatea. Dar cu mare părere de rău aflăm că 

aceasta nu s-a urmat pretutindeni. Cel puţin, după câte ştim noi, aflăm că în districtul Buzău s-

au întâmplat mai multe ilegalităţi, cu ocaziunea alegerilor de întâiul grad ale proprietarilor 

mici. Aşa, în plasa Pirscov, sala alegerilor a fost înconjurată de dorobanţi, dorobanţii au intrat 

chiar în sală şi au dat afară pe alegătorii ce aveau sentinţe judecătoreşti în favoarea lor şi care, 

după decretul de la 5 ianuarie, trebuiau să voteze; alte persoane, fără a fi înscrise de tribunal, 

ci de administraţie, după 31 decembrie, au fost vârâte în sală. Alegătorii au protestat şi au ieşit 

din sală. 

La plasa Câmpului, domnul Dimitrie Tomescu, admis între alegători prin sentinţă 

judecătorească, s-a scos cu puterea din sală de către administraţie. Alegătorii au protestat. 

La plaiul Slănic, trei alegători, admişi prin sentinţă judecătorească, s-au scos iarăşi cu 

puterea şi dorobanţii au năvălit în sală. Alegătorii au protestat şi nu au votat. 

În toate aste protesturi, alegătorii zic că, dacă dreptate nu li se va face, ei vor veni în 

capitală, spre a protesta şi la reprezentanţii puterilor garante. Dacă alegerile se vor fi şi făcut 

tot în ăst chip şi la celelalte judeţe, apoi, zău, nu vedem unde este legalitatea şi sinceritatea 

lor”. 

 

Comerţul Ţării Româneşti încă tot este lânced; iară criza politică europeană din zilele 

noastre apasă şi mai rău asupra daraverilor (afacerilor – n. n.). Afară de cele două falimente 

mari, publicate în zilele trecute prin jurnalele din Bucureşti, se mai întâmplă şi altele mai 

mici, care însă, între relele cele mai mari, nu se mai bagă în seamă. 

* 

Bucureşti, 14 ianuarie vechi. Aleşii capitalei sunt domnii: 

Nicolae Golescu, 187 voturi; 

C. A. Roseti, 184 voturi; 
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Vasile Boerescu, 151 voturi. 

Numărul votanţilor de faţă era de 264; fiecare din aleşi a avut, de la întâia votare, o 

majoritate absolută. 

Mai întâi, alegători s-au adunat, la 8 ore dimineaţa, în biserica Sfintei Mitropolii, spre 

a asculta un serviciu divin, făcut înadins pentru alegeri. E. S. părintele Mitropolit, împreună 

cu clerul său, se afla de faţă. Serviciul s-a făcut cu toată solemnitatea cerută. După citirea unei 

rugăciuni, înadins pentru alegeri, toţi alegătorii, pe la 10 ore, s-au retras în sala obşteştii 

adunări. Aci, s-a procedat, mai întâi, prin vot secret, la formarea biroului, compus din domnii 

C. A. Roseti – prezident, Vasile Boerescu şi Dimitrie Culoglu – secretari. După aceea, s-au 

început operaţiile votării. Fiecare alegător se striga anume spre a-şi primi buletinul său tipărit 

şi subscris (semnat – n. n.) de prezident; apoi, după ce-şi scria pe aleşi, şi-l depunea în urnă, 

iarăşi prin apel nominal. Cu toată complicarea acestei lucrări, aleşii s-au putut proclama, 

seara, la 7 ore. Cea mai mare regularitate şi ordine au domnit în tot timpul votării; şi oricine a 

fost impresionat de sentimentele de religiozitate, de patriotism şi de unitate ce se vedea pe 

feţele mai ale tuturor alegătorilor. 

Din judeţe mai primim numele mai multor aleşi, pe care-i vom arăta într-o listă 

specială. Observăm însă că şi la alte judeţe nu s-a făcut alegeri, din cauza ilegalităţilor. Aşa, la 

Muscel, între proprietarii mari, deşi s-au ales domnii V. Velu şi G. Lenş de către proprietari; 

însă alegerea a căzut, că s-a oprit intrarea la doi, ce aveau sentinţe judecătoreşti. 

Deputaţia moldovenească, destinată a merge în Constantinopole, spre a cere învestirea 

Domnului, a ajuns în Bucureşti, la 14 ale lunii acesteia. Ea este compusă din domnii Dimitrie 

Negri, Nicu Catargiu şi colonel Mavrichi. Felicităm pe moldoveni de această idee fericită. Ea 

este conformă cu vechile noastre datine, când Domnii români nu mergeau în persoană la 

Constantinopole, spre a încerca un fel de umilinţă naţională, ci trimiteau o ambasadă spre a 

cere investitura. Dar, de când cu beii fanarioţi, obiceiul se schimbă; căci aceştia trebuiau să 

meargă înşişi, spre a săruta piciorul sultanului lor, care îi numise. De aceea, ca să înceteze 

acest abuz, convenţia din Paris, în art. 12, zice curat „că întărirea se va cere ca şi mai înainte şi 

va fi dată în timp de o lună sau ceva mai mult”. Fraţii moldoveni se conformară ăstui articol; 

căci ei cer ca şi mai înainte investitura, adică o deputaţie va merge Constantinopole, spre a o 

cere în numele naţiei / Naţionalul (Gazeta Transilvaniei, nr. 3, 22 ianuarie 1859).    

 

¤ 

 

1861: Despre influenţa zilelor lunare asupra ursitei unor oameni. Un almanah sau 

un calendar prezintă, de regulă, ceea ce este frumos şi exponenţial într-o anumită ţară, la 

cumpăna anumitor ani. În general, almanahurile şi calendarele creează bună dispoziţie, iar eu, 

care sunt mare amator de aşa-ceva, le caut şi le devorez lacom sa o sălbăticiune. Tocmai de 

asta, când găsesc, printre comorile Bibliotecii Academiei Române, varianta electronică din 

„Almanacul Milcovului / cuprinzând Calendarul / pe anul 1861 / cu toate cele atingătoare de 

el, precum şi diferite materii de ştiinţe, literatură şi poezie”, Focşani, Imprimeria Comisiunii 

Centrale, trăiesc senzaţia unei călătorii în timp şi, după ce cercetez cu atenţie vignetele 

fiecărei luni (aha, la cumpăna anilor 1860/1861, boierii aveau brad de Crăciun!), trec, 

entuziast, la secţiunea „Ştiinţă, literatură şi poezie”, fără să fiu deranjat de folosirea buchiilor 

chirilice, pe care le-am deprins tocmai pentru ipotetice prelungiri în timp.  

Peste „Noţiuni astronomice”, trec destul de superficial, pentru că nu mă prea 

interesează distanţele dintre pământ şi alte planete, dar nu pot să nu observ că Venus încă se 

mai numea, la noi, Vinerea. Adică Parascheva. Iar Jupiter, încă era Joie. Da, dar apoi, tot… 

astronomic, vine un capitol care mă interesează (cred că şi pe dumneavoastră, aşa că o să-l 

transcriu în alfabet latin), intitulat „Despre influenţa zilelor lunare asupra ursitei unor 
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oameni”. I-auzi, frate: dacă notez numai pentru mine, mă fac astrolog! Dar nu are rost; şi aşa-s 

cu capul în nori ca biet poet. 

„Dacă Luna n-are vreo influenţă directă asupra unor evenimente ale lumii acesteia, e 

însă de mirare cum a prezidat la faţetele principale ale vieţii oamenilor mari. Supunem la 

cunoştinţa cititorilor noştri câteva observări de felul acesta, lăsându-i să deducă consecinţele 

cele mai apropiate cu convingerile lor. 

Ludovic al XVI-lea, un rege al Franţei, se născu la 23 august 1754, a cincea zi a Lunii 

(e vorba de ziua a cincea de după Lună Nouă, după cum rezultă dintr-o propoziţie de mai de 

jos – n. n.). Se urcă pe tron, de la 10, până 15 mai 1774, câte a cincea zi a lunii. Convenţia 

decretă desfiinţarea monarhiei la 21 septembrie 1792, în a cincea zi a lunii; şi Ludovic al 

XVI-lea îşi pierdu coroana într-aceeaşi zi. Convenţia l-a condamnat a se tăia capul; această 

condamnare avu loc la 17 ianuarie 1783, iarăşi a cincea zi a lunii. 

Împăratul Napoleon I-ul era născut la 15 august 1769, în a treisprezecea zi a lunii. La 3 

aprilie 1814, senatul declară pe Napoleon căzut de pe tron. La 3 aprilie 1814 era a 

treisprezecea zi a lunii. Bătălia de la Waterloo se dete la 18 iunie 1815, zi fatală pentru 

Napoleon; această zi era a treisprezecea din lună. 

Regele Carol X era născut în a douăzeci şi cincea zi a lunii. Ajunse la tron, la moartea 

fratelui său, Ludovic XVIII, care s-a întâmplat la 18 septembrie 1824; atunci luna era în a 

douăzeci şi cincea sa zi. 

Regele Ludovic Filip I-ul era născut la 6 octombrie 1773; astă dată era între 19 şi 20 

ale Lunii. S-a urcat pe tron la 7 august 1830 şi făcu jurământul la 9 august. Luna era între 19 

şi 20 de zile, la 7 august. La 24 februarie 1848, vine, deodată, revoluţia, regele Ludovic Filip 

abdică îndată şi se exilă în aceeaşi zi. Luna era între 19 şi 20 zile, la 24 februarie 1848. 

Ducele de Orleans era născut la 3 septembrie 1810, iar Luna se afla în a cincea sa zi. 

La 13 iulie 1842, ducele de Orleans sări din trăsura sa şi căzu astfel încât, peste câteva zile, 

muri; Luna era de cinci zile, atunci. 

Urcându-ne către timpii cei mai vechi, am vedea în mulţi oameni mari aceeaşi 

concordanţă între ziua lunară a naşterii lor şi zilele evenimentelor ce au influienţat mai mult 

asupra vieţii lor private şi publice. 

După mahomedani, profetul lor, Mahomet, e născut într-o zi de Lună Năouă; fuga sa, 

numită Egira, se întâmplă într-o asemenea zi. Scriitorii moderni se unesc cu mahomedanii 

despre aceasta. Ei zic că Mahomet a fugit din Meka, 68 zile, după 16 iunie 622, epocă a 

începutului Egirei şi a Noii Luni, din iulie, în zisul an. 

Mahomedanii şi cronologiştii pretind, de asemenea, că Mahomet a murit într-o 

conjuncţiune lunară şi fixează epoca morţii sale în 8 iunie 632. Dacă Mahomet a murit în 

această dată, în ziua aceea nu era conjuncţiune lunară; căci luna era cam de douăsprezece zile. 

Pretind, de asemenea, că Mahomet a murit în etate de 63 ani şi zic că s-a născut la 10 

noiembrie 570; de va socoate cineva 63 din 632, rămâne 569. Mahomet, dară, cată să se fi 

născut la 569 a erei noastre. Dacă s-a născut la 10 noiembrie 569 sau 570, niciuna din datele 

acestea nu dau o conjuncţiune lunară; căci, la 10 noiembrie 569, Luna era de 23 zile, şi la 10 

noiembrie 570, era cam de 4 zile. Este, dară, o eroare mai mult în date, decât în zilele lunare, 

căci credincioşii lui Mahomet se vor înşela mai puţin, fără îndoială, căci la ei orice eveniment 

datează de la o zi lunară, fiindcă anii lor sunt lunari. 

Căutând cineva data naşterii împăratului Napoleon III, care a fost la 20 aprilie 1808, în 

a douăzeci şi patra zi a Lunii, va putea vedea că nici unul din evenimentele vieţii sale publice 

nu coincide cu această zi. După observaţiile făcute, acest principe va ti totdeauna foarte fericit 

şi nu va avea niciodată soarta suveranilor care au avut nefericirea de a ajunge în culmea 

măririi în ziua Lunii care coincidea cu naşterea sa. Nu e cu putinţă ca aceste coincidenţe aşa 

de exacte să fie efectul întâmplării” (pp. 4-7). 
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Observaţiile acestea par plauzibile, dacă ţinem cont că fazele Lunii sun reprezentate de 

sinusoida care intersectează axa echinocţială a vieţii, care, la rândul ei, o intersectează în 

cruce pe cea solstiţială, delimitând Calea Părinţilor de Calea Zeilor. De altfel, horele lunare tot 

în sinusoidă s-au dansat, de-a lungul mileniilor, până au apărut folcloriştii şi au impus neghiob 

dansurile în linii, ca la „Balşoi Teatr”. Probabil că intersecţiile sinusoidei lunare cu axa 

echinocţială a vieţii determină similitudini sau contrarii în destinul uman, dar mâna în foc în 

favoarea unei astfel de interpretări nu o bag. De asta nici nu o să ajung, vreodată, astrolog, ca 

să vă zăpăcesc minţile de pe ecranele televiziunilor. 

 

¤ 

 

1861: Cercul, simbol de egalitate. Ştiam, din cele mai vechi cărţi religioase ale 

omenirii, că s-ar simboliza prin cerc orizontul lumii date, al lumii cunoscute, ceea ce 

înseamnă că explicaţia lui Renée Guenon, care vedea în cerc soarele şi, prin extensie, 

orizontul zilei (Deaus), are logică, pentru că, atunci când se desenau două cercuri de 

circumferinţă, se introducea şi orizontul astral al nopţii (Ur Anu, pe care grecii l-au 

transformat în Uranus). În „Almanacul Milcovului / cuprinzând Calendarul / pe anul 1861 / cu 

toate cele atingătoare de el, precum şi diferite materii de ştiinţe, literatură şi poezie”, Focşani, 

Imprimeria Comisiunii Centrale, găsesc o explicaţie supravieţuitoare în timp, cu extensii 

interesante: 

„Cercul, care e simbolul eternităţii (ca expresie a luminii – n. n.), este uneori şi 

simbolul egalităţii. Cei vechi, spre a nu da preferinţă nimănui, nici zeilor, nici amicilor lor, le 

scriau numele pe un cerc (aşa se întâmpla şi cu constelaţiile zodiacale – n. n.); astfel încât, 

nedându-le nici un rang, nu se putea spune cine era cel dintâi (şi sfatul bătrânilor, „strigacii 

crainici”, cum îi numea Homer, tot 12, la număr, ca şi zodiile, în cerc se adunau la sfat şi 

decizii – n. n.), nici cel de-al doilea, nici cel din urmă în stima lor. Totul era egal, şi onoarea 

egal împărţită. 

Grecii scriau numele celor şapte înţelepţi pe un cerc, nevrând a determina care era mai 

înţelept din cei şapte. Romanii scriau pe un cerc numele sclavilor lor, ca să nu se cunoască pe 

cine iubeau mai mult şi cui voiesc să dea libertatea. 

Se zice că un papă, recomandând cordilierilor (o sectă de călugări) să numească trei 

dintre religioşii lor, cu scop de a da purpura unuia dintre ei, cordelierii scriseră pe un cerc 

numele a trei cei mai iscusiţi din schitul lor, pentru ca papa, neputând să cunoască dacă ei 

aveau mai multă aplecare pentru unul, decât pentru altul, să aleagă pe cine i-ar fi plăcut. 

Instituţia Cavalerilor Mesei Rotunde poate fi citată ca un exemplu de felul acesta; ea 

era fundată pe un principiu de egalitate şi masa era simbolul acestei egalităţi. 

În congrese, masa ambasadorilor este, de obicei, rotundă, spre a fi toţi scutiţi, cât se va 

putea, de distincţiunile de preşedinţi” (pp. 8, 9). 

Dar cel mai sugestiv exemplu în reprezintă… hora solară, jucată numai în cerc, fără 

căpetenie, precum la hora lunară, doar cu un „poznaş”, cum îl numea Homer, în „Iliada”, care 

se ocupa mai mult de lăutari şi de ritmul horirii, decât de alcătuirea cercului horei. Mai ales că 

în horele solare, care se jucau, începând din mai („Cu bucurie ţi-or da / La primăvară 

popoarele tale prinosuri de seamă / Toate s-or prinde-n ospăţ, lirele le-or desfăta. / Hore în 

zvonul paianului, strigăt în jur de altare”
2
), s-au prins, întotdeauna şi în mod premeditat, deşi 

cu valoare simbolică, „cele trei hore: Orânduiala, Dreptatea şi Pacea… prinse-n rotitoare 

dansuri”
3
. 

 

¤ 

                                                 
2
 Theognis, Către Apollo, în Antologia poeziei greceşti, p. 44 

3
 Orfeu, Cele trei hore, în Antologia poeziei greceşti, p. 210 
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1863: Institutul de fete din Cernăuţi. În anii trecuţi, se deschise, la Suceava, 

gimnaziul român, durere – numai cu numele, însă promite a deveni cu totul astfel. În anul 

expirat, înregistrarăm, în acest ziar, din Bucovina două acte momentoase din câmpul 

învăţământului şi culturii naţionale, adică Adresa către Excelenţa Sa Episcopul Eugeniu 

Hacman, în cauza şcolii reale, înfiinţată în Cernăuţi, şi cuvântul ţinut de Alexandru 

Hurmuzachi, la deschiderea Reuniunii române din Cernăuţi. Ce sunt acestea, decât tot atâtea 

semne de renaştere, de deşteptare din amorţirea în care românii din Bucovina au zăcut, un 

timp prea îndelungat, cum zice chiar domnul Alexandru Hurmuzachi? Multe au de-a face 

fraţii Bucovineni, pentru adevărata renaştere; şi învăţământul, în spirit curat român, este 

puntea care îi va trece la adevărata viaţă. 

Ce se atinge de educaţia sexului femeiesc, în Bucovina, n-avem ce ne mira de cutare 

corespondent din „Gazeta Transilvaniei”, care se plânge că, în Bucovina, toată educaţia 

fetelor este deznaţionalizantă, nu, pentru că educaţia fetelor, şi la noi, mare parte nu este mai 

naţională; înţelegem asta, la familiile ceva mai înstărite şi mai de frunte, care, vezi dumneata, 

încă s-ar ţine în fuga mare de afurisita de modă, care şi învaţă fetele a îmbla, vorbi, a se 

îmbrăca şi a face toate numai după modă; care vor a face, din fetele lor, tot altceva, numai 

mame bune de familie nu.  

Un singur institut de fete, cu tendinţă naţională, se ridică, în astă toamnă, în Cernăuţi, 

de către Doamna Olimpia Simiginovici.  

Ca publicul cititor să-şi poată face o idee despre întocmirea şi spiritul ce promite a 

nutri acest institut, iată, reproducem, după „Românul”, programul acelui institut, în întreg 

cuprinsul, care astfel sună:  

 

„Femeia este sufletul familiei; ea este aceea pentru casă ce este regina pentru stupi. 

Nimeni nu poate tăgădui marea înrâurinţă a femeilor asupra stării morale a societăţilor. 

Învăţăturile cele mari trebuie să vină, pururi, de Ia ele sau către copii, ca de la mame, sau către 

bărbaţi, ca de la soţii. Pretutindeni, unde femeia are mari simţăminte, bărbatul ia exemplu de 

la dânsa, pentru a o întrece. Ca să corespundă femeia acestei chemări înalte şi adevărate, îi 

trebuie, neapărat, o creştere potrivită acestei idei şi potrivită împrejurărilor timpului de faţă, 

căci secolul în care trăim cere, neapărat, cultivarea spiritului, cere, mai cu seamă, cultivarea 

inimii femeii, unde face focul cel sacru, care face din femeie un exemplu, un mustru de virtute 

şi de fapte măreţe.  

Pătrunsă fiind de necesitatea unei creşteri asemenea pentru fetiţele noastre, de la care 

singure atârnă viitorul moral al societăţii, şi provocată fiind, din mai multe părţi, iată, mă 

hotărăsc de a înfiinţa un institut naţional pentru creşterea fetiţelor într-acest înţeles.  

Scopul acestui institut va avea, mai cu seamă, cam cutare direcţiuni: înfăţişarea 

cuviincioasă a fetiţelor, purtarea lor casnică şi cultivarea inimii şi a spiritului. 

Aşadar, grija institutului va fi aţintită într-acolo: ca elevele să-şi păstreze şi să-şi 

întărească sănătatea; să se deprindă în purtări cuviincioase şi potrivite sexului femeiesc; ca 

iubirea spre rânduială, curăţenie şi lucrare să se deştepte în ele şi să se înrădăcineze, odată 

pentru totdeauna, fiindcă acestea-s ornamentul cel mai frumos pentru o femeie; ca să li se 

dezvolte şi cultive puterile minţii, înnobilându-li-se inima şi deşteptându-se în ele simţăminte 

nobile, îndemnătoare şi lucrătoare, şi aşa să Ii se întemeieze şi întărească un caracter moral, 

care să rămână statornic şi neclătinat în oricare împrejurări ale vieţii şi în orice schimbări ale 

sorţii. Deprinderea în economia casnică şi în cruţare va fi un lucru de frunte, aşa încât elevele, 

pe lângă cină şi toate acelea ce se ţin de dânsa, să ştie croi şi coase orice veşminte, să ştie face 

mult din puţin şi aşa să aibă o rezervă „de bani albi, pentru zile negre”, după cum e vorba. 

Obiectele de învăţătură se vor împărtăşi, în toţi cei patru ani, precum urmează: 
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Anul I.  

 

1. Deprinderea în citire şi scriere.  

2. Istoria biblică, propusă ca o poveste.  

3. Numărarea.  

4. Limba germană.  

 

Anul II.  

 

1. Citirea, cu înţelegere.  

2. Caligrafia.  

3. Gramatica.  

4. Ortografia.  

5. Limba germană, adică citirea, scrierea şi tălmăcirea.  

6. Istoria biblică şi catehismul.  

7. Geografia universală.  

8. Calculul, cele patru operaţiuni.  

 

Anul III.  

 

1. Citirea, cu înţelegere şi tălmăcire.  

2. Gramatica, cu ortografia.  

3. Caligrafia.  

4. Limba germană, adică citirea, cu înţelegere şi tălmăcire, gramatica şi ortografia.  

5. Morală.  

6. Geografia ţărilor române.  

7. Istoria românilor şi istoria ţărilor române.  

8. Istoria universală, din punct de vedere al civilizaţiei.  

9. Calculul.  

 

Anul IV.  

 

1. Citirea, cu înţelegere, cu tălmăcire, gramatica şi ortografia.  

2. Istoria bisericească.  

3. Limba germană, că în al 3-lea an.  

4. Istoria literaturii române.  

5 . Istoria naţională (urmare).  

6. Istoria universală (urmare).  

7. Economia de casă (culinară, vaci, găini, legumărit, mătăsuri ş. a.).  

8. Istoria naturală şi fizica populară.  

9. Calculul.  

 

Lucrările de mână şi gimnastica se vor deprinde în toţi patru ani, pentru învăţătura din 

obiectele arătate mai sus, precum şi pentru cost, straie (afară de schimburi, încălţăminte şi 

mantale); se va plăti o sumă anuală de 3.000 florini v. a. (vienezi – n. n.). 

Muzica instrumentală şi vocală, desenul, alte limbi, jocul, precum şi învăţături mai 

înalte, pentru fetiţele care au gătit aceşti patru ani sau Şcoala Normală din Cernăuţi, ba şi 

pregătiri pentru guvernante, încă se vor preda, Ia cerere deosebită. 

De Crăciun şi de Paşti, se pot lua copilele, de părinţi, pe acasă, pe cel mult 15 zile, 

altminteri, în decursul anului, vor fi copilele libere, de două ori pe lună, duminica, de a cerceta 
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părinţii sau pe alţi consângeni, însă totdeauna numai sub conducerea şi vegherea unui mădular 

al familiei copilei. 

În anul curgător, se va începe cursul Ia 15 septembrie.  

Recomandându-mă bunăvoinţei stimabilului public, îmi subscriu cu respect. 

  

Teresia Olimpia Simiginovici 
Cernăuţi, la 6 August 1862” (Amicul Şcolii, Anul IV, Nr. 2, 12 ianuarie 1863). 

 

¤ 

 

1863: Scrisori de-ale lui Aron Pumnul. Cine a citit, cu atenţie, seria de foiţe, 

publicate de dl Dr. Elie Dăianu în „Tribuna”, sub titlul „Eminescu în Blaj”, îşi va aduce 

aminte de o notiţă a dlui Dăianu asupra unor scrisori ale lui Pumnul, adresate unui jurist din 

Sibiu, în anii 1864-65, şi care scrisori, zice domnia sa, au fost publicate de dl Aurel C. Domşa 

în „Familia” din 1889, numerele 29 şi 30, unde dl Domşa se ocupă de biografia lui Pumnul. 

Scrisorile acestea se află în posesia mea şi sunt 7 la număr, le-a scris Aron Pumnul, tatălui 

meu, Paul Bănuţ, fost sub-jude regional în Cohalm, pe atunci încă jurist la Academia din 

Sibiu. Ca întreaga generaţie de studenţi din vremea aceea, aşa şi tatăl meu se lupta, se vede, cu 

multe neajunsuri în decursul studiilor. Dorul lui de a se pricopsi şi de a fi folositor neamului, 

l-a îndemnat să recurgă, în dreapta şi în stânga, după vreun ajutor. Ştiind că compatriotul său 

Aron Pumnul,originar din Cuciulata, comună apropiată de Cohalm, e profesor în Cernăuţi, îi 

scrie o scrisoare, în care îl roagă să-i facă vreo colectă sau să-i câştige, în genere, vreun ajutor. 

 

Şi omul acesta, suflet mare ce era, cu riscul de a-şi pierde cariera şi reputaţia sa, îl 

ajuta mereu. Începând de la prima şi până la ultima epistolă, te surprinde tonul părintesc şi 

plin de dragoste, în care îi scrie. Conţin scrisorile, afară de asta, şi date istorice în tot cazul 

vrednice de cunoscut. Biografia scrisă de dl Domşa, în „Familia” din 1889, mă dispensează de 

orice comentare a epistolelor. Domnia sa citează foarte mult din ele, în întregime însă, după 

cât ştiu, nu s-au publicat. Le redau fidel şi-n ortografie autografă (doar două scrisori – n. n.): 

 

I. „Cernăuţi, 23 martie c. n. 1863. / Fiule Bănuţe! / Am primit scrisoarea ce mi-ai 

trimis-o. M-am bucurat că se află şi din părţile noastre vreun jurist: dea cerul ca să se 

înmulţească! Îmi pare rău că nu-ţi pot face colectă. Aici, în Bucovina, a face colecte 

înseamnă  atâta cât a cere bărbat de la văduvă şi ea-i duce dorul! 

Eu mă aflu tot bolnav, de cinci ani de zile, coardele inimii zic doftorii că s-ar fi 

învârtoşat: Doftorii si doftoriile mi-au înghiţit şi îmi înghit încă tot ce am, încât am rămas la 

sapă de lemn! Aici îţi trimit 10 florini, dar să crezi că nu din prisosinţă! De va da cerul să-mi 

iasă cura bine, să mă însănătoşesc, te voi ajuta”. 

 

II. „Cernăuţi, 15 octombrie c. n. 1863. / Fiule Bănuţe! / Deşi mă aflu încă tot bolnav, 

aşa încât nici pot îmbla la şcoală, nici lucra ceva mai serios: totuşi, nu m-am putut odihni, 

până nu ţi-am câştigat un stipendiu anual de 160 florini v. a. Eu am aflat de trei stipendii, ce 

se află în Moldova pentru tineri români bucovineni, neuniţi, şi am scris pentru darea acestora, 

căci acum li se pierduse şi urma. Între tinerii de stipendiat am pus şi numele tău, şi dătătorul 

stipendiilor a încuviinţat. Însă tu eşti însemnat ca român bucovinean, neunit: de aceea, în 

atestatul de frecventare, ce mi-l vei trimite, la capătul anului scolastic 1864, trebuie ori să nu 

se însemne religia, ori să te pui ca neunit, şi bucovinean de la Râpe ori Izvoare, căci, 

altminteri, nu poţi avea acest stipendiu; iar de vei face aşa, îl vei putea avea până ce vei 

absolvi. Eu sunt îndatorat să trimit chitanţe despre darea ăstor stipendii şi atestate legiuite 
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despre purtarea şi sporul întru învăţarea tuturor stipendiaţilor. De aceea, tu îmi vei trimite, 

acum, îndată o chitanţă, ce va suna în chipul următor: 

 

Adeverinţă. / Prin aceasta adeveresc că am primit, de la domnul Arun Pumnul, 

profesorul din Cernăuţi, suma de o mie două sute (1.200) piaştri, ca stipendiu pe anul scolastic 

1863/4. / Sibiu, 1863. / Paul Bănuţ, jurist în anul II. 

 

Astă sumă face 160 florini v. a., însă eu am cheltuit, cu portul poştei, până am putut 

câştiga stipendiul şi primi banii în mână, suma de 10 florini v. a., iar 30 florini v. a. aş dori să-

i întrebuinţez ca stipendiu pentru un învăţăcel sărac de aici: deci dară ar mai rămâne suma de 

120 florini v. a., pe anul acesta început, cu care cred că te vei ajunge şi cred că cu astă 

dispoziţie te vei învoi pe deplin. 

Afară de aceea, ţi-am mal câştigat sau, mai bine, ţi-am cerşit, de la teologii Vasile 

Bumbac şi Ion Buliga, câte 5 florini v. a., pe care încă ţi-i voi trimite, odată cu stipendiul. 

Trimite-mi numai chitanţa, după formularul de mai sus, şi îndată îţi voi trimite banii prin 

poştă. 

 

III. „Fiule Bănuţe! / Aici îţi trimit o sută douăzeci (120) florini austrieci vienezi, ca 

stipendiu pe anul scolastic 1864/5. De la locul cunoscut, cum ţi-am scris mai înainte. 

Eu mă aflu foarte bolnav! Să dea Dumnezeu să fiu încă în viaţă măcar câţiva ani; nu 

pentru mine, ci pentru voi! De voi fi în viaţă până la anul viitor, îţi voi câştiga un stipendiu de 

o sută (100) galbeni pe an: Dumnezeu să ajute!!! / Primeşte, fiule, stipendiul şi urările noastre 

cele mai sincere de la / al tău Tataie şi maică / Arun şi Cătinca”  (Luceafărul, I, nr. 1, 

Budapesta, 1 iulie nou 1902, pp. 9, 10). 

 

„Cernăuţi, 22 Sept. c. n. 1864. / Fiule Bănuţe! / Pleacă îndată, împreună cu mine, 

genunchii înaintea icoanei Maicii Domnului şi-i mulţămeşte şi tu că mi-a ajutat să-ţi pot 

câştiga stipendiul ştiut şi pe anul viitor 1864/5! Chiar acum am primit de la bravul Ministru 

scrisoarea oficioasă, cu datul: Bucureşti, 27 August 1864, Nr. 41948, în care îmi înştiinţează 

că, sub Nr. 3600, a însărcinat pe bancherul statului să-mi trimită acel stipendiu numaidecât. 

Eu m-am temut foarte că, pe anul viitor, va înceta acel stipendiu, din cauza 

inundaţiilor şi a lipsei celei mari, provocate de acea inundaţie în finanţele statului. De aceea, 

am scris în zece rânduri pentru acel stipendiu la toţi cunoscuţii, care au înrâurinţă la Minister, 

începând de la Aprilie trecut şi până la August trecut, şi necum să fi câştigat ceva, dar nici 

măcar răspuns n-am primit până acum. 

Dar noroc de la Dumnezeu şi de la Maica Domnului, că chiar pe când avea să se 

hotărască astă cauză, după raportul şi petiţiunea ce am făcut către acel Minister, se făcu 

Ministru de învăţământ bravul bărbat Vasile Alexandrescu-Ureche, strănepotul vestitului 

istoric moldav, un vechi amic al meu, şi unul din cei mai renumiţi literatori români. Deci el, 

cu toate scăderile şi neajunsurile din ăst an ale finanţelor statului României, hotărî totuşi ca să 

facă ce va face şi să dea ajutor cât de puţin spre renaşterea naţionalităţii române în Bucovina: 

şi aşa hotărî să dea stipendiul ştiut şi pe anul viitor. 

Drept aceea, fiule Bănuţ, îndată ce vei primi această scrisoare frăţească, să-mi trimeţi 

adeverinţă despre primirea stipendiului, căci chitanţa ce mi-ai trimis-o mai înainte nu este 

bună, fiindcă ai scris întrânsa datul primirii într-un timp când încă nici nu se hotărî la Minister 

dăruirea stipendiului. De aceea, adeverinţa ce mi-o vei trimite acum să fie fără dată, că data o 

voi pune eu, când va sosi stipendiul şi când ţi-l voi trimite, căci până în minutul acesta n-a 

sosit, dar cred de sigur că, până în două-trei zile, va sosi, de bună-seamă. 

Adeverinţa, ce mi-o vei trimite, să sune din cuvânt în cuvânt în chipul următor: 
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Adeverinţă. / Prin aceasta adeveresc că am primit astăzi, prin Dl Arune Pumnul, 

profesorul literaturii române la gimnaziul plenar din Cernăuţi, suma de o mie două sute (1200) 

de piaştri, ca stipendiu pe anul scolastic 1864/5. Aceasta o adeveresc prin însăşi subscrierea 

mea proprie. Sibiu 1864. / Idest 1200 piaştri / Paul Bănuţ, / ascultător de drepturi la Academia 

din Sibiu”. 

 

„Ţi-am descris, în epistola de dimineaţă, istoria stipendiului tău, şi acum, în astă 

epistolă, ţi-am însemnat datul şi No. Ministerial, pentru ca la tâmplare să nu mai fiu în viaţa la 

anul viitor, să ştii însuţi unde să mergi, să-ţi câştigi stipendiul şi mai departe. 

Cu toate acestea, dacă eşti bun la Dumnezeu, fă rugăciuni şi roagă ca să mă 

însănătoşească Dumnezeu până la anul viitor, ca să pot face în vacanţe o călătorie până la 

Bucureşti: şi atunci pentru mersul de absolvit la Viena îţi voi câştiga un stipendiu cel puţin de 

patru sute de florini v. a. (vienezi – n. n.). 

Fii sănătos, fiule! şi te sărut. Îţi doreşte / Al Tău / bolnav părinte (Luceafărul, I, nr. 4 

din 15 octombrie nou 1902, pp. 62, 63), 

 

„Fiule Paule! / Am primit scrisoarea ce mi-ai trimis-o dimpreună cu absolutoriul de 

drepturi. Absolutoriul e bun. Dumnezeu să-ţi insufle tărie de suflet, ca acum să poţi începe 

lucrarea în calea Domnului şi a naţiunii. Eu de acest absolutoriu acum, deocamdată, nu pot 

face nici o întrebuinţare, fiindcă întrînsul stă scris că tu eşti ardelean: apoi ştii beleaua, despre 

care ţi-am fost scris mai înainte. 

Am văzut, din scrisoare-ţi, că tu eşti foarte disperat, atât despre soarta naţiunii din 

Ardeal şi Ungaria, cât mai ales despre soarta ta. Eu cred şi cunosc că nu este chiar aşa de rău, 

cum ne închipuim. Ce se ţine de soarta naţiunii, trebuie să ştim, că ea a ajuns acum aşa de 

departe în folosinţa drepturilor naţionale politice, încât nimeni nu o mai poate lipsi de acelea: 

deci noi putem numai să mai câştigăm, însă nicidecum să pierdem din câte avem până acuma. 

Dacă unii unguri fanatici şi neînţelepţi strigă prin gazete că românii au făcut rău că au trimis 

la Senatul împărătesc, şi prin aceea au greşit foarte mult faţă cu naţiunea ungurească, şi acest 

pas greşit şi-l pot îndrepta numai prin pocăinţă, dacă se vor ruga de unguri să primească ca să 

se unească Ardealul cu Ungaria, zicând că ungurii sunt mărinimoşi şi le vor ierta acea 

greşeală mare. Asta este o fanfaronadă aşa de mare, încât nu cred să i se mai afle soaţă pe 

pământ. Vai de român, când va ajunge să trăiască din graţia ungurului, a sasului ori a 

neamţului! 

Românul a dovedit, şi în timpurile barbariei, când era asuprit de toţi, că are şi 

capacitate înaltă, şi înţelepciune profundă, şi energie, şi bani. Şi au doară numai acuma, când 

sunt în folosinţa drepturilor politice, ce se află într-o stare mai rea şi mai apusă? Au doară 

chiar acum să fie lipsiţi de capacităţi, de înţelepţi energici şi de banii trebuincioşi? Asta să nu 

o creadă cineva mai mult, căci se înşeală cumplit! Românii ardeleni au bărbaţii lor cei mai 

învăţaţi şi cei mai zeloşi naţionalişti în cele mal înalte diregătorii, atât la guvern, cât şi la 

judecătorie: tot aşa şi românii din Ungaria. Românii din Ardeal şi Ungaria au astăzi două 

mitropolii, şi prin urmare biserica lor este neatârnată de străini: de sârbii carloviţieni şi de 

ungurii catolici stregonieni. Aşadară îşi pot administra biserica cum voiesc, fără amestec 

străin, pot ţine sinoade mitropolitane, episcopeşti, comunale sau sătene, îşi pot întemeia 

fonduri religionare, cum este cel din Bucovina, ca să fie asiguraţi fiecare preot, fiecare 

biserică, fiecare învăţător comunal; îşi pot organiza şcolile după dorinţă şi trebuinţă, cu un 

cuvânt, pot înflori după dorinţa inimii, căci cine îi opreşte. Aşadar, cine ar mai putea avea 

cuvânt să zică că românii din provinciile austriece n-ar avea libertăţi de ajuns de a şti dezvolta 

şi a înainta în ştiinţă, cultură şi în fericire, după placu-şi? Eu sper, fiule, că românii noştri, în 

scurt timp, îşi vor face toate aşezămintele de cultură, de fericire şi de înflorire. Iar dacă nu şi 

le vor face, atunci sunt mişei, nu mai au nimica din caracterul străbunesc român, şi atunci se 
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cuvine, după toată dreptatea, să piară şi să le cântăm „Veşnica pomenire!”, pentru că orice 

fiinţă ce are mijloacele de a trăi şi a se întări, şi nu le întrebuinţează merită să piară! Eu nu 

cred însă aceasta despre românii austrieci de astăzi, de aceea îţi zic şi ţie, fiule Paule, leapădă-

ţi ideile cele posomorite, de care pătimeşti aşa de cumplit! 

Căci ce se atinge de cauza ta, tu nu stai aşa de rău, cum îţi închipui. Dacă ai absolvit 

drepturile, intră în vreo cancelarie şi îţi începe lucrarea, că stipendiul dorit îl poţi căpăta şi ca 

diregător cancelarial; ba încă poţi face şi mai mult, adică, umblând la cancelarie, poţi şi studia 

şi a te pregăti de riguros, şi când eşti pregătit bine, te duci şi îţi faci rigurosul, şi vii iar în 

cancelarie şi te pregăteşti pentru al doilea riguros, şi aşa mai departe. În chipul acesta, câştigi 

două, adică: ţi se numără şi anii serviciului în cancelarie, şi îţi faci şi doctoratul dorit. 

Eu, de voi mai putea păstra stipendiile de până acum, unul îl voi păstra pentru tine, la 

întâmplarea când ai intra în vreo dregătorie ca practicant fără leafă. Despre înfiinţarea 

stipendiilor celor mari, mă îndoiesc, în acest an, chiar şi eu însumi, din două cauze: 1) pentru 

că, acum doi ani de zile, au fost foarte nefericiţi în Principate, în privinţa productelor, şi de 

aceea finanţele lor se află în scăzământ înfiorător; 2) pentru că chiar acum se află Domnitorul 

dus la scăldători în Germania şi, fără el, nu se poate face nici o hotărâre despre lucruri 

însemnate. Cu toate acestea, sunt sigur că, până la anul, tot înfiinţez vreo două, trei, că-i 

bombardez necurmat şi nu le dau pace până nu vor împlini dorinţa şi trebuinţa neapărată a 

naţiunii. 

Îmi scrii să te recomand la vreunul din căpitanii şi comiţii supremi români din Ardeal. 

Mie mi se pare că aceasta ţi-ar strica mai mult decât ţi-ar folosi; fiindcă atunci ar socoti 

oricare, cu tot dreptul, că tu eşti aşa de necapabil, cu tot absolutoriul de drepturi, încât nu poţi 

intra în vreo dregătorie, fără numai prin recomandaţia şi chezăşia altora. Eu, să fi fost în locul 

tău, aş fi colindat, până acum, pe toţi comiţii supremi români din Ardeal şi m-aş fi recomandat 

lor, şi le-aş fi cerut sfatul ce să fac, şi le-aş fi cerut sprijinirea şi patronarea, numai aşa se face 

omul cunoscut acolo unde se cuvine şi de unde poate să-i vină ajutorul. Aceasta să o faci 

numaidecât, cu orice chip. Îmi vei zice poate că n-ai bani de călătorit, însă eu îţi răspund că se 

poate călători şi fără parale, mai ales în patria ta şi între cunoscuţii tăi. 

Eu îţi vorbesc din experienţa mea proprie, căci, la 1848, când m-a aruncat soarta din 

patrie, peste Carpaţi, n-am avut nici parale, nici vreo scrisoare de recomandaţie; ci m-am dus 

eu, cu capul meu, şi m-am recomandat şi la Domn, şi la miniştri, şi la boieri, literaţi, şi m-am 

recomandat aşa, cât ştiu, că nu mă vor uita nici în mormânt. De aceea şi ascultă acum de 

acelea ce le spun, căci ştiu că eu nu pun ceva rău. Apoi, căzând revoluţia şi constituţia 

României şi intrând muscalii în ţară, am fost nevoit să călătoresc de acolo, şi providenţa mă 

îndreaptă, fără vreo precugetare a mea, spre Cernăuţi; dar eu nu aveam nici o para la sufletul 

meu, şi vezi, cu doi două-decari, împrumutaţi de la profesorul ardelean Nistor, am călătorit 

apostoleşte, de la Bucureşti, prin Urziceni, Brăila, Galaţi, Bârlad, Iaşi, Botoşani, Dorohoi, 

Mihăieni, la Cernăuţi, deşi, în tot drumul acela, am fost urmărit, din pas în pas, de către un 

emisar al lui Coşut, care emisar, înzestrat cu bani de ajuns, conduse, în mai multe locuri, 

precum la Bârlad, la Iaşi şi la Botoşani, sicari vagabonzi, ca să mă omoare tâlhăreşte; însă 

îngerul păzitor al meu mi-a descoperit secretul înfiorător şi m-a apărat de dânsul. 

Iată, fiule, că se poate face călătorie şi fără parale, chiar şi în ţară străină, cu cât mai 

vârtos prin patria ta şi printre ai tăi. Fă, dară, şi tu aşa: du-te pe la comiţii supremi români, te 

recomandă lor şi le cere sfatul; şi vei vedea că, pe când te vei întoarce de la dânşii, vei avea 

speranţă de viaţă mai multă decât ai putea învăţa în teoria şcolii în decurs de zece ani de zile. 

Cearcă cu un drum şi la guvernul ţării, dacă cumva s-ar afla vreun loc deşert, ca să intri în 

dregătorie, fără amânare să înceapă a ţi se număra anii serviciului, căci toată ziua şi tot 

minutul, ce-l petreci fără slujbă, este pierdut pentru viaţă şi pentru patrie, şi pentru tine, căci tu 

încă ai numai o viaţă, şi nu două. 
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Ei, dacă soarta te-ar prigoni şi restriştea ar aduce cu sine, că tu, după toate acele încer-

cări, să nu poţi căpăta nicăieri loc de aşezare, atunci intră în dregătorie chiar şi la saşii voştri, 

şi chiar şi fără leafă. Însă poartă-te aşa de sârguincios, aşa de cu reverenţă şi cu ascultare către 

mai-marii tăi, încât chiar şi ei să recunoască că meriţi să-ţi dea leafă, şi fii sigur că atunci ţi-o 

vor şi da. 

Îmi scrii că ai voi să treci în Principate, să serveşti statului lor, mai ales ca fost sti-

pendiat al lor. Asta nu se poate din capul locului; pentru că ei au făcut acele stipendii pentru 

tinerii români bucovineni cu acel scop, ca tinerii ce se vor împărtăşi din ele, după absolvirea 

sau mântuirea studiilor, să rămână acasă, în patria lor, şi să apere drepturile naţiunii lor. Cei 

din Principate au pentru ţara lor stipendiaţii lor, trimişi pe la Paris, Berlin, Viena, Florenţa ş. 

a. Iar, pe de altă parte, nici nu s-ar cuveni să-ţi părăseşti patria ta, chiar atunci când avem 

trebuinţă de ajutorul ştiinţelor tale. Iată, mă vezi pe mine: m-au ales senator, la Făgăraş, încă 

la 1849, şi am fost şi întărit, şi, precum ştiu nemţeşte şi esamenele de drepturi încă le făceam 

până în trei ani de zile, aş fi putut să fiu căpitan acolo, cu leafă bună şi sigură; şi vezi, n-am 

primit, pentru că am ştiut că acolo se află români vrednici, care vor şti apăra cauza naţiunii şi 

drepturile ei, ci am rămas în Bucovina, cu leafă mică, de 630 florini v. a. pe an, şi încă şi 

aceea nesigură, fiindcă, pentru nişte denunţări trimese la guvern asupră-mi, din partea unor 

duşmani, eu nu mi-am primit întăritura definitivă de profesor, în decurs de 14 ani, adică de la 

1849-1863, şi afară de aceea, am stătut tot sub priveghere secretă poliţienească, fără ca eu să 

fi ştiut ceva despre aceea. 

Tot aşa, m-a chemat şi mă cheamă încă la Universitatea din Iaşi, ca profesor, cu leafă 

de 380 de galbeni pe an, şi n-am primit, nici nu primesc, deşi aici am o leafă foarte mică, 

fiindcă trebuinţa cere să rămân încă cu tinerimea română bucovineană, ca să o deştept din 

amorţeala şi letargia în care se află cufundată. Fă, dacă ţi se pare, şi tu aşa, fiule! Du-te nu 

unde capeţi leafă mare, căci aceea tot o cheltuieşti toată, oricât ar fi de mare, fiindcă trebuie să 

trăieşti după rangul lefii; ci caută să te aşezi acolo unde vezi că te cheamă providenţa să 

lucrezi pentru înaintarea binelui public al naţiunii, iar nu numai al tău. 

Poate ţi-am scris prea multe, fiule Paule, şi poate tu nici n-ai trebuinţă de-alde astea; 

dar ia-le în nume de bine, căci ele provin dintr-o inimă ce te iubeşte ca pe fiul său şi ar dori să 

te vadă cât mai curând aşezat într-o poziţiune, în care să poţi lucra şi tu, din parte-ţi, pentru 

scumpa noastră mamă naţiune! / Aron Pumnul. / profesor”. (Aurel Paul Bănuţ, Luceafărul, 

I, nr. 7 din 1 octombrie nou 1902, p. 106). 

* 

Acum să-ţi mai scriu şi câte ceva de cele ce se ating de locul naşterii mele. Aş avea 

trebuinţă de un fecior de omenie, aşa, ca de 16 ani, ca să-mi fie servitor, şi să-l plătesc după 

cum ne va fi tocmeala. Am scris preotului Ion Pop din Comana de Jos, care este preot şi în 

Cuciulata, ca să vorbească cu frate-meu Ghiţă, să-mi caute unul la noi în sat; dar nu ştiu ce 

este, că, până acum, nu mi-a răspuns nimica. Când te vei duce la Făgăraş, treci prin Cuciulata 

şi vorbeşte cu frate-meu Ghiţă despre lucrul acesta şi, dacă ar găsi pe cineva, să-mi scrie cu ce 

simbrie şi cu ce legătură ar voi să vie, ca aşa să-i scriu dacă pot primi condiţiunile puse ori nu. 

Aici îţi trimit două exemplare din broşura mea despre fondul religionar bucovinean, 

unul în dar ţie, şi altul, tot în dar, domnului Căpitan Bran de Lemeni, precum este scris cu 

mâna mea pe a doua pagină a broşurii. Te rog dă acest exemplar domnului Bran şi, cu acea 

ocaziune, te poţi recomanda la dânsul. Mergând către Făgăraş şi pe aiurea, să abaţi prin toate 

satele, pe la preoţii români, şi să-i îndupleci pe fiecare să-şi prenumere (rezerve – n. n.) câte 

un exemplar din broşura despre fond, adică să-ţi dea câte 1 florin 30 cruceri v. a., pe care să 

mi-i trimiţi de împreună cu numele şi titula (numele – n. n.) prenumeratorilor, şi eu, după 

primirea banilor, îndată le voi expedia exemplarele prenumărate. Spune-le să citească cu luare 

aminte, să vadă ce fond măreţ are biserica română din Bucovina şi cât de bine stau preoţii ei, 

în privinţa materială, apoi să se pregătească, pentru sinodul viitor, să facă propunere bine 
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cugetată, ca să înceapă şi ei întemeierea unui asemenea fond pentru ei şi pentru urmaşii lor, 

măcar prin colecte anuale cât de mici, căci tot vor creşte, cu timpul, şi se vor înmulţi. Dea 

cerul ca să fie zis într-o oră bună şi să înceapă măreţul lucru! 

În Pârău am o soră, măritată după David Oană. Astă primăvară mi-a fost scris că se 

află în mare lipsă, din cauza anului rău, neroditor şi a bolii de vite, şi a fost zis să-i trimit bani, 

să-şi cumpere boi şi bucate. Mi-a sângerat inima că n-am fost în stare să-i pot trimite; pentru 

că eu am leafă anuală 630 florini v. a., cum poţi vedea în broşură, la pagina 188. Mai mult de 

jumătate din astă leafă merge numai pe doftorii; afară de aceea, fiind că pentru boala de care 

pătimesc, nu pot umbla pe jos, sunt nevoit să ţin un cal şi trăsură, ca să pot umbla la şcoală, şi 

ţinerea calului îmi mistuie cealaltă jumătate de leafă, aşa, încât, pentru trebuinţele vieţii şi 

ţinerea casei nu-mi rămâne nimica, ci aceasta se împlineşte din puţina avere a soţiei. Deci, 

trecând prin Pârâu, te rog abate şi pe la soru-mea, Maria, femeia lui David Oană, şi-i spune 

împrejurările mele, spunându-i să nu se supere pe mine, nici să-mi ia în nume de rău, dacă n-

am putut să-i ajut sărmanei în zilele năcazului, că Dumnezeu mi-i martur că eu încă şi acum 

mai am datorii de plătit, cu carnete mari. 

Eu nu pot pricepe de unde poate să vie un asemenea lucru, că oamenii, nefăcând mai 

mult iobăgie, nedând zeciuială din bucatele lor şi având pământurile lor, să ajungă la sărăcie şi 

la lipsă mai cumplită decât în timpul iobăgiei. De ce nu lucră ei sârguincios, căci acum li-i 

deschisă calea să se îmbogăţească; că au câmpurile lor, au cheltuieli puţine, aşadar ce fac, de 

nu se chivernisesc şi asigură cu bucate pe mai mulţi ani, înainte, ca, aşa, habar să n-aibă de 

anii neroditori? Eu, să fiu sănătos, m-aş îmbogăţi, în câţiva ani, de mi-aş cumpăra moşii de 

cele mari şi, apoi, aş face fundaţiuni pentru învăţăcei de cei buni. Îmi sângerează inima că nu 

pot fi între românaşii făgărăşeni şi cohălmeni, să-i învăţ cum să se cultive şi să se 

îmbogăţească cu foarte puţin lucru. Eu, să fiu în Cuciulata, aş face din pustiul ei pământ şi din 

rău întrebuinţata pădure, până în zece ani de zile, un gimnaziu plenar, cu zece fundaţiuni 

pentru gimnazişti şi cu zece fundaţiuni mari pentru jurişti şi practicanţi. Acolo zace pământ 

nelucrat mai mult decât 300 de iugăre; pământul se lucră rău, când ar putea produce înzecit 

mai mult tot cu aceeaşi muncă, nici mătăsăritul, nici pomăritul, nici fânăritul meşteşugit, nici 

stupăritul nu se cultivă deloc, prin care, de pe un loc de zece iugăre, poate avea cineva, cu 

lucru de 2 luni, un venit anual de 5.000 florini v. a. 

Voi, în răstimpul studiilor, vă ocupaţi, cum să vede, numai curat cu studiile, pe când 

eu ştiu că noi, pe timpul nostru, pe lângă studiile obligate, am citit şi am studiat toţi clasicii, 

toţi filosofii tuturor naţiunilor şi toţi istoricii şi lingviştii lor; fiindcă este cunoscut că, în 

şcoală, se învaţă numai îndrumarea spre ştiinţă, iar nu ştiinţa însăşi, aceasta se învaţă numai 

din studierea autorilor renumiţi, care trebuie studiaţi afară de şcoală. 

Fii bun, fiule, şi, după ce vei face ce ţi-am însemnat în astă scrisoare, scrie-mi toate 

împrejurările şi speranţele. / Fii sănătos şi fericit, îţi doreşte, al tău amic şi părinte, / Arune 

Pumnul”. (Aurel Paul Bănuţ, Luceafărul, I, nr. 8 din 15 octombrie nou 1902, p. 126). 

 

¤ 

 

1864: Primul geniu botoşănean, cu rădăcini bucovinene: Constanţa Dunca de 

Sajó. Nu am ascuns niciodată simpatia pe care le-o port generaţiilor de botoşăneni, care, deşi 

au supravieţuit şi încă mai supravieţuiesc doar în calea nedreptăţilor, au dat românimii geniile 

de care neamul a tot avut nevoie. Dacă şi-ar antologa doar antecesorii lui Eminescu, 

botoşănenii tot ar putea rivaliza la întâietate cu oricare altă regiune a ţării. O probează şi acest 

scurt material biografic despre primul geniu botoşănean, Constanţa Dunca de Sajó, scriitorul 

şi omul de cultură care, la doar 21 de ani, era o celebritate şi în Franţa, şi în România, dar şi 

un tribun impresionant, de care n-am izbutit noi, românii, să fim vreodată vrednici. Până 

astăzi, nu am ştiut absolut nimic despre Constanţa Dunca şi, tocmai de aceea, îmi propun să-i 
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caut şi să-i desluşesc urmele prin colbuitele pagini de sub tălpile ignoranţei şi ale nepăsării. Îi 

ştiu cărările şi promit că o să mă achit, cât mai bine cu putinţă, de datoria pe care mi-o asum. 

Deocamdată, vă reproduc „portretul” ei, la 21 de ani, adică în 1864: 

 

Dânsa e născută în 16 Faur 1843, la Botoşani, în Moldova, şi se ţine de una dintre cele 

mai nobile familii române din Ungaria. În cea mai fragedă etate, s-a ivit în ea gustul pentru 

studiu şi arte, şi, ca copilă de treisprezece ani, era cunoscută în tot jurul pentru ştiinţa-i 

abundentă şi frumosul talent muzical. Ca să-şi perfecţioneze talentele sale muzicale, plecă 

curând, însoţită de mama sa, la Viena, unde profesorii cei mai renumiţi erau mândri a o avea 

de elevă. Aici, puse fundament cunoştinţelor sale frumoase, cu care excelează atât de mult 

între sexul frumos nu numai român, ci chiar european. După finirea studiului, în Viena, 

întreprinse o călătorie prin Germania, unde, vorbind cu uşurinţă opt limbi străine, a putut face 

observaţii serioase asupra diferitelor ţări ce le-a cercetat. 

În timpul acesta, în anii 1857 şi 1858, a vizitat şcolile sau institutele de fete din 

Germania, a luat notiţe despre starea lor, căci ea încă atunci a cunoscut răul ce trebuie 

vindecat ca patria sa, frumoasa România, să poată prospera; ea a văzut că ţara nu are mame 

care să-şi cunoască chemarea lor sfântă şi, de aceea, îşi propuse vindecarea acestui rău, ce 

îneca prosperitatea naţiunii române. În anul 1859, s-a dus, acompaniată de mamă-sa, la Paris, 

ca să se aclimatizeze în această patrie a literelor şi artelor şi spre a-i cere consacrarea 

talentului său. Aici, studiul ei principal şi mai plăcut a fost educaţiunea, din care a şi depus, cu 

succes excelent, examen (a primit Brevetul de capacitate la Sorbona şi Certificatul de Înalte 

Studii Pedagogice la Collége de France – n. n.).  

Despre petrecerea ei în Paris, ne dă o icoană frumoasă renumitul scriitor francez Elie 

Bertiet, care, în anul 1862, a editat un album al autorităţilor europene, în care aduce şi 

portretul Domnişoarei Dunca, şi unde citim:  

 

„Domnişoara Constanţa Dunca de Sajó (pseudonim Camille d'Alb) e o jună străină, 

care a venit să ceară ospitalitatea literaturii franceze. Această ospitalitate nu i-a fost refuzată şi 

mai multe jurnale importante i-au deschis, cu grabă, coloanele. Publicul francez a putut 

admira talentul bărbătesc şi, deodată, graţios al Domnişoarei Dunca. Acest succes strălucitor 

are o îndoită cauză: întâi, calităţile eminente ale junei literate, calităţi atât de extraordinare şi 

rare la o străină, care a trăit în Paris numai trei ani; apoi, era via şì profunda simpatie ce Franţa 

o are pentru patria Domnişoarei Dunca, pentru această bătrână şi nobilă România, aruncată la 

extremitatea Europei, şi unde cele mai generoase instincte, ideile cele mai înalte, cele mai 

civilizatoare, se luptă cu atâta energie în contra vechilor prejudecăţi, a vechilor abuzuri şi în 

contra barbariei Orientului.  

Domnişoara Constanţa Dunca de Sajó, modestă şi severă cu sine, nu putu, 

deocamdată, a se decide să ia pana. În fine, învinsă de solicitările amicilor săi, publică în 

„Constituţionalul”, „Le Pays”, „La Patrie”, „L'Illustration”, „Le Monde illustré” etc., articole 

interesante şi încântătoare despre moravurile Orientului. Succesul, precum am zis, fu complet 

şi meritat. Admirăm în Domnişoara Dunca o mare putere dramatică, o imaginaţie sublimă şi, 

în fine, calităţile studiului erudit într-o jună de 18 ani. Astfel, societatea literaţilor se grăbi a o 

admite în sânul său şi mai multe alte societăţi literare, artistice şi ştiinţifice, şi făcură o onoare 

de a o socoti membră a lor. 

Un roman publicat, „Elena”, despre moravurile românilor, a dobândit o medalie de aur 

de la societatea artelor, ştiinţelor şi artelor frumoase din Paris, şi publicul fu cu bunăvoinţă de-

a aproba distincţia dată acestei opere binemeritată. Ne pare rău că simţământul patriotic face 

pe Domnişora Dunca să se reîntoarcă în Moldova. După ce a studiat atât de mult şi serios în 

Franţa, după ce a trecut examenul de institutoare, nobila româncă se reîntoarce în patria sa, 

pentru care arată o vie afecţiune. „Vreau, zice ea, a duce patria mea la ridicarea edificiului 



 

27 
 

civilizaţiei ce se construieşte acolo, vreau a contribui, din parte-mi, spre a face din România o 

Franţă a Orientului”. Deie cerul a se împlini dorinţele ei generoase şi să dea în acele ţări 

depărtate o idee favorabilă despre ospitalitatea noastră pariziană”. 

 

Un mare merit şi-a câştigat Domnişoara Dunca prin scrierile sale, căci ea a făcut 

cunoscut publicului francez referinţele şi moravurile românilor, care, atât în simţăminte 

nobile, cât şi in genialitate, întrec pe toate popoarele Orientului. Domnitorul României, 

principele Cuza, a ştiut aprecia meritul ei prin ţara străină şi a premiat opul intitulat „Elena 

sau Fanarioţii şi Românii” cu un premiu demn de ostenelile junei autoare. Franţa încă a 

recunoscut talentul ei excelent, şi Societatea literaţilor din Franţa şi Societatea ştiinţifică, 

artistică şi literară din Paris au alesu-o de membru.  

În toamna anului 1862, a părăsit Franţa şi s-a întors la Bucureşti, spre a planta în 

inimile românilor ideile cele binefăcătoare, ce le-a cules în patria civilizaţiei. Reîntoarcerea 

Domnişoarei Dunca a semănat unui triumf, căci românii, care au cunoscut-o, până acum, 

numai după numele ei binemeritat, au salutat-o, în tot locul, cu entuziasm. Tinerimea română 

din Pesta a salutat-o in corpore, i-a oferit un album, în care şi-a înscris numele fiecare tânăr. 

Lugojenii au aranjat, în onoarea ei, un banchet strălucit, iar sibienii şi braşovenii au 

întâmpinat-o într-un mod demn de ostenelile şi meritele ei. 

Ajungând în Bucureşti, îndată s-a apucat de opul cel măreţ, spre care e chemată de 

providenţă. În zilele dintâi a adresat principelui domnitor şi Adunării naţionale un 

memorandum asupra educaţiei populare a fetelor în România (memoriul se numea „Fiicele 

poporului” – n. n.), pe care l-a lucrat încă în timpul petrecerii sale în Paris, şi l-a prezentat 

Societăţii pentru învăţământul elementar din Franţa. Secretarul general al societăţii, Amyot, 

raportând, în şedinţele din 29 octombrie şi 12 noiembrie 1862, despre proiectul Domnişoarei 

Dunca, zise, între altele: „Cea ce avem să zicem, înainte de toate, despre opul Domnişoarei 

Dunca e cum că acela e fructul cunoaşterii celei mai depline şi celei mai profunde, ce se poate 

câştiga despre starea învăţământului în ţările noastre apusene. Astă cunoaştere bine 

înrădăcinată, bine dezvoltată în spiritul ei, a condus-o la acest rezultat, de a reproduce simplu 

pentru patria sa ceea ce a găsit a fi mai bun la alţii”, iar la finea raportului: „Nu puteţi, 

domnilor, decât să aprobaţi ideea fundamentală a acestei instituţiuni: caritatea şi dragostea 

binelui o inspiră”. 

O critică mai favorabilă nici că s-ar putea dori, pe lângă toate acestea, însă, Camera 

României n-a luat, până acum, în dezbatere elaboratul Domnişoarei Dunca despre 

reorganizarea şcolilor de fete în România, pe care l-a publicat şi „Concordia” din 1863 şi l-a 

retipărit în broşuri.  

În primăvara anului trecut, Domnişoara Dunca a început editarea ,,Amicului Familiei”, 

jurnal pentru litere, ştiinţe, arte, pedagogie, industrie. Întreprinderea aceasta e un factor 

eminent al culturii noastre naţionale şi dezvoltă ideile măreţe ale creşterii de mame. Diligenţa 

ei e mare, deoarece are prea puţin ajutor şi, aşa, numai ea dă, în fiecare lună, publicului cititor 

patru coli în tipar! E de însemnat că juna literată şi-a cules cunoştinţe din toate ramurile, ea 

scrie, cu uşurinţă, articole interesante şi merituoase despre ştiinţe, arte, pedagogie, industrie ş. 

a., ca şi când fiecare ram i-ar fi specialitatea ei; putem, cu tot, dreptul, dar, a zice: Domnişoara 

Dunca e un geniu universal. Serviciul ce juna literată ni-l face, prin jurnalul său, e mare, şi noi 

ar trebui să îmbrăţişăm cu căldură întreprinderea ei. „Amicul Familiei” ar trebui să afle 

ospitalitate şi în cea mai mică şi săracă colibă românească! / Ion Ioviţă (Aurora Română, 

anul II, nr. 22, Pesta, 15/27 noiembrie 1864, pp. 21, 22). 

 

Prima referire la numele Constanţei Dunca din Botoşani, în publicistica franceză, pare 

să fi fost cea vag răutăcioasă, din „Revue anecdotique des lettres et des arts: documents”, 

februarie 1861, prin care se precizează că „studiile despre Moldova, pe care le publică în „Le 
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Monde illustré”, sub numele Camille d’Alb, sunt ale doamnei Dunka de Sajo, o tânără 

persoană, care a sosit din Bucureşti acum, mai puţin de un an, şi care nu a găsit nimic mai bun 

de făcut, decât să scrie despre acasă”. 

În „Le Monde illustré”, Constanţa Dunca începuse să publice din 1 decembrie 1860, 

deci când avea doar 17 ani, „Scénes de la vie moldave”, o povestioară cu temă rurală, pe care, 

am să încerc să o traduc, în zilele următoare, chiar dacă nu mai ştiu franceza la fel de bine ca 

în tinereţe (oricum, voi anexa şi textul original, ca să mă puteţi corecta). 

 

La doar 18 ani, Constance de Dunka (Camille d’Alb) publica „Éléna. Phanariotes et 

Roumains”, la Paris, în Ed. Dentu, 1862, 263 de pagini, un fel de roman, cu tematică 

moldovenească, deşi francezii au trecut cartea la „lucrări monografice”, povestea începând în 

„185…”, deci în anii de ocupaţie rusească. Judecând după cronici, cartea a însemnat un mare 

succes, un eşafodaj durabil pentru o tânără venită din Orient. Dacă nu s-ar fi întors în Orient, 

cu gândul să facă din ţara ei o „Franţă a Răsăritului”, ceea ce, în stufărişul mentalităţilor 

româneşti, indiferent de vremuri şi de generaţii, înseamnă curată sinucidere. 

 

Căutând prin colecţiile Bibliotecii Naţionale a Franţei „Gallica”, am găsit şi romanul 

Constanţei Dunca, dar şi recenziile de care această carte s-a bucurat, într-un timp scurt. „Le 

Constitutionnel”, din 2 octombrie 1862, sub semnătura L. Bonface, scria că, „sub acest titlu: 

Elena. Fanarioţii şi Românii, domnişoara Constanţa Dunca (contesă D’Alb) vine şi publică la 

Dentu un roman plin de interes. Scrisă cu mult farmec şi eleganţă, cartea domnişoarei 

Constanţa Dunca este recunoscută drept un mare succes”.  

 

Celelalte reviste pariziene, mult mai generoase în atribuirea spaţiilor şi a recunoaşterii, 

găzduia adevărate recenzii. „Revue Bibliographique”, de pildă, din 30 noiembrie 1862, după 

ce anunţa recenzia încă din prima pagină, alături de alte cărţi importante ale anului 1862, 

scria, sub semnătura lui E. Hubert de Sainte-Croix, prin comparaţie cu romanul „Aventurile 

unui câine de vânătoare, de marchiza de Cherville: „Domnişoara Constanţa de Dunca, 

autoarea „Elenei”, nu avea un trecut, până în aceste zile, ca Doamna marchiză de Cherville, 

pentru că şi-a păstrat anonimatul, s-a refugiat în spatele unui pseudonim şi acest nume de 

Camille d’Alb, cu care a semnat un anumit număr de adevărate povestiri, în mai multe reviste 

şi jurnale din Paris. Deci, pentru „Elena”, subiectul, în cea mai mare parte, al acestei nuvele 

este experienţa autoarei în ţara sa. Sunt, întruna, scene din viaţa moldavă sau valahă. Atât cât 

Domnişoara Dunca a locuit în Franţa, ea a ţinut să dăruiască ţării sale de origine un suvenir 

important; acum, că s-a întors în Valahia, se speră că va da semne de viaţă patriei sale de 

adopţii şi că Bucureştii nu o vor face să uite că a cucerit cu curaj cetăţenia pariziană. 

Suntem la Iaşi, în 1854, la puţin după asediul de la Sevastopol. O frumoasă şi tânără 

româncă, Elena, fata bătrânului Grigore Mănescu, îl iubeşte pe Manoil Ivescu, care se întoarce 

în ţară, după ce şi-a terminat studiile la Paris şi a cam uitat, acolo, că mama sa, care a ţinut-o 

pe Elena în aceeaşi cristelniţă a religiei greceşti i-a făcut frate şi soră. Manoil o iubeşte, de 

asemenea, pe Elena, mai există un prinţ Zonidis, grec sau mai degrabă fanariot, care joacă în 

această poveste rolul trădătorului melodramei noastre de bulevard. Acest Zonidis, care 

râvneşte milioanele Elenei, îl compromite pe Manoil cu o pretinsă conspiraţie împotriva 

guvernului rus, face să cadă soţia sa, Maria Zonidis, într-o capcană infamă, care să-i dea 

dreptul să ceară divorţul, a făcut-o pe Elena să se implice în salvarea lui Manoil, şi ca bătrânul 

Grigore Mănescu să întrerupă brutal idila dintre Elena şi Manoil, pe care o consideră un 

sacrilegiu şi aproape un incest. 

Prinţesa Maria, înnebunind, o înjunghie pe Elena; Zonidis a făcut să fie ucis Manoil şi 

vine la Paris, unde îşi iroseşte averea în orgii şi nu-i rămâne pentru a trăi decât tristele şi 

umilele resurse ale unei curtezane, Rosita, cu care, în cele din urmă, se căsătoreşte. 
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Această temă i-a oferit Domnişoarei de Dunca un pretext pentru studii diverse ale 

mentalităţilor, cutumelor principatelor dunărene. Ea ne face să asistăm la sărbători ale 

aristocraţiei române, cu cântece ţigăneşti; pătrundem, împreună cu ea, în sanctuarul justiţiei, 

în interiorul bisericilor şi chiar şi în schituri greceşti. Partea în care poate obţine divorţul un 

bandit ca Zonidis este strălucitor prezentată. Pe scurt, „Elena” este o pictură completă a 

moravurilor româneşti şi fanariote, înainte de războiul Crimeii, deoarece este posibil ca luarea 

Sevastopolului să însemne o lovitură, prin care puterea rusească a crescut în Orient, făcând să 

se simtă influenţa ei morală asupra locurilor pe care Domnişoara Dunca le-a ales pentru a 

pune în scenă naraţiunile sale. Probabil că vom afla în curând că, încurajată de succesul 

„Elenei”, autoarea ne va dărui şi alte lucrări noi, şi vom vedea ce schimbări va aduce în modul 

de a fi al societăţii româneşti marile schimbări, cărora Orientul le-a fost scenă”. 

 

Abia după ce vom citi, împreună, şi recenziile din „Journal des débats politiques et 

littéraires”, din 15 decembrie 1862, şi „Le Papillon: arts, lettres, industrie”, din 10 octombrie 

1862, va trebui să tragem un colţ al perdelei spre opera Constanţei de Dunca, lecturând 

povestirea din „Le Monde illustré”, intitulată „Scénes de la vie moldave”, şi-abia după aceea 

va trebui să-i căutăm urmele decăderii în ignoranţă şi uitare, în mijlocul neamului său din 

patria pe care o visa „Franţa Occidentului”. Ceea ce, din nefericire, România nu va ajunge 

vreodată.  

 

Romanul „Éléna”, al româncei de doar 19 ani (s-a născut în 16 februarie 1843, la 

Botoşani), în care o intrigă ingenioasă, care ţinea cont de gusturile estetice franceze 

(foiletoanele din „Le Monde illustré” erau semnate de Paul Féval, Ponson du Terrail şi, mar 

rar, de Alphonse Daudet), reprezenta doar un pretext pentru a înfăţişa un Orient exotic, dar 

crud, cu o Moldovă veşnic răstignită, Constanţa Dunca alăturându-se, astfel, lui Mihail 

Kogălniceanu şi lui Vasile Alecsandri în promovarea unei „insule de latinitate”, cu care 

Europa va simpatiza fără rezerve. 

Despre romanul ei, „Journal des débats politiques et littéraires”, din 15 decembrie 

1862, Francois Barrière scria, evitând intriga, în favoarea intuirii exotismului oriental: 

  

„Îmi plac cărţile scrise în Franţa de străini; este un tribut care face literatura lor a 

noastră, mai mult în funcţie de gusturile noastre, când autorul este străin şi când redă cu 

vivacitate obiceiuri şi mentalităţi din ţările lor îndepărtate. Să intrăm, deci, fără ezitări, 

împreună cu Domnişoara Constanţa de Dunca, în oraşul Iaşi, printre moldoveni, care, pe un 

frig cumplit, serbau, în 6 decembrie, ziua ţarului Nicolae. 

Mii de lumini strălucitoare la ferestrele palatului; piaţa era ticsită cu vase şi cu bobotăi 

aprinse: lumina feerică roşie purifica ţara. Există, de asemenea, în ţară, oameni frumoşi, 

obiceiuri locale, care trebuie păstrate. Priviţi îmbrăcămintea celei admirate mai mult la bal: 

„Ea purta o jupă albă, puţin prea scurtă; două piese din ţesătură bogată, în dungi roşii şi aurii, 

acoperea faţa şi spatele jupei. Un brâu de aur, încrustată cu diamante îi sublinia talia. Corsajul 

fusese înlocuit cu o cămăşuţă din două piese din pânză subţire şi mătase, cum se poartă în 

unele seraiuri din Constantinopole, şi tivite cu broderii de aur, de mătase şi de perle fine. O 

bentiţă neagră, împodobită cu flori şi pietre preţioase, în încingea fruntea ca o coroană regală, 

şi alte două bentiţe, înnodate cu panglici de aur, curgeau până la glezne. Pantofi roşii, 

acoperiţi cu paiete de aur, încălţau cele mai fine picioare din lume, şi nici o mănuşă nu 

ascundea perfecţiunea mâinilor de patriciană”. 

Cum vă pare? Era Elena, în port naţional. Doamnele moldovence încercau, tot timpul, 

să-l poarte. Sper că, cel puţin în această iarnă, va apărea aşa la măcar unul dintre balurile 

noastre mascate. Valahia, Moldova vor, după îndelungă vreme, să ascundă cu adevărat unele 
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înfăţişări, prin ceea ce autoarea a numit fanariotisme: inimă, opinii, sentimente, cuvinte, 

aproape întotdeauna deghizat implicate. Acum ştiţi ce sunt fanarioţii.  

Când strălucitul Mahomet II cucerea Constantinopole, în 1453, acei greci, care nu se 

puteau hotărî să părăsească oraşul, au locuit în Fanar, în cartierul Phanal. Peste timp, răbdarea 

lor nu a putut să înmoaie fanatismul opresorului, aroganţii şi neciopliţii turci. Şiretenia şi 

inteligenţa au venit să ajute slăbiciunea. Grecii nu erau prea războinici. Supli, dibaci, 

persuasivi, ei s-au făcut negociatori şi până în prezent poartă ascultare şi devotament faţă de 

Bar-i ali (Sublima Poartă), care le-a încredinţat titlul de hospodari, de guvernatori ai 

popoarelor aflate sub dominaţia lor. Multă vreme au numeroşi în Valahia şi Moldova. 

Prinţul Zonidis, jucând un rol, altfel frumos, sau măcar rolul principal în romanul 

„Elena”, este un fanariot; Domnişoara Constanţa de Dunca reproduce cu fidelitate cele mai 

înduioşătoare reguli şi prejudecăţi ale ţării; că locuitorii din mediul rural încă sunt aproape 

sclavi; că în lumea bună se poate divorţa chiar şi de trei ori; că, pe de altă parte, cunoştinţele 

deosebit de timide (eresurile, prejudecăţile – n. n.) interzic căsătoria între fiul unei mame şi 

tânără fată căreia mama lui îi este naşă; că superficialitatea legilor şi excesele religioase 

domină şi prezentul şi că favorizează ticăloşiile prinţului fanariot. 

În toate clipele, în toate locurile, noi perfidii! Ne-ar fi deranjat dacă ar fi încetat; din 

ele rezultă incidentele care fac mai bine cunoscută varietatea mentalităţilor. În Occident, un 

văl acoperă capul şi talia unei mirese; el dispare în Moldova sub revărsări de aur, care radiază 

în jurul ei. Din însingurarea noastră o tânără ne răpeşte; în locurile în care ne conduce, în care 

ne reţine admirabil autoarea, o închinătoare în mănăstirea visată a patriei (Arhondaricul), în 

care oferă cine şi năluciri de fum. M-am asigurat că aceste fapte sunt adevărate. Continue. 

Cum vă imaginaţi că trăiesc, încă, vechii boieri? Ei poartă în picioare cipici galbeni, care 

dispar sub o lungă blană de samur, încinsă cu un brâu de caşmir. Iată ce e m,ai grav: când tatăl 

Elenei moare, carul funebru, tras de doisprezece cai şi acoperit cu aur şi cu catifea roşie, 

douăsprezece bocitoare, smulgându-şi părul şi plângându-l pe boierul magnific înfăşurat în 

satin roşu şi albastru. Aceste culori e greu să ni le imaginăm pentru doliu, şi totuşi profundă 

era durerea în întreg oraşul şi sfâşietoare cea a Elenei. Nişte accidente cerebrale succesive au 

spulberat intrigile neguroase ale lui Zonidis? V-am prevăzut că, dacă aş fi scris-o eu, povestea 

ar fi fost lipsită de spaţiu. Scenele pe care le-a conceput, pasiunile pe care le-a pus în joc, 

bogăţia imaginaţiei autoarei sunt foarte atrăgătoare pentru o amplă analiză la rece. Vreau să 

las numeroşilor cititori plăcerea emoţiilor şi surprizelor”.            

 

„Le Papillon: arts, lettres, industrie”, din 10 octombrie 1862, anunţa în prima pagină, 

printre cărţile noi şi importante, „Éléna”, de Constance de Dunka (Camille d’Alb), cu 

trimitere la recenzia din interior, semnate de Olympe Audouard: 

 

„Elena provine din condeiul unei tinere moldovence, care a venit la Paris pentru a 

studia frumuseţile literaturii noastre. Domnişoara de Dunka a publicat mai multe drăguţe şi 

interesante articole în jurnalele din Paris; ea a semnat cu pseudonimul Camille d’Albe; acest 

debut mă face să vă prezint un deja obişnuit al scrisului… Ea s-a ţinut de promisiune: prima 

sa operă nu ar fi dezavuat-o mulţi autori renumiţi. Cartea ei înfăţişează, cu o mare claritate, 

moravurile moldave şi relele sclaviei, mizeria pe care stăpânirea rusă a făcut să se nască. În 

acest fel, patriotul descoperă: tonul ei încriminează cu o energie virilă pe opresorii ţării sale. 

Ea vorbeşte despre dragoste, într-un mod credibil şi savant. Interesul, drama abundă în cartea 

sa. Eroul ei, Ioanide, este descris în culori sumbre; opresorii ţării sale, curtenii ruşi, comit mai 

multe greşeli, cu o nepăsare perfectă şi cu zâmbetul pe buze; râvnind averea unei tinere 

blonde fete, dar având o femeie tânără şi la fel de fericită, care e soţia lui, şi că, în ciuda 

acestei iubiri, nu ştie cum să scape de ea, imaginează să introducă un bărbat tânăr în 

intimitatea lui, forţându-şi soţia să-l primească în curtea lor. Dar, în cazul în care femeia 
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consimte, va trebui să o facă mai puţin virtuoasă, ceea ce nu se întâmplă conform voinţei 

soţului; atunci el comite un fals, cu secretarul său; cu pistolul în mână, el îl obligă să 

contrafacă scrisul soţiei sale şi să scrie un bilet, pentru a-i da întâlnire în căsuţa guvernantei ei. 

După această lucrătură, el îşi trimite secretarul să moară în temniţa unui castel…  Prinţesa 

merge fără sfială la guvernantă; seducătorul soseşte şi îngenunchează în faţa genunchilor ei; 

soţul intră însoţit de doi martori, care să vadă că un om este la genunchii soţiei lui, care 

protestează, susţine că biletul nu-i al ei, dar soţul cere divorţ şi îl obţine. Apoi nefericita, care 

încă îşi iubeşte soţul, înnebuneşte… Dar acest obstacol este prea puţin pentru el… El face un 

al doilea fals: sunt scrisori care compromit politic pe omul tânăr pe care Elena îl 

iubeşte…Găseşte modul de a plasa aceste scrisori în biroul rivalului său. Îl pârăşte la 

guvernator că ar fi capul unei răscoale care se va declanşa; se ordonă o descindere la el… Se 

găsesc hârtiile, şi iată-l pe îndrăgostit condamnat la moarte… Ioanide este judecat; Elena 

(frumoasa moştenitoare) veni să cadă în genunchi pentru a obţine graţierea iubitului ei. El îi 

spune, se subînţelege, că, dacă se va căsători cu el, Ioanide va putea evada şi fugi cât mai 

departe, în curând. Ea acceptă aceste condiţii… Dar, înainte de a se rezolva acest mariaj, îşi 

pierde curajul; merge la biserică şi se roagă lui Dumnezeu; întâlneşte un poştalion, în care se 

află bolnava Maria, nebuna, prima victimă a celui ce-i fusese soţ; un habotnic o însoţeşte într-

o mănăstire… Ea decide să rămână acolo… şi iat-o la mănăstire. Domnişoara de Dunka este 

un pic prea severă pentru retragerea în schit; ea ne dă, aici, o tristă idee şi o nefericită opinie 

despre virtutea sexului ei.  

Din schit, Elena i-a scris tatălui său: Zonidis (Ioanide este trecut greşit în text – n. n.)  

interceptă scrisorile; tatăl, aflând despre răpirea fiicei lui, paralizase; se află în agonie. Atunci 

Zonidis (Olympe Audouard continuă confuzia de nume, spunându-i în continuare Ioanide – n. 

n.) ferecă toate porţile, şi i-a zis bătrânului: „Alegeţi să muriţi; un preot este aici, dar nu va 

intra şi veţi muri fără ajutorul religiei, dacă nu scrieţi următoarea scrisoare fiicei 

dumneavoastră”. Sensul acestei scrisori este acela că sufletul ei va fi sortit unui chin veşnic, 

dacă nu se va căsători cu Zonidis. Tatăl rezistă şi viitorul ginere, fără respect pentru 

agonizant, îl maltratează… 

Într-un alt capitol, ne întâlnim cu Maria nebună, cu Elena şi cu o altă tânără fată, o altă 

victimă a acestui om sălbatic: el a sedus-o, a dezonorat-o, promiţându-i că o iubeşte şi se vor 

căsători, şi totul cu scopul de a obţine, hârtiile pe care le avea tatăl acestei tinere fete, care 

dovedeau că Zonidis l-a furat… Acesta vine şi pretinde ca victimele sale să fie întemniţate în 

mănăstire; şi se bucură cu sălbăticie de răul pe care l-a făcut. 

Acţiunea curge, drama sfârşeşte palpitant şi lugubru. Dar eu vreau să vă las plăcerea 

surprizei, dragi cititori, şi nu vă voi spune deznodământul”.  

 

¤ 

 

1864: Teatru românesc în Cernăuți. Importanța și folosul unui astfel de institut, care 

are de chemare a dezvolta gustul spre tot ce este bun și frumos, a reprezenta diferitele 

referințe ce se manifestă în viața socială, a inspira curaj pentru fapte și sentimente măreţe, 

care au caracterizat epoci și popoare întregi, ne sunt forte bine cunoscute. Și cu atât ne 

bucurăm mai tare, cu cât astfel de institut tocmai în Cernăuți, unde, după cum scrie foița 

„Bucovina”, din care împărtășim acestea, niciodată n-a existat teatru român , se înființa, unde 

știm că limba română așa puțin spaţiu avu în timpii trecuţi. Am dori și foarte ne-am bucura, 

dacă i-ar veni bine la socoată Societății Teatrale amintite să se abată, în templul zeiței 

Ardealului, pe la Sibiu, apoi pe la Brașov, în fine, pe la Lugoj. Astfel de împrejurare, după 

opiniunea noastră, ar avea efectul, pe de o parte, a-și face renume, pe de altă parte, a inspira 

curaj și în românii de dincoace de Carpați spre astfel de întreprindere.  
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Să ne întoarcem, acu, la recitarea bucăților produse prin societatea amintită, în fruntea 

căreia este doamna Tardini, o persoană cu talent rar și bine dezvoltat. Observăm că tot ce vom 

vorbi despre teatrul acesta este reprodus din foia „Bucovina”. 

La 5/17 Martie, fuseră produse piesele „Baba Hârca”, vodevil național în 2 acte, 

compus de Matei Milo, muzica de Flechtenmacher, și „Un Trântor cât zece”, comedie în un 

act. În amândouă piesele, caracteristica este curat elementul național. 

La 8/20 Martie, „Chirița în Iași”, comedie cu cânt în 3 acte, de Vasile Alecsandri, 

muzica de Flechtenmacher. Despre piesa aceasta scrie foaia amintită următoarele: „Cine n-a 

învățat încă a cunoaște spiritul lui Plaut, l-a putut simți în piesa aceasta. În ea se reprezintă 

fantezia și limba lui, sentimentele și apucăturile lui, tablourile și dialogul lui; numai că timpul 

și faptele cad cu 2.000 de ani mai târziu și personajele poartă, în loc de tunică și togă, fracuri 

și capoate; cu asta nu vrem se zicem că Alecsandri, în „Chirița”, a imitat, cu voie, pe Plaut; 

nu, „Chirița”, din început, până în fine, este cu totul originală și poetul care făcu piesa aceasta 

o scrise mai vârtos pentru publicul din Iași, dar deloc n-a cugetat la Plaut; însă „Chirița” lui, 

oricât de modernă este ea în Moldova, poartă în sine semnul muzei lui Plaut, din început, până 

în fine, este compusă în sensul teatrului Romei vechi. Și din acest punct trebuie omul să 

judece piesa și pe autorul ei.  

Ideea satirică a piesei rectifică atât glumele, cât și caricaturile cele pișcătoare, care 

stârnesc în om râsul, și, din dialogurile și faptele actorilor, învață publicul atent o morală. Fu 

jucată, până în fine, cu o diligență lăudabilă; cântările încă merită toată recunoștința. Eroina 

serii era doamna Dimitrescu, care joacă rolul Chiriței cu o vivacitate curat italiană și câștigă o 

plăcere distinsă. Asemenea, și celelalte personaje fuseră, de mai multe ori, aplaudate. Teatrul 

fu plin. 

La 9/21 Martie, „Cimpoiul dracului”, vodevil național, cu cânt și dans, în 3 acte, de 

Alecsandri, „Hoțul și Fanaragiul”, comedie într-un act de Anestin. Piesa primă, în care 

puterea muzicii se arată asupra inimii oamenilor și în care se produseră cânturi și dansuri 

naționale, fu aplaudată cu cea mai mare plăcere. Domnul Vlădicescu (ca păstor), domnul 

Komino (ca boier) și doamna Dimitrescu (ca dracul) s-au distins în rolurile lor și secerară 

aplaude zgomotoase. 

Piesa a doua, a cărei idee este curat satirică, de asemenea fu bine executată și primise 

aplauze domnul Vlădicescu (ca răpitor). Teatrul era foarte plin; atenţiunea publicului, precum 

și plăcerea, mai vârtos în piesa primă, mai după toată scena se manifesta, arătau un testimoniu 

îmbucurător, cu cât recunoștința este a publicului pentru teatrul român de aici.  

La 11/23 Martie, „Iașii-n Carnaval”, comedie în 3 acte, de Alecsandri. Piesa acesta 

este una dintre cele mai slabe ale autorului; însă, la publicul din Iași, pentru care este făcută 

piesa aceasta, poate afla totdeauna simpatia. 

În Cernăuți, poate puțin câștiga participarea publicului, cu toate că s-au folositu toate 

puterile, spre a o face plăcută publicului. Trebuie să fie amintiţi, cu distingere, domna 

Dimitrescu, domnii Ewolski, Vlădicescu, Chirimescu și Komino.  

La 16/28 Martie, „Iancu Jiianu, căpitan de haiduci”, melodramă națională, în 4 acte, de 

I. Anestin, muzica de Wachmann. În considerațiune la persoanele cu roluri, merită distingere 

doamna Fanny Tardini, precum și doamnele Dimitrescu și Alvorescu, apoi domnul 

Vlădicescu, ca Iancu Jianu, și domnul Komino, ca jude, Latcia si Ewolski. Cântările fuseră 

aplaudate, din partea publicului, cu plăcere.  

La 18/30 Martie, „Doi morţi vii”, melodramă în 2 acte, din nemțește, pentru Teatrul 

Național din Iași prelucrate de Vasile Alecsandri. Originalul e comedia cu titlul: 

„Flendurosul” (der Zerrissene), de I. Nestroy. Domnul Alecsandri prelucră acestă piesă, 

amestecând în ea o mulţime de melodii populare românești și schimbând și locul întâmplării, 

spre o melodramă națională. Fu jucată, până în fine, cu o diligență lăudabilă. Merită lauda 
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distinsă producerea, plină de arte, a doamnei Fanny Tardini, cea a domnișoarei Albescu și a 

domnilor Vlădicescu (ca enervatul), Ewolski (ca lipovan) și Komino.  

„Fata Cojocarului”, comedie într-un act de Demeter Miclesco. Piesa aceasta, care fu 

produsă înaintea celei mai sus amintite, și care arată poezia cea frumosă națională a literaturii 

dramatice române, s-a executat, de asemenea, cu foarte bun succes. Domnișoara Albescu (ca 

fată) arătă o scenă foarte interesantă din viață. Asemenea și domnul Latcia (ca cojocar), 

doamna Dimitrescu (ca amică) și domnii Vlădicescu și Ewolski, care și-au dus rolurile foarte 

bine. Plăcerea publicului se manifestă în partea fieștecărui actor. Teatrul fu plin.  

La 19/31 Martie, „Cimpoiul dracului”, dat a doua oară. Asupra piesei acesteia s-a 

referit, când fu dată întâia oară, nu rămâne dară alta, decât să spunem că producerea 

domnișoarei Albescu și a domnilor Vlădicescu și Komino merită deplină laudă. 

,,Doi țărani și cinci cârlani”, comede într-un act, de Negruți. De cumva nu ne-nșeală 

memoria, zice foaia „Bucovina”, fabula piesei acesteia este luată din franceză, totuşi 

prelucrarea materiei este cu artă acomodată pentru viața poporului român, așa încât, cu tot 

dreptul, merită titlul de comedie națională. Ideea fundamentală a piesei o formează cearta 

între doi căsătoriţi. Morala este tot cea din „Maestrul Fortunio”. Producerea fu acompaniată 

de o plăcere rară, mai vârtos doamnele Tardini și Dimitrescu, precum și domnii Komino și 

Ewolski merită toată lauda.  

„Erșcu bocsagiu”, solo-comedie de Alecsandri, produsă de domnul Ewolski. Toată 

piesa fu aplaudată, din partea publicului numeros, cu vivacitate (Aurora Română, Anul II, 

Nr. 7, 1/13 Aprilie 1864, pp. 82, 83). 

 

La 3 Aprilie 1864, „Gabrina sau Camera leagănului”, dramă în 3 acte, din franceză, 

tradusă de Alexandru Pornariu. Piesa aceasta tratează o întâmplare interesantă din istoria 

ducatului Parma și este foarte abundentă în scene pline de efect. Produce succes foarte bun 

Doamna Fanny Tardini, ca Grabrina, care și-a arătat arta cea tragică și răpi inimile 

ascultătorilor, în cea mai mare măsura. Mai vârtos trebuie amintite scenele acele, când ea își 

primește sentința judecății la moarte, apoi scena înfiorătoare, în care vine, ca smintita la 

minte, fiindcă acestea i-au succes mai bine. Domnulu Vlădcescu, ca soldat, asemene își duse 

bine rolul. Producerea lui, fără linguşire, se poate numi de excelentă. Domnul Ewolski, ca 

conetabil, și-a dus foarte bine rolul. Asemene, merită recunoștință și laudă domnișoara 

Albescu, ca duce tânăr, doamna Dimitrescu, ca ducesă, domnul Lacia, ca șambelan (camerier) 

și domnul Kirimesco, ca duce bătrân. Aplauze zgomotoase. Teatrul foarte plin. 

La 4 Aprilie, „Învierea Babei Hârcei”, vodevil național în 4 acte, de Mihail Pascaly; 

muzca de Wachmann. Ideea piesei acesteia este curat morală și peste tot națională, și cuprinde 

în sine multă atragere și originalitate. Domnul Komino, ca vrăjitor țigan, apoi doamna Fanny 

Tardini și domnul Vlădicescu s-au distins în rolurile lor. Asemene, trebuie amintită, cu laudă, 

producerea domnișoarei Albescu și a domnului Ewolski. Publicul numeros remunera 

producerile pline de artă cu o plăcere repetată și vioaie.  

La 11 Aprilie 1864, „Scara mâței”, comedie într-un act, de Alecsandri. După aceea, 

„Soldatul și Plăieșul”, melodramă în 2 acte, de D. Porfirius.  

Piesa primă se poate privi ca una ce reprezintă atare situație într-un mod mai ușor, a 

doua, ca una ce arăta, peste tot, o piesă de caracter național. Amândouă piesele sunt pline de 

glume și apucături comice, și făcură asupra publicului un efect foarte plăcut. În piesa primă 

trebuie amintiţi, cu laudă, toți actorii. Atât domnele Dimitrescu, Albescu și Matilda, cât și 

domnii Vlădicescu, Komino și Ewolski s-au produs într-un mod excelent.  

În piesa a doua, domnul Vlădicescu, ca muntean, și domnul Komino, ca soldat, 

atraseră asupra lor atenţiunea publicului. Domnulu Vlădicescu arăta o icoană plină de artă, ce 

caracterizează foarte bine sințămintele libere al românului muntean, și câștigă, prin 

producerea sa, plăcere zgomotoasă. Domnul Komino, asemene, se distinse, în producerea sa 
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ca soldat. Pe lângă aceștia, trebuie amintită, cu distingere, producerea cea vivace și naturală a 

domnilor Ewolski și Lacia, apoi cea a doamnelor Matilda și Dimitrescu. Cântecele și jocurile 

fuseră executate cu toată fidelitatea poporală. Aplauze multe și zgomotoase. Teatrulu plin 

(după „Bucovina”, Aurora Română, Anul II, Nr. 9, 1/13 Mai 1864, p. 106). 

 

La 2 Mai 1864, „Urâta satului”, vodevil în 2 acte, de Karada. Materia piesei este 

împrumutată din piesa nemțească „Grille” (Greierașul) și prelucrată pentru teatrul românesc. 

Prelucrarea este bine nimerită, încât corespunde pe deplin relațiunilor din Moldova, și bine 

întocmită pentru biruința românească. Ce atinge producerea actorilor, care s-au produs în 

piesa aceasta, mai mult decât toți merită a fi lăudată doamna Fanny Tardini, în rolul prim, ca 

„Ileana”, pe care o joacă cu atâta plăcere și tact. În piesele de cântat s-a distins amintita 

doamnă, ca totdeauna, prin o producere plină de simțăminte. După ea, urmează, cu distingere, 

domnul Vlădicescu, ca „Florea”, în astfel de rol, pe care el, prin exercițiu câștigat din 

experiență, îl produse cu mult efect și vivacitate. Domnul Lacia, în rolul „Nicola cel bătrân”, 

câștigă recunoștința deplină a publicului. „Herșcu Boccediu”, solo-scena produsă prin domnul 

Ewolski, trebuie recunoscută de o producere de succes.  

 

La 8 Mai curent, spre beneficiul domnului Vlădicescu, „Onoarea franceză sau Jorj și 

Marta”, dramă în 6 acte, din franceză, de Grigorescu. Ce atinge piesa însăși, ea poate face în 

adevăr acea impresiune asupra publicului, ce poate face mai vârtoase și delicioase cele mai 

multe produse dramatice de acest gene, adică aceea că omul trebuie să se întrebe pe sine: 

pentru ce? cum așa? 

Autorul aduce pe scenă un intrigant, care face și zice toate, numai pentru că acesta 

trebuie să fie așa. „Însă, zice foaia „Bucovina”, am putea întreba pentru ce aduce un intrigant 

pe scenă, fără cauză și scop?”. Prin acesta, noi așa credem, ar fi trebuit să-și ieie piesa toată un 

curs tragic; însă nu, autorul lasă ca celelalte personaje să se producă și contele Valedo cu 

înclinațiunile sale, numai cu nepăsare trece pe lângă toate. Și aceasta este spre o mare scădere 

a unui efect cu scop, este de lipsă o atenţiune și artă pentru a scrie o dramă, în care eroul, trei 

acte pline, este morbos și se târăște de ici, colea. Se iscă prea mult vaiet și aceea este de 

comun cu influența rea asupra publicului, și-i rămâne ceva simț neplăcut în piept despre așa-

ceva. După ce metodă și-a fabricat autorul cugetele spre o astfel de dramă? Nu știm. în 

producerea care, precum în genere, așa și în specie, este foarte cu succes, ne-a dat beneficiul 

ocaziei de a ne convinge despre unu studiu profund, arătat prin producerea rolului său, și-i 

suntem datori cu cea mai adâncă recunoștință. Doamna Albescu, ca „Maria”, s-a distins peste 

tot și-și câștigă recunoștința deplină, precum și domnul Vlădicescu toată onoarea. Doamna 

Fanny Tardini, ca „Dangevil”, mulțămi pe deplina preţuirea publicului. Apoi merită 

recunoștință domnii Kommo, Kirimesco și Sakelari (Aurora Română, Anul II, Nr. 10, 15/27 

Mai 1864, p. 118). 

 

La 12 mai 1864, ,,Idiotul sau Suteranele”, de Elsberg, dramă în 5 acte și 3 tablouri, 

tradusă de Miclescu. Aceasta a fost atare piesă care a mulțămit pe deplin publicul, în toate 

privințele, și fu, până în fine, produsă cu cel mai bun succes. Mai vârtos ce atinge rolul din 

titlu, „Idiotul”, domnul Ewolski s-a distins în cel mai mare grad. Rolul acesta, care pretinde 

unu studiu cu totul singular pentru a fi bine produs, atare deprindere îndelungată, asigură 

domnului Ewolski un loc între primii mimici din timpul nostru. 

Totala neștiință, nerozia așteptată, frica, lipsa vorbirii, plecăciunile cele pline de 

uimire, în actul prim, precum și în actul ultim, pierderea de minte sunt produceri de primă 

mărime, însă numai atunci, dacă sunt bine produse, precum fuseră aici.  
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Doamna Fanny Tardini, ca Wilhelmina, și-a manifestat pe deplin măiestria de actriță, 

precum și domnișoara Dimitrescu, ca „Ducesă de Eilberg”, și domnul Laria, ca „Profesor 

Atanasiu”, „Frideric”, „Toni” și „Ame1ia”, rolurile domnilor Kirimescu, Sakelari și a 

doamnei Albescu sunt produse astfel, încât merită toată recunoștința. 

Teatrul fu plin și plăcerea zgomotoasă, manifestată atât în partea beneficiarului 

(Ewolski?), cât și a doamnei Fanny Tardini. 

 

La 16 mai, „Fătul Haiducul”, vodevil național cu cânt, în 2 acte, de Pinescu, și „Piatra 

din casă”, vodevil într-un act, de Alecsandri, spre beneficiul comicului Komino. Ce atinge 

alegerea pieselor, mai vârtos asupra piesei ultime, s-au arătat părerile diferite, cu toate că 

„Piatra din casă”, care, ce atinge cuprinsul și caracterul, stă, ce e drept, mai înapoi decât piesa 

primă, totuşi, în Moldova, a trebuit a fi produsă, în urma poftei generale manifestată, de mai 

multe ori. 

Altcum, domnul Komino și-a pus toată iscusința pentru a face, cât se poate, cu efect 

piesa aceasta, însă, totuşi, nu mulțămi pe deplin publicul 

Ce atinge producerea, toți artiștii și-au arătat arta, care merită recunoștință și 

recomandare.  

Teatrul fu plin, astfel încât se putea auzi, din toate părțile, „Ah, ce căldură!” și țidula 

piesei servea de parazol (Aurora Română, Anul II, Nr. 11, 1/13 Iunie 1864, p. 129). 

 

¤ 

 

1866: Ca să mai fie sclavi diplomaţiei europene. Cauza României. Turcia, Franţa, 

Anglia şi Italia s-au declarat că vor lua parte la conferinţele pentru România, însă locul încă 

nu e determinat. Comitele de Flandra a călătorit în Italia , după ce descoperi împăratului 

Napoleon (al III-lea – n. n.) fundamentul de căpetenie pentru neprimirea tronului oferit, care 

e: cum că nici un membru dintr-o familie dinastică europeană nu poate sta supt suzeranitatea 

Porţii.  

Reprezentantul României la cabinetul de Paris, domnul Vasile Alecsandri, afirma,0 la 

locul cuvenit, cum că tratatul din 19 august 1858 garantează principelui ţării ne-dependenţa. 

Poarta, însă, pretinde că ea şi-a fost rezervat drepturile şi s-a fost declarat că, după moartea 

principelui, iarăşi să intre în deplinul ei drept în privinţa Moldo-României. Puterile apusene 

însă combat pe Turcia cu aceea că ele nu au primit rezervarea Turciei şi, dacă nu va putea 

urma co-înţelegerea pentru principe străin, sunt rezolute a susţine provizoriul, până când acela 

va mulţămi dorinţa tuturor plaselor naţiunii. Unele jurnale observă că aceasta o vor face 

pentru eventualitatea unui aranjament cu Austria, ca schimb pentru Veneţia, ca să aibă 

provizoriul la dispoziţiune.  

Fraţii români nu-şi vor uita că, până când nu s-au proclamat instituţiunile egalitare în 

Principate, era să-i abandoneze chiar şi Franţa, cu cuvânt că un cadavru nimeni nu îl poate 

apăra. Să se ia pe seamă locotenenţa ca să nu jignească, nici cât de puţin, din instituţiunile 

egalitare, că îndată ce vor înclina la pre-favoarea unei caste, cu prejudiciul altora plasele 

naţiunii vor săpa şi la mormântul fericirii naţiunii, altfel, ţinând tare de principiul egalitar, 

adoptat fără pre-favoruri, vor face din România, fără nici o îndoială, o fericită Belgia în 

Orient. Însă, aici, îmi aduc aminte de cuvintele domnului Mark Rebuk, care, în 4 martie 1859, 

când se pertractă, în parlamentul britanic, cauza unirii Principatelor, consimţea cu dorinţele 

românilor şi arăta sperarea că „ei, departe ca să mai fie sclavi diplomaţiei europene, îşi vor 

apăra demnitatea şi îşi vor cere independenţa chiar şi fără ajutor străin”. 

Nu vă încumetaţi a face gardă orăşenească fără a arma şi poporul rural, că presupoziţia 

e gata cum că intenţiuni ca acestea nu sunt naţionale, ci eschive pentru caste şi adunături în 

contra pământenilor. Nu amânaţi, nici o zi, a pune în viaţă instituţiunea obligatorie, înainte de 
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toate, că numai aceasta vă va dovedi înaintea lumii şi a naţiunii că v-aţi înălţat la sublimitatea 

misiunii, şi atunci credeţi că, nedând nici un scandal de tendinţe exclusive de caste, vor înceta 

de la sine toate „tânguirile şi zvârcolirile” şi puterea, hărnicia şi virtutea naţională, legată cu 

chitul dreptăţii egale, vor fi un fort inexpugnabil la intrigile străinilor.  

Un pas spre mulţumirea generală s-a făcut, presa s-a liberat; ea să-şi facă datoria, 

apărând, luminând, dezvăluind şi ferind de rele. Toţi, din toate plasele, să fie la sentinelă, ca 

să nu accepte să semene diavolul sămânţa intrigilor, ce sfâşie orice ţară, şi Dumnezeu va fi cu 

România , când inimile tuturor românilor vor bate asemeni de cald pentru ea şi pentru regimul 

ei, de e emancipat şi înălţat mai presus de toate pretenţiile şi pornirile vânătorilor de plapome 

(Gazeta Transilvaniei, XXIX, 15, 7 martie / 23 februarie 1866, p. 60). 

* 

Cea mai novisima ştire despre starea lucrurilor este că Camera şi Senatul român au 

ales, din sânul lor, comisiuni, care, mergând la curţile puterilor garantate, să apere şi să 

susţină drepturile României şi votul de la 11 februarie, adică cele 4 puncte: principe străin, 

unirea, autonomia şi guvernul constituţional.  

Soarta a căzut pe domnii Vasile Boerescu şi Constantin Manolache-Epureanu, din 

sânul Camerei, iar din Senat se aleseră domnii Costaforu şi Stege. Din partea guvernului, se 

va desemna domnul Ion Brătianu, care şi până acum se afla lucrând în această chestiune. Doi 

dintre aleşi vor merge la Constantinopole.  

Aceste ştiri ni le aduce ziarul „Românul”, care iarăşi apare în forma sa pe toate zilele. 

De altminteri, în Principate se speră că dorinţa generală a naţiunii pentru principele străin va 

afla sprijin în puterile garante. Numai o linişte şi o ordine, care iar să pună la uimire toată 

Europa , precum a pus-o şi actul de la 11 februarie, să se păstreze, prin măsurile cele mai 

circumspecte ale regimului, că de la această ordine va depinde tot rezultatul.  

Comitele de Flandra Filip a sosit, în 26 februarie, din Italia, la Paris, unde românii 

aflători în Paris îl vor saluta cu urări omagiale şi e speranţa că, recunoscând puterile această 

dorinţă a naţiunii, că Filip I va primi tronul oferit.  

Între toate măsurile locotenenţei şi ale corpurilor statului, care stau în continuarea 

activităţii sale autonome, ne îmbucură restituţia formei constituţionale a clerului, abrogându-

se apucătura cea rusească de a subordona şi degrada ierarhia bisericească la starea volniciei 

Domnitorului, care putea fi cea mai periculoasă supt un principe cu simţăminte străine. 

Onorifica satisfacţiune aceasta şi pentru domnul Conte Scarlat Roseti, care, inspirat de ne-

prescriptibilul drept al bisericii de a se constitui, prin dreptul alegerii, protestase, în zilele cele 

silnice, cu toată tăria, în Senat, în contra călcării fundamentului constituţiunii bisericii 

românilor de pe tot locul.  

Guvernul a trimis consiliului de stat un proiect de lege pentru înfiinţarea guardiei 

naţionale, altul pentru libertatea presei şi, al treilea, pentru o constituţiune, care se şi dezbătură 

şi primiră, şi se vor dezbate în corpurile statului. De la înţelepciunea acestor corpuri, în 

momentele de faţă, va depinde depărtarea de orice pericol pentru libertatea naţională, care e 

fermecătoare pentru întreaga Românie. Progres întru ameliorarea instituţiunilor egalitare! 

Căci numai regresul e periculos, dar binele împacă pe toată sudoarea. S-au denumit şi 

comisari extraordinari, domnii Cozadini, peste 9 prefecturi de peste Milcov, şi A. 

Mavrocordat, peste celelalte 5, care, ca con-suitori, vor susţine unitatea în cugete. Noii 

prefecţi încă se denumiră vreo 16 (Gazeta Transilvaniei, XXIX, 16, 10 martie / 26 februarie 

1866, p. 64). 

* 

Fostul domnitor al României, Alexandru Ioan Cuza, a sosit, în săptămâna trecută, aice 

(la Pesta – n. n.), şi a tras la otelul „La regina Angliei”. Cu dânsul a mai fost doamna Elena, 

cei doi copii adoptaţi, colonelul adjutant Pisotzky, doi servitori şi două servitoare. Cuza e încă 

destul de tânăr şi pe faţa-i nici că se vedeau urmele neplăcerilor din urmă. Doamna e o femeie 
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foarte delicată. Aice n-au primit vizite şi au plecat la Viena (Ce e nou?, în Familia, anul II, nr. 

7, 5/17 martie 1866, p. 84). – numărul de gazetă în care, la doar 16 ani, debuta Eminescu! 

 

¤ 

 

Colonelul Solomon, în noaptea de 11 februarie 1866. Era cam pe la orele două din 

noapte, când caporalul de gardă de la sala de poliție, Vasile Șerban, intră brusc în cancelaria 

batalionului, cu regulamentarul „Să trăiți, domnule adjutant!”. 

– Ce este, Șerbane? 

– Ce o fi nu știu, dar santinela de la poartă îmi spuse că două companii din Regimentul 

7 au dat de vale. 

La auzul acestora, sării în sus, ordonându-i să lepede îndată pantronașul de pe el și-n 

grabă să-mi aducă știrea unde s-au oprit acele companii. Știre pe care, în mai puțin de 40 

minute, mi-o aduse, spunându-mi: 

– Ce este nu este bine, domnule adjutant; companiile s-au oprit în dosul Palatului, 

unde mai este un batalion de vânători și două baterii de artilerie, cu roțile înfășurate cu fân, și 

se zice că ar fi detronat pe Măria Sa, Vodă. 

Principala îndatorire ce-o aveam de îndeplinit era să vestesc pe șeful Regimentului, 

colonelul Solomon, și ad-interim ministru de război: trimțând pe însuși caporalul Șerban să-i 

raporteze cele ce văzuse și-mi spuse, și, în același timp, de a chema la mine pe sergenții de 

săptămână ai companiilor Regimentului I de linie, încazarmați în cazarma „Alexandria”, spre 

a le ordona ca să deștepte oamenii, fără zgomot, și ca, în mai puțin de zece minute, să fie gata 

regimentul, spre ieșire, la cel dintâi semnal; precum și să dea îndată de veste tuturor ofițerilor, 

să vie, cât mai în grabă, la cazarmă. După aceea, numai, mi-am adus aminte de prezența 

ofițerului de gardă, lt. Niculescu; însă, în momentul când voiam să mă duc a-l deștepta și a-l 

pune la curent, caporalul Șerban deschise ușa și părintele iubit al acestui regiment, colonelul 

Solomon, apare, întrebându-mă: 

– Ce este, adjutant? 

– Să trăiți, domnule colonel, în afară de cele ce v-a raportat caporalul, acum chiar, 

acest soldat îmi spunea că alte două companii din Btalionul de geniu au dat de vale. 

După o amuțire de câteva secunde, aproape fără suflare și abia putând articula, m-a 

întrebat: 

– Ai deșteptat oamenii? 

– Da, să trăiți, domnule colonel, și am trimis să cheme pe toți domnii ofițeri la 

cazarmă, și tocmai voiam să înmulțesc santinelele, pentru ca nimeni să nu mai poată ieși din 

cazarmă. 

În momentul acela, când sfârșii vorba și pe când avea, poate, să-mi dea ordinele ce ar 

fi avut de dat, apare înaintea sa cel dintâi ofișer sosit la cazarmă, căpitanul Petrică Rătescu, 

comandantul companiei IV, care, mai înainte de a-l fi întrebat colonelul Solomon, îi spuse: 

– A detronat pe Vodă, domnule colonel. 

La aceasta, colonelul Solomon, mai galben decât turta de ceară, îl întrebă: 

– Când ai aflat? 

La întrebarea pusă, căpitanul a început a tremura și, până ce să răspundă, dacă ar fi 

putut răspunde, o grupă de cinci ofițeri apare, compusă din maiorii Mavrodin, Cerkez, 

căpitanul Dănescu, lt. Scheleti și, îmi pare, lt. Macri, pe care colonelul Solomon îi întâmpină 

cu: 

– Acesta – arătând pe căpitanu Rătescu – îmi spune că ar fi detronat pe Domnitor. 

Dar nu sfârși vorba și iată că altă grupă de ofițeri mărește numărul celor veniți; și, tot 

mereu, cam până la orele 9, dimineața, când apăru căpitanul Candiano Popescu, în calitate de 
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adjutant al inistrului de război revoluționar, maiorul Leca, și care venise să ceară sabia 

colonelului Solomon, dar căruia, drept orice răspuns, i-a zis: 

– Ieși! Și spune aceluia care te-a trimis că, până în acest moment, nu recunosc nimănui 

dreptul de a se numi ministru de război al României, decât colonelului Solomon, soldat 

credincios și al tronului, și al țării! 

Cu aceeași însărcinare, cred, au venit, rând pe rând, și căpitanul de Stat Major Algiu, 

colonel Iacovache, șeful de divizie teritorială, colonelul Krețulescu, șeful Regimentului VII, 

care, de asemenea, cred că au plecat și înfruntați, și fără nici un rezultat. 

* 

În acest răstimp, singura preocupare și dorință a colonelului Solomon era ca să i se 

spună unde se află Vodă; mai ales când trimisul colonelului Brăescu, șeful Regimantului II de 

lăncieri, încazarmat în cazarma „Malmezon”, îl asigurase de neclintitul său devotament pentru 

Domn. Numai după ce a venit colonelul Haralambie, Locotenentul domnesc, cam pe la orele 

12 din zi, colonelul Solomon s-a învoit, după o intimitate de aproape o oră, să trimită o 

delegație de ofițeri la Cameră, care să asiste la votul de aprobare a detronării și a alegerii 

principelui de Flandra. Acea delegație a fost compusă din maiorii Mavrodin, Cerkez și lt. 

Scheleti, care, la întoarcere, zdrobiți de durere, i-au adus la cunoștință faptul împlinit. 

– Trimite, adjutant, să-mi aducă marea ținută!, fură cuvintele ce rosti. 

Am ieșit, cu lacrimile șiroaie, podidite de ale celor de față și ale lui, căruia cred că 

istoria acestei țări îi va consacra cea mai frumoasă pagină. Cugete adânc toată suflarea 

românească asupra consecințelor ce ar fi decurs din ieșirea Regimentului I de linie în stradă, 

pentru a urca la loc pe Acela care nu va mai avea pereche cât va fi România! 

La orele 3 p. M., după ce s-a îmbrăcat în marea ținută, după ce și-a luat rămas bun de 

la corpul ofițeresc și de la gradele inferioare de față, toți plini de obidă și de valuri de lacrimi, 

s-a urcat în trăsura sa de casă și s-a fost dus la Palat, unde era așteptat de a-și depune demisia, 

așa după cum se vede că se înțelesese cu amicul său din copilărie, colonelul Haralambie. 

* 

Acum, când se face atâta vorbă în jurul domniei lui Vodă Cuza și când chiar eminentul 

nostru profesor, domnul Xenopol, nu a știut, poate, să ne spună cine a fost adevăratul autor al 

detronării marelui Domn, să mi se îngăduie mie a le spune celor ce nuștiu și, nu mai puțin, 

celor care știu și nu pot vorbi, că stă scris, în mâini sigure, că Austria a detronat pe Vodă 

Cuza. 

În toamna anului 1865, Austria descoperea că Transilvania este împănată cu armele 

înlesnite de însuși împăratul Napoleon III și că Vodă Cuza are mandat, din parte-i, de a trece 

munții, la cea dintâi ciocnire dintre Austria și Prusia, spre a o ocupa militar. În fața imenentei 

primejdii de a pierde, pentru totdeauna, Transilvania, oamenii ei de stat, care mai știau că 

Vodă Cuza, cu prilejul vizitei sale la Craiova, îndoțit fiind de miniștrii săi, Rosetti și Brătianu, 

le spuseseră acestora „că sunt niște pehlivani și, cât va fi el Domn în această țară, cu dânșii nu 

va mai putea lucra niciodată, pentru că se îmbrăcaseră țărănește ca să manifesteze alături cu 

poporul ce primea pe Domn”, au tocmit și s-au învoit cu acești iluștri răposați asupra zdrobirii 

celor mai sfinte și mai mari interese ale neamului românesc, detronând pe Vodă Cuza. 

Și, pentru mai bună edificare a acelora care ar dori să vadă mai limpede și să pătrundă 

mai bine în miezul acestei crime, n-au decât să consulte actele diplomatice ale guvernului 

provizoriu și, mai târziu, relativ la concentrarea trupelor noastre pe malul Dunării, în vara 

anului 1866, în fața turcilor, care nu se îngrijeau decât doar de bairamurile lor, în vreme ce 

Austria era snopită în bătăi de prusieni. Amuțească, dar, cei ce cu știință păcătuiesc și ar face 

cu mult mai mare serviciu acestei țări dacă s-ar hotărî să o scoată din făgașul în care s-au lăsat 

a o băga, zălogind-o străinului pentru aproape două miliarde / G. A. Tacid (Almanachul 

ilustrat 1909, pp. 4-8). 
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 1866, în iulie: De lângă cetatea Sucevii. Lipsa cea mare, ce a domnit în toată țara, 

prin doi ani întregi, seamănă a nu ne părăsi nici în anul acesta. La început se arătară holdele 

foarte frumoase și poporul își măguli că secerișul îl va dezdăuna pentru amarul ce l-a gustat 

cu atâta prisosință. Însă se întâmplă altfel. O secetă, care dură prin patru săptămâni întregi, 

începu a slăbi speranțele sale, până ce,în fine, o grindină cumplită, care se revărsă, pe la 

începutul lunii, asupra ţinutului, le nimici cu totul. De laevinementulacesta, încoace, se aruncă 

poporul desăvârșit în brațele disperării celei crude. Acesta o pate citi fiecine curat pe fețele 

cele pălite și mai negrite de amarulsuferințelor ce le întâmpinăîn fiecare zi. Când mai vezi, pe 

lângă aceste, cum îl doboarălungoarea și alte fiice ale lipsei, îți plânge inima de durere.  

Și în tot haosul astei nefericiri nu străbate la el nici cea mai mică rază de speranță. 

Auzirăm, de prin ziare, că prin alte părți ale imperiului, în Ungaria, Austria și prin alte 

locuri,îndată după bruma primăverii, de care n-am scăpat nici noi, a făcut regimul dispozițiile 

cele nevoincioase spre a întâmpina răul care rezultta din întâmplarea aceasta neașteptată. 

Numai la noi nu se află nimeni care și-ar bate capul cu acestea. Noi nu ne putem mira destul 

despre nepăsarea aceasta; și faptul acesta ne pune, cu atât maivârtos,în uimire, deoarece 

vedem în altă parte că tocmai aceia care sunt chemați a ne alina durerile își încordează 

lucrativitatea spre a ne înavuți gimnaziul nostru sucevean cu limba rusească ca studiu obligat. 

Noi ne întrebăm suprinși dacă această lucrativitate a domnilor respectivi ne va astâmpăra 

foamea și ne va alina durerile. Ajungă, astă-dată, constatarea faptului! (Albina, Anul I, 1866, 

Nr. 45, p. 2) 

 

¤ 

 

1866: Necrologul lui Ambrosiu Dimitroviță. „Suceava, în 10/22 iulie 1866 

(Necrolog). Sorta fatală seamăna a se fi conjurat asupra noastră. Nu de mult ni-l răpi cruda 

moarte pe neuitatul bărbat și regeneratorul simţului național în Bucovina, Arune Pumnul; 

crudul răzbel de la miazăziși de la miazănoapte ne lipsi încă de o parte însemnată a 

inteligenței române din statul Austriei, iar în 5/17 iulie 1866, sub seară, ca un fulger omorâtor 

ne îngrozi știrea cea mult întristătoare că Dr. Ambrosiu Dimitroviță, redactorul Foii societății 

literare române din Cernăuți pică jertfă bolii de holeră, acelui bici asiatic. Grea durere 

cuprinse și sfâșie inimile tuturor aceastăștire mâhnicioasă. Un bărbat june, în floarea vieţii, 

plin de speranțe dulci în viitoriul său și al naţiunii sale, lucrativ și zelos întru apărarea 

drepturilor naționale ca jurist graduat, îșipărăsi juna soţie, ne părăsi pe noi, își părăsi naţiunea, 

trecând la locașurile cele eterne, iar nouă lăsându-ne datoria de a-i deplânge cu amar 

pierderea.  

Românilor bucovineni, am pierdut o floare, am pierdut un exemplu viu de 

lucrativitate, am pierdut o putere rară, am pierdut un amic sincer și un sfătuitor bun! Proților 

și slujitorilor(în textul etimologist, s-a folosit latinismul „ministritor” – n. n.) sfântului altar, 

spuneţi poporului român că l-a pierdut, prin moarte, pe acel binevoitor al său, care, prin 

înțelepciunea-și de jurist, l-a luminat în privința vieții constituționale, aranjând, întru eterna 

amintire alui în fața poporului, un parastas solemn!Iar noi, cu toţii, care prin moartea 

numitului am pierdut un stâlp însemnat al cauzelor noastre celor naționale, îl vom păstra cu 

demnitate în memorie, dacă ne vom chema unii pe alţii la unire ca,în unire frățească lucrând, 

să reașezăm pierderea lui (Albina, Anul I, 1866, Nr. 46, p. 3). 
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1866: În numele națiunii române bucovinene. În numărul 41 al prea stimatului ziar 

„Albina” citirăm, cumcă „Wiener Abendpost”, suplimentul ziarului oficial împărătesc, „n-a 

putut trece cu vederea îngrijorările sau, mai vârtos, scornirile unor ziare din Viena, cumcă 

Domnitorul României ar aștepta ocazia pentru a intra în Transilvania”. Noi nu știm încă, până 

astăzi, ori prin acest ziar nemțesc sau pe altă cale, au ajuns aceste scorniriși la noi, 

consternând spiritele poporului și producând îngrijorare multă la aceia care sunt în serviciile 

statului,socotindu-l pe principele României și pe voluntarii săi chiar la marginile Bucovinei.  

„Albina”îșiexprima dorința, față cu „Wiener Abendpost, ca acest ziar mai bine să fi 

spus ziarelor celorlalte nemțești cumcăîngrijorările, respeptiv scornirile lor, sunt inspirate și 

făurite de inamicii cei numeroşi ai poporului român din Austria și ai cauzei naționalității lui și 

cumcă atari bârfeli ţintesc aînnegri aspirațiile noastre naționaleînaintea Casei domnitoare, iar 

noi,românii bucovineni, ne esprimăm dorința față cu unii diregători c. r. ai țării noastre, însă 

de naționalitate străină, ca ei să citească acest pasaj din prea stimata foaie „Albina”, care apare 

în reședința împărătească („Albina” se tipărea la Viena – n. n.), și să caute, mai vârtos, de a-și 

împlini cu sinceritate misiunea lor ca amploaiaţi c. r., constatând adicăînaintea casei 

domnitore loialitatea și alipirea cea sinceră a noastră cătreaceasta, dar nu mai ales anume să se 

opintească, ca, pe temeiul unor bârfeli, născute din inimi duşmane, să ne încalță pe unii și pe 

alţii în prepus politic sau chiar să ne negrească pentru conspirațiune politică.  

Noi le dorim acelor bărbaţi amploaiaţi ca ei să fie mai sinceri către Casa domnitoare,în 

împrejurări atât de critice și zguduitoare,și să n-o aducă în mai mare perplexitate și 

nedumerire, prin niște minciuni scornite asupra conducătorilor poporului român din Bucovina, 

care pururea și-au știut împlini misiunea cea sfântă, conducându-l cu sinceritate la loialitate 

cătreînalta Casă domnitoare, ceea ce poporul român bucovinean și acuma cu pregnanță o 

constată, căci, apăsat fiind de totala lipsă de pâine, aduse jertfe însemnate pe altarul eliberării 

patriei de dușmani, din cele ce pot să dea. Încă una le mai dorim acelor amploaiaţi c. r., adică: 

ca ei să nu fie mai puţin loiali către înaltul tron, decât cum sunt românii bucovineni și ca să nu 

se mai repete pentru dânșii anii 1863 și 1864, când imnele poloneze jucau rol, pe tieritoriul 

Bucovinei,în gurile, vocile și inimile lor (Albina, Anul I, 1866, Nr. 49 din 31 iulie / 12 august, 

p. 2). 

 

¤ 

 

1866: Pericol și mântuire. Am scăpat, domnule, am scăpat, deși numai ca prin 

urechea acului, de un mare pericol, de cel mai mare, de cel mai înfiorător și neașteptat, de o 

catastrofă cotropitoare! Mulțămind, cu umilință, tuturor celor ce au binevoit și s-au îndurat de 

a ne apărași a ne mântui, cât de nedemni ne și simţim de atâta ostenealăși-ndurare, dăm laudă 

luiDumnezeu și astăștire liniștitoare cititorilor „Albinei”și fraţilor români din toate părţile ca, 

împreună cu noi, să cânte un „Te Deum”! 

Și ce cuvânt mai avem de a o face! Vai, domnule, ce pericol ne amenințași ce frică am 

mai tras! Nici astăzi încă nu ne-am vânturat de ea, încât îmi tremură mâna, scriind acestea. 

Dar nici că era glumă!Biata Bucovină, câte le mai pățim noi, adică acei care am mai rămas, 

am mai scăpat, până acum măcar, de foamete, tifos, holeră, care flageluri încă tot bântuie țara, 

acoperind-o cu vălul doliului și giulgiul morţii; ei, bine, așa, flămânziți, speriați, spăimânțați, 

să ne mai vedem amenințați și de un al patrulea pericol, mai necunoscut, mai puternic decât 

toate celelalte, că de acesta nu mai era scăpare pentru nimeni și că el nu venea numai pe un 

timp... Vai, vai, îți zic, domnule, încă și acum mă prind fiori și nici știu cum voi putea ajunge 

la capăt. Nu-ți pară cumva șagă, domnule, care te afli liniștit în Viena, păzit chiar de două 

armate, una mai mare decât alta, și acum mai umbrit încăși de scutul puternic al stării de 

asediu, nu-ți pară glumă, zic, a ști cineva cum am pățit-o noi, acum vreo trei săptămâni întregi 

(spre sfârșitul lui iulie 1866 – n. n.),în gura tunului, cum așzice, adică față cu cel mai crud din 



 

41 
 

duşmani, care stă gata, ba nu stă, ci se prea mişcă, merge, vine repede, grăbește, aleargă, ca să 

năvălească cât mai curând asupra-ne și să ne cotropească! 

Fie cu iertare, stimate domnule, dar aș fi voit să te văd pe dumneata în locul nostru, de 

nu ți-ar fi cam slăbit inima, cât de tare ți-ar și fi dat-o Dumnezeu, când ai fi simţit, ai fi știut, 

ai fi văzut cu ochii dumitale aceea ce au văzut domnii pretor cutare și cutare, unul și altul,și al 

treileaș.m.d., și domnii cesaro-regeștii supra-pădurari cutare și cutare, adică spânzurându-ți 

asupra capului, aninată numai de un fir de păr, sabia lui, nu alui Damocles, că acela e mort, ci 

alui Carol I, care e viu! Și, apoi, nu o singură sabie, ci mii și miide săbii, căci acest modern 

Damocles sau, mai a bine zicând,Ginghis-Han român nu se mulțumește cu una, ci a tras 

multe, multe asupra-ne, și-apoi mai zic unii că acele săbii, fiind el de viță prusacă, ar mai fi 

poate, ca și puștile prusești, cu „ac” sau cu-o altă diavolie sau cel puţin „ghintuite”. Prin 

urmare și consecință – urmare și consecință,și legătura logică, cum vezi bine, domnule, și 

tocmai pe atâta în vorbele acestea, ca și-n faptele pe care ți le spun – prin urmare, zic, în una 

din zilele trecute ale uneia din săptămânile trecute, un „domnișor” de-ai noştri, dintre cei mai 

ageri la ochi, a văzut, deodată, și a văzut bine, pentru că mai aveași ochean, încât putea chiar 

număra, a văzut, dar, de peun deal de la Tărășeni, ân depărtare de 2 mile – că omul, cuminte, 

nu se vâra de tot aproape de pericol – cum veneau,în „mers repede”, spre fruntariaMihăileni, 

8.000 de ostaşi români! 

Fuga, iute, la Cernăuţi, să deaștire unde se cuvine, și bine a făcut, n-ai ce zice! Dar mai 

iată că și un alt „domn”, tot dintre acei mai ageri la minte, mai fin la simțuri și tot cu ochi de 

vultur – sau poateși de altă pasăre, care are darul unic de a vedea când nu mai vede nimeni 

ceva – care vede, la Suceava, tot cam pe atunci, tot lucrul, și încă de ar fi numai lucru, cum 

zic, ci chiar oameni, și încă oameni români – cum se știe, neamul cel mai rău și mai urât și 

mai dușman decât toate neamurile noiși vechi – înarmati, îmbrăcaţi și formați chiar în 

batalioane,și tot în număr de vreo 8.000! Mulțămită lui Dumnezeu că, la Suceava, e telegraf, 

acesta e deprins a aduce, de multe ori, cum o știm cu toţii, și de cele fripte nu se mai sfiește 

nici acum și-și face datoria,cu toată iuțeala dorită! 

Ajungând astăștire la Cernăuţi și fiind alăturată cu cea de mai sus, îndată și fără pic de 

greutate s-a adeverit și s-a constatat aceea ce și dumneaa ai fi silit a recunoaște, că acele două 

sume, adunate împreună, fac numărul foarte însemnat de șaiprezece mii (16.000) dușmani; 

prea destul pentru noi, ba încăși de prisos!Iată, dar, că s-a încurcat treaba și mai rău și firește 

căși groaza tot mai rău neprinde! Și cum să nu ne prindă groaza și toate bolile, dacăîncăși alți 

„domni”, precum chiar și domnul nostru de aici, și cel din Câmpulung ș.m.d. tot de acestea au 

visat, voi săzic au văzut sau au auzit unul de la un țăran, căruia i-a spus-o un alt țăran, care o 

auzise dincolo, în Moldova, de la un preut ș.c.l., ș.c.l., ia, destul că, după toate aceste știri 

sigure și rapoarte exacte și întemeiate, s-a lămurit, s-a limpezit și s-a adeverit, mai presus de 

toată îndoiala, căși pe la Dorna a ajuns o mare parte a armatei române, unde s-a apucat a lucra 

și un drum spre Tranlilvania și că, pe toată lungimea marginii noastrespre Moldova, de la 

Țureni și până la Dorna, e înșiratăoaste română, stând gata de a intra în Bucovina și așteptând, 

pentru efectuarea acestei invazii și năvăliri, numai sosirea principelui domnitor!... 

Așa se crede pe la noi, la Cernăuţi adică, și de cătreunul și altul dintre cei careștiu, 

totdeuna, mai mult „decât oamenîi de rând”și chiar poate căși aici,în Siret, deși suntem 

depărtați numai o palmă de loc de la Mihăileni,unde fusesem și eu, tocmai în acele zile 

memorabile, fără să fi văzut, acolo, cea mai mică mişcare. Se crezură, dar, acele basme și se 

crezură foarte serios și lung de către unii, cu toate că o cunoaștere superficială măcar a 

poziției, a împrejurărilor și a guvernului sau, pe cât se poate judeca și de aici, ar fi putut feri 

peorișicine de o amăgire atât de grea și împiedica o mistificare atât de colosală. Ne-am sfii și 

astăzi încă a crede că a fost cu putință o asemenearătăcire, dacă nu am fi fost,împreunî cu 

toată lumea, martori la toate ce s-au petrecut, dacă nu am fi văzut cum, de aici, din vecinătatea 

cea mai apropiată, s-a transportat visteria vămii din Sinăuți. la Cernăuţi, dacă nu am fi aflat că 
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toți românii de dincolo fiind priviţi,în astă parte, de dușmani, vreo 5-6 boieri moldoveni, prea 

cunoscuţi, atât aici, cât și-n Moldova,și veniţi, mai deunăzi, pentru iarmarocul de Sfântul 

Petru, la Cernăuţi, furăîndată chemați la prezidiul înaltului nostru guvern, întrebaţi de scopul 

venirii lor, care, deși se arăta foarte firesc și pașnic, totuşi nu-i putu feri de a fi siliţi a 

părăsi,îndată, pe „cale prescrisa” sau „legată”, orașul și țara. Tot așa, se știuși se văzu cum se 

făcură, din partea autorităţilor, toate pregătirile, deși de tot insuficiente, spre întâmpinarea 

invaziei închipuite sau, mai bine zicând, spre a putea evita măcar unele dintre consecințele 

eiși a avea, pentru tot cazul și orice trebuință (de pildă, pentru escortarea visteriilor), o mână 

de oameni înarmaţi. S-a adus, dar,în pripă, de prin Galiția, din depărtare de 20-30 mile, câți 

jandarmi se putură afla, se concentrară toți păzitorii financiari și se aduseră chiar patru tunuri 

de la Leopol, cu cai de naimală, pentru mare grabă! 

În urma acestor pregătiri oficiale și foarte serioase, frica de care suferi, până atunci, 

numai lumea oficială, vrând, nevrând, se împărtăşi și unei părți a publicului, a aceluia anume 

din fire plecat mai mult spre voinicie, şi îndemna pe mai mulţi de a-și strânge catrafusele și a 

gândi la fugă, pe care unii din cei mai spăimântoși și prudenți o și executară, cum am auzit pe 

aici. Astă perplexitate ținumai multe zile și, de mirare, întrecu, la unii, chiar spaima firească, 

pe care o inspira holera. Din aceasta se vede cât de superfluă mai erași astă nouă emoție, 

provocată chiar fără umbra unui temei. 

Ajungând trebile la acest punct, se vede că,în fine, se cercară și chipuri mai potrivite 

spre a afla adevărul adevărat și a recunoaște că toată frica, spaima, pericolul cel înfiorător și 

înverșunarea, așteptate cu atâta siguranță, nu erau decât niște iscodiri și produse ale 

imaginației unor spirite prea zeloase, ai cărorochi, sufletești sau fizici, erau atât de tulburaţi și 

păinjeniți, încât, din 80 de grăniceri români, veniţi spre a schimba pe alţii, la fruntaria 

Mihăileni, ei făcură 8.000! Tot astfel, se reduse numărul ostaşilor invadatori și pe la celelalte 

puncte de margine. Se publică, dar, din partea guvernului, următoarea proclamație, pe care ți-

o alăturez aici, domnule,ca să mă justific înaintea cititorilor „Albinei”, care, poate că 

altminteri s-ar îndoi de adevărul și de seriozitatea acestui raport, necrezând posibil ca o 

nălucire de ist fel, o mistificare atât de grandioasă să fi putut prinde locși a se susţine 

săptămâni întregi! Și nouă aceasta ne pare o enigmă dinte cele mai încurcate, a cărei dezlegare 

și explicare nimerităși îndestulătoare ar merita, desigur, premiul cel mai rar și preţios, și va 

face, desigur, cea mai mare onoare agerimii și sinceritatății ziarului oficios „Wiener 

Abendpost”, către care ne adresăm, dar, acum cu respectul cuvenit, cum se-nțelege, poftindu-

lînsă să facă bine a fi ceva mai lămurit, mai puţin scump la vorbăși mai adânc în explicarea și 

cercetarea cauzelor unei întâmplări atât de extraordinare și glumețe.Până atunci, pânăce vor 

vorbi cei „inspiraţi și inițiați”, noi, care suntem niște oameni simpli și, ca atare, cu ochii noştri 

nu vedem decât numai ziua şi cu urechile noastre nu auzim cum crește și iarba, facultăți de 

care se bucură numai cei „chemați”, vom tăceași nu ne vom încercași osteni a căuta,și din 

parte-ne, explicațiepentru acea enigmă, cum ne-ar și fi asta cu putință acum, unde, abia 

scăpaţi și mântuiţi de pericol, încă ne tremură sufletul și ne-am liniștit numai atât, ca să 

mulțămim cerului că ne-a mai lăsat zile! 

Încheind, tot ne mai vedem îndatorați de a aduce un omagiu adevărului și de a observa 

că, dacă proclamația alăturată spune că acele știri despre invazie, iscodită de nu știu cine, ar fi 

răspândit prin țară frică și îngrijorare, apoi aceste cuvinte doar nu voiesc a zice alta decât că, 

după pilda celor din Cernăuţi, așași-nunele curii ale țării, spre margine anume, unele și alte 

persoane și, dintre locuitorii particulari, poate vreo câțiva israileni, ar fi prins acea frică, de 

vreme ce, altminteri, a domnit și domnește,între toată poporațiunea noastră, cea mai deplină 

liniște și că toate știrile, din toate părţile țării, nu pomenesc că oriunde, afară de excepțiile 

amintite, spiritele ar pătimi de o tulburare sau agitare mai mare și neobișnuită.  

Ce mai voiește săzicăși fraza că, „afară de zgomotele răspândite cu scop înadins, de a 

insufla frică”ș.m.d. iarăși o vor putea explica mai bine numai organele competente; noi nu 
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avem agerimea de a străbate sensul adânc al acestor cuvinte misterioase. Atâta agerime însă 

avem, atâta cunoștință a lucrurilor și a împrejurărilor, a oamenilor și a poporului de la noi, ca 

să putem încredința cumcă „măsurile care se vor introduce, spre susținerea siguranței și liniștii 

în țară” desigur îșivor ajunge scopul pe deplin, deoarece acestea nu sunt, nu au fost și nu vor 

fi tulburate și periclitate nicid cum; bunul simțși loialitatea cunoscută a poporului nostru, ai 

cărui fii, mai deunăzi,încăcu atâta vitejie,și-au vărsat sângele, și-au jertfit viața pe toți câmpii 

războiului, drept dovadă a acestei loialităţi, ne sunt cea mai bună garanţie pentru aceasta. 

 

¤ 

 

1866: Vuiete, răspândite mult pe aici, despre o invazie dușmană din partea 

Moldovei, spre care scop ar fi pornit oaste numeroasă spre marginile noastre, au produs în țară 

fricăși îngrijorare. Cesaro-regescul prezidiu al țării se vede, dar, spre liniștirea publicului, 

îndemnat a face cunoscut, prin aceasta, cumcă, după informațiile dobândite, acele vuiete s-au 

dovedit de neîntemeiate. Strângerea de recruţi și voluntari, urmatăîn principatele învecinate, 

exercitarea („deren Einübungen und Marsclibewegungen”!) a dat loc (!) de a se lua, dincoace, 

la marginile țării, măsuri de precauțiune; afarăînsă de vorbele răspândite „cu scop de a 

îngrozi” (?), alt cuvânt pentru a presupune o invazie dușmană nu există. Organele publice au 

primit ordinul de a veghea, cu cea mai mare atenţie și activitate,și se introduc, totodată, spre 

menținerea siguranțeiși liniștii publice, toate măsurile necesare, spre executarea cărora ne 

întemeiem și pe sprijinul și conlucrarea tuturor locuitorilor.  

De la c. r. prezidiu al guvernului. Cernăuţi 26 iulie 1866 (Albina, Anul I, 1866, Nr. 50, 

pp. 3, 4). P 

 

În 1866, au fost numiți, prin înaltă rezoluție imperială, asesori consistoriali, cu salariu, 

Ioan Chibici, Ion Zurcanov, Samuil Adrievici și Vasile Ilasievici, iar profesorii de teologie 

Constantin Popovici și Vasile Ianovici (care va muri în luna septembrie), asesori consistoriali 

onorari. Constantin Lucescul ocupă postul de protopresbiter al bisericii catedrale, iar Grigore 

Hackmann fu numit al doilea preot al respectivei biserici și predicator român, exarh și 

predicator slav fiind românul Vasile Prodan (Albina, Anul I, 1866, nr. Nr. 37, p. 4). Circulara 

episcopală nr. 180, din 11/23 noiembrie 1865 (Albina, 1866, nr. 76, pp. 1, 2), preciza că 

salariul asesorilor consistoriali era de 1.600 florini pe lună, adică valoarea unei turme de 500 

de oi, austriecii fiind ași în coruperea opulentului cler bucovinean. 

 

¤ 

 

1866: Longevitate, la Fundu Moldovei. În 7/19 august 1866, murea, la Fundu 

Moldovei, decanul de vârstă al muntenilor câmpulungeni, Nichita Doroftei, care trecuse de 

110 ani, spre bătrânețe promovând învățăturile sfinte în rândurile consătenilor săi. Feciorul 

său cel mai mare, Gavril, tocmai împlinise70 de ani (Albina, Anul I, 1866, Nr. 60, p. 2) 

 

¤ 

 

1866, octombrie: „Starea lucrurilor de prin ţinutul Rădăuţilor”, conform unui 

corespondent bucovinean, „merge ponciș”, pentru că, în „străvechiul oraș al Rădăuţilor, 

focarul vestitei episcopii din Bucovina, care fu reînnoit de Alexandru cel Bun și înzestrat cu 

bunuri însemnate pentru episcopie (venitul anual se poate calcula până la 80.000 florini)”, 

deși „majoritatea absolută a locuitorilor orașului este română”, „se află puțini germani și,în 

timpul din urmă, foarte mulţi ovrei, fiind locul favorit pentru speculațiile lor. Satele ţinutului 

sunt mai toate proprietatea Fondului nostru religionar, dintre care multe sunt grupate pe lângă 
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oraș. Locuitorii sunt oameni frumoşi și foarte tari; locurile sunt mănoase și poporul le lucră 

bine și cu sârguință, încât ți-ar părea că starea lui materială ar trebui să fie foarte bună. Dar 

aceasta nu e așa; pământurile sunt grase și locuitorii sârguitori, dar, pe lângă aceasta, nu e și 

economia, fără care exploatarea cea mai îngrijitoare a pământului nu aduce folos mare. Cauza 

este că poporul nu este încă defel dezvoltat prin școliși alte institute de cultură. Noi nu avem, 

în acest ţinut, nici măcar o școală capitală și cine voiește să-și cultive ceva copiii trebuie să-i 

trimită tocmai pe la Siret sau Cernăuți. 

Până la sosirea fostului pretor, Mihai Pitei, nu era, în tot ţinutul, nici o școală națională 

și numai neobositei îngrijiri a acestui bărbat avem să mulțumim că, acuma, avem 17 școli bine 

întocmite. Dar ce folos că trebile stau pe la noi astfel, dacă poporul nu înțelege încă 

binecuvântările școlilor! Numai părinții cei mai avuţi își dau fiii la școală și, durere, și aceasta 

numai cu scopul de a face din ei preoți. Oamenii cei mai sărăcuți nu se pot decide, în genere, 

nici în ruptul capului, de a-și trimite copiii la școală. Aceasta este foarte trist și dureros, căci, 

cum sunt, acuma, timpurile, prin aceasta se pune, pe de o parte, bază la ruina stării bune a 

țăranilor celor mai avuţi, iar pe de alta, proletariatul de felul celui galițian amenință a prinde 

rădăcini și în părţile române ale țării, deoarece această nenorocire a și început, în partea 

rutenizată de peste Prut, a se lăți cu iuțeală înfiorătoare, mai vârtos în acești doi ani din urmă, 

din cauza cumplitei foamete, și înmulțindu-se încă și prin invazia a mii de galițieni fără casă și 

masă, care procedură, întreit periculoasă pentru Bucovina, se repetă de timp îndelungat. De 

am avea măcar cât de puțini intelectuali români în acest ţinut binecuvântat, ar fi lucrurile 

altminteri.  Acuma însă avem numai clerul, care, în acest ţinut, mai cu seamă, și-a câştigat 

multe merite pentru ridicarea poporului, dar singur clerul, căruia și așa îi sunt cam legate 

mâinile, nu-e de ajuns. Nici în pretură, nici la judecătorie, nici la direcţiunea de economie a 

bunurilor întinse ale Fondului religionar, nici măcar în posturile grase de pădurari, în 

numeroasele păduri ale Fondului religionar, nu se află aplicaţi români, ci tot străini, germani 

și poloni; și aceasta, de atâta timp și cu atâta cerbicie, încât poporul nostru crede că fiii săi 

trebuie să fie excluși de la posturile diregătoriale prin o lege întocmită de Dumnezeu, ca și 

paria la vechii indieni, un ce care, neconsiderând partea politică și înțelesuală, apasă prea tare 

simțul și puterea morală în popor. Diregătorii străini nici cunosc firea și, prin urmare, 

adevăratele trebuințe ale poporului, nici obiceiurile lui, ba nici limba lui, și nu știu ori de 

poate prospera astfel țara cu ei. Ca un ce curios trebuie să amintim că am văzut, prin comune 

române, afişe placate și ordine guverniale în limba germană, nu știu pentru cine, și iarăși știu 

că comunele sunt nevoite a comunica cu preturile numai în limba germană, deși, prin lege 

împărătească, avem dreptul a întrebuința limba noastră în toate afacerile,și măcar că 

diregătoriilor li s-a dat termen anume spre a învăța limba țării.  

Țara, de multe și repetate ori, și-a ridicat glasul, prin reprezentanții ei, ca la ocuparea 

posturilor diregătoriale să se considere mai cu seamă fii de ai țării, însă totdeauna ni s-a 

răspuns că noi nu avem bărbaţi de ai noştri și, de aceea, nu se pot împlini, deocamdată, 

dorinţele noastre. Cei mulţi însă întreabă cum de fii de ai țării, ce și-au absolvit, cu succes 

bun, studiile prin Liov și Viena și, aplicând la posturile cele mai inferioare, nu au norocirea de 

a înainta mai repede, și asta este cauza că mulţi dintre ei, după mulţi ani de practică, se retrag, 

dezgustându-se, ca, căutându-și ocupație în alt loc, să nu fie siliţi a pieri de foame” (Albina, 

Anul I, 1866, Nr. 70, p. 4 ). 

 

¤ 

 

1866, Bucovina: Unele trăsături din viața comunală, la introducerea legii 

comunale, votată de Dietă și sancționată de Împărat. Dintre toate lucrările dietei bucovinene, 

una din cele mai însemnate este legea comunală din 14 noiembrie 1863. Astă lege s-a votat în 

dietă de partida guvernului, pe când dreapta, partida contrarie, apărase, cu toate armele 
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ei,reprezentarea cercuală. Viitorul ne va arăta care ar fi fost mai bună dintre aceste forme 

constituționale, atâta numai voiesc, prin scrierea aceasta, a arăta publicului cititor cât de 

departe este poporul român de formele constituționale și cât de hotărât lucră el, dacă are 

conducători înțelepți, care să poarte la inimă dorința pentru binele și fericirea poporului. 

Am avut ocazia a cunoaște împrejurările sub care s-a făcut alegerea consiliului 

comunal și a primarului din Iacobeni, în Bucovina, și de aceea voiesc a descrie cele petrecute 

acolo. Acest loc romantic se întinde pe amândouă malurile râului Bistrița și are peste 3.000 de 

locuitori, dintre care cam 580 sunt germani, iar ceialalți, sepusiani (Zipser), lucrători la băile 

de fier, ce se află aici. Astă comună este veche românească (vatra aparținea câmpulungenilor, 

dar nu era locuită, până în 1780 – n. n.), încă cu mult mai înainte de a se fi împreunat 

Bucovina cu împărăția austriacă, era ea cu acest nume numită de la un Iacob, cel dintâi 

locuitor al ei (corect Ecoban, sosit din Bistrița, după ocuparea nordului moldav – n. n.) și,în 

timpul venirii sub Austria, era înzestrată cu multe privilegii (privilegiile grănicerilor 

câmpulungeni – n. n.), cu păduri și munţi (dați în folosință, nu în proprietate – n. n.), încă de 

pe timpul când ocolul Câmpulungului era republică (episod vremelnic, în timpul movileștilor 

– n. n.). Toate aceste bunuri, precum și drepturi le pierdură aceşti locuitori, încet cu 

încetișorul, și pădurile le-a dat Camara (Fiscul, care preluase doar averile mănăstirești, nu și 

cele particulare – n. n.) domnului Mantz, spre administrare, până ce vor umbla băile deschise 

de el în Iacobeni. De aci se născu supărarea românilor și era consecința ca aceasta să se poată 

observa, față cu nemţii (cărora le vânduseră pământuri cu prețuri pipărate – n. n.) mai vârtos 

când fu vorba de reprezentarea comunală.  

Asta s-a și arătat la alegerea consiliului comunal, ce s-a început în 1 iulie 1866, cu al 

III-lea trup de alegere (corp electoral – n. n.). Românii, temându-se că nu vor fi deplin 

reprezentați, corespunzător greutăţilor ce le poartăși drepturilor lor, și apoi, fiind marginalizați 

de nemţi, să fie starea lor și mai grea, s-au pus sub conducerea preotului lor, domnul 

Alessandru Pleșca, care și merita încrederea și recunoștința lor. Domnia sa a întemeiat și 

statorit cea mai strânsă solidaritate între poporenii săi și, la votarea din a doua zi, ce fu în 2 

iulie 1866, rămaseră uimiţi și încremeniţi toţi nemţii, jidovii, armenii și toți diregătorii 

muntenești locali de disciplina, tactul, energia și memoria românilor la votare și, văzând că, 

cu toată alianța lor, a tuturora, nu pot reuși cu candidaţii lor, au aflat pretexte de a mijloci 

amânarea alegerii din trupul I de alegere, cugetând că, cu mijloace seducătoare, pe încetul tot 

vor învinge; însă toate armele lor s-au tâmpit și toate mijloacele lor s-au ruinat, dând de 

statornicia românilor, cum se surpă corabia de stânci, în mijlocul oceanului. Aceasta s-a văzut 

deplin, când în fața capului preturii c. r. din Dorna, în 15 august, s-a îndeplinit alegerea și în 

trupul I de alegere.  

Românii au reușit cu 12, iar nemţii cu 6 consilieri comunali. Aceştia toți au ales, din 

mijlocul lor, de primar, în 13/25 august, pe Ioan a Luci Iacoban, un bărbat onorat, diligent și 

energic, care, deși n-a fost norocit a fi umblat la școli, totuşi știe citi și scrie românește. Pentru 

ca să ne putem face idei clare despre această alegere, despre precumpănirea, pregătirea și 

solidaritatea românilor la ea, față cu nemţii, arătăm numai aceea că, pe când nemţii,în al III-

lea trup de alegere, din 294 de votanţi, numai abia 30-60 de voturi au putut concentra în aleşii 

lor, românii n-au împrăștiat nici un vot, ci le-au concentrat toate în candidaţii lor, spre 

admirarea și neașteptarea tuturor partidelor contrarii. De aceea, administratorul montan zise, 

în public, către nemţii săi: „Noi am căzut cu... mare la alegerea de față”, iar alţii ziseră 

românilor: „Iscusința ovreiască și armenească, nici inteligența diregătorilor montani și a 

nemţilor de aici n-au putut produce ce a făcut preotul vostru; de o va mai ține așa, să știţi că 

aveţi de învățător un preot înțelept și maestru”. 

Despre activitatea acestui consiliu comunal numai atâta sunt în stare să împărtășesc, că 

ședința întâia a fost,în 1 septembrie curent, deschisă,în președinția primarului, prin o 

cuvântare a prea demnului și energicului preot local, domnul Alessandru Pleșca. Acuma, 
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numitul domn preot e numit administrator parohial în Dorna, spre marea supărare a 

Iacobenilor. Deie Dumnezeu să fie înlocuit de un următor asemene de demn, ca să nu se 

piardă cele câștigate.  

În ședința întâia, hotărârile mai însemnate sunt: limba românească, limbă oficială în 

toate afacerile comunale, înlăuntru și în afară; și s-a îndatorat primarul a face concurs pentru 

locurile de scriitor comunal și de adunător de bir și cheltuieli. Sperăm că toate vor decurge 

bine și că ustanelele și năzuințele zelosului preot vor avea rezultatele cele mai bune (Albina, 

Anul I, 1866, Nr. 72, p. 3).  

 

¤ 

 

1866: Necrologul lui Ioan de Costin din Stroieşti. Onorata direcţiune a Gimnaziului 

gr. or. şi naţional român din Suceava, în programul său din acest an, în despărţitura „Cronica 

Gimnaziului”, deplânge pe un bărbat, ce s-a trecut prin moarte, în 2/14 mai 1866, în satul 

Stroieşti. Acel bărbat este Ioan cavaler de Costin, frate cu domnii Costineni, proprietari din 

Şipeniţ, şi descendenţi prea demni ai neuitaţilor Costineni: Miron şi Velicico. Prin moartea 

cavalerului Ionică de Costin, a pierdut gimnaziul sucevean un stâlp însemnat al cauzelor sale 

celor naţionale, iar studenţii săi au pierdut pe un părinte şi sprijinitor îndurat.  

Ionică Costin, fiind cu locuinţa în Suceava, a fost, drept zicând, reprezentantul 

nobilimii bucovinene în afacerile cele naţionale ale Gimnaziului şi a fost şi reprezentantul 

mărinimiei nobilimii faţă cu învăţăceii cei săraci ai Gimnaziului. Pare-ni-se că chiar îl vedem, 

sau în trăsură, sau pe jos, vizitând sau pe directorul, sau pe vreunul dintre catiheţi, sau dintre 

ceilalţi profesori, înştiinţându-se despre progresul tinerilor noştri, în mod obişnuit, iar în 

special, despre al acelora care, pentru sărăcia lor, aveau fericirea de a fi ocrotiţi sub scutul 

mărinimiei sale. Pe unii dintre învăţăcei îi susţinea cu straie, pe alţii cu plătirea cvartirului şi a 

viptului, pe mulţi cumpărându-le cărţile cele necesare; iar ecoul cuvântărilor sale ocazionale 

către toţi studenţii gimnaziali erau cuvintele cele părinteşti: „Învăţaţi, dragii mei băieţi, ca să 

fiţi fericiţi!”. 

El însuşi fiind om cult, îi plăcea să vadă şi pe alţii înzestraţi cu cultură. În privinţa 

aceasta iată şi altă dovadă, extrasă din programul gimnazial din acest an. În toamna anului 

1864, care toamnă a fost, pe la noi, foarte ploioasă şi furtunoasă, aranjându-se, de către mai 

mulţi binevoitori, parte profesori gimnaziali, parte amploiaţi, o serată muzicală declamatorică, 

în folosul studenţilor sărmani şi al întemeierii unei biblioteci pentru aceştia, Ionică cavaler de 

Costin, acuma om în vârstă, numărând peste 60 de ani şi, pe lângă aceasta, încă şi pătimaş de 

un picior, nu numai că, cu multă căldură, a subscris ideii aceleia prea nobile, dar încă şi în 

persoană a călătorit, pe la locuinţele con-nobililor săi, adunând contribuţii însemnate şi 

aţintind o sumă banală neaşteptată la serata aceea. 

El, răposatul, s-a şi bucurat, totdeauna, de recunoştinţă publică. pentru atari osteniri. 

Studenţii gimnaziali abia aşteptau să sosească ziua onomastică a domnie sale sau anul nou, 

mergând ei, atunci, grămadă, spre a-şi esprima, înaintea domniei sale, simţămintele cele de 

mulţămire şi de recunoştinţă. Între altele, amintim aci de frumoasa poezie, a fostului student 

gimnazial, din a 6-a clasă, din anul 1863, Ioan Bumbac, în care acesta, cu ocazia, anului nou, 

de pe muntele Eliconului declara pe cavalerul Ioan de Costin drept mecenat al culturii 

naţionale. Afară de aceasta, în nici un program al gimnaziului sucevean, din câte au ieşit până 

acuma, nu lipseşte numele „Ioan Costin”, exprimându-i-se domniei sale cea mai vie şi mai 

intimă recunoştinţă pentru truda şi oferta ce o hărăzi institutului celui abia înfiinţat. Iar 

osteneala cea din urmă a domniei sale fu încă şi cu aceea recunoscută, că se proclamă, de 

către comitetul seratei, drept Senior. 

Pierderea numitului bărbat este, aşadar, mare pentru gimnaziu. Dar tot atât de mare 

este ea şi pentru biserica, şi pentru cetăţenii Sucevei. Biserica Sântului Niculae, din Suceava, 
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are datoria sfântă de a-l înregistra pe domnul Ioan Costin între prea fericiţii ctitori, pentru că, 

daca el nu ar fi fost acoperit-o, pe spezele sale, astăzi era o ruină. Iar bieţii săraci din Suceava 

încă îl deplâng, lipsindu-le mila, pentru că Ionică Costin nicicând nu ieşea în drum, fără de 

punguţa cu cruceri şi, odinioară, noi înşine fiind martori, şi întâmpinându-l, înaintea porţii, doi 

săraci, tocmai când ieşeam din ogradă, exclamă bătrânul, în mod binevoitor, dar si umoristic: 

„Iată, mi-am uitat coiful mântuirii săracilor!”, întorcându-se, îndată, după punguţă. 

Ne luăm, cu multă plăcere, încă şi libertatea de a aminti de o faptă mărinimoasă a 

proprietarilor din Stroieşti şi Stupca, a domnilor fraţi Popovici şi nepoţi, de la sora lui Ionică 

Costin. Prea nobilii aceşti domni, în toate iernile, depuneau, în ograda unchiului lor, câte 24-

30 de stânjeni de lemne, de ars, care, sub privegherea numitului, se împărţeau între cei săraci 

din Suceava. „Quod natura dedit, nemo negare potest”. De la părinţi se moşteneşte dorul 

îndurării spre cei săraci şi asupriţi de nevoi materiale. Încă şi acum, cu „Dumnezeu să-l ierte 

şi să-l odihnească întru Împărăţia Sa!”, răsună, de pe buzele oamenilor săraci din Suceava, 

numele prea fericitului proprietar din Stroieşti, Manolachi Popovici, iar în Stroieşti şi în 

Stupca, cu cea mai mare mulţămire, aud călătorii pe ţărani rostind: „Dumnezeu să-i trăiască 

pe boierii noştri, pentru că-s milostivi către noi!”. Iată care este cauza acestei felicitări.  

Domnii fraţi Popovici, în timpul nevoii celei grele, care, în anul acesta, a asuprit atât 

de amar ţara noastră, au ţinut, în curţile lor, mese deschise pentru cei de tot lipsiţi. O faptă 

care este de un sânge cu faptele părintelui lor, Manolachi, şi cu cele ale unchiului lor, Ioan 

cavaler de Costin, care punga sa o numea „coiful mântuirii săracilor”. Dânsul, îmbolnăvindu-

se, în Suceava, şi neavând, acolo, cine să se îngrijească de el, fiind, toată viaţa sa, neînsurat şi, 

prin urmare, şi fără de copii, se duse, bolnav, la nepoţii săi, la Stroieşti, pe care îi iubea din tot 

sufletul, unde, după o boală îndelungată, răposă, în ziua de 1/13 septembrie 1866, 

înmormântându-se acolo, lângă biserica cea prea frumoasă, care, în anul 1862, cu mare 

cheltuială a domnilor proprietari, se înfiinţă şi se sfinţi.  

Fie-i răposatului ţărâna uşoară, iar pe cei ce i-a sprijinit el, în viaţa-şi, şi mai vârtos pe 

studenţii gimnaziali din Suceava, îi chemăm ca nu numai să-l păstreze întru amintire şi să 

urmeze sfaturilor lui celor binevoitoare, ci, ducându-i, oarecând, calea pe la Stroieşti, să-i 

sărute ţărâna mormântului, căci el este în rând cu Gheorghe Lazăr şi cu alţi români, care au 

meritat renume etern pentru ostenelile lor întru prosperarea cauzei celei patriotice (Albina, 

Anul I, nr. 65, duminică 11/23 septembrie 1866). 

 

¤ 

 

1866: Necrologul lui Vasile Ianovici. Ilişeşti (în Bucovina), în 3/15 octombrie 1866. 

Iarăşi am pierdut pe un bărbat al naţiunii române şi al bisericii ortodoxe din Bucovina. Acel 

bărbat nu numai că merita ceea ce, în mod obişnuit, se zice, dar, prin fapte, în viaţa-şi, ne-a 

impus chiar şi datoria ca să-l păstrăm în vie aducere aminte, şi nu numai noi, aceştia de faţă, 

dar, din generaţie, în generaţie, să fie prea stimat numele său.  

Nici am cugetat că, atât de degrabă, providenţa îmi va hotărî ca să scriu necrologul lui 

Vasile Ianovici, profesorului pentru hermeneutică şi pentru introducerea, în genere, în studiul 

biblic al Noului Testament, la teologia greco-orientală din Cernăuţi. În feriile (călătoriile de 

sfârşit de săptămână, la modă în epocă – n. n.), trecute, a călătorit numitul prin munţi şi, 

aşezându-se, la nepotul său, parohul din Stulpicani, Dimitrie Zurcan, unde petrecea, făcea 

excursii de aici, pe la amici şi cunoscuţi. La o petrecere, pe muntele „Pietrele Doamnei”, 

lângă Câmpulung, încă a fost invitat, dar n-a putut lua parte, din pricina slăbiciunii de ochi, pe 

care o dobândise prin neîntreruptă muncă, în calea Domnului, neclintit în specialitatea sa. 

Opurile sale, cele până acum în parte tipărite, în parte încă netipărite, sunt dovezi vii despre 

neobositul zel al său întru răspândirea luminii conştiinţei naţionale şi bisericeşti. Iacă, în 
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privinţa aceasta, servească drept dovadă, onoratului public cetitor, biografia lui, citată din 

lepturariul lui Arune Pumnul, tom. IV, partea 1, p. 219, Nr. 23:  

 

„Vasile Ianovici s-a născut în Cernăuţi, în Bucovina, la 31 decembrie 1806; studiile 

sale elementare, gimnaziale, filosofice şi teologice şi le-a făcut în Cernăuţi. La şapte 

săptămâni după finirea lor, făcu examenul ca profesor de teologie pentru studiul biblic al 

Vechiului şi Noului Testament, şi, după doi ani de zile, în 1836, în 28 ianuarie, fu numit 

profesor ordinar în Facultatea teologică din Cernăuţi, unde petrece şi astăzi (1856). După 

înfiinţarea şcolii preparandiale în Cernăuţi, la care a conlucrat foarte mult, a fost numit, la 

dânsa, profesor suplinitor de metodică, matematică şi limba română, în anul 1848, unde a 

suplinit până la 1859. De pe la anul 1852, până la 1860, a mai fost şi traducător românesc la 

guvernul ţării, iar în anul 1862 fu ales, din partea clerului român, deputat în dieta 

bucovineană, unde-l reprezenta cu demnitate, din care cauză primi, din parte-i, o adresă de 

mulţumire.  

El este un bărbat foarte lucrativ, care a făcut studii profunde şi amănunţite, în 

domeniul său, întreprinzând călătorii ştiinţifice, în această privinţă, în Moldova. Până acum, 

au ieşit de la densul cinci tomuri din „Istoria literară, tâlcuire a cărţilor Noului Testament”, 

tipărite, în Cernăuţi, de la 1856-1861; alte cărţi, tot din studiul biblic al Noului Testament, 

deşi pregătite, nu sunt încă date sub tipar. 

El a mai tipărit două gramatici româneşti pentru şcolile elementare, o gramatică 

germană-românească şi o gramatică română-germană, care încă nu e dată sub tipar”. 

 

Iată exemplul de bărbat lucrativ şi sporitor al binelui comun, îndeosebi în bunurile 

ştiinţei între conaţionalii săi. Iată exemplul viu şi de un profesor, întru înţelesul cel adevărat al 

cuvântului.  

Soţie având, care l-a părăsit, prin moarte, în 1856 , copii având şi grijind pentru dânşii, 

supărări având, murindu-i un fiu, în Iaşi, iar altul înecându-se în Prut, cu ocazia scăldării, şi 

fiica cea mai mare, dintre două, rămânând văduvă, după mai puţin de un an de la măritatul ei, 

el şi-a aflat consolarea în activitatea literară, fiind, pe lângă aceasta, şi un tată exemplar, 

văzându-l, nu o dată, cu lacrimile în ochi, deplângându-se nu atât pe sine însuşi, ci mai vârtos 

deplângându-şi soţia, pe fii şi pe ginere, pentru că mult îi iubea şi nu a avut fericirea de a 

convieţui, şi mai departe, împreună cu el.  

Vasile Ianovici a fost un bărbat demn de toată stima şi de tot respectul şi va rămâne un 

mustru de lucrativitate pentru noi toţi. Meritele sale cele literare credem că vor fi pretutindeni 

cunoscute, parte din opurile sale, care sunt consemnate în toate cataloagele de cărţi 

româneştii, afară de bibliografia românească de Jarcu, iar parte pentru Societatea spre 

răspândirea culturii romane în Bucovina, din Cernăuţi, societate care, în adunarea plenară din 

ianuarie 1865, recunoscând demnitatea produselor literare ale lui Ianovici, l-a numit, 

împreună cu alţii, membru onorar al ei. 

Nu mai puţin drept şi adânc cugetător se adeveri Vasile Ianovici în privinţa referinţelor 

naţionale şi bisericeşti ale Bucovinei. Această calitate îi câştigă încrederea preoţimii întregi, 

care îl alese reprezentantul său în dieta ţării, şi această calitate îl făcu, în anul 1848, membru 

al consilierilor onorari, la Consistoriu, care posturi desfiinţându-se, apoi, în tăcere, tocmai la 

organizarea, de curând, a Consistoriului iarăşi se înfiinţară, fiind numit, acum, Vasile Ianovici 

de către însuşi Majestatea Sa Împăratul consilier onorar la Consistoriul din Cernăuţi.  

Numitul a fost, în viaţa-şi, ce dură 60 de ani, tot atât de lucrativ ca şi cei mai însemnaţi 

bărbaţi, iar sinceritatea sa faţă de naţiune şi biserică îi era imprimată şi pe chip. Demne de un 

părinte si profesor erau cuvintele sale, ce le rostea către elevii săi: „Învăţaţi, Domnilor, să ştiţi 

bine, ca să puteţi lucra, în locul nostru, că noi suntem, acuma, bătrâni!”. O deprindere ca o a 

doua natură avea răposatul de a-şi scoate lucrările sale cele literare la lumină. El lucra, aşadar, 
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până târziu, noaptea, iar ziua, dacă lucra, acoperea ferestrele şi aprindea lumina. Mult pătimea 

el de durerea capului, pe care o asocia cu fierbinţeala soarelui. „Tare mă doare capul, 

Domnilor!”, se plângea, nu o dată, bietul, înaintea elevilor săi. Însă nu atât căldura soarelui, 

cât, mai vârtos neîntrerupta lucrare, cea împreunată cu profunda cugetare îi cauzau lui acea 

durere, iar citirea şi scrierea multă, la lumânare, înrâuri rău asupra ochilor lui, încât, în anul 

acesta, începu să nu vadă bine. La aceasta contribui mult lucrarea nouă, ce o întreprinse el în 

anii din urma. Introducându-se, adică, înainte cu doi ani, studiul sfinţilor părinţi, aşa numita 

patristică, la teologie şi în cele două clase superioare ale gimnaziilor din Bucovina şi 

neaflându-se o crestomaţie pentru înlesnirea acestui studiu, primi Ianovici sarcina compunerii 

aceleia, procurându-i Consistoriul, pe spesele Fondului religionar, materialul cel necesar, 

adică cărţile sfinţilor părinţi, în limba originală. 

Văzând noi acele cărţi, nu ne puturăm reţine de a nu face observaţia că bătrânul cu 

anevoie le va ceti, fără de a-şi periclita sănătatea ochilor, căci tiparul este atât de mărunt ca şi 

într-o „Biblie” micuţă a Testamentului Nou din Amstelodam, de la 1698. Observaţia noastră, 

spre durere, se şi realiză, încât bătrânul deveni, în acest an, inapt spre lucru; dar, pentru ca, 

totuşi, să nu-i stagneze opul, apoi pofti doi elevi de teologie la domiciliul său, dintre care unul 

îi citea, iar altul scria dictatele sale. Iată, iarăşi, o dovadă mai mult despre hărnicia cea 

neobosită a lui Vasile Ianovici, care, recunoscându-se şi din partea Excelenţei Sale, a 

episcopului, la propunerea acestuia, Maiestatea Sa Împăratul îl decoră, în primăvara trecută, 

cu Ordinul Crucii de Aur cu coroană. 

Pe cât de serios era Vasile Ianovici, în singurătate, petrecându-şi cu studiul, pe atâta de 

jovial era el în societăţi de petrecere. Prezenţa sa, în petreceri, era dorită şi căutată, şi el era 

binevenit şi în cercurile cele mai înalte, pentru dexteritatea sa în purtare şi pentru cultura-şi 

cea intelectuală, lipsită de unilateralitate. Toţi amploiaţii mari din Cernăuţi şi din Bucovina 

erau cunoscuţii lui şi, ca în unanimitate consultată, toţi îl lăudau şi-şi esprimau cel mai 

profund respect faţă de dânsul; am ţine-o de politică, dacă ar fi fost făcut ei aceasta, de faţă cu 

dânsul, dar ei o făceau mai vârtos înaintea altora, nefiind el de faţă.  

Ceea ce-l făcea iubit tuturora, era sinceritatea lui, care, escluzând politica cea infernală 

din inima-i, pe faţă apăra dreptul şi adevărul; iar când preoţimea îi trimise adresa de 

mulţumire, pentru demna apărare a cauzelor bisericeşti şi naţionale, în dietă, cuprinsul 

răspunsului lui a fost: „Eu am făcut numai aceea ce a fost datoria fiecăruia dintre Sfinţiile 

Voastre ca să o facă, dacă ar fi şezut în locul meu”, dând, aşadar, cu aceasta, impuls preoţimii 

ca să-şi ridice, cu bărbăţie, fruntea spre apărarea vieţii bisericeşti şi naţionale.  

Numitul fiind, cu excepţia sănătăţii ochilor, deplin sănătos şi prelungindu-se feeriile, 

din cauza holerei, purcese la Lemberg, spre consultarea cu medicii, în cauza vindecării ochilor 

săi. De acolo, reîntorcându-se, făcu, după cum auzirăm din izvoare sigure, răgaz în Kolomeea, 

unde, între altele, mâncă şi peşte proaspăt, bând, apoi, apă, pentru că el se ţinea strâns de 

recomandarea medicilor, de a nu bea spirtoase, deci nu a mâncat decât peşte proaspăt. Această 

mâncare, după cum se zice, îi cauză holera, împreunată cu simptomul ei cel mai grozav, adică 

cu cârcei în stomac, căreia îi pică şi jertfă, luni, în 26 septembrie / 8 octombrie 1866.  

La înmormântare, asistă însuşi Excelenţa Sa episcopul, dimpreună cu toată suita sa 

preoţească. Se aude despre frumoase cuvântări funerare şi despre un necrolog versuit, ce se 

perora la înmormântare. Nu le-am primit încă şi, aşteptând, din zi, în zi, ca să se publice, într-

un mod demn de moartea unui bărbat prea merituos pentru biserică şi naţiune, a căruia viaţă e 

exemplară pentru cei ce din inimă doresc sporirea binelui patrie şi luminarea poporului 

român, dar, văzând, cu durere, cum că, din capitală, nu se vestesc meritele lui, ne-am simţit 

noi datori, ca elevi ai răposatului, de a vesti aceasta, pe lângă toată greutatea serviciului 

nostru, mai vârtos când holera domneşte pe la noi şi spiritele noastre sunt deprimate. Însă, 

făcând noi aceasta, cu atâta mai mare plăcere, pentru că înseamnă că noi am fost destinaţi, de 

la providenţă, de a trâmbiţa onoarea şi meritele unui bărbat prea demn, În privinţa căruia, cu 
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toată dreptatea, se pot aplica cuvintele: „pulchrum est digito monstrari”, încheiem cu: Fie-i 

prea iubitului nostru profesor Vasile Ianovici ţărâna uşoară, dăruiască-i Dumnezeu viaţa şi 

fericirea cea eternă şi amintească-l preoţimea bucovineană şi întreaga lume română în 

rugăciunile sale! Pentru că el n-a vieţuit în zadar, în lumea aceasta, ci, vieţuind ca fiinţă 

omenească, ne-a dat exemplul viu despre menirea unei fiinţe omeneşti, în genere, iar în 

special, despre menirea unui preot, patriot şi naţionalist (Albina, Anul I, Nr. 79, vineri 14/26 

octombrie 1866). 

 

¤ 

 

1866: O nuntă la Ilişeşti, în Bucovina. Mai întâi de ce se începe o nuntă, în satele de aici, trimite omul acela, care voieşte a-şi însura feciorul, un 

staroste la acel sătean sau ne-sătean, care, având o copilă, pe care o propuse feciorul sieşi de soţie, ca un părtinitor bun se mijloceşte cu părinţii copilei, ca doar ar da-o după dânsul. Mergând aşadar starostele la părinţii copilei şi 

întrebând el, mai întâi, ori de voiesc ei a căsători copila ori nu şi, apoi, spunându-le şi numele feciorului care o voieşte, le impune cuvintele cele mai dulci şi, îndemnându-i, le spune şi diligenţa feciorului. 

Plăcându-le părinţilor şi feciorului ce le promise părinţii copilei, prin staroste, se întorc, după vreo câteva zile, îndărăt, la părinţii copilei, făcând legătura, dând mâna, aducând aldămaş, veselindu-se. 

Pe când cinstesc bătrânii la masă, feciorul se dă în convorbire cu copila, cercând părerile şi dorinţele ei, întrebând-o de una şi de alta. După legătura făcută şi după întoarcerea bătrânilor, cu tânărul, acasă, îşi 

pun, precum este datina strămoşească, vătăjei şi druşte. 
Mireasa şi-alege două copile frumuşele, cărora le dă de cusut felurite năfrămuţe, precum şi cămeşi pentru socrul cel mare, precum şi pentru mire. Vătăjeii, care-s de ambele părţi, capătă fieştecare băţişor, la 

băţişor, o năframă mândru cusuta, bumbăcită, legată cu o cordeluţă roşie sau bumbac roşu. în căciulă, mai ales la noi, floare de târg. 

II. După toate orânduielile acestea, urmează, prin poftirea vătăjeilor de amândouă părţile, schimburile, ce se află mai totdeauna sâmbătă seara. 

 

Poftirea vătăjelului: Mirele nost’ vestit / Astăzi v-a poftit, / Să faceţi o cale şi-o cărare / Pân-la curtea dumisale, / La un scaun de odihnă, / La un pahar de băutură, / La mai multă voie 

bună. / Că şi el de multe ori / Vă va sta-ntru ajutori. / Eu sunt sol împărătesc (adică fiu al Împăratului Ceresc, deci creştin – n. n.), / Curţii sale vă poftesc, / Şi, de mi-ţi asculta, / Căciula mi-oi lua, / Pân-la pământ m-oi pleca, / Tot vouă m-oi ruga / Ca să faceţi un bine! / Să veniţi, / 

Însă să nu bănuiţi. 

 

Apoi, scote ploscuţa şi o dă stăpânilor de casă şi la băieţi, de-a rândul

4
. După poftirea vătăjeilor, încep toţi sătenii felurite cinstiri, mergând parte la mire, parte la mireasă, care-şi apucă. Pornind ei, aşadar, schimburile, încep, mai întâi la 

mireasă. La poarta miresei, stau portarii şi opresc pe cei cu schimburile, iar mireasa se aşează după masă, între druştele sale, dintre care cea din dreapta se numeşte „druşca mare”, stând  smerită. Pe când sosesc cu schimburile, venind cu lăutarii cântând, 

sar portarii şi îi opresc, zicând: 
 
Portarii: Voi, vornicei, / Mari, mărunţei, / Mândri, frumuşei, / Ce umblaţi? / Ce căutaţi? / Unde vi-e calea / Şi cărarea? / Cine v-a înşelat, / V-a fermecat, / De umblaţi pe-aici, / Pe sub ceşti portici? / Unde aţi sosit, / Zău aţi rătăcit, / N-aţi nimerit!!!”. 

 

Cei cu schimburile: Ce umblăm, / Ce căutăm / Nimărui seama / N-avem să dăm. / Am sosit, / Am nimerit, / Ne-nşelaţi, / Ne fermecaţi. / Chiuind / Şi hohotind, / Vom intra, / Vom descuia, / Noi, cu toţii, / Strănepoţii / La a noastră / Împărăteasă mireasă”. 

 

După aceasta, intră cu toţii şi urătorul îşi începe urarea înaintea miresei, la mas: 

 

Urarea 1: Buna vreme, buna vreme într-această casă, / Ca să mă apropii şi eu de cinstita mireasă, / Mai cu de-ales la dumneata, jupâneasă împărăteasă (creştină, deci fată a Împăratului Ceresc – n. n.), / Că auzii numele dumitale, / Că 
eşti negustoriţă mare, / Că şi-al nostru împărat / Era, e negustor însemnat; / Toate târgurile-a călcat, / Toate oraşele a umblat, / Marfa faţa-ţi n-a aflat. / Iar fiind el vrednic / şi puternic, / Nici cu atâta nu s-a lăsat, / Cu strai nou s-a îmbrăcat, / Murgul său 

şi-a cercelat, / Murgul său şi-a înşeuat, / Cu trâmbiţa a trâmbiţat, / Mare oaste s-a adunat; / Sfetnicilor / Şi miniştrilor / Mare poruncă le-a dat / Şi a vâna a plecat, / Ca să vâneze fieri / Şi jderi. / Iar pe samă s-a luat, / Că fieri şi jderi / Nu poartă numai 
domnii; / Iar fiind el vrednic / Şi puternic, / Nici cu atâta nu s-a lăsat. / Sfetnicilor / Şi miniştrilor / El poruncă că le-a dat / Şi corăbii c-a gătat, / şi spre mare a plecat, / Tot pe mare ca pe-uscat, / Sus, la târg, la Ţarigrad, / Când fuseră în Ţarigrad, / 
Orăşel cam minunat, / Se trăsese pe uscat, / În oraş, în Ţarigrad. / Ei trei zile au umblat, / Marfă de ce-au căutat / Frumuşică au aflat, / Mii de galbeni pe ea au dat, / Şi în teancuri o au legat, / La corabie o au cărat, / Grea sahană o au ridicat, / În jos cu ea 

a plecat, / Tot pe apă ca pe uscat. / Când pe mare-au fost la mijloc, / Trimisese Domnul Sfânt / O jirebie de vânt. / Vântul mare-nvalvurat / Corabia a înturnat, / Neguţatele s-au înecat. / Noi, câţiva ostenitori, / De-asemenea călători, / Pe acolo ne-am 
aflat, / Am sărit, nu le-am lăsat / Şi neguţatele mai mice / Le-am luat toate-n caice, / Le-am adus la dumneavoastră / Cu toată sudoarea noastră; / Nucuşoare şi alune, / Cireşoare şi smochine; / Nişte papucaşi, / Că-s drăgălaşi; / Nişte iminei, / Că-s 

frumuşei; / O tafta mult frumoasă, / Ciobotele de mireasă. / Năfrămuţă pestricioară, / Ciobotele gălbioară, / Să-ţi fie de tras în picioare, / Să ieşi în dimineaţă, / La răcoare, pe verdeaţă, / Cu mândrul împărat, / Tot la preumblat; / Un festilat lat, / Să -ţi fie 

de-nhobotat, / Tulpănaş cu floricele, / Să-ţi fie de mângâiere, / Şi-un fesuţ cam roşioru, / De care / Dumitale / Cam de mult ţi-a fost cam dor. / Dacă nu mă crezi, / Poftim, pune mâna să vezi

5
. 

 

Urarea 2: Hai, jupâneasă / Împărăteasă! / Nu te grăbi la luat, / Precum te-ai grăbit la măritat! 

/ Căci pe părinţii dumitale / Îi cuprinse-o mare jale / Şi se puse-n price / Ca să strice! / Tu ai 

prins a plânge / Şi ai zis iară / Că până-n seară /Că de gât o piatră ţi-i lega, / Într-o vulboană 

te-i arunca, / Şi acolo te-i îneca, / Căci ca Niţu
6
 nu-i afla. / Iar te-ai dat de-un corn de vatră, / 

Şi-ai zis că nu-i (mai) rămâne fată. / Cu-aceste, cu toate, / Numai cât se poate / Poclonire 

înaltă, / De la cinstit împărat, / Tot al nostru comandant: / Astăzi să primeşti / Oştenii 

dumitale, / Bine să-i cinsteşti, / Cu galbeni să-i dăruieşti. / La scripcari, / La lăutari, / 

Dimpreună, / O masă bună
7
. 

 

Urarea 3 – mulţămirea paharului: Mulţămim! / Mulţămim! / Jupâneasă / Împărăteasă, / De-

acest dulce de pahar / Ca şi Domnului de dar. / Că şi-acesta ce se face / Pus să fie-n zid de pace / 

Şi pe loc / Cu noroc, / Pe viaţă / Cu dulceaţă / Domnul Sfânt vă dăruiască! / Spre locaşul 

domniilor voastre, / Curte albă, lângă drum, / Să sălăşluiţi / Pe cei neavuţi, / Ca să-i hrăniţi / Pe cei flămânzi / Şi să-i adăpaţi / Pe cei însetaţi. / Şi încă vă dăruiască / Milostivul 

Dumnezeu / Domniilor voastre: /  Sahane de bani, / Ca la boierii cei mari. / Iarăşi vă dăruiască / Domnul dumneavoastră: / Coantăşe cu lupi, /  Caţaveici cu vulpi. / Iarăşi vă dăruiască / Din trupul dumneavoastră: / Fii şi fiice prea frumoase. / Fiii şi 

fiicele / Să fie feţi / Şi logofeţi: / Preoţi, preotese / Prin capuri de mese. / Încă vă dăruiască / Domnul dumneavoastră, / Domnul Sfântul, / Cu cuvântul, / Tăria lui Aron, / Înţelepciunea lui Solomon, / Blândeţile lui David; / 

Vitejia lui Alexsandru Împărat / Şi vă bucure precum a bucurat / Dumnezeu pe Noe, / În a sa corabie, / Când i-a adus o porumbiţă / O mlădiţă, / Frunză verde de măslin / În gură. A băut vin / Şi s-a veselit deplin; / A sădit poama de vie / Şi s-a împlut 

de bucurie; / Trăgând arca pe uscat, / Săvârşi un greu păcat, / şi noi, toţi, ne-am bucurat: / Seminţia lui, / Bunul neamului, / Tată tuturor / Şi nouă cestor. / Amin! 

 
După isprăvirea acestor cuvinte, ridică paharul şi-l închină, zicând: 

 

Să trăieşti şi tu, podea, / Să beie guriţa mea! / Să trăiască naltul pod, / Să închin paharul tot! / C-oi face gura leicuţă, / Pântecele balercuţă, / Să las ţâr de holercuţă! / Să trăiască, vivat!, grindă, / Să se uite cei din t indă (Şi-l înghite). 
 

Până ce se zic aceste cuvinte, tinerimea stă, înapoia urătorului şi prin tindă, care pe unde apuca. Iar după acestea, se veselesc cu toţii, bând, jucând şi chiuind. După aceasta, se întorc cu schimburile la mire, fiind şi acolea trebuinţele 

aşijderi ca şi la mireasă. 

 

                                                 
4
 De aceasta se bucură copiii şi tot întreabă când vor mai veni vătăjeii – notă Simion Florea Marian 

5
 Atunci ar pune mâna, însă se sfiieşte; în urmă, tot o întinde – notă Simion Florea Marian.  

6
 După cum îi e numele – notă Simion Florea Marian 

7
 Atunci i le pune dinainte schimburile, iar mireasa ia un pahar şi-l cinsteşte, mulţumindu-i. Iar începe 

mulţămirea paharului – notă Simion Florea Marian 
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III. Urarea 1: Bună vreme, bună vreme într-această casă, / Ca să mă apropii şi eu de cinstita masă, / Mai cu de-ales la dumneata, jupâne mire, / Că auzii de numele dumitale, / Că eşti negustor vestit de mare / Şi a noastră împărăteasă, /  

Era negustoriţă aleasă. / Toate târgurile, oraşele-a umblat, / Marfa după faţa-ţi n-a aflat, / Fiindcă vrednica / Şi puternica / Nici cu-atâta nu s-a lăsat, / Sfetnicilor / Şi miniştrilor / Mare poruncă le-a dat, / şi a vâna a plecat / Ca să vâneze fieri / Şi jderi, / 
Iar pe seamă şi-a luat / Că fieri şi jderi / Nu poartă numai Domnii. / Iar fiind ea vrednică / Şi puternică, / Nici cu-atât nu s-a lăsat, / Din cornişor a buciumat, / Toată oastea a adunat, / Sfetnicii / Şi miniştrii / Foarte dulce i-a îmbrăţişat / Şi cu dânşii stând 

la avat / I-a împărţit pe toţi odat’ / De corăbii au gătat, / Şi cu ele au plecat, / Toţi pe mare ca pe-uscat, / La oraş, la Ţarigrad. / Când fuseră-n Ţarigrad, / Orăşel cam minunat, / Le trăsese pe uscat. / În oraş, în Ţarigrad, / Ei trei zile au umblat; / 
Mărfuşoare-au căutat, / Mărfuşoare au aflat, / Mii de galbeni pe ele-au dat / şi în teancuri le-au legat, / La corăbii le-au cărat, / Pe corăbii le-au încărcat, / Grea dahară-au ridicat, / Ei cu ele au plecat, / Toţi pe mare ca pe-uscat. / Când pe mare-au fost la 

mijloc, / Trimisese Domnul Sfânt / O jirebie de vânt. / Vântul mare învolburat, / Corabia a înturnat, / Neguţatele s-au înecat. / Noi, câţiva ostenitori, / De-asemenea călători, / Pe acolo ne-am aflat, / Am sărit, nu le-am lăsat, / Şi neguţatele mai mice / Le-

am luat toate-n caice, / Le-am adus pe toate-aice. / Le-am adus la dumneavoastră, / Cu toată sudoarea noastră: / Cămeşuică de trupai / Ca să-ţi fie de bun trai, / Bătută cu borangiuc / Să lipească de-al tău trup, / Şi de-a fi vreo 

găurea, / O iau eu pe barba mea. / Pe cinstite de nu crezi, / Poftim! Pune mâna şi vezi! 

 

Urarea 2: Ho, nălţate / Împărate! / Asta, frate, / Nu se poate, / Nu te grăbi la luat / Precum te-ai la însurat! / Căci părinţii dumitale / Îi cuprinse-o mure jale / Şi se puse în price / Ca să strice, / Dumneata ai 

prins a plânge / Şi ai zis, zis cu-o piatră / Groasă, lungă, încolţurată / De grumaz ţi-i legată, / În o vulboană te-i arunca, / Şi acolo te-i îneca, / Căci ca Nuţa nu-i afla, / Şi cu astea, zău!, cu toate, / Prea înălţate / Împărate, / Poclonire tot înalte, / De 

la a noastră împărăteasă, / Prea vestită de frumoasă, / Astă-dată să primeşti / Şi oştirea să-i cinsteşti, / Pe scripcari, / Pe lăutari / Cu galbeni să-i dăruieşti.  

* 
Nu trebuie să fii iniţiat în filosofia culturii ca să observi, citind relatarea din 1866 a lui Simeon Florea Marian că nunta la români însemna, pe atunci, o particularizare a „logodnei cosmice”, care se celebra în prima decadă a lunii mai, pe  la 

începuturilor civilizaţiilor totemice boreale. Un amestec alegoric de oraţii scandate (solare, spuse de vătăjei) şi cântate (lunare), fermecând tăriile satului, datorită femeilor, aidoma ca „în acele cântări diavoleşti şi curvăsăreşti” ale „logodnei cosmice”, pe care 
le înfierau ierarhii, erau acceptate în lumea aparent măruntă a satelor şi, astfel, multe, multe colinde maiale aveau să supravieţuiască sub formă de oraţii de nuntă. Dar subiectul acesta, pe care l-am tratat în o mulţime de căutări anterioare, îl las pentru 

altădată, deşi mărturia din 1866, pe care o reproduc, aşa cum a fost publicată, în trei capitole, dar şi cu un plus… muzical al fonotecărilor audio (cu Răzvan Mitoceanu, la vioară, şi Petrică Oloieru, la ţambal):  
* 

După aceste urături, se cinsteşte urătorul, iar urătorul începe „mulţămirea paharului”: 
 

Mulţămirea paharului: Mulţămire! / Mulţămire! / Domnişorule de mire, / De acest dulce pahar, / Ca şi Domnului de dar, / Că şi-aceasta, ce se face, / Zidită fie spre pace. / Să se facă pe un loc / Cu noroc, / Pe viaţă, / 

Ca dulceaţă / şi celelalte, întocmai ca şi la mireasă. 

 

După isprăvirea acestor cuvinte, ridică paharul şi iarăşi (ca mai sus) îl închină, zicând: Să trăieşti şi tu, podea, / Să beie guriţa mea / şi celelalte. După toate acestea, încep a cânta lăutarii şi tinerimea a juca, 

până târziu, şi de-acolo, împrăştiindu-se, merg fiştecare pe acasă. A doua zi, de mâncaţia (la prânz – n. n.) urmează cununia. 

 

IV. La noi este datina că atât mirele, cât şi vătăjeii mirelui şi ai miresei, trebuie să aibă cai, pe care pornesc la cununie. După ce sosesc, cu toţii, la cununie, intră cu toţii în biserică, petrecând intru 

smerenie şi lauda lui Dumnezeu; după cununie, însă, odată ce ies mirele şi mireasa afară, de-a una îi apucă vătăjeii între druşte, formând un lanţ, până în drum, iar lăutarii cântă de sună satul. 

După ce ies în drum, încep a juca o horă, unde trebuie să fie atât mirele, cât şi mireasa în joc, şi druştele încă, pe când vătăjeii cinstesc si poftesc. 

Săvârşindu-se, acum, şi a treia horă, încalecă mirele şi vătăjeii, iar mireasa se suie, dimpreună cu nuna cea mare şi alte muieri, într-o căruţă şi prin cânturile lor clocoteşte satul, până ce ajung acasă la mireasă. 

După ce ajung acasă, se pun cu toţii la masă, atât aicea, cât şi dincolo (vătăjeii şi mirele plecau, după cum se poate deduce din textele care vor urma, la casa mirelui, şi-abia după aceea la mireasă – n. n.). 

 

V. După masă, încalecă vătăjeii şi mirele, mergând, dimpreună cu căruţa la mireasă. Îndată ce sosesc ei la mireasă, le sar portarii şi nu-i lasă 

nicidecum, zicând: Voi, voinicei, / Mari, mărunţei, / Mândri, frumuşei, / Ce umblaţi? / Ce 

căutaţi? / Unde vi-i calea / Şi cărarea? / Cine v-a înşelat, / V-a fermecat, / De umblaţi pe-aici, / 

Pe supt ceşti portici? / Unde aţi sosit, / zău, v-aţi rătăcit, / Nu aţi nimerit! 

 

Cei cu schimburile: Ce îmblăm, / Ce căutăm? / Nimărui sama / N-avem să dăm. / Am 

sosit, / Am nimerit, / Ne-nşelaţi, / Ne-fermecaţi. / Şi cu toţii / Strănepoţii, / Chiuind / Şi 

hohotind, / Vom intra, / Vom descuia / La a noastră / Împărăteasă / Mireasă. 

 

Năpădind cu toţii, deschid poarta şi, intrând, merg cu toţii până dinaintea uşii. Dinaintea 

uşii casei, este un scaun lung (o bancă – n. n.): pe scaun, o cofiţă cu apă (simbol lunar – n. n.), 

un colac (simbol solar – n. n.), un taler cu grâu (simbolul reînvierii – n. n.), dinapoia scaunului 

este, mai ales, o babă cu cârcă (Vesta, Zeiţa Vetrei sau Uţa, cum i se spunea pe vremea lui Dragoş Vodă, de 

la care vine numele Volovăţului – n. n.), stropind şi aruncând cu grâul asupra lor, nu-i lasă, nicidecum, 

să se apropie de scaun, zicându-le şi ea urâciuni. 

Năvălind unul după altul, apucă un vătăjel colacul şi, jucându-l în bâte printre nuntaşi, 

îl apucă şi al doilea şi ţin amândoi de capătul băţului (în repertoriul lui Grigore Vindereu, 

publicat, în 1890, de Calistrat Şotropa, la Cernăuţi, am găsit şi „Hora Colacului”, pe care nu 

am apucat să o fonotecăm – n. n.), fiind colacul în mijloc, se petrec, cu toţii, de trei ori pe sub 

bâte şi, în urmă, îl rup vătăjeii în două. 

După ce se isprăvesc toate aceste ceremonii, intră toată nunta în casă, afară de cei tineri, care rămân afară, petrecând, jucând şi chiuind. 

 

VI. Din toate părţile vezi, acum, năvălind tinerimea, ficiori, fete frumuşele, gătite, cu capul gol, cu catrincioare şi pieptăraşe de miel; dimpreună cu feciorii, formează felurite jocuri, mai cu de-ales: „Hora română”, „Ardeleneanca”, „Arcanaua”, „Ursăreasca”, 

„Cioful” şi, în urmă, şi „Ruseasca” (numită, pe atunci, „Bătuta moldovenească” – n. n.) şi altele. Aici se vede românul cât e de poetic; numai ce pune piciorul în joc, începe, pe loc, a intona numai în versuri şi nu numai că versurile lui în de sine, dar şi pentru fieştecare joc bine potri-

vite (e vorba de strigături, pregătite din vreme, dar şi adaptate la personaje noi – n. n.). 

Cum au început lăutarii a-şi întinde corzile, murmură sonul în aer, de-a una începe unul din ei a chiui: Strigă! Strigă! / Să se strângă / Ca oiţele la strungă / Şi ciobanii să le mulgă! / Să se-adune / Cele bune, / Cele rele, / Nu-i de ele. 

Îndată ce aud glasul acela, totdeauna fac roată mai mulţi flăcăi, formând o horă română

8
, cu următoarea chiuitură: 

 

Chiuitura 1: Du-te, lume, / Peste culme, / Şi viaţă, / Peste gheaţă, / Trandafir, la lelea-n braţe: / Trandafir de mănăstire, Dragilor badei copile, Da-v-ar Domnul vreun bine / Şi nouă vreo sănătate, / Să vă mărităm pe toate, / Să vă dăm 

pe la bărbaţi, / Să nu ne blestemaţi; / Dară voi vă veţi usca / Ca frunza / Şi ca iarba; / Ca frunza de pe-un stejar, / Ca 

iarba de pe-un hotar. 

 

Chiuitura 2: Stejărel tăiat de-aseară, / Truda mea din astă-vară, / Tot o trudă şi-

amăgeală / Şi mai multă cheltuială: / Cheltuiala dracului / Să o dăm bărbatului, / Să se ducă 

dracului. 

                                                 
8
 Felele însă se pun rând împrejurul jocului şi numai atunci le e iertat a intra în joc, când îi face vreun fecior sau 

amant ei cu ochiul. 
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Chiuitura 3, unul: Ah, de mine, ce şirag! / Ce păcat că n-are steag! 

Mai mulţi: A avut / Şi l-a vândut! 

Unul: Dar cu banii ce-a făcut? A băut cu mândrele! 

Mai mulţi: Cu mândrele din Galaţi, / Cu perciunii retezaţi, / Cu papuci calafindeşti, / 

Tot să stai şi să-i priveşti. 

 

Chiuitura 4: O, leliţă-ncinsă bine / Cu curele de la mine, / Cumpărate din cetate / Cu 

cinci lei şi jumătate. 
 

La „Ardeleneasca” (două părţi din cele şase ale horei „Haiducii”, din 1502, culeasă de Jan y Lublina – 

n. n.): Ardelene, dragul meu, / Fi-ne frate, nu fi rău, / Că, de când tu ai venit / Buzele dulci s-au 

scumpit. 

La „Ursăreasca”: O, săracii ursarii, / Cum se joacă cu banii, Însă ursăriţele / Mornăie ca 

mâţele / Prin toate cotruţele. 

La „Ciofu”: Vine cioful din cordun, / Cu ceaunul la perciun. / Vine cioful din pădure / 

Cu şiragul de copile / Cu năsuţul uns de mure. 

La „Rusască”: 1. Busuioc mândru-nflorit, / La feciori de dăruit, / La feciori făr’ de musteaţă, / Ce se-nvaţă-a strânge-n braţe; 2. Cine joacă căzăceşte, / Până-n vară nu albeşte, / Dae albeşte la Crăciun, / Când o strânge geru-n 

sân; 3. Tropa, tropa pe podele, / Că cizmele nu-s a mele, / Că-s din sat, de căpătat, / Mulţumim cui mi le-a dat / şi celelalte. 

Când întorc jocul (horă cu comenzi, care descinge din horele căluşereşti – n. n.): Upa-ţupa şi-napoi, / Că-aşa joacă pe la noi! 

 

VII. În casă încă se veselesc, mai ales bătrânii, dimpreună cu mirele, căruia nu-i este iertat să iasă de după masă, până ce nu ies cu zestrea. Mirele stă, după masă, între nunii cei mari, şi de-acolo cinsteşte cu nuntaşii. După finea 

mesei, vin druştele şi, punându-se lângă mire şi aduc îndată şi mireasa, însă, mai întâi, îi aduc o copiliţă mititică şi o pun lângă dânsul, zicând că aceea i-ar fi mireasa, iar el le dă vreo câţiva bani şi, apoi, iese copila de după masă. Îndată după aceasta, îi aduc 

şi mireasa, de unde o găsesc, şi o pun vătăjeii după masă, lângă mire, iar ea se sfiieşte, fiindu-i ruşine. 
Nu mult după aceea, vin vătăjeii cu hobotul, jucându-l pe două bote, printre nuntaşi, prin casă. Druştele, stând deasupra mirelui, apără, cu nişte năfrămioare, hobotul, pe când vor ei să îl pună pe cap, iar ei îl pun, totuşi, însă pe furiş. Mai 

petrecând, cu toţii, şi veselindu-se în casă, şi tinerimea afară, vin vătăjeii mirelui şi ai miresei şi începu „danţul”, fiind vătăjeii mirelui înainte, druştele, atât ale mirelui, cât şi ale miresei, împrejurul mirelui şi al miresei, iar vătăjeii miresei, în urmă, şi, de-

acolo, ceilalţi tineri şi tinere, cu următoarele versuri: 

 
Vătăjeii: De trei ori pe după masă, / Să scoatem floarea din casă, / Să rămână binele, / Să roiască-albinele. / Pe la noi acu’ roiesc / Vara, când mândri cosesc, / Când cosesc mândruţei flori, / Să fie de sărbători , / Pe la fete si feciori. / Tu, 

mireasă veseloasă, / Bota ta-i pe grindă-n casă, / Cioplită în patru dungi, / Cât spatele tale de lungi. / Ea şede gata pârlită / De spatele tău gătită.  
 
Jucând ei de trei ori, pe după masă, iese vătăjelul de înainte pe uşă, jucând, şi ceilalţi în rând, după dânsul. Mirele şi mireasa păşesc, fără de a juca, fiindcă nu le e datina să joace nicidecum. Mai înainte de a ieşi mireasa pe uşă, se pune un băiat sau doi să ţină un 

beţişor, nelăsând-o să iasă. Pentru aceasta, precum şi pentru zestre, trebuie mirele să plătească băieţilor câţiva bănişori şi, apoi, îi e iertat a ieşi cu dansul. 

După ce ies, cu toţii afară, joacă iarăşi o horă şi, după ce se gată jocul, aduce unul dintre nuntaşi un scaun, un lăicer pe scaun, o scoarţă jos şi o pernă, aşternându-le jos, şi, punându-se mireasa, în genunchi, înaintea părinţilor, în următorul chip i se iau 

iertăciunile: 

 

Iertăciunea: Staţi, gloate şi noroade, staţi / Şi la mine vă uitaţi, / Precum eu acum voi sta / Şi din gură-oi cuvânta, / Cum de mândru m-oi smeri, / Cum cu rost eu voi fi: / Cu capul plecat, / Cu şlicul

9
 luat: / Dumnezeu 

a poruncit, / Toate ce le-a isprăvit: / În sfârşit, făcu şi omul / După chipul ca şi Domnul. / Pe strămoşul, pe Adam, / De la care suntem neam, / Om întâi pe lume. / Şi iar zise: nu-o bine / Ca să fie / Omul fără de soţie. / Şi iar puse Dumnezeu / Lui Adam 

un somnuţ greu, / Precum el mărturiseşte: / „Culcatu-m-am, adormit, / Că Domnul m-a sprijinit”. / Luat-a iar din stânga / Ciolănuţul cel de coastă, / Şi zidi strămoaşa noastră, / Pe buna, / Pe Eva. / Din somn Adam s-a sculat, / A oftat, s-a bucurat: / 

Mulţămescu-ţi, Doamne, ţie, / Cum că mi-ai dat şi soţie”. / Pentru-aceea lasă / Fiul a sa casă / Şi-ncă va lăsa / Şi pe maică-sa, / Şi pe tatăl său, / Şi pe frate-său, / Pe surioara sa / Şi s-a lipi de muierea sa, / Şi-amândoi vor fi un trup, / Căci Domnul 

aşa a vrut, / Dar Adam a şi greşit / Si din rai s-a izgonit, / Numai pentru ne-ascultare, / Îi dete pedeapsă mare; / Izgonit, din rai, afară, / Să fie viaţa amară, / Puseră soarele vecinic / Să ne fie nouă sfeşnic, / Şi pusese şi pe lună / Să ne fie nouă nună, / 

Şi le dete iarăşi rază, / Ca-n toată lumea să vază / Şi le zise Dumnezeu: / „Să trăiţi / Şi ca iarba vă înmulţiţi, / Pământul să-l stăpâniţi!”. / Deci curseră / Şi rămaseră / Neam / Din neam, / Viţă / Din sămânţă, / Până ce-a venit / Vremea şi-a 

sosit / Vremea cestor feţi, / Ai voştri fii drepţi, / Cu genunchii la pământ, / Ca mlădiţă cu rod mult, / Şi se roagă cu glas  mare / Să le daţi binecuvântare: / Dumneavoastră, cinstiţi / Părinţi! / Să vă înduraţi, / Să-i binecuvântaţi, / Căci binecuvântarea 

părinţilor / Întăreşte casa fiilor, / Precum Domnul s-a îndurat / Şi a binecuvântat / Pe Avram cu Sara, / Pe Iacov cu Kahila. / Deci, prin cuvânt. / Vom începe al doilea rând, / Ca dumneavoastră, cinstiţi / Părinţi, / Care de la Domnul sunteţi rânduiţi / Ca 
şi pomii cei rodiţi, / Ce-şi fac roada lor / Din răcoarea pomilor, / Să vă înduraţi / Ca să-i şi iertaţi; / Căci vor să meargă la a lor casă, / Ce de Dumnezeu le este aleasă, / Şi părinţii să trăiască, / Curtea lor s-o stăpânească. / Domnul vă trăiască / Şi vă 

stăpânească, / Şi vă-nvrednicească / Ca să ajungeţi / Să vă umpleţi / De bucurie, / De veselie, / Cum s-a înzestrat / Şi s-a bucurat / Aron, prorocul, / Când i-a înverzit toiagul, / 

Ţinându-l în mână, / Ne-având rădăcină, / De doisprezece ani uscat, / A-nverzit făr’ de-un 

udat. / Şi câţi mă priviţi / Toţi vă veseliţi, / Şi câţi m-ascultaţi / Toţi vă bucuraţi, / Precum s-a 

bucurat / Fericitul Noe, / Ieşind din corabie, / Înnoind pământul, / Finind cuvântul; / A sădit 

vie, / S-a împlut de bucurie, / A băut vin, / Veselindu-se deplin, / Amin, amin! / Cine n-a zice: 

Amin, amin! / Să se-mpiedice de-o cioată de arin / Şi să deie cu capul de-un spin, / C-apoi ştiu 

c-a zice: Amin, amin! / Mie, ce-am urat deplin, / Aste, zău, mi se cuvin: Un păhăruş sau trei de 

vin, / O năframă, şi de in, / Guriţa să-mi şterg de vin, / Şi de-ar fi şi de holerca, / N-aş mai zice, 

zău, nimica, / Ci m-aş şterge tot pe mâneca; / Şi-o copilă ochişea, / Care-a fi de seama mea, / 

De a vrea, a vrea, / De nu, dracul s-o ia!... 

 

Iar când începe urătorul următoarele versuri, numai neamurile miresei încep a plânge, 

hohotind:  

 

Cântecul miresei: Plânge, fiică, şi suspină / Că mergi pe mână străină / Şi te-or bate 

fără milă, / Te-or mustra fără de vină, / Căci ţi-ai căpătat o soacră / Tot ca şi poama cea acră, / 

                                                 
9
 Şlicul: fost, în timpii antici, o căciulă de miel mare foarte – notă Simion Florea Marian. 
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Căci mila de la bărbat / Ca umbra unui păr uscat, / Când gândeşti că te umbreşti, / Mai tare te 

dogoreşti. 

 

După finea iertăciunilor, o apucă mirele de subsuoară şi, arzându-i vreo trei cu biciul, 

(scorbaciul), o aruncă în căruţa în care e pusă şi zestrea, apoi, chiuind şi strigând, pleacă, cu 

toţii, la mire. Vătăjeii şi druştele miresei nu-s mai mult de trebuinţă, ci numai ai mirelui. 
 

După ce ajung nuntaşii, cu zestrea, la mire, ies socrii cei mari şi-i întâmpină cu şipul în mână, zicând soacra: U-iu-iu, ce bine-mi pare / C-aţi adus voinică floare, / Floricică de la mai, / Să ne fie de bun trai. 

 

Apoi, nuna, din căruţă, dimpreună cu altele, smerindu-se încă, chiuie, anume: U-iu, iu, soacră mare, / Soacră mare, ieşi afară, / Că-ţi aduc secerătoare, / Şi-ţi aduc pieptănătoare / Să te pieptene pe cap / Cu un pieptene de fag; / şi 

altele. 

 

După aceea, petrec şi se veselesc până chiar târziu. 

La împrăştiere, îi poftesc pe nuntaşi socrii cei mari, zicând: De vi-i drag de noi şi de fiii noştri, poftim şi pe mâine, la masa cea mare. 

 
IX. La masa cea mare iarăşi se poftesc sătenii, însă numai prin vătăjeii mirelui, căci mireasa n-are mai mult vătăjei. 

La masa cea mare, iarăşi se veselesc, bând şi mâncând, însă, după datină, numai bătrânii, arareori vreun fecior. Aice li se împărtăşeşte paharul cel dulce, adică: nunul cel mare, dimpreună cu un alt om, ia un talger cu paharul şi altul pentru banii ce li s-or 

da; după aceea, dând ei paharul, mai întâi, neamurilor, trebuie să pună fiştecare 1, 2, 3, până 10 florini pe talgerul cel gol; în urmă, pune şi nunul 5 sau 10, adică după putere. 

 

X. A treia zi, de curând, urmează şi „uncropul”. Până acum, au servit nuntii vătăjeii, însă acuma nu au nici la mire mai mult vătăjei, ci numai vătăjiţe şi acestea poftesc, acum, sătenii la nuntă. De vătăjiţe se aleg două neveste tinere şi 
sprintene, gătite cu beţişoare şi ploscă tocmai ca şi vătăjeii. 

La „uncrop”, se găteşte mireasa ca nevastă, anume: i se pune, mai întâi, după cum este gătită, cu capul gol ca fată mare, o oglindă şi, întrebând-o ori de-i place, iar ea zice: „Îmi place!”. După aceasta se ia floricică după floricică, lăsând-o toată scărmănată, 

apoi iar îi arată oglinda. În urmă, o „gătesc”, adică îi pun fes nou, cumpărat de mire, în cap, peste fes un şăluţ, peste şăluţ, un ştergar mândru alb (minişterg – n. n.), bumbăcit frumos! Apoi, iarăşi o duc şi 

o pun alăturea cu mirele, după masă. 

Aice, la „uncrop”, precum şi mai înainte, se veselesc, petrec, pe urmă se ia, de la 

nuntaşi, aşa-numitul „bir al miresei”, şi aceşti bani îi împarte mireasa cu bucătăreasa. 

În finea nunţii, mai urmează întorcăturile şi alte ceremonii. 

Ilişeşti, 15 septembrie 1866. / Simeon Marian / (Familia, an II, numerele 13, 14 şi 15, din 13, 20 şi 27 

noiembrie vechi 1866, pp. 452-454, 464-466 şi 476-479). 

 

¤ 

 

1866: Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Suceava 2/14 iunie, în ziua serbării 

numelui marelui martir Ioan cel Nou, patronul ţării. Oricare naţiune e mândră dacă posedă 

oarecari monumente, ce-s mărturii ale vieţii sale celei trecute. Acestea şi sunt apoi mult 

preţuite, pe acestea îşi reazemă ea fala sa cea naţională, pe temeiul acestora pretinde ea la 

recâştigarea drepturilor sale celor uitate sau părăsite, sau călcate de alţii în picioare, şi-şi cere 

locul cel cuviincios între celelalte naţiuni de pe pământ. Naţiunea noastră română încă nu este 

lipsită de atari monumente străvechi. Moldova, Ţara Muntenească, Ardealul, Banatul şi toate 

locurile, unde au vieţuit români şi unde încă vieţuiesc, sunt semănate cu monumente istorice, 

care le dau mărturie despre viaţa, nobleţea şi curajul românilor în timpurile cele mai cărunte şi 

despre faptele măreţe şi eroice ale străbunilor lor. 

N-avem de cuget ca să înregistrăm aici toate monumentele ce se află pe întinsul 

teritoriu al românilor, nici avem de scop ca să amintim aici de vreun monument belic (de 

război – n. n.), ci de unul care ne aduce a minte de religiozitatea străbunilor noştri români şi 

de zelul lor întru răspândirea, apărarea şi susţinerea mântuitoarei credinţe creştine, ce-i cu 

sânge câştigată de către întemeietorul ei Isus Cristos şi lăţită prin lipaşii (vestitorii, solii – n. 

n.) acestuia, demni şi conştienţi de chemarea lor cea apostolească. Voim să amintim aici de 

sfântul marele martir al creştinătăţii Ioan noul, ale cărui oseminte se află depuse spre păstrare 

în biserica sfântului George din Suceava sau în vechea biserică a mitropoliei moldave. Acest 

monument sfânt, mărturisitor de religiozitatea şi moralitatea străbunilor noştri, ne străpune pe 

noi în timpurile cele mai vechi ale vieţii naţiunii noastre române. El ne aduc nouă aminte de 

prea fericitul Domnitor al Moldovei Alexandru cel Bun şi de prea fericitul Mitropolit al 

Moldovei Iosif (fratele voievodului Petru Muşat – n. n.), care amândoi, unindu-se ei în spiritul 

creştinătăţii, au adus monumentul acesta, de la Trapezunt, la Suceava, ca să fie, chiar în 

reşedinţa domnească şi mitropolitană, un monument al religiozităţii şi moralităţii lor înşişi, cât 

şi al celei a urmaşilor lor. 
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Osemintele Sfântului Ioan ne recheamă în memorie strălucirea bisericii cele domneşti, 

numită „la Mirouţi” (de fapt, „Mirăuţi”, adică „biserica de mir” – n. n.), în care fură ele 

întâiaşi dată depuse, care, însă, în ziua de astăzi e părăsită şi mult risipită (era folosită pentru 

adăpostirea porcilor românilor de pe acolo – n. n.), fiind numai o relicvă mărturisitoare de 

religiozitatea românilor antici (în sensul de vechi – n. n.) moldavi.  

Despre această biserică (a Mirăuţilor, pe care avea să o refacă arhitectul vienez Karl 

Adolf Romstorfer – n. n.), una din cele mai frumoase, în privinţa stilului (gotic) zidirii, şi care 

se afla în preajma ruinelor cetăţuii lui Ştefan cel Mare, de către nord, vezi tradiţiunea poporală 

că ea a fost, din cauza văii, legată cu cetăţuia prin un pod (din piele, spune legenda – n. n.), pe 

care Domnii şi Doamnele mergeau la biserică.  

Monumentul osemintelor Sfântului Ioan ne reproduc în memorie fapta cea 

mărinimoasă a lui Ioan Paleologul, împăratul Constantinopolului, care, socotind dauna 

împreunării Mitropoliei moldave de la Ohrida, din Bulgaria, cu puterea sa cea împărătească şi 

binevoitoare, a convocat în reşedinţa-şi împărătească sinodul celor patru patriarhi ai lumii şi a 

declarat Mitropolia Moldovei independentă de Ohrida, ridicând-o încă şi la rangul cel onorific 

de patriarhie (Alexandru cel Bun oscila între catolicism şi ortodoxie, funcţie de garantarea 

autonomiei noii instituţii religioase din ţara sa – n. n.). 

Încă ne aduce aminte acest monument sfânt de ridicarea Iaşilor la rangul de reşedinţă a 

Domnitorilor şi a mitropoliţilor moldavi, când şi el fu într-acolo transportat; ne aduce aminte 

de prea fericitul şi întâiul poet al românilor, de mitropolitul Dosoftei, care la anul 1686, de 

groaza avariţiei turceşti, ce-i respinse de la porţile Vienei, voind să scape de pierzare odoarele 

cele mai scumpe ale mitropoliei (a fost un jaf al patrimoniului românesc din Moldova, dar 

tradiţia bisericească nu doar scuză, ci şi „sfinţeşte” hronicul repetatelor ei ticăloşii – n. n.), se 

refugia sub escorta de asigurare, căpătată de la regele Sobieschi, la Polonia, ducând, între 

altele, şi osemintele Sfântului Ioan la Folchiev (Zolkiew – n. n.).  

Osemintele Sfântului Ioan ne aduc aminte de toţi Domnitorii dreptcredincioşi ai ţării 

moldave şi ne recheamă în memorie timpurile cele viforoase, când românul se lupta pentru 

apărarea vieţii sale celei naţionale (conceptul de naţiune nu exista pe atunci – n. n.) şi pentru 

acest odor da piept chiar cu moartea. Pentru această însemnătate a monumentului osemintelor 

sfântului Ioan fu şi este locul păstrării acestora recunoscut de către toţi românii de un loc sfânt 

şi bogat de memorie căruntă naţională. De aceea fu locul acesta, în toate timpurile, vizitat de 

către români şi de către cei mai din depărtare, care, împreunând întru inimile lor simţul 

religiozităţii şi cel naţional, ieşiră de sub mausoleul sfântului Ioan mângâiaţi, alinaţi, încurajaţi 

contra luptelor lumii acesteia şi împrospătaţi întru conştiinţa şi simţul lor cel naţional. De 

bună seamă că nici un român inteligent (intelectual, în limbajul vremii – n. n.), aflându-se în 

Suceava, nu poate să nu fi fost şi sub mausoleul martirului Ioan, care, pe lângă torturile ce le 

pătimi el pentru constanţa sa în religia cea adevărată, ştie şi torturile bravilor români, ce le 

pătimiră aceştia pentru năzuinţa lor, pe mare şi pe uscat, cu scop de a-şi păstra naţionalitatea 

şi a respinge de la sine toată influenţa străină, ceea ce pot să le împiedice progresul şi să-i 

arunce în braţele cele sugrumătoare ale amorţelii spirituale.  

Dară biserica vechii mitropolii din Suceava nu este numai pentru români de această 

însemnătate, ci, pentru că în dânsa se află osemintele sfântului Ioan, se cercetează (vizitează – 

n. n.) ea şi de către cei străini de credinţa şi naţionalitatea română, şi nu numai de acei străini 

ce se află în Bucovina, ci şi de străinii din ţările megieşite. Din toate unghiurile Bucovinei, din 

Moldova şi Ţara Românească, din Galiţia, de pe la Folchiev, din Ardeal, vin cete numeroase 

de străini la sfântul Ioan,  bolnavii cerând, prin el, vindecare, păcătoşii hărăzirea graţiei 

dumnezeieşti, toţi aflându-şi mântuirea sufletească. Deci au nu sunt osemintele sfântului mare 

mucenic Ioan un odor prea scump pentru români? De aceasta nu se folosesc numai ei înşişi, 

dară încă şi cei străini.  
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Aici ni se pare a fi locul de a aminti de referinţa cea duşmănoasă, în care străinii îl 

cugetă pe român, faţă cu ei, şi din propria-ne experienţă trebuie să mărturisim că străinii, deşi 

nu pentru alta voiesc să-l stimeze pe bietul român, cugetându-l pururea de antagonist şi 

împiedicător intereselor lor celor egoiste, aflându-se ei lângă osemintele sfântului mare 

mucenic Ioan, care este un odor numai al românilor, pentru că numai aceştia l-au păstrat în 

contra pierzării, în timpurile cele mai grele şi mai furtunoase, se însufleţesc de respect 

creştinesc către români şi li se moaie ura contra acestora, având ei înaintea ochilor lor un 

document real despre religiozitatea şi moralitatea românului şi despre puterea de viaţă a 

acestuia.  

Moaştele sfântului Ioan, aflătoare în sânul ţării ortodoxe Bucovina, sunt pentru 

dreptcredincioşii ei de însemnătate mare încă şi din punctul de vedere al năzuinţelor iezuite, 

care au de scop de a ne smomi de la credinţa străbunilor noştri, în care aceştia şi-au aflat atât 

mântuirea cea sufletească, cât şi pe cea a patriei lor; căci, ştiind bătrânii şi propagându-se 

junimii că sfântul Ioan a pătimit şi a murit pentru credinţa ortodoxă, care a fost şi a străbunilor 

noştri, apoi să se ridice asupră-le chiar şi porţile iadului, nu-i vor birui. 

* 

După ce am auzit că monumentul osemintelor sfântului mare mucenic Ioan este de 

importanţă însemnată pentru români şi chiar şi pentru cei străini, să vedem acuma ori de 

corespunde şi exteriorul locaţiei demnităţii însemnătăţii acesteia, exteriorul locului aceluia 

adică, unde sunt depuse, spre păstrare, osemintele numitului marelui martir. Cu durere trebuie 

să mărturisim că exteriorul locului nici măcar pe departe nu corespunde demnităţii şi 

însemnătăţii odorului ce-l cuprinde în sânu-şi. Din oricare parte numai priveşti, te cuprinde 

mâhnire adâncă. Biserica frumoasă, măreaţă şi cuprinzătoare, oareşcând biserica 

mitropolitană a Moldovei, instalându-se (miruindu-se – n. n.) în dânsa, după ceremonial 

ortodox, principii domnitori, este acuma peticită cu draniţă, deşi zidurile îi sunt bine 

conservate (datoria restaurării bisericii revenea Principatelor Române, apoi Regatului Român, 

dar, în cele din urmă avea să repare şi să consolideze biserica, pe sponsorizări străine, tot 

arhitectul vienez Karl Adolf Romstorfer, dar care, vorba călugărilor bucovineni, trebuie 

îmbrâncit din memorie, pentru că „era papistaş” – n. n.), promiţând viaţă încă de multe 

veacuri, dacă s-ar prevedea cu un acoperământ solid.  

Turnul clopotelor este în parte mare stricat. Chiliile de către răsărit sunt sfărâmate, 

ruine întru înţelesul cel adevărat al cuvântului; iară cele de către apus seamănă cu bordeiele, 

nefiind nicidecum demne de a adăposti oaspeţi. Chiar locuinţa proistosului nu cu mult se 

deosebeşte de acelea. Amar se înşeală călătorul cel creştin şi pătruns de credinţă şi de intenţie 

mântuitoare. Cugetând, de acasă, că va afla o zidire demnă de renumitul martir Ioan, trebuie 

să-l cuprindă jalea, văzând în jurul bisericii numai ruine. Cugetând el, de acasă, că va afla 

adăpost şi, venind, n-are unde să-şi plece capul. Cugetând el, de acasă, că, sosind aici, va fi 

întâmpinat de ospitalitate, se vede înşelat, zărind ruinele, cum de pot să cugete la ospitalitate, 

deoarece ele, iată!, zac aici ca materiale pentru un spirit ieremian, care să le deplângă trecuta 

mărire şi izgonitul simţ de ospitalitate. 

Nespusa mâhnire îl pătrunde pe bietul român la vederea aceasta, dară el o ştie şi 

înăbuşă în sine, cunoscându-şi împrejurările în care s-a aflat şi din care vitrega soartă nu-l mai 

liberează. El se mângâie deci cu aceea că i-a ajutat Dumnezeu de a ajuns la locul dorinţei sale 

celei sufleteştii, şi se simte, în urmă, îndestul de mulţumit de a se afla lângă racla osemintelor 

sfinte, rugându-l pe martirul Ioan pentru mijlocirea rugii sale la Maiestatea cerească (în 

„Biblie”, în trei locuri distincte, scrie că singurul mijlocitor între noi şi Tatăl Ceresc este Iisus 

Hristos – n. n.), ca el şi soţia-şi să fie sănătoşi, copilaşii să propăşească întru cunoştinţele cele 

bune religioase, morale şi naţionale, şi ca naţiunea-şi să devină iarăşi la drepturile ce 

nesăţiosul interes străin i le răpi, depărtându-se, după atare rugăciune din inimă, de la racla 
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sfântului Ioan că, cu adevărat devotament creştinesc, şi-a împlinit datoria ca creştin şi 

sperând, cu încredere evanghelică, la succesul rugăciunii sale.  

Românul va şti, aşadar, a-şi explica ruina cea varie, ce încunjură un odor atât de sfânt 

şi care l-a ajutat chiar în contra timpurilor celor mai viforoase; el cel mai puţin se va 

scandaliza prin aceasta, deoarece el, bietul, vede şi ştie, din propria-şi experienţă, că şi 

lucrările sale nu arareori trebuie să se prefacă în ruine. Dară nu astfel va cugeta cel ce este 

străin de credinţa şi de naţionalitatea românului. Avem dovedi prea destule şi experienţa de 

toate zilele ne convinge că străinul tot numai caută ocaziune ca să ne cârtească şi numai 

arareori, adică atunci când este convenabil interesului său propriu, află şi el cauza a ne lăuda, 

întocmai ca din bunăvoinţă şi sinceritate. Străinul, văzând ruinele acestea în jurul bisericii, 

deasupra cărora, în întunericul nopţii, cucuvelele îşi trâmbiţează răsunetul cel prevestitor de 

moarte, ce va zice?, te-ntreb, române, care, cu sângele tău, ai apărat patria, ţi-ai apărat de 

nimicire odoarele şi mijloacele tale cele susţinătoare de viaţa-ţi naţională şi de adevărat 

creştin.  

Străinul, biete române, va zice precum e învăţat a zice. Străinul ce te va critica nu are, 

de bună-seamă, un trecut atât de strălucit precum îl ai tu, după nepărtinitoarea istorie, dară 

orişicum să fie el, fie chiar ca unul dintre heloţi, nu te va critica cu nepărtinire, ci, pentru că 

eşti străin de dânsul, te va judeca după măsura ce este străină de împrejurările trecutului şi ale 

prezentului tău. Spre lămurirea acestora în urmă zise, amintim că toate sunt constatate în toată 

amănunţimea; căci aicea, în Suceava, se află mulţi străini inteligenţi (intelectuali – n. n.), care, 

înainte de venirea-şi încoace, au petrecut, mai mult sau mai puţin, în oraşe mari, unde încă au 

văzut asemene monastiri, în care se păstrează relicve de ale martirilor, şi aceea chiar în faţă 

mi-au spus-o, că aşa o ruină în jurul unui atare sfânt renumit ei nu şi-ar fi putut închipui, dacă 

nu o ar fi văzut-o înşişi.  

Acea persoană morală, care din anticitate a avut dreptul de a-şi rezerva titlul şi onoarea 

de patron asupra locaşului acestuia, când Bucovina veni supt sceptrul Austriei, şi care şi l-a şi 

rezervat, parte din reverenţă creştinească către osemintele sfântului Ioan, iară parte pentru că 

de biserica vechii mitropolie sunt legate multe reminiscenţe politice şi naţionale, acea 

persoană morală este Prea Sfinţita mitropolie din Iaşi. Am comite păcat mare, dacă am acuza-

o pe aceasta că ea nu şi-ar fi împlinit datoriile sale faţă cu un drept atât de onorific, precum 

este cela al patronatului asupra vreunei biserici. Din contra, noi trebuie numai să mărturisim 

cu mulţămire că Mitropolia din Iaşi, în toate timpurile, a fost îngrijită de locul acesta şi nici un 

episcop n-a şezut încă pe scaunul mitropolitan ieşean, care să nu-şi fi ţinut de datorie sacră de 

a se încunoştinţa despre împrejurările şi starea locului acestuia, ori în persoană-şi, venind 

însuşi încoace, ori prin mandatarii săi. Aşa numita mitropolie a fost, totdeauna, îngrijită de 

buna primire a oaspeţilor şi, în scopul acesta, a dat ea proistoşilor, de mai înainte, câte 200 de 

galbeni pe an, iară acestuia de acuma chiar 600 de galbeni. Afară de aceasta, tot în scopul 

acesta acuma numit, oferă mitropolia ieşeană vechii biserici mitropolitane din Suceava 50 de 

fălci de pământ, spre producerea fruptelor celor necesare, folosindu-se proistoşii încă şi de tot 

venitul, ce curge din toate părţile de la cei dreptcredincioşi şi evlavioşi.  

Toate acestea sunt fapte şi contribuţiuni demne de numele de patronat. Dară, cu toate 

acestea, Prea sfinţita mitropolie ieşeană încă n-a întreprins nimica spre a ridica valoarea cea 

exterioară a locaşului sfântului Ioan prin zidiri noi şi demne de numele acestuia şi de cela al 

naţiunii române. Prea sfinţita mitropolie a şi promis cheltuielile pentru această zidire, şi, în 

scopul acesta, s-a făcut şi planul, care, de bună seamă, de mult s-ar fi realizat, dacă bunurile 

bisericii din ambele principate nu s-ar fi secularizat, făcându-se bunuri ale statului. Cu această 

catastrofă neaşteptată pentru monastirile din principatele româneşti, au luat toate trebile 

bisericeşti de acolo altă faţă, şi mitropolia ieşeană încă nu şi-a putut împlini promisiunea.  

Supt aceste împrejurări ale bunurilor mănăstireşti este învederat cum că de la guvernul 

României atârnă, acuma, ca să se împlinească promisiunea cea de repetate ori dată 
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proistosului de acuma al sfintelor moaşte ale marelui mucenic Ioan. Dară guvernul României, 

după cum ne demonstra istoria anilor trecuţi, încă nu a avut putinţa ca să întreprindă 

împlinirea acestei promisiuni sfinte, pe care a luat-o asupra-şi, datorită faptului că, în tot 

decursul domniei principelui Alexandru Ioan I, a fost ocupat de regularea trebilor celor 

dinlăuntru; aşişderea şi lupta cu grecii, în cauza bunurilor monastireşti, care a ţinut atât de 

îndelungat, mult a împiedecat pe guvernul României de a face rânduiala la sfintele moaşte ale 

marelui martir Ioan. Iar acum, că nobilul guvern al României s-a interesat de starea bisericii şi 

a chiliilor de la sfântul Ioan, aceasta a dovedit-o el în vara anului trecut, când fu trimisă de 

către dânsul o comisiune de doi bărbaţi la faţa locului, care comisiune a constatat aflarea de 

deplorabilă. Iată, aşadar, că cu aceasta s-a făcut acuma întâiul pas spre realizarea dorinţei 

noastre, numai trebuie să aşteptăm timpuri mai fericite, timpuri liniştite, căci acuma cine nu 

ştie că şi România, cu guvernul său, este încărcată de griji pentru soarta sa cea viitoare, 

precum alte state europene.  

Să fim, aşadar, siguri, dreptcredincioşilor, că aceea ce de mult dorim să vedem în jurul 

sfântului mare martir Ioan se va şi împlini, din bunăvoinţa nobilului guvern român şi din zelul 

lui spre susţinerea dreptei credinţe străbune şi a tot ce este spre fala românului; numai să ne 

rugăm la Tatăl Ceresc, prin mijlocirea sfântului Ioan (de mijlocirea lui Iisus nu mai era 

nevoie, pentru că Iisus nu aduce bani, ci iluminare – n. n.), ca să treacă aceste timpuri ce 

viscolesc, şi România să se consolideze supt nou alesul principe Carol Ioan I şi să-şi asigure 

un viitor ferice, când, apoi, credem că nici prea onoratul nostru Consistoriu bucovinean nu va 

întrelăsa de a face paşii cei cuviincioşi către Prea Sfânta Mitropolie ieşeană şi, prin aceasta, 

către pre nobilul guvern al României, spre realizarea cauzei despre care s-a tratat aici (Albina, 

I, nr. 30, Viena, vineri 17/29 iunie1866, pp. 2, 3). 

 

¤ 

 

1866: De lângă cetatea Sucevii, în iulie 1866. Lipsa cea mare, ce a domnit în toată 

țara, prin doi ani întregi, seamănă a nu ne părăsi nici în anul acesta. La început se arătară 

holdele foarte frumoase și poporul își măguli că secerișul îl va dezdăuna pentru amarul ce l-a 

gustat cu atâta prisosință. Însă se întâmplă altfel. O secetă, care dură prin patru săptămâni 

întregi, începu a slăbi speranțele sale, până ce, în fine, o grindină cumplită, care se revărsă, pe 

la începutul lunii, asupra ţinutului, le nimici cu totul. De la evinementul acesta, încoace, se 

aruncă poporul desăvârșit în brațele disperării celei crude. Acesta o pate citi fiecine curat pe 

fețele cele pălite și mai negrite de amarul suferințelor ce le întâmpină în fiecare zi. Când mai 

vezi, pe lângă aceste, cum îl doboară lungoarea și alte fiice ale lipsei, îți plânge inima de 

durere.  

Și în tot haosul astei nefericiri nu străbate la el nici cea mai mică rază de speranță. 

Auzirăm, de prin ziare, că prin alte părți ale imperiului, în Ungaria, Austria și prin alte locuri, 

îndată după bruma primăverii, de care n-am scăpat nici noi, a făcut regimul dispozițiile cele 

nevoincioase spre a întâmpina răul care rezultta din întâmplarea aceasta neașteptată. Numai la 

noi nu se află nimeni care și-ar bate capul cu acestea. Noi nu ne putem mira destul despre 

nepăsarea aceasta; și faptul acesta ne pune, cu atât mai vârtos, în uimire, deoarece vedem în 

altă parte că tocmai aceia care sunt chemați a ne alina durerile își încordează lucrativitatea 

spre a ne înavuți gimnaziul nostru sucevean cu limba rusească ca studiu obligat. Noi ne 

întrebăm suprinși dacă această lucrativitate a domnilor respectivi ne va astâmpăra foamea și 

ne va alina durerile. Ajungă, astă-dată, constatarea faptului! (Albina, Anul I, 1866, Nr. 45, p. 

2) 

 

¤ 
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1866: În numele națiunii române bucovinene. În numărul 41 al prea stimatului ziar 

„Albina” citirăm, cum că „Wiener Abendpost”, suplimentul ziarului oficial împărătesc, „n-a 

putut trece cu vederea îngrijorările sau, mai vârtos, scornirile unor ziare din Viena, cum că 

Domnitorul României ar aștepta ocazia pentru a intra în Transilvania”. Noi nu știm încă, până 

astăzi, ori prin acest ziar nemțesc sau pe altă cale, au ajuns aceste scorniri și la noi, 

consternând spiritele poporului și producând îngrijorare multă la aceia care sunt în serviciile 

statului, socotindu-l pe principele României și pe voluntarii săi chiar la marginile Bucovinei.  

„Albina” își exprima dorința, față cu „Wiener Abendpost, ca acest ziar mai bine să fi 

spus ziarelor celorlalte nemțești cum că îngrijorările, respeptiv scornirile lor, sunt inspirate și 

făurite de inamicii cei numeroşi ai poporului român din Austria și ai cauzei naționalității lui și 

cum că atari bârfeli ţintesc a înnegri aspirațiile noastre naționale înaintea Casei domnitoare, 

iar noi, românii bucovineni, ne esprimăm dorința față cu unii diregători c. r. ai țării noastre, 

însă de naționalitate străină, ca ei să citească acest pasaj din prea stimata foaie „Albina”, care 

apare în reședința împărătească („Albina” se tipărea la Viena – n. n.), și să caute, mai vârtos, 

de a-și împlini cu sinceritate misiunea lor ca amploaiaţi c. r., constatând adică înaintea casei 

domnitore loialitatea și alipirea cea sinceră a noastră către aceasta, dar nu mai ales anume să 

se opintească, ca, pe temeiul unor bârfeli, născute din inimi duşmane, să ne încalță pe unii și 

pe alţii în prepus politic sau chiar să ne negrească pentru conspirațiune politică.  

Noi le dorim acelor bărbaţi amploaiaţi ca ei să fie mai sinceri către Casa domnitoare, 

în împrejurări atât de critice și zguduitoare, și să n-o aducă în mai mare perplexitate și 

nedumerire, prin niște minciuni scornite asupra conducătorilor poporului român din Bucovina, 

care pururea și-au știut împlini misiunea cea sfântă, conducându-l cu sinceritate la loialitate 

către înalta Casă domnitoare, ceea ce poporul român bucovinean și acuma cu pregnanță o 

constată, căci, apăsat fiind de totala lipsă de pâine, aduse jertfe însemnate pe altarul eliberării 

patriei de dușmani, din cele ce pot să dea. Încă una le mai dorim acelor amploaiaţi c. r., adică: 

ca ei să nu fie mai puţin loiali către înaltul tron, decât cum sunt românii bucovineni și ca să nu 

se mai repete pentru dânșii anii 1863 și 1864, când imnele poloneze jucau rol, pe tieritoriul 

Bucovinei, în gurile, vocile și inimile lor (Albina, Anul I, 1866, Nr. 49 din 31 iulie / 12 

august, p. 2). 

 

¤ 

 

1866: Pericol și mântuire. Siret, 16/28 iulie 1866. Am scăpat, domnule, am scăpat, 

deși numai ca prin urechea acului, de un mare pericol, de cel mai mare, de cel mai înfiorător și 

neașteptat, de o catastrofă cotropitoare! Mulțămind, cu umilință, tuturor celor ce au binevoit și 

s-au îndurat de a ne apăra și a ne mântui, cât de nedemni ne și simţim de atâta osteneală și-

ndurare, dăm laudă lui Dumnezeu și astă știre liniștitoare cititorilor „Albinei” și fraţilor 

români din toate părţile ca, împreună cu noi, să cânte un „Te Deum”! 

Și ce cuvânt mai avem de a o face! Vai, domnule, ce pericol ne amenința și ce frică am 

mai tras! Nici astăzi încă nu ne-am vânturat de ea, încât îmi tremură mâna, scriind acestea. 

Dar nici că era glumă! Biata Bucovină, câte le mai pățim noi, adică acei care am mai rămas, 

am mai scăpat, până acum măcar, de foamete, tifos, holeră, care flageluri încă tot bântuie țara, 

acoperind-o cu vălul doliului și giulgiul morţii; ei, bine, așa, flămânziți, speriați, spăimânțați, 

să ne mai vedem amenințați și de un al patrulea pericol, mai necunoscut, mai puternic decât 

toate celelalte, că de acesta nu mai era scăpare pentru nimeni și că el nu venea numai pe un 

timp... Vai, vai, îți zic, domnule, încă și acum mă prind fiori și nici știu cum voi putea ajunge 

la capăt. Nu-ți pară cumva șagă, domnule, care te afli liniștit în Viena, păzit chiar de două 

armate, una mai mare decât alta, și acum mai umbrit încă și de scutul puternic al stării de 

asediu, nu-ți pară glumă, zic, a ști cineva cum am pățit-o noi, acum vreo trei săptămâni întregi 

(spre sfârșitul lui iulie 1866 – n. n.), în gura tunului, cum aș zice, adică față cu cel mai crud 
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din duşmani, care stă gata, ba nu stă, ci se prea mişcă, merge, vine repede, grăbește, aleargă, 

ca să năvălească cât mai curând asupra-ne și să ne cotropească! 

Fie cu iertare, stimate domnule, dar aș fi voit să te văd pe dumneata în locul nostru, de 

nu ți-ar fi cam slăbit inima, cât de tare ți-ar și fi dat-o Dumnezeu, când ai fi simţit, ai fi știut, 

ai fi văzut cu ochii dumitale aceea ce au văzut domnii pretor cutare și cutare, unul și altul, și al 

treilea ș.m.d., și domnii cesaro-regeștii supra-pădurari cutare și cutare, adică spânzurându-ți 

asupra capului, aninată numai de un fir de păr, sabia lui, nu a lui Damocles, că acela e mort, ci 

a lui Carol I, care e viu! Și, apoi, nu o singură sabie, ci mii și miide săbii, căci acest modern 

Damocles sau, mai a bine zicând, Ginghis-Han român nu se mulțumește cu una, ci a tras 

multe, multe asupra-ne, și-apoi mai zic unii că acele săbii, fiind el de viță prusacă, ar mai fi 

poate, ca și puștile prusești, cu „ac” sau cu-o altă diavolie sau cel puţin „ghintuite”. Prin 

urmare și consecință – urmare și consecință, și legătura logică, cum vezi bine, domnule, și 

tocmai pe atâta în vorbele acestea, ca și-n faptele pe care ți le spun – prin urmare, zic, în una 

din zilele trecute ale uneia din săptămânile trecute, un „domnișor” de-ai noştri, dintre cei mai 

ageri la ochi, a văzut, deodată, și a văzut bine, pentru că mai avea și ochean, încât putea chiar 

număra, a văzut, dar, de pe un deal de la Tărășeni, ân depărtare de 2 mile – că omul, cuminte, 

nu se vâra de tot aproape de pericol – cum veneau, în „mers repede”, spre fruntaria Mihăileni, 

8.000 de ostaşi români! 

Fuga, iute, la Cernăuţi, să dea știre unde se cuvine, și bine a făcut, n-ai ce zice! Dar 

mai iată că și un alt „domn”, tot dintre acei mai ageri la minte, mai fin la simțuri și tot cu ochi 

de vultur – sau poate și de altă pasăre, care are darul unic de a vedea când nu mai vede nimeni 

ceva – care vede, la Suceava, tot cam pe atunci, tot lucrul, și încă de ar fi numai lucru, cum 

zic, ci chiar oameni, și încă oameni români – cum se știe, neamul cel mai rău și mai urât și 

mai dușman decât toate neamurile noi și vechi – înarmati, îmbrăcaţi și formați chiar în 

batalioane, și tot în număr de vreo 8.000! Mulțămită lui Dumnezeu că, la Suceava, e telegraf, 

acesta e deprins a aduce, de multe ori, cum o știm cu toţii, și de cele fripte nu se mai sfiește 

nici acum și-și face datoria, cu toată iuțeala dorită! 

Ajungând astă știre la Cernăuţi și fiind alăturată cu cea de mai sus, îndată și fără pic de 

greutate s-a adeverit și s-a constatat aceea ce și dumneaa ai fi silit a recunoaște, că acele două 

sume, adunate împreună, fac numărul foarte însemnat de șaiprezece mii (16.000) dușmani; 

prea destul pentru noi, ba încă și de prisos! Iată, dar, că s-a încurcat treaba și mai rău și firește 

că și groaza tot mai rău ne prinde! Și cum să nu ne prindă groaza și toate bolile, dacă încă și 

alți „domni”, precum chiar și domnul nostru de aici, și cel din Câmpulung ș.m.d. tot de 

acestea au visat, voi să zic au văzut sau au auzit unul de la un țăran, căruia i-a spus-o un alt 

țăran, care o auzise dincolo, în Moldova, de la un preut ș.c.l., ș.c.l., ia, destul că, după toate 

aceste știri sigure și rapoarte exacte și întemeiate, s-a lămurit, s-a limpezit și s-a adeverit, mai 

presus de toată îndoiala, că și pe la Dorna a ajuns o mare parte a armatei române, unde s-a 

apucat a lucra și un drum spre Tranlilvania și că, pe toată lungimea marginii noastre spre 

Moldova, de la Țureni și până la Dorna, e înșirată oaste română, stând gata de a intra în 

Bucovina și așteptând, pentru efectuarea acestei invazii și năvăliri, numai sosirea principelui 

domnitor!... 

Așa se crede pe la noi, la Cernăuţi adică, și de către unul și altul dintre cei care știu, 

totdeuna, mai mult „decât oamenîi de rând” și chiar poate că și aici, în Siret, deși suntem 

depărtați numai o palmă de loc de la Mihăileni, unde fusesem și eu, tocmai în acele zile 

memorabile, fără să fi văzut, acolo, cea mai mică mişcare. Se crezură, dar, acele basme și se 

crezură foarte serios și lung de către unii, cu toate că o cunoaștere superficială măcar a 

poziției, a împrejurărilor și a guvernului sau, pe cât se poate judeca și de aici, ar fi putut feri 

peorișicine de o amăgire atât de grea și împiedica o mistificare atât de colosală. Ne-am sfii și 

astăzi încă a crede că a fost cu putință o asemenea rătăcire, dacă nu am fi fost, împreunî cu 

toată lumea, martori la toate ce s-au petrecut, dacă nu am fi văzut cum, de aici, din vecinătatea 
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cea mai apropiată, s-a transportat visteria vămii din Sinăuți. la Cernăuţi, dacă nu am fi aflat că 

toți românii de dincolo fiind priviţi, în astă parte, de dușmani, vreo 5-6 boieri moldoveni, prea 

cunoscuţi, atât aici, cât și-n Moldova, și veniţi, mai deunăzi, pentru iarmarocul de Sfântul 

Petru, la Cernăuţi, fură îndată chemați la prezidiul înaltului nostru guvern, întrebaţi de scopul 

venirii lor, care, deși se arăta foarte firesc și pașnic, totuşi nu-i putu feri de a fi siliţi a părăsi, 

îndată, pe „cale prescrisa” sau „legată”, orașul și țara. Tot așa, se știu și se văzu cum se făcură, 

din partea autorităţilor, toate pregătirile, deși de tot insuficiente, spre întâmpinarea invaziei 

închipuite sau, mai bine zicând, spre a putea evita măcar unele dintre consecințele ei și a avea, 

pentru tot cazul și orice trebuință (de pildă, pentru escortarea visteriilor), o mână de oameni 

înarmaţi. S-a adus, dar, în pripă, de prin Galiția, din depărtare de 20-30 mile, câți jandarmi se 

putură afla, se concentrară toți păzitorii financiari și se aduseră chiar patru tunuri de la Leopol, 

cu cai de naimală, pentru mare grabă! 

În urma acestor pregătiri oficiale și foarte serioase, frica de care suferi, până atunci, 

numai lumea oficială, vrând, nevrând, se împărtăşi și unei părți a publicului, a aceluia anume 

din fire plecat mai mult spre voinicie, şi îndemna pe mai mulţi de a-și strânge catrafusele și a 

gândi la fugă, pe care unii din cei mai spăimântoși și prudenți o și executară, cum am auzit pe 

aici. Astă perplexitate ținu mai multe zile și, de mirare, întrecu, la unii, chiar spaima firească, 

pe care o inspira holera. Din aceasta se vede cât de superfluă mai era și astă nouă emoție, 

provocată chiar fără umbra unui temei. 

Ajungând trebile la acest punct, se vede că, în fine, se cercară și chipuri mai potrivite 

spre a afla adevărul adevărat și a recunoaște că toată frica, spaima, pericolul cel înfiorător și 

înverșunarea, așteptate cu atâta siguranță, nu erau decât niște iscodiri și produse ale 

imaginației unor spirite prea zeloase, ai căror ochi, sufletești sau fizici, erau atât de tulburaţi și 

păinjeniți, încât, din 80 de grăniceri români, veniţi spre a schimba pe alţii, la fruntaria 

Mihăileni, ei făcură 8.000! Tot astfel, se reduse numărul ostaşilor invadatori și pe la celelalte 

puncte de margine. Se publică, dar, din partea guvernului, următoarea proclamație, pe care ți-

o alăturez aici, domnule, ca să mă justific înaintea cititorilor „Albinei”, care, poate că 

altminteri s-ar îndoi de adevărul și de seriozitatea acestui raport, necrezând posibil ca o 

nălucire de ist fel, o mistificare atât de grandioasă să fi putut prinde loc și a se susţine 

săptămâni întregi! Și nouă aceasta ne pare o enigmă dinte cele mai încurcate, a cărei dezlegare 

și explicare nimerită și îndestulătoare ar merita, desigur, premiul cel mai rar și preţios, și va 

face, desigur, cea mai mare onoare agerimii și sinceritatății ziarului oficios „Wiener 

Abendpost”, către care ne adresăm, dar, acum cu respectul cuvenit, cum se-nțelege, poftindu-l 

însă să facă bine a fi ceva mai lămurit, mai puţin scump la vorbă și mai adânc în explicarea și 

cercetarea cauzelor unei întâmplări atât de extraordinare și glumețe. Până atunci, până ce vor 

vorbi cei „inspiraţi și inițiați”, noi, care suntem niște oameni simpli și, ca atare, cu ochii noştri 

nu vedem decât numai ziua şi cu urechile noastre nu auzim cum crește și iarba, facultăți de 

care se bucură numai cei „chemați”, vom tăcea și nu ne vom încerca și osteni a căuta, și din 

parte-ne, explicație pentru acea enigmă, cum ne-ar și fi asta cu putință acum, unde, abia 

scăpaţi și mântuiţi de pericol, încă ne tremură sufletul și ne-am liniștit numai atât, ca să 

mulțămim cerului că ne-a mai lăsat zile! 

Încheind, tot ne mai vedem îndatorați de a aduce un omagiu adevărului și de a observa 

că, dacă proclamația alăturată spune că acele știri despre invazie, iscodită de nu știu cine, ar fi 

răspândit prin țară frică și îngrijorare, apoi aceste cuvinte doar nu voiesc a zice alta decât că, 

după pilda celor din Cernăuţi, așa și-n unele curii ale țării, spre margine anume, unele și alte 

persoane și, dintre locuitorii particulari, poate vreo câțiva israileni, ar fi prins acea frică, de 

vreme ce, altminteri, a domnit și domnește, între toată poporațiunea noastră, cea mai deplină 

liniște și că toate știrile, din toate părţile țării, nu pomenesc că oriunde, afară de excepțiile 

amintite, spiritele ar pătimi de o tulburare sau agitare mai mare și neobișnuită.  
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Ce mai voiește să zică și fraza că, „afară de zgomotele răspândite cu scop înadins, de a 

insufla frică” ș.m.d. iarăși o vor putea explica mai bine numai organele competente; noi nu 

avem agerimea de a străbate sensul adânc al acestor cuvinte misterioase. Atâta agerime însă 

avem, atâta cunoștință a lucrurilor și a împrejurărilor, a oamenilor și a poporului de la noi, ca 

să putem încredința cum că „măsurile care se vor introduce, spre susținerea siguranței și 

liniștii în țară” desigur își vor ajunge scopul pe deplin, deoarece acestea nu sunt, nu au fost și 

nu vor fi tulburate și periclitate nicid cum; bunul simț și loialitatea cunoscută a poporului 

nostru, ai cărui fii, mai deunăzi, încă cu atâta vitejie, și-au vărsat sângele, și-au jertfit viața pe 

toți câmpii războiului, drept dovadă a acestei loialităţi, ne sunt cea mai bună garanţie pentru 

aceasta. 

Vuiete, răspândite mult pe aici, despre o invazie dușmană din partea Moldovei, spre 

care scop ar fi pornit oaste numeroasă spre marginile noastre, au produs în țară frică și 

îngrijorare. Cesaro-regescul prezidiu al țării se vede, dar, spre liniștirea publicului, îndemnat a 

face cunoscut, prin aceasta, cum că, după informațiile dobândite, acele vuiete s-au dovedit de 

neîntemeiate. Strângerea de recruţi și voluntari, urmată în principatele învecinate, exercitarea 

(„deren Einübungen und Marsclibewegungen"!) a dat loc (!) de a se lua, dincoace, la 

marginile țării, măsuri de precauțiune; afară însă de vorbele răspândite „cu scop de a îngrozi" 

(?), alt cuvânt pentru a presupune o invazie dușmană nu există. Organele publice au primit 

ordinul de a veghea, cu cea mai mare atenţie și activitate, și se introduc, totodată, spre 

menținerea siguranței și liniștii publice, toate măsurile necesare, spre executarea cărora ne 

întemeiem și pe sprijinul și conlucrarea tuturor locuitorilor.  

De la c. r. prezidiu al guvernului. Cernăuţi 26 iulie 1866 (Albina, Anul I, 1866, Nr. 50, 

pp. 3, 4). P 

 

¤ 

 

În 1866, au fost numiți, prin înaltă rezoluție imperială, asesori consistoriali, cu 

salariu, Ioan Chibici, Ion Zurcanov, Samuil Adrievici și Vasile Ilasievici, iar profesorii de 

teologie Constantin Popovici și Vasile Ianovici (care va muri în luna septembrie), asesori 

consistoriali onorari. Constantin Lucescul ocupă postul de protopresbiter al bisericii catedrale, 

iar Grigore Hackmann fu numit al doilea preot al respectivei biserici și predicator român, 

exarh și predicator slav fiind românul Vasile Prodan (Albina, Anul I, 1866, nr. Nr. 37, p. 4). 

Circulara episcopală nr. 180, din 11/23 noiembrie 1865 (Albina, 1866, nr. 76, pp. 1, 2), 

preciza că salariul asesorilor consistoriali era de 1.600 florini pe lună, adică valoarea unei 

turme de 500 de oi, austriecii fiind ași în coruperea opulentului cler bucovinean. 

 

¤ 

 

1867: Bucovina. De pe dealul Dominic, în Cernăuţi, în ajunul anului nou 1867. Biata 

ţărişoară Bucovina! Nicicând nu fu ea atâta de amar cercetată şi atâta de crâncen bântuită, ca 

în decursul anului 1866. De o parte, lipsa cea mai ne-descriptibilă de pâine îi aduse pe mulţi la 

leşinul de moarte, încât pretutindeni, iar mai ales peste Prut, se aflară omeni morţi pe drumuri; 

de altă parte, însă, holera şi tifosul îi secera pe mulţi, încât vocea mamei Rachela din Rama 

semăna a se auzi pe alocurea răsunând.  

Aceasta am luat-o drept o încercare dumnezeiască şi locuitorii români din Bucovina, 

cei ce morţiş s-au ţinut, se ţin şi se vor ţine de principiile cele curate ale religiei strămoşilor 

săi, au şi considerat aceste două plăgi numai de o certare a Dumnezeirii („teza” aceasta fusese 

lansată de mitropolitul Hacman, care îi certa pe bucovineni că, datorită necredinţei lor, 

Dumnezeu le-ar fi trimis, din 1848, încoace, vreo două decenii de „plăgi”, începând cu 
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invazia de lăcuste, din vara anului 1848, şi terminând cu epidemiile din anii următori – n. n.), 

pentru oarecare păcate comise contra ei.  

Dară nevoia ţării n-a rămas restrânsă numai la cele ce s-au întâmplat în sfatul 

Dumnezeirii, ci, pe furiş, fără de voia Acesteia, aşadar nu precum s-a întâmplat odinioară, în 

privinţa prea dreptului Ioo, s-a răsculat asupra credincioşilor fii români ai Bucovinei încă şi 

infernul, adică unele inimi duşmane şi înrăutăţite acuzându-i pe Românii bucovineni de ne-

loialitate către înaltul tron.  

Sună proverbul cel iezuitic: „finis justificat media”, şi acest proverb nu numai că 

seamănă, dară experienţa ne demonstră că cei ce sunt străini de naţionalitatea noastră şi, prin 

urmare, unii duşmani ai progresului nostru l-au îmbrăţişat în toată întinderea lui cea imorală. 

Sunt adică, în ţara noastră, oameni venetici, care, în ţările lor, s-ar lupta, până la încruntare, 

pentru cauza naţionalităţii lor, iară mânându-i lipsa de mijloacele susţinerii prin alte ţări, în 

special şi în ţara noastră cea binecuvântată, în loc ca să fie iubitori de pace şi să se arate 

mulţămitori, la toată ocaziunea către pământul spre care luară calea şi care îi nutreşte, 

aşijderea şi către fiii patriei, care, din cauza lor, trebuie să pătimească, necăpătând ei posturi 

înalte, acei venetici mai vârtos, din răsputeri şi cu o deosebită neruşinare se opintesc de a ţese 

o politică infernală contra fiilor patriei, aţintind, cu aceasta, atât zădărnicirea realizării 

dorinţelor acestora, înaintea tronului Maiestăţii Sale, al prea iubitului nostru împărat, cât şi 

într-un chip prevalent, însăşi a lor excelare şi devenire la posturi mai înalte sau măcar 

câştigarea oarecărui ord, pe seama onoarei politice a altora.  

Nu numai că te prinde ciuda, dară te înveninează până în fibrele cele mai intime ale 

inimii, auzind pe nişte asemenea venetici rostind, la întâia-le venire: „Schönes Land, gutes 

Volk”, dară sunt căptuşiţi cu toţi şerbii infernalului; şi, apoi, dacă ar ştii măcar politiza, sunt 

însă nişte omeni degradaţi, care astăzi îţi vin la casă, te linguşesc, şi abia eşti în stare de a le 

umple burţile, simulând ei, la această ocazie, cea mai mare sinceritate, iar mâine, tot aceia 

sunt în stare de a te aburca pe grămada de lemne. 

Lasă să fie, căci şi noi n-am fi altmintrelea, dacă am auzi, din gura ospătarului nostru, 

oarecare cuvânt de hulă contra regimului sau dacă am observa în dânsul o dispoziţie străină de 

principiul statului nostru. Însă oare provenit-a din Bucovina, ceea care ce este prea 

credincioasă Împărăţiei, oarecând, vreuna ca aceasta? Putem zice că Bucovina, în privinţa 

lealităţii sale, ocupă rangul cel dintâi, chiar şi înaintea Tirolului.  

Fără de a voi a constata, în amănunţime această alăturare, trecem peste dânsa şi 

constatăm aici numai lealitatea Bucovinenilor faţă cu înaltul tron, nu însă a tuturor 

Bucovinenilor, ci numai a celor români, pentru că numai aceştia fură, în timpul din urmă, 

defăimaţi de ne-leali, aceştia, care, în tot timpul, au dat militari împărăţiei, spre apărarea 

frontierelor împărăteşti de incursiunea străină şi duşmană; aceştia, care, totdeauna, cu 

supunere au purtat cheltuielile statului; aceştia, care, în toate bătăliile au participat şi cu spese 

extraordinare; aceştia, care, prin inteligenţa lor şi prin antiştii lor comunali, au subscris, în 

timpul războiului trecut, adrese de sinceră lealitate către Maiestatea Sa; aceştia, ai căror fii au 

rămas morţi pe câmpiile de bătaie sau au venit răniţi acasă, picându-le părinţilor şi rudelor 

spre sarcină; aceştia, Românii din Bucovina, care nutresc, în piept, dorinţa unei vieţi oneste şi 

folositoare pentru tron şi pentru Împărat, numai aceştia fură, în timpul războiului din urmă, 

defăimaţi de ne-leali, deci numai lealitatea acestora ne este scopul de a o constata, aici, faţă cu 

întreg publicul, nu numai cu cel român, ci fie el de orişice naţionalitate.  

Încă în lunile iunie şi iulie, se răspândise, în întreaga ţară, calomnia cum că Românii 

bucovineni ar conspira cu regimul principatelor dunărene, iar calomniatorii aflară, de bază a 

acestor bârfeli, împrejurarea că principele de Hohenzollern este înrudit cu casa regală din 

Prusia. Inteligenţa română din Bucovina nu admite de a se aduce aceste calomnii în public şi 

adică, de două ori, în foaia „Albina”, iar o dată, în „Zukunft”.  
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În aceste trei articole, se arată netemeinicia calomniilor acelora şi se răspunse atât în 

mod serios, cât şi umoristic, arătându-se ridicolul lor. Cu toate acestea, însă, inimile 

duşmănoase nu încetară, nici după aceea, de a-şi voma veninul urgiei şi al duşmăniei asupra 

bravilor fii români bucovineni, căci, interesându-ne noi de politica binevoitore înaltului tron, 

după zguduiturile ce le pătimi statul, în războiul cel nenorocit, de la miazănoapte, şi care să fie 

binevoitore şi naţiunii noastre române, ceea ce întregeşte monarhia Austriei, acuma de mult 

înţeleserăm, prin mai mulţi conaţionali ai noştri, cum că, după finitul războiului, mai mulţi 

străini, din oarecari cauze private şi neînţelegeri personale, ar fi iscodit, contra câtorva preoţi 

români ai diecezei Bucovinei, cum că aceştia ar agita în contra regimului şi ar fi înţeleşi cu 

principele de România, spre anexarea Bucovinei la aceasta. Auzirăm şi, cu cât o cumpărarăm, 

cu atâta o şi vândurăm.  

Dar iată, răutăcioşii străini iscodiră şi mai departe, că în casele unor preoţi s-ar fi ţinut 

chiar consilii formale, unde s-ar fi dezbătut asupra unei adrese către regimul României, şi care 

adresă să se fi şi subscris de către mai mulţi preoţi. Ce iscoadă mârşavă! Ce intenţie satanică! 

Ce mijloc infernalul de a-şi arăta parşiva a sa activitate în sfera politică!  

Amărăciunii noastre nu putem să-i dăm altfel de răsuflu, decât prin citirea poemelor 

„Plângerea şi tânguirea patriei” şi „Blestem pentru nelegiuirea lor”, de Paris Mumuleanul. 

Răspândindu-se calomnia aceasta în ţară şi fiind, afară de aceasta, preoţii respectivi avizaţi 

încă şi prin epistole binevoitore, despre diavoleasca politică, ce se ţese în contra lor, nu 

pregetară de a lua măsurile cele potrivite, nu numai spre a respinge, de la sine şi de la faţa 

întregii biserici şi a naţiunii, această defăimare proastă, ci, mai vârtos, de a se purifica, pe cale 

juridică, în confruntare cu răutăcioşii calomniatori. Drept aceasta, se adresară, cum avurăm 

ocaziune a ne înştiinţa, preoţii respectivi, într-un mod de tot energic, către Excelenţa Sa 

Domnul episcop, rugându-l a face paşii cei cuviincioşi, spre pedepsirea acelor persoane 

calomniatoare, susţinând cauza aceasta şi însăşi Maiestăţii Sale Împăratului.  

Mare senzaţie produseră acele plângeri, ale acelor preoţi, în toată eparhia şi multă 

amărăciune produseră ele în inima Excelenţei Sale şi a consilierilor consistoriali, ceea ce se 

înţelege din cuvintele episcopului: „Ich werde nicht zulassen, dass einem treuen Mitgliede 

meiner Diöcese auch nur ein Haar gekrümmt werde”. 

Rezultatul paşilor episcopali, în cauza aceasta, vitală pentru biserică şi naţiune, se vede 

din următoarea circulară a episcopului, scrisă în limba german (publicată în nr. 106 al 

„Albinei” – n. n.), şi prin care Excelenţa Sa, domnul episcop, face cunoscut cum că prezidiul 

ţării, în răspunsul său, arată că denunţuri nu există, din contra, recunosc alipirea clerului 

(Albina, Anul II, Nr. 3-110, vineri 6/18 ianuarie 1867)  

 

¤ 

 

1867: Cum decurg alegerile pentru dietă în Bucovina. Cernăuţi, în ianuarie 1867. 

Cele dintâi alegeri ale dietei bucovinene, în anul 1861, au arătat, până la ce inconveniențe au 

pășit, la actul de alegere, chiar unele organe oficioase, a căror detorie este de a priveghea 

asupra ținerii legilor privitoare la alegeri. De asemenea, pași demni de dezaprobat au putut să 

se întâmple, cu atâta mai ușor, cu cât, în provincia noastră, conștiința politică a comunităților 

dormitează încă și, afară de funcționari, preoţi și proprietari, abia se află, ici, colo, câte un 

orășan care e în stare să-și procure singur știință și încredințare despre instituțiunile 

reprezentanților statului și ai țării, precum și despre legile și ordinațiunile respeptive. Însă 

comunele sătești, din care cea mai mare parte nu cunosc nici scrierea, nici citirea, sunt 

mărginite la conducerea organelor oficioase, care sunt chemate a priveghea asupra ținerii 

legilor respective. De nu împlinesc aceste datorii ale lor cu cuget curat și caută mai degrabă a 

aduce în rătăcire comunele necunoscătoare, apoi ușor se înțelege ce fel de frupte ne poate 

aduce viața constituțională, în general, și dieta țării, în special. 
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Spre deslușirea celor spuse servească de exemplu alegerea pe care am avut-o în anul 

1861, în ținutul Humorului, împreună cu al Solcei, al cărei rezultat a dat la lumină numele c. r. 

pretor Victor de Tustanovschi. Nevoind a face pomenire de multe alte necuviincioase 

mijloace, care s-au întrebuințat spre a reuși cu numele pomenit, voim să dăm la iveală numai 

următoarele abuzuri.  

I. Comuna Lucăcești a ales alegător pe un fiu al satului, anume pe absolutul jurist Paul 

Paicu, mai târziu așezat ca profesor suplinitor la Școala reală superioară din Cernăuţi. Fiind 

acesta și candidat pentu dieta țării și, prin aceea, rivalul pretorului Tustanovschi, a devenit în 

ochii acestuia nesuferit și, de aceea, l-a depărtat din locul lui ca alegător. Cum că această 

îndepărtare a fost cu totul arbitrară a dovedit-o rezultatul recursului numitului Paicu, adresat 

către c. r. diregătoria provincială de atunci în Bucovina. Rezultatul recursului a fost că 

dispozițiile pretorului s-au anulat, prin rezoluția numitei diregătorii din 17 martie 1861. Drept 

că decizia asta n-a ajutat la nimic, pentru că alegerea pentru dietă era, acum, trecută; hotărârea 

veni post festum și pretorul, îndepărtându-și rivalul, a ajuns la scop.  

II. Să vedem ce procedură s-a observat la alegerea deputaților pentru dietă! Paragraful 

35 al orânduielii la alegerea pentru dieta țării hotărăște: „Comisiunea alegătoare are să 

constea, pentru fiecare corp alegător al comunităților, din trei mădulari ai corpului alegător, 

numiţi de c. r. comisar al alegerii, și din patru mădulari, numiţi de alegătorii corpului 

alegător”. Și, într-adeveră, alegătorii, la Humor, aleseseră patru mădulari din mijlocul lor, 

pentru comisia alegătoare. Însă aceştia au fost niște bărbaţi cari n-au voit să voteze pentru 

pretor. Deci, spre a se elibera de dânșii, i-a îndepărtat pretorul și a hotărât singur pe alți patru, 

care au fost cu totul siguri pentru domnia lui. Prin urmare, au avut toți șapte membrii onoarea 

de a fi așezați ca membri ai comisiunii prin omnipotența domniei sale. 

III. Paragraful  37 al rânduielii la alegere pentru dieta țării hotărăște: „Această 

comisiune de alegere numește pe președintele din mijlocul lor”. Și asta n-a jenat pe prea 

amabilul domn pretor. El a hotărât, pe loc, mai bine, el a numit pe adjunctul ținutului ca 

președintele acestei comisiuni, deși acesta nu era nici măcar alegător, dar în acesta s-a putut 

încrede domnul pretor. 

IV. Cu toate aceste manevre, totuşi n-ar fi văzut prea stimatul pretor din Humor dieta 

din Cernăuţi, de n-ar fi întrebuințat, în fine, încă următoarea faptă maestră. Știind el, acum, de 

la votarea cea dintâi, pe cine ar voi bucuros să aleagă cei mai mulţi alegători ca deputat al 

dietei, s-a folosit de astă firmă și a zis către alegătorii ținutului său: „De vă place, într-adevăr, 

ca să fie deputatul vostru acel bărbat, către care aveţi cu drept toată încrederea, apoi dați 

voturile voastre numai mie și eu voi trece, după aceea, alegerea către dânsul și, așa, veți avea 

deputatul pe care îl doriţi; alminteri nu va merge”. Și iată, acuma a intrat poporul în capcană: 

el a votat, cu toată inima, pentru numele prea bunului pretor Tustanovschi. Căpătând el, dar 

numai la alegere strânsă, cu mare nevoie și trudă, majoritate prin unul sau două voturi, a 

mulțămit mărinimosul pretor, cu cuvinte pline de dragoste și cu inima mişcată, pentru 

încrederea dăruită și așa de măgulitoare, și i-a asigurat cum că el se supune alegerii acesteia și 

o primește din dragoste către dânșii. 

Ce au gândit, acuma, și ce au spus, între sine, adunaţii cei seduşi, de foame necăjiți, 

zbânțuindu-se, toată ziua, cu alegerea, ruşinaţi și turburaţi, despre aceasta încă n-a înștiințat 

nici o gazetă, dar două ţinuturi sunt martore vii despre toate acestea. Și care a fost urmarea? 

Personalul preturii din Humor a aranjat pretorului lor celui mărinimos și nobil, care s-a 

împovărat cu misiunea de deputat, la care a ajunus prin încrederea comunelor celor seduse, 

porți de triumf și împuşcări cu săcălușuri. Drept aceea, așteptăm noi ca comitetul țării să nu 

întârzie a aduce aminte antiștilor (primarilor – n. n.) comunelor despre datoria lor ca se facă 

cunoscut comunelor, iar mai ales alegătorilor din ele, înțelesul acelor ordinațiuni, care privesc 

alegerea dietei și ating îndeosebi comunele; mai departe, așteptăm noi ca dieta următoare să 

examineze cu asprime procedurile alegerilor și să încuviințeze numai alegeri cu totul legiuite; 
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și, în urmă, așteptăm noi ca c. r. guvernul țării să întreprindă cuviincioase măsuri ca toți acei 

funționari, care se întrebuințează, la alegerile de față pentru dieta țării, să se țină strict după 

ordinațiunile alegerii și să pedepsească cu asprime orice vătămări sau abuzuri care s-ar face 

din partea lor.  

Se afirmă că domnul Tustanovschi, după reorganizarea țării, are de cuget a pleca din 

Bucovina, cu el, împreună, și alți oficiali străini fără de posesiuni în țară. Se înțelege că noi nu 

ne-am supăra” (Albina, Anu II, Nr, 5-112, 11/23 ianuarie 1867, pp. 1, 2). 

* 

Din Cernăuţi se scrie că, acolo, românii au compus un comitet central de alegere, 

numind candidaţi pentru toate cercurile electorale. La aceasta, observă „Zukunft”, despre 

activitatea rusinilor din Bucovina se aude încă puțin” (Albina, Anul II, Nr. 6-113, 13/25 

ianuarie 1867, p. 2). 

 

¤ 

 

Cernăuți, 13 faur 1867. Sunt în stare a continua reportul meu despre celelalte alegeri 

dietale. În Vijnița a reușit un țăran ruten, cu numele Cușnir. La Zastavna, alt țăran ruteanu, 

anume Traci. În ținutul Sucevei se alese Croitoriu, țăran român. Orașul Rădăuților alese pe 

neamțul Trompeteur, c. r. adjunct la tribunal. Orașul Suceava ne dede de ablegat (deputat – n. 

n.) dietal pe baronul Alessandru Petrino, federalistul cel mare (adeptul principiilor ardelenești 

de federaliare a Austriei, neacceptate în Bucovina – n. n.). Orașul Siret alese pe neamțul 

Pompe, c. r. consilier la tribunalul provincial. Ținutul Siretului alese pe un polon, cu numele 

Voinarovici, fost c. r. pretor și fost membru în comitetul dietal. Alegerile la Coțmani dădură 

pe pretorul de acolo, polonul Procopovici.  

Camera comercială alese pe președintele său, Alth, neamț protestant, germanistu mare, 

și pe avocatul evreu Dr. Fechner, fost membru al comitetului țării. Deci aceşti ablegati, 

adăugându-se către ceia pe care i-am înșirat, în corespondența mea de mai înainte, fac 

numărul de 27, iar cu episcopul, care are vot viril, sunt 28; prin urmare, mai lipsesc încă două 

alegeri spre a completa numărul de 30, care este defipt pentru dieta nostră. 

Știu că nu te va mulțămi rezultatul alegerilor, și totuşi, pentru noi e mare triumf; 

niciodată nu s-a așteptat un rezultat atâta de bun; avem să mulțămim soartei că ne-a dat măcar 

speranța de a putea forma, o dată doar în 50 de ani, o majoritate în dietă. După informațiile 

mai detaliate, voi să zic, acuma, astfel: pe 7 voturi ne putem sprijini, totdeauna, la cazuri mai 

puțin însemnate - pe 10, căci ni se pare că Sfinția Sa arhimandritul Bendella se va clătina; 

așijdere, Lupul, închinându-se acesta către Petrino. Iliuț încă se cam clatină, când și când; 

însemnătatea omului acestuia e că, în dietă, mai sunt aleşi încă și alți 5 țărani, care, precum s-a 

întâmplat și în prima sesiune, se dau lesne conduşi de Iliuț și partida care îl are pe el vine în 

majoritate. 

Petrino are 6 voturi care vor fi morțiș cu el. Dacă, eventual, ar câștiga pe Iliuț, ar avea 

11, lipsindu-i numai 5 pentru a forma majoritatea. Andrievici (viitorul mitropolit Silvestru 

Morariu – n. n.) s-au ales cu foarte mare greutate. Schönbach (consilierul episcopului 

Hackmann – n. n.) a reușit în urma poruncilor domnului episcop Hackmann, trimise preoților 

din țienutul Humorului, ca să lucre pentru el. Lumea vrea să știe si de eșecuri: Sbiera a căzut, 

așijdere Ciupercovici, secretar la tribunalul criminal, român bun. În dieta de mai înainte erau 

numai 4 țărani, acuma s-au ales 6, tot prin facţiunile partitei lui Petrino, care ne-au împiedicat 

mai mult, altminteri am fi reușit în majoritate” (Albina, Anul II, Nr. 15-122, 5-17 faur 1867, 

pp. 1, 2). 

„Baron Alessandru Vassilco din Bucovina e numit de Maiestatea Sa Împăratul 

membru al casei de sus în senatul imperial” (Albina, Anul II, Nr. 20-127, 17 faur / 1 martie 

1967, p. 2). 
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1867, Bucovina: Alegerile pentru dieta ţării s-au săvârşit. Rezultatul lor este 

următorul: 

  

pentru comunele săteşti, s-au ales ţăranii Georgi Kruczko, Dumitraş Illaszczuk, 

Grigore Iliuţ, Vasile Croitoru şi Simonu Tracz, pretorii losif Prokopovicz şi loan 

Woinarovicz, secretarul comitetului ţării: Orest de Renney, proprietarul Anton Kovats, 

secretarul consistorial Anton Schönbach şi Doxachi de Hurmuzachi, care fu şi este căpitan al 

ţării;  

pentru oraşul Cernăuţi: primarul oraşului, Dr. Anton Kochanowski, şi George de 

Hurmuzachi;  

pentru oraşul Siret: Dr. Ph. Pompe;  

pentru oraşul Rădăuţi: adjunctul preturii, Trompeteur;  

pentru oraşul Suceava: proprietarul Alexandru baron Petrino;  

pentru Camera Comercială a Bucovinei: preşedintele ei, Wilhelm de Alt şi avocatul 

Dr. Fechner;  

pentru moşiile Fondului religionar bucovinean: Arhimandritul consistorial Teofil 

Bendella şi consilierul consistorial Samuil Andriewicz;  

pentru celelalte proprietăţi: marii proprietari Iacob de Petrino, Otto Petrino, Nicolai 

de Vasilco, Eugen de Stîrcea, Lupul, Ferro, Alexandru de Hurmuzachi şi procurorul substitut 

Iacob de Symonowicz.  

 

Dintre toate numitele alegeri, face mare sfară în ţară alegerea în ţinutul Gura 

Humorului şi al Solcii, care descoperă deosebit de nefavorabila situaţie a referinţelor noastre. 

Pentru ţinutul acesta s-a ales, ca deputat, secretarul consistorial Anton Schönbach, un bărbat 

mult stimat de popor, pentru a sa nefăţarnică purtare, statornicie şi credinţă, în toate afacerile 

sale (Nu aşa îl cunoaştem de la ceilalţi domni corespondenţi –Redacţia „Albina”). Acest 

bărbat sta ca candidat rival pretorului din Gura Humorului, Victor Tustanowski, pentru a cărui 

reuşire s-au întreprins felurite mijloace atrăgătoare, care însă, în urmă, s-au dovedit de nimica, 

stându-le împotrivă mintea cea sănătoasă a unor ţărani bravi ai noştri.  

Pe adunarea de 68 de bărbaţi alegători a cuprins-o o surprindere înfiorătoare, văzând 

pe un ţăran, cu numele Mihail Florea, din Solca, care, ca alegător, venind la rând să voteze, a 

pus pe masa comisiunii alegătoare cartea de legitimaţie, împreună cu 30 de florini v. a. 

(vienezi – n. n.), zicând cum că ar fi fost îndemnat a lua banii aceştia de la neguţătorul Chaim 

Schieber, în Gura Humorului, spre acel scop, ca să voteze pentru pretorul Tustanowski, dar el 

nu poate să însărcineze cugetul său cu păcate pentru bani şi, de aceea, îi dă în mâna 

comisiunii. A venit şi alt ţăran, cu numele Nicolae Ştir, din Arbore, înaintea comisiunii şi i-a 

pus pe masă o asemenea de mare sumă de bani, cu aceleaşi cuvinte. 

Pretorul Tustanowski, de faţă fiind, ca comisar al guvernului, n-a lăsat pe aceşti bravi 

acuzatori ca să voteze, ci i-a tras la răspundere, a pus să-i privegheze, dându-le, cu totul, calea 

abia după săvârşirea alegerii.  

Anunţându-se, cu strigări de bucurie „Să trăiască!”, numele deputatului ales cu 

majoritatea voturilor, adică Schönbach, au sărit asupra mădularilor comisiunii alegătoare, în 

odaia alegerii, partida îmbătată a pretorului, pentru care stăteau deschise popinele (distileriile 

de alcool – n. n.) evreieşti, fără plată, încât au trebuit ei să părăsească atât localul, cât şi locul 

de alegere şi să fugă, ca să scape de vreo nenorocire. 

Numitul pretor Tustanowski este aceeaşi fiinţă, despre ale cărei fapte, la ocaziunea 

alegerii pentru dietă, în anul 1861, era vorba în numărul 5 al foii noastre din 11/23 ianuarie 
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1867. Precum auzim, se află toate faptele pomenite în cercetare criminală, despre a cărei 

rezultat voim să împărtăşim, la timpul cuvenit (Albina, Anul II, Nr. 16/123, miercuri 8/20 

februarie 1867). 

 

¤ 

 

1867: Alexandru baron de Vasilco. Simțim mulțămire deplină de a putea înfățișa în 

foaia noastră și portretul domniei sale domnul Alexandru baron de Vasilco și cugetăm că și 

publicul român va avea o plăcere specială de a cunoaște unele trăsături din viața și activitatea 

unui bărbat de virtute și miez adevărat roman, care, întru ardoarea activității sale pentru 

prosperarea cauzelor naționale române, nu se mărginește între hotarele înguste ale Bucovinei, 

ci cu asemenea căldură îmbrățișează și cauza naționalității române de astă parte de Carpați. 

Între familiile nobilimii naționale, care stau cu demnitate în fruntea poporului 

românilor din Bucovina și conlucrează cu devotament exemplar spre dezvoltarea culturii 

naționale și scăparea poporului român din cătușele antinaționale, mai vârtos din cele 

simțitoare ale slavismului, rutenismului din vecinătate, ocupă familia Vasilcenilor un loc 

însemnat și, între aceștia, strălucea prin știința, tăria caracterului, bunătate și patriotism, 

răposaul boier și proprietar mare de șapte mile pătrate de moșie Iordache (George) de Vasilco, 

care, în toate cauzele atingătoare de autonomia și soarta Bucovinei, a dezvoltat acel zel și 

cumpăt, încât, cu privire la meritele și lealitatea sa, Maiestatea Sa Împăratul binevoi a-l ridica 

la demnitatea de baron și a-l numi senator imperial în casa magnaților. 

Virtuțile părintelui le moșteni fiul domniei sale, domnul Alexandru baron de Vasilco. 

Născut în 17 decembrie 1827, la Berhomet, în Bucovina, după trecerea anilor de pruncie, prin 

care, din martea părinților mai cu seamă, a prea demnei sale maice, care, fiind încă în viață, 

este un model de religiozitate și pietate, direasă prin cultul de naționalitate, i se plantară în 

inimă primele ramuri de creștere: făcu cursul științelor primare, gimnaziale și filosofice în 

Cernăuți, iar a celor juridice în Lemberg, firește că după sistema de înainte de anul 1848, care, 

mai cu seamă în Bucovina și Galiția, avea, între altele, și acel renume că școlarul român, în 

afară de abecedar (bucoavna cea veche, tipărită în Buda), nu mai vedea altă carte română (nici 

nu exista – n. n.) în tot decursul studiilor sale, de la prima clasă gimnazială, înainte, nu mai 

auzea un cuvânt românesc din gura învățătorilor săi. 

Cu atât mai electrizat de scânteile naționalității tresări și acest bărbat brav (fiul lui, 

Coco Vasilko, avea să devină liderul... rutenilor tineri – n. n.), când, în anul 1848, răsunară 

cuvintele „Deșteaptă-te, române” și, întorcându-se, după finirea studilor, în patrie, pe lângă 

ocupațiunile de inițiere în administrațiunea economică a întinselor moșii, începu a se ocupa cu 

studiul limbii naționale române, totodată şi cu studiul intereselor vitale ale ţării. În direcţiunea 

asta din urmă avu un conducător înţelept întru răposatul său părinte, care, în fruntea şi cu 

împreună lucrarea nobilimii şi inteligenţei naţionale, puse toate în mişcare spre a obţine 

autonomia provincială şi administrativă a Bucovinei şi autonomia bisericii ortodoxe a ţării. 

Chiar în anul 1861, mai înainte adică de a se publica constituţia din 26 faur a acelui an, 

păşi pe arena politică, fiind membru al deputaţiunii la tronul împărătesc, conferind aşa la actul 

prea graţios al Maiestăţii Sale c. r., prin care, despărţindu-se Bucovina definitiv de legătura 

administrativă cu Galiţia, se puse în rândul ţărilor autonome, cu o administraţie provincială şi 

o dietă proprie. 

Pe când părintele său, baronul Iordache de Vasilco era numit de Maiestatea Sa senator 

imperial în casa magnaţilor, fu baronul Alexandru de Vasilco ales de ablegat (deputat – n. n.) 

dietal pentru curia proprietarilor mari de moşie şi, precum e cunoscut din rapoartele 

stenografice ale dietei, dezvoltă un talent parlamentar şi o activitate specială în cauzele cele 

mai cumpănitoare ale ţării. După expirarea perioadei întâi a dietei, reactivându-se constituţia 

monarhiei, prin retragerea senatorului imperial, se numi, în 24 faur 1867, senator imperial în 
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casa magnaţilor pe viaţă şi astă poziţie înaltă o inaugură cu ocazia dezbaterilor asupra adresei 

la cuvântul tronului, prin o cuvântare dreasă cu tact parlamentar în cauza naţionalităţilor în 

genere, special în cauza naţiunii române şi a autonomiei Transilvaniei. 

Ne mângâiem cu speranţa singură că Înălţimea Sa, condus de geniul naţiunii române şi 

mişcat de sentimentul nobil pentru soarta poporului român nu doar din Bucovina, ci şi din 

Transilvania şi Ungaria, nu va pierde nici o ocazie, în poziţia sa înaltă, de a milita întru 

prosperitatea culturii naţionale şi spre îmbunătăţirea soartei sociale şi politice a românilor din 

imperiul austriac (Familia, Anul III, Nr. 25, 18/30 iunie 1867, pp. 293, 294). 

 

¤ 

 

1867: Călătorie pe la mănăstirile din Bucovina. Plecând, după sfatul amicului meu, 

drept spre mănăstirea Putnei, după cum mă îndreptau oamenii, pe care îi întrebam, mersei, 

peste câmpia cea întinsă a Nistrului şi, apoi, trecând curmeziş peste valea Prutului, o apucai 

pe calea cea veche, spre valea Siretului, până ce, a doua zi, spre seară, ajunsei în valea 

Sucevii, la Vico. Întrebând, aici, de un român, dacă mai am mult până la Putna şi în care parte 

s-o apuc spre mănăstire, îmi răspunse: „Dacă te trage inima să vezi mănăstirea lui Ştefan 

Vodă, după ce vei trece, pe punte, peste apa Sucevii, s-o apuci, în dreapta, pe drumul ce se 

vede pe vale, de ceea parte de apă; dară mănăstirea e cam depărtişor, în fundul muntelui, şi, 

până ce vei ajunge acolo, va fi poarta mănăstirii închisă, că, de cum amurgeşte bine, închid 

călugării porta şi, noaptea, nu lasă pe nimeni străin înlăuntru. Mai bine rămâi, domnule, peste 

noapte, la mine şi, mâine, dis de dimineaţă, fiind sfânta duminică, voi merge şi eu cu domnia 

ta, că noi, creştinii de prin satele vecine, mergem adesea încolo, la sfânta rugă”. 

Primind cu bucurie îmbierea bunului român, care mă primi, în casa sa, cu ospitalitatea 

antică, moştenită de la strămoşi, până ce face soţia o cină naţională, care îmi veni mai bine la 

gust decât preparatele moderne, de pe la seratele diplomaţilor şi supeurile aristocraţilor, bunul 

român mă ţinu de vorbă şi-mi spuse câte o nuvelă despre Ştefan Vodă şi despre începutul şi 

soarta mănăstirii, din timpul turcilor şi al tătarilor. Multă plăcere avui de a auzi, din gura unui 

ţăran simplu, fragmente preţioase din istoria noastră naţională, cugetându-mi cât de bine ar 

face preoţii, învăţătorii de şcoală şi cărturarii noştri de prin sate, dacă s-ar interesa de 

tradiţiunile acestea ale poporului şi le-ar conserva, ca să nu se piardă, şi ce nutriment bun 

pentru deşteptarea si dezvoltarea conştiinţei naţionale ar fi o carte de legende din istoria 

românilor, compusă anume pentru popor. Pare-mi-se că atare carte ar fi, în masa poporului, 

ceea ce este aluatul în masa de făină.  

A doua zi, pe la revărsatul zorilor de dimineaţă, deşteptându-mă din somn un răsunet 

melancolic de clopote, văzui pe creştinul meu de om în picioare, făcându-şi cruce şi zicându-

mi: „Scoală, domnule, că trag clopotele la mănăstire!”. Eu mă sculai şi, îmbrăcându-ne, eu în 

veşmintele mele de peregrin, iar ţăranul în veşminte curate de sărbătoare, plecarăm a merge, 

pe vale, în sus, spre ţinta călătoriei mele. Era o zi senină, aerul cu răcoare şi adăpat cu 

miasmele florilor de munte şi a cetinii de brad. Drumul nostru se împletea, prin luncă, cu 

râuleţul Putnei, de o parte şi de alta se ridicau munţii, cu un brădet verde ca buratecul, încât 

mă visai a merge prin o alee grandioasă, plantată anume pentru întâmpinarea marelui Ştefan, 

când, după o victorie glorioasă, venea la Putna, să facă rugă de mulţumire înaintea celui ce dă 

mărire împăraţilor şi tărie poporului creştin. 

După o cale mai bine de o oră, văzui lucind crucile de pe turnurile mănăstirii, în fundul 

muntelui, şi, cu cât mă apropiam de ea, mă încânta grandoarea edificiilor şi memoriile 

evocate, la vederea unor monumente ca acestea. Ajungând, mai întâi, la satul Putna, care se 

întinde pe vale, până la mănăstire, tovarăşul meu de cale, arătându-mi, în dreapta, o biserică 

de lemn, zise: „Asta e biserica pentru săteni. Această biserică de stejar este foarte veche. Ea 

era, mai înainte, în satul Volovăţ, făcuta încă de Dragoş Vodă. De acolo, o strămutară, înainte 
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cu mulţi ani, încoace şi stă încă şi astăzi. Stejarul e ca românul şi românul, ca stejarul, şi unul, 

şi altul nu se înmoaie nici de neauă, nici de ploaie”. 

Venind la poarta mănăstirii, care este înconjurată cu muri tari de forţăreaţă, începură a 

trage clopotele de sfânta liturghie şi, intrând înlăuntru, din casele colosale, cu câte două etaje, 

văzui călugării, cu camilauce pe cap,mantii pe umeri şi metanii în mână, ieşind şi mergând la 

biserică. Atras de acel exemplu al părinţilor mănăstireşti, care, cât e anul de mare, zi după zi 

se adună, de câte trei ori, la biserică, mersei şi eu după dânşii şi, intrând în pronaos, aflai, în 

dreapta, mormântul nemuritorului erou şi ctitor Ştefan cel Mare, iar în stânga, al soţiei sale, al 

Doamnei Rucsanda. Tot aici, în pronaos, pe perete, văzui şi portretul lui Ştefan, lucrat în ulei, 

în mărime însemnată.  

Depunând omagiul de pietate, la mormântul celui ce fu, în timpul său, apărătorul 

credinţei şi naţionalităţii, tezaurelor celor mai scumpe ale neamului nostru român, intrai mai 

adânc în biserică, unde mi se lipiră, mai întâi, ochii de catapeteasma cea măiastră, în culori 

luminoase. În dreapta şi în stânga, stăteau în stranele lor călugării, cu egumenul în frunte, 

care, cu corul pruncilor de la şcoala mănăstirească, intonau laudele lui Dumnezeu. Cântarea 

era pioasă şi armonioasă, una, însă,ce-mi păru lucru străin şi inexplicabil este că, în 

mănăstirea Putnei, situată, aşa zicând, la vatra naţionalităţii române şi fundată de un român 

cum era Ştefan Vodă, se cânta, la strana stângă, ruseşte. După finirea sfintei liturghii, ieşind, 

cu toţii, din biserică, mersei de a mă prezenta părintelui egumen Arcadie Ciupercă sau, cum îi 

zic, după datina din timpul episcopului sârb Daniil Vlahovici, Ciupercovici. 

Acesta, ca un bărbat cult şi dulce la cuvânt, mă întâmpină, în apartamentele sale 

spaţioase şi frumoase, cu afabilitate şi, aşezându-mă în o chilie de oaspeţi, din care sunt mai 

multe, pentru cei ce vin la mănăstire, spre închinare, m-a prevăzut cu toate cele de lipsă, 

dându-mi şi pe un călugăr mai tânăr, care să mă conducă şi să-mi arate antichităţile mănăstirii 

cele demne de văzut. Făcând întrebuinţare de această bunăvoinţă, după prânzul comun, în 

refectorul mănăstiresc, vizitai, mai întâi, pe toţi călugării, prin chiliile lor. Şi aceştia mă 

întâmpinară cu bucurie. Eu mă lăsai cu dânşii în vorbă, făcui însă experienţa că, afară de 

ştiinţa ritualului bisericesc, unele alte cunoştinţe elementare, nu posed oarecare ştiinţe 

speciale, ba nici cele teologice, pentru aceea, prin chiliile monahilor, care sunt, altminteri, 

bine mobilate şi curate, afară de unele cărţi de rugăciune şi bisericeşti, nu aflai alte cărţi de 

citit, ba nici măcar câte o gazetă românească, din care ar auzi, cel puţin, ce se mai face prin 

lume.  

Între lucrurile mai demne de văzut, ce mi se arătară, în lăuntrul mănăstirii, sunt 

biblioteca şi visteria mănăstirească. În bibliotecă, aflai multe cărţi tipărite şi mai multe 

manuscripte vechi, de interes ştiinţific; durere, însă, că nu sunt, între călugări, vreo doi, trei 

sau cel puţin unul, care ar frunzări acele opuri şi ar face întrebuinţare ştiinţifică de ele. În 

tezaur sunt feluri de lucruri vechi preţioase: veşminte bisericeşti, ţesute în aur şi argint, din 

timpul ctitorilor, vase bisericeşti frumos lucrate şi alte rarităţi, care ar fi tot atâtea specialităţi 

în o expoziţie arheologică. 

Ieşind, cu monahul, pe care mi-l dăduse părintele egumen, spre conducerea mea, afară 

din mănăstire şi pe un muncel înalt, ce se ridica aproape de mănăstire, văzând o cruce de 

lemn, întrebai de el că ce fel de cruce e acolo, pe creştetul dealului, iar el îmi zise că acela e 

Dealul Vodei. Şi, întrebându-l de ce se numeşte aşa, răspunse monahul: „Se zice că Ştefan 

Vodă, tăbărând, cu oastea, în adăpostul munţilor, veni până pe locul acesta, unde află, în chilia 

de piatră, peste pârâu, pe un sihastru bătrân, petrecând în rugăciuni neîncetate, pentru 

mântuirea ţării şi biruinţa creştinilor asupra păgânilor. Uimit de vederea acelui sihastru pios, 

se hotărî Ştefan Vodă de a face o mănăstire şi, suindu-se pe acel munte, zise: „Unde se va 

înfige săgeata, pe care o voi repezi din arc, acolo va fi locul bisericii”. Făcând aşa, se înfipse 

săgeata în un copac, care sta tocmai unde e, acum, altarul bisericii”. 
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Cu toate că eram ostenit de cale, nu am renunţat la a mă sui pe Dealul Vodei, de unde, 

căutând în jos, spre mănăstire, mă legănai în memoriile trecutului şi, suspinând din adâncul 

inimii, zisei: „Oare mai luci-va soarele, aşa de luminos, pe pământul României, ca în ziua 

când marele Ştefan puse fundamentul la acest locaş sfânt? Oare răsuna-va gloria română, între 

neamuri, cum răsuna în timpul de patruzeci de ani ai acestui erou nemuritor?”. 

Afundat în cugetări de astfel, mă lăsai, în jos, la vale, şi trecând, un râuleţ, zise 

monahul către mine: „Iată chilia de piatră a sihastrului!”. Eu intrai şi aflai, în stâncă, o 

scobitură, în forma unei capele bisericeşti, spaţioasă cât să poată petrece un om în ea. În cele 

trei zile, ce le petrecui, după datina ospitalităţii mănăstireşti, nu renunţasem la a face unele 

excursii scurte, împrejurul Putnei, aflând că şi economia mănăstirii se afla în o stare 

bunişoară. „Ar economisi mănăstirea mai bine”, zise, deodată, conducătorul meu, „dacă n-ar 

fi aşa de îngustată; dar ce folos? Putna are la o sută de moşii, care se administrează sub 

numele Fondului religionar, şi noi n-avem în posesiune măcar una din acele moşii întinse, ca 

să ne aprovizionăm cu cele de lipsă pentru susţinerea noastră şi primirea oaspeţilor. 

Împrejurul mănăstirii avem locuri de păscătoare, dar nu de arătură, şi aşa trebuie să cumpărăm 

pâine, ca şi alţi munteni sau ca nişte locuitori de oraş”. 

Aceste cuvinte ale monahului mă puseră în mişcare, de a merge mai departe, şi aşa, 

dând rămas bun părintelui egumen şi fraţilor mănăstireşti, care mă petrecură, cu cordialitate, 

până afară de poartă, o apucai, iarăşi, pe vale, în jos, spre Suceviţa (Albina, Anul II, Nr. 15, 

miercuri 7/19 februarie 1868). 

 

Ieşind din hotarele Putnei, plecai, în jos, pe calea cea veche, de la poalele muntelui. În 

dreapta, mă încântă înălţimea mandră a codrilor carpatini, iar în stânga, privirea peste satele 

de pe şesul cel mănos al Sucevii, între care domneşte oraşul Rădăuţilor, reşedinţa cea veche a 

episcopiei bucovinene. Totul, cât vedeam împrejurul meu, sunt moşii bisericeşti, ce stau sub 

administraţia Fondului religionar. 

Apropiindu-mă de Marginea, un sat întins de ambele laturi ale calei, şi văzând oameni, 

curând, şi apucând, pe o cale, spre munte, de-a lungul râului, întrebai de unul dacă nu merge, 

cumva, acel roi de oameni spre Suceviţa. „Aşa e, domnule!, răspunse bunul român. Noi 

mergem, cu toţii, la mănăstire. Mâine, în ziua de schimbare la faţă, este hram la Suceviţa şi 

creştinii noştri de pe departe se adună, de cu astăzi, ca se fie, mâine, la sfânta rugă”. „E bine 

frate, că ajunsei şi eu pe aici, tocmai spre ziua de rugă, căci şi eu mă trag încolo şi voi merge 

împreuna cu voi”. 

Mergând, dar, înainte şi făcându-mi de vorba cu unul şi cu altul, dintre creştinii ce 

înaintau, cu pietate, spre mănăstire, ca albinele spre stup, unii cu lumânări de ceară şi tămâie, 

alţii cu vase de agheasmă, şi, iarăşi, alţii câte cu un dar pentru biserică, auzii vorbindu-se 

multe bune despre călugării din timpurile vechi şi despre folosul rugilor ce se fac în 

mănăstire. Mă bucurai din inimă a auzi acestea, din gura poporului, şi a mă convinge că 

mănăstirile şi călugării, care, după părerile moderne, nu mai au valoare în societatea 

omenească, stau încă neclintite şi adânc înrădăcinate în pietatea şi religiozitatea poporului, şi 

institutul acesta, cunoscându-şi bine înrâurirea morală şi calificându-se, după măsura timpului 

de faţă, pentru misiunea sa salutară, ar putea fi un sprijin moral al ortodoxiei, după cum sunt 

moşiile mănăstireşti un sprijin materiale pentru biserică. 

Era, acum, spre seară. Soarele se pleca pe după munte, când, deodată, răsunară 

clopotele din depărtare cu un răsunet melancolic, care e în stare să înmoaie şi inima cea de 

piatră şi să-i insufle simţăminte de pietate şi religiozitate. „Să mergem mai curând! Să 

mergem mai curând!”, auzii zicând pe bunii creştini. „Trag clopotele de privighere, să nu 

scăpăm ruga de la început!”. 

Încordând, dară, şi eu vinele mele, cele muiate de lungimea călătoriei, deterăm, cu 

toţii, mai des din picioare şi, peste puţin, ne văzurăm la poarta mănăstirii, ce sta, încă din 
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timpul ctitorilor săi, mitropolitul Gheorghe Movilă şi fratele său, Ieremie Vodă, aproape de 

300 de ani, fără de a pierde ceva din tăria murilor cu care este înconjurată şi din grandoarea 

bisericii dinlăuntru. Nu mai chiliile cele vechi, de lemn, sunt cu totul surpate şi o parte din ele 

nici nu mai există, ci numai cele de piatră şi unele mai noi, făcute în timpul din urmă. 

Intrând, dară, în mănăstire şi mergând drept în biserică, care, în mai multele sale 

despărţituri şi, mai cu seamă, în lumina mulţimii de făclii, ce ardeau în policandre şi înaintea 

icoanelor, face o impresie mare asupra celuia ce intră, nu puţin mă încântă aspectul poporului 

pios şi al călugărilor, care începură a cânta, pe glas, al optulea psalm de seară. Mai cu seamă, 

persoana părintelui egumen Ghenadie Constantinovici de Grecul, care tocmai atunci făcea 

tămâierea, cu doi anagnosti, ce mergeau, cu lumânări aprinse, înaintea sa, atrase, prin seninul 

feţei şi grandoarea tipului său, toată atenţia mea, încât mă visam a vedea pe demnul de 

amintire ctitor, mitropolitul Gheorghe Movilă. De multă dulceaţă şi mângâiere se adăpă 

sufletul meu, la acea priveghere bisericească. Adesea suspinam, zicând, cu profetul: „Cât sunt 

de iubite lăcaşurile tale, Doamne al puterilor! Voit-am a fi lepădat în casa Domnului, decât a 

petrece în curţile păcătoşilor!”. Privegherile bisericeşti de noapte sunt teatrul cel încântător al 

mănăstirilor şi cât de frumos şi de cuvenit ar fi dacă asemenea privegheri s-ar face şi prin alte 

biserici, cel puţin de prin oraşe, spre sărbătorile mai mari! 

A doua zi, adunându-se popor de tot numeros, încă şi preoţi, şi persoane de 

distincţiune, se făcu Sfânta Liturghie şi, după finirea ei, urmă ieşirea, în procesiune, din 

mănăstire, până la capela din dealul înalt, de lângă mănăstire (din care a mai rămas doar o 

cruce de piatră – n. n.). Era încântător a vedea mulţimea de oameni, cu preoţimea în frunte, 

suindu-se spre creştetul muntelui. Iar acolo, după o cuvântare pătrunzătoare, adaptată serbării, 

se făcu agheasma cea mare, între rugi şi cântări, ce răsunau printre munţi, şi, după stropire şi 

gustarea agheasmei, se lăsară, iarăşi în jos, spre mănăstire.  

Nu lipsi şi un ospăţ, de post, dar gustos, de mulţimea păstrăvilor, pentru onoratori, în 

sala egumenului, iar pentru popor, pe iarba verde, în lăuntrul mănăstirii, după care se puseră 

toţi în mişcare, spre casă, iar eu mai rămăsei câteva zile, ca să văd antichităţile mănăstirii. Şi, 

aici, aflai multe lucruri preţioase şi memorabile. Un aer (mormântul Domnului) pe urşinic 

roşu, cusut de însăşi doamna lui Ieremie Vodă numai cu fir de aur şi de argint şi cu 

mărgăritare. De toate, mărgelele de mărgăritar sunt la 15.000. Afară de acest odor antic, carele 

e dovadă atât despre abilitatea mâinilor ce l-au făcut, cât şi despre purtarea de grijă a acelora 

ce l-au conservat, sunt şi alte multe lucruri preţioase şi vechi: veşminte, vase, cruci, între 

altele, una cu o bucăţică din crucea Domnului, adusă de la Ierusalim. Aflai, în bibliotecă, cărţi 

şi manuscripte, dar mai puţine decât la Putna. Mersei şi la şcoala mănăstirească, unde un 

monah împărtăşeşte copiilor învăţătura elementară.  

Întrebând, pe părintele egumen, cu ce-şi petrec călugării orele libere şi de nu se ocupă 

cu ore de studiu sau arte, precum e datina prin mănăstirile din alte ţări, îmi răspunse zicând: 

„Bine ar fi asta şi, pe cât de frumos, pe atâta şi de folositor; dar, până acum, încă nu venirăm 

aşa de departe. Se puse în lucrare, de mai înainte, şi e şi încuviinţată înfiinţarea unei şcoli 

pentru sculptura bisericească în lemn, aici, în Suceviţa, şi a altei şcoli, pentru desen şi pictură 

bisericească la Putna, dar, până acum, nici una, nici alta nu e încă activată. De n-ar fi 

mănăstirile aşa de mărginite în cercul de autonomie, ce se cuvine după canoane şi după 

uricele ctitorilor, ar dezvolta mai multă activitate, şi, de n-ar face aceasta, atunci ar fi ele de 

vină, dar, în poziţia de acum, e vina celor ce susţin starea anormală de acum”. 

„Te înţeleg, părinte egumen”, zisei eu. „Cunoscu şi eu, că mă înţelegi”, răspunse prea 

cuvioşia sa. Şi, după un prânz frugal, luându-mi rămas bun de la toţi părinţii din mănăstire, 

plecai, pe Suceviţa, în jos, spre Dragomirna (Albina, Anul II, Nr. 17, duminică 11/23 

februarie 1868). 
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Plecând de la mănăstirea Suceviţa, nu mă putui reţine de nu mă abate pe la Rădăuţi, 

mai vârtos pentru biserica episcopiei vechi, durată de principele Alexandru cel Bun. Astă 

biserică de piatră nu se distinge prin grandoare, cât prin tăria murilor (pereţilor – n. n.). 

Înlăuntru sunt pereţii zugrăviţi, între icoanele biblice, avui plăcerea de a vedea şi portretul lui 

Alexandru, al doamnei şi al celor doi fii ai lui, iar pe lângă pereţi, în dreapta şi în stânga, se 

află mormintele familiilor acelor ctitori demni de neuitare, care, după pietatea înnăscută 

principilor români, au dotat episcopia Rădăuţilor cu bunurile de moşii întinse, în ţinutul 

Rădăuţilor şi Coţmanului, moşii de care se foloseşte şi astăzi episcopia Bucovinei, deşi, în 

ziua de astăzi, se fac oamenii noştri cei înslăviţi a uita că din proprietăţile ctitorilor români se 

folosesc de miile de salarii anuale. Văzui şi scaunul arhieresc, în naosul bisericii, precum şi un 

scaun de lemn, în altar, pe care şedeau episcopii de mai înainte. Şi unul, şi altul din aceste 

lucruri antice îmi evocară în minte cuvintele unui părinte bisericesc, care zise: „Până ce erau 

scaunele şi toiegele episcopale de lemn, erau episcopii de aur”. 

Se află încă şi casele episcopeşti, dar sunt înlocuite de comanda posesorului militar. 

De aici, mergând pe la aşa-numitul „Vadul Vlădichii", în satul Milişăuţi avui plăcerea de a 

vedea, iarăşi, o biserică, durată de marele Ştefan, cum se vedea încă la începutul domniei sale, 

căci, intrând înlăuntru, aflai, pe perete, portretul lui, în etate cam de 25 de ani, împreună cu al 

doamnei şi al fiului său, Bogdan (cred că e vorba de portretul lui Alexăndrel, nu al lui Bogdan 

– n. n.). Neputând rămâne mai lung, deşi preotul tinerel de acolo mă ţinea de vorbă, despre 

soarta bisericii şi despre unele momente din viaţa lui Ştefan Vodă, trecui peste apa Sucevii şi, 

venind la cale, mi se părea că nici nu calc pe pământ, de uşor ce-mi era pe inimă, când văzui, 

de departe, turnurile bisericilor din Suceava, reşedinţa de mai înainte a domnilor Moldovei şi 

a eroilor români. Dar, venind la Iţcani, de unde îmi venea să apuc, în stânga, spre mănăstire, 

stătui mult pe loc, ca Hercule la răspântie.  

În fine, mă decisei a merge tot la Dragomirna, ca să-mi împlinesc devotamentul de mai 

înainte al inimii mele. După un mers voinic, de o oră, pe la „Izvoare", o cişmea foarte veche, 

cu o vărsătură mare de apă rece şi gustoasă, deci prin satul Mitocul Dragomirnei, leagănul 

familiei Grigoroviţenilor şi Andrievicenilor, şi prin un codru încântător de brad, văzui, 

deodată, înaintea mea, mănăstirea şi, de uimirea ce mă cuprinse, căutând ba la înălţimea şi 

frumuseţea turnurilor, ba la mărimea şi tăria murilor de fortăreaţă formală, îmi adusei aminte 

de renumitul ctitor, mitropolitul Anastasie Crimca, şi, suspinând, zisei: „Doamne 

Dumnezeule, cât de frumos mai întrebuinţau, mai înainte, arhiereii Bucovinei şi mitropoliţii 

Moldovei veniturile proprietăţilor bisericeşti! Făceau biserici şi institute de creştere, sprijineau 

cultura naţională, urzeau fundaţii de binefacere şi singuri vieţuiau simplu, după regula 

statutului monahal (neadevăruri sfruntate, specifice epocii naţionaliste – n. n.). Atunci 

luminau arhiereii prin umilinţă, binefaceri şi focul dragostei pentru patria şi poporul lor, iar 

acum, prea adesea, prin luciul veşmintelor şi prin splendoarea trăsurilor. O, tempora, o, 

mores! 

O promenadă lungă, ce desparte grădina de legume de pometul mănăstiresc, mă duse 

până la poarta mănăstirii, unde aflai, de o parte şi de alta, mai pe toţi călugării, şezând pe 

lespezi de piatră şi vorbind între ei. „Binecuvântaţi, părinţilor, pe un călător, ce vine spre 

închinare. Sunteţi bucuroşi de oaspe?”. 

„Bucuroşi!”, răspunseră cu toţii, iar părintele egumen, dându-mi binecuvântarea, zise: 

„Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu, care te-a adus, domnule, până la noi!”. Nu puţin 

atrăgeau ochii mei feţele părinţilor, cu care vorbeam unele, altele, şi mai vârtos cea candidă a 

părintelui Arhimandrit Teoctist Blajevici, care, prin cunoştinţe în toate ramurile de ştiinţe, 

străluceşte între membrii sinodici mănăstireşti ca soarele între planetele sale; dar mai mult se 

lipeau ochii mei şi cugetările mele de grandoarea edificiului mănăstiresc. Asta nu scăpă din 

ochii părintelui arhimandrit şi, aşa, îndată începu a-mi spune: „Domule, mănăstirea noastră 

este o fortăreaţă formală. Caută la poarta asta ferecată cu catenele sale cele mari; caută Ia 
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murii cei înalţi şi groşi, cu turnurile de apărare, în toate patru unghiurile, caută la coridorul 

dinlăuntru, sus, în mur, şi la ferestuicile din mur, pentru împuşcături: toate acestea califică 

mănăstirea noastră de o fortăreaţă perfectă. În zilele de pace, n-avem lipsă de apărare, dar în 

zilele cele amare, când curgeau turcii şi tătarii ca ploaia, mulţi îşi scăpară viaţa lor între murii 

aceştia. Între altele, este şi un canal de piatră, din lăuntrul mănăstirii, pe sub pământ, până 

departe, în pădure, şi când nu se mai puteau apăra de ordiile tătare, atunci scăpau prin canalul 

acela şi fugeau în desimea codrului”. 

Unul dintre călugări, care mi se părea a fi om cult, îl numeau părintele Theodosie, 

apucând cuvântul, zise: „Dar nu numai în timpuri grele era mănăstirea noastră cercetată, ci, în 

timpuri de fericire, pe când şedeau în Suceava domnii Moldovei, curgeau, din Suceava, boierii 

de divan, neguţătorii şi înşişi din curtea domnească, încoace, spre desfătare. Atunci număra şi 

soborul Dragomirnei la 300 de părinţi, atunci era împrejurimea mănăstirii ca un Eden. 

Doamna Elena petrecea, pe locurile acestea, cu deosebită plăcere şi, de atunci, este o fântână, 

sub pădure, căreia i se zice Fântâna Doamnei. Dar, de când a trecut egumenul Paisie, cu cea 

mai mare parte dintre fraţi, în Moldova, luând cu sine odoarele mănăstireşti, de când moşiile 

mănăstirii, ce rămaseră în partea Moldovei, s-au vândut, suntem constrânşi la cele ce ni se dau 

şi pe cei ce vin la noi îi primim cu cele ce avem”. 

Cu toate acestea, aflai că starea călugărilor nu este rea, ci bună, mult mai bună decât în 

mănăstirile din Serbia, unde egumenul trăieşte boiereşte, iar călugării înghit noduri, ba şi 

decât în România, unde, după secularizarea averilor mănăstireşti, în contra dreptului privat şi 

a canoanelor bisericeşti, sunt reduşi călugării la un ascetism mai presus de suferinţă. Aici are 

fiecare călugăr salariul său regulat, aproape la 300 de florini, are locuinţă frumoasă, căci în 

Dragomirna sunt foarte frumoase încăperi, are prânzul său, drept că-i cam sec, după cum cere 

statutul monahal, căci zic unii ca călugărul să mănânce numai atât cât să nu moară de foame, 

spre a putea fi mai mult spiritual, decât carnal.  

Una, ce mi-a plăcut mult, o aflai şi în mănăstirea Dragomirnei, adică un paraclis de 

iarnă, în care se face foc de încălzit. Într-adevăr, pe când preoţii de ţară tremură de frig, iarna, 

în biserici prin care vâjâie vântul, părinţii din mănăstiri se pot ruga lui Dumnezeu liniştiţi, şi 

pentru ei, şi pentru noi, păcătoşii, care nemernicim prin lume şi nu mai aflăm repaos de 

multele bântuieli ce ne împresoară. Cât ai bate din palme, se schimbă aerul politic; dai 

încoace, rău; dai încolo, încă mai rău; cauţi la unul, celălalt zice că eşti daco-roman; cauţi la 

celălalt, al doilea zice că eşti Dumnezeu mai ştie ce. Te provoci la dreptul naturii şi la legile 

fundamentale de stat, auzi că eşti federalist; dacă taci şi-ţi cauţi de ale tale, zic că urzeşti 

planuri. Dar părinţii din mănăstire nu mai au de-a face cu valuri de acestea. Ei au constituţia 

lor, încă de la Sfântul Vasile, şi, de s-ar ţine de ea, s-ar mântui (Albina, Anul II, Nr. 18, 

miercuri 14/26 februarie 1868). 

 

¤ 

 

1867: Ce vor diecezanii și clerul din Bucovina? În o corespondență din anul trecut, 

precizarăm dorințele și pretențiile noastre drepte, în privința afacerilor administrative în 

dieceză. Noi spuserăm, bob numărat, cele ce le așteptăm de la consistoriul nou organizat și 

cugetam că un colegiu, compus, în majoritatea sa, din bărbaţi cu principii sănătoase și 

dezvoltaţi pentru interesele cele sfinte ale bisericii și de soarta clerului, se va apuca, cu tot 

dinadinsul, de a vindeca suferințele cele multe ale clerului și ale diecezanilor. Durere, însă, că 

pe doi dintre acei bărbaţi, în care puseserăm noi speranțele, îi răpi, curând, moartea. Încă și 

mai adâncă durere a fost că locurile vacante se îndepliniră cu omeni de care nici nu visa 

nimeni în dieceză, ba, pe lângă aceştia, se mai atraseră în gremiul consistorial, nu știm pe ce 

bază, și funcţionarii catedrali. După fizionomia de acum a senatului consistorial, de va rămâne 

dânsa neschimbată, se pare că și clerul, și diecezanii trebuie să-și pună, și de astă dată, 
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dorințele și pretențiile în cui, căci ce se mai poate aștepta de la un colegiu care are mai mult 

fața unui consiliu de familie, decât a unui corp consistorial? Numai nepoţi, cumnaţi, cuscri, în 

gradele mai de aproape și între ei, și cu Excelența Sa Părintele episcop, ba pe urma logodnei 

cunoscute și cu părintele arhimandrit! Drept că în sânul unui atare colegiu decurg dezbaterile 

și concluziile amuzant și, de contrariază, când și când, unul, ce-și păstrează încă independența 

opiniei, face experimentul neque Hercules contra plures; dar cât de îmbucurătoare sunt 

afacerile pentru cler și diecezani, asta o vedem și o simțim, pe zi ce merge, tot mai dureros. 

Totuşi, auzim pe Excelența Sa Părintele episcop întrebând că ce vor preoții și 

eparhiștii de la episcop, pentru ce atâtea bănuieli și neîndestulări cu decursul trebilor, la 

scaunul consistorial? De ce nu se astâmpără omenii aceia, cu naționalitatea și sinodalitatea 

lor? Arhiereul este arhiereu și ceea ce voiește el, aceea să fie. Cine nu ascultă de cuvântul 

arhiereului este un protivnic și nu va isprăvi nimic, căci noi avem putere și avem și prieteni în 

Viena. 

Cam tot acestea și asemenea cuvinte de mângâiere aud clerul și diecezanii de la 

Părintele episcop Eugeniu Hacman, de când ține în mână toiagul pastoral, în dieceza 

Bucovinei. Avem, dară, cauza de a ne îndoi dacă vor fi realizate, cel puțin în parte, dorințele 

și pretențiile drepte ale diecezei, până când va ocupa Prea Sfinția Sa scaunul episcopal. Dar a 

ca să nu cugete lumea că dorințele și pretențiile noastre sunt exagerate, ne simțim provocaţi a 

le expune înca o dată, ca să judece lumea, între unii și alţii.  

Una din cele ce pretinde dieceza unanim este încorporarea principiului sinodal în toate 

afacerile administrației bisericești. A ridica această pretenție cugetăm a avea tot cuvântul 

bazat pe cuvântul scris și predat al Evangheliei și pe practica generală a bisericii ortodoxe, iar 

alta, că și clerul, și diecezanii sunt destul de amărâți, prin măsurile absolutismului și ale 

birocraţiei ierarhice de până acum. Prea Sfinția Sa Părintele episcop, ca unul ce e născut în 

secolul trecut, se visează în timpurile episcopilor Daniil și Dositei, pe când se tratau preoții 

într-un mod barbar, de care, după legile de acum, înșiși criminalii sunt scutiţi, și, ca unul ce 

făcu cursul studiilor în institute romano-catolice, susține că principiile ortodoxe, referitoare la 

administrația bisericească, sunt asemenea cu cele țesute în deciziile consiliului tridentin. Dar 

și una, și alta, nu sunt așa. Clerul și diecezanul, în Bucovina, si anume în jumătatea a doua a 

secolului prezent, nu sunt cei din timpul episcopilor Daniil și Dositei, ci sunt conștienți de 

drepturile lor și de marginile autorităţii episcopale. A striga, dar, și a împroșca cu cuvinte 

vătămătoare, chiar și în biserică, pe preoți, care, după cuvintele din Liturghier, sunt fraţi și 

împreună-servitori ai episcopului, și a închide ușile, când vine un preot de la țară, ca să 

vorbească cu arhipăstorul, în cauze pastorale sau personale; a dicta suspendării, bunăoară 

precum cea a capelanului campestru, Damian Iulian, destituiri din diregătorii, precum cea a 

administratorului protopop al Rădăuților, și anulări ale actelor de așezare a parohiilor, precum, 

mai deunăzi, a enoriei din Bădeuți; a se gira, ca proprietar, cel puțin ca unicul reprezentant al 

Fondului religionar, și însuși, fără de participarea egumenilor, care sunt reprezentanții 

canonici și uricali ai moșiilor mănăstirești, a da declarații referitoare la speze extraordinare, ce 

nu se referă la scopuri bisericești și la însăși masa averilor bisericești; a-și rezerva obiectele 

cele mai importante, care, chiar și după regulamentul diecezan, și după ordinațiuni imperiale, 

sunt de competența consistoriului, spre decizie după propria bună plăcere; a nu ține seamă, 

nici cât e negru sub unghie, de opinia publică a diecezei și de dorințele clerului, ba tocmai în 

contra celor dorite și pretinse de cler și de diecezani a lucra, spre a arăta o putere și o 

autoritate arhierească, cu totul străină spiritului Evangheliei; acestea mărturisesc despre un 

absolutism eterodox, de nu sunt momente de a pretinde restaurarea instituțiilor sinodale, a dori 

și a cere autonomia bisericii, pe o bază sinodală întinsă? 

Asemenea insuportabile măsuri administrative, ce cad pe seama absolutismului 

ierarhic, sunt și acelea prin care se alterează caracterul național român al diecezei noastre 

bucovinene. Toată lumea știe că Bucovina, ca una din părţile Moldovei, este o țară română; și 
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dăscălașul cel mai slab știe că dieceza Bucovinei nu este și n-a fost, nicicând, atârnată de 

mitropolia din Lvov, nici de cea din Chiev, ci că a fost a mitropoliei din Suceava și că este o 

dieceză moldo-română; monumentele colosale, ce le vede fiecare, în tot locul, și fructele 

fundațiilor, cu un areal de 51 de mile pătrate, numite acuma Fondul religionar, din care se 

îndulcesc toți, de la episcop, până la cel mai mic orfan clerical, mărturisesc că tot ce posedă 

dieceza noastră nu provine de la ruși, ci de la principii și patrioţii pământeni; clerul și poporul 

diecezan, cu toate că, în o parte dintre comune, se vorbește limba rusească, e știut și susține că 

este un cler și un popor de naționalitate moldo-română și, viețuind în armonia cea mai bună, 

nici nu visează de a se manifesta, în public, altminteri, decât drept clerul și poporul unei 

biserici ortodoxe, de unul și același caracter național românesc sau moldovenesc. Și, în fața 

unor momente ca acestea, în contra convingerii și voinței clerului și a poporului diecezan, se 

făcură, de un timp, încoace, dispoziții de acel fel, prin care se mișca dieceza din țâțânile sale 

naționale române și, în poporul dintr-una și aceeași tulpină și convingere națională, se produce 

cu măiestrie o dezbinare, care, mai timpuriu sau mai târziu, poate să aibă funestele urmări ale 

unei dezbinări confesionale. Ce e drept, auzim pe Părintele episcop zicând că acele măsuri se 

fac cu privire la partea de locuitori ce vorbesc rusește. Dar noi întrebăm, pe Prea Sfinția Sa, 

cine din cler sau diecezani s-a plâns pentru apăsare națională? Unde sunt adresele sau petițiile 

pentru introducerea limbii rusești în consistoriu și la celelalte organe administrative 

bisericeşti?  

Ore nu se întrebuințează limba rusească în școlile unde e de lipsă, ba încă și acolo 

unde e de prisos? Oare nu sunt bisericile pline de cărți, venite – Dumnezeu mai știe cum – din 

Rusia? Iar de lipsa de a pune, pe marca școlii reale, inscripția rusească, astfel ca, venind 

apostolii panslavismului și oaspeții din Rusia și văzând acea inscripție, să deducă din ea că și 

asupra Bucovinei au motiv de a face pretenții? Drept să o spunem că departe ajunserăm; însă, 

de este adevărat ce zice apostolul, că adică din faptele tale sau te vei osândi, sau te vei 

îndrepta, peste puțin, va șade Istoria la judecata cu oamenii politicii ierarhice de acum, în 

dieceza Bucovinei. Dar, ca să nu cădem și noi sub judecata Istoriei, că am fi tăcut la toate cele 

ce se fac spre alterarea caracterului național-istoric al diecezei, protestăm, în fața lumii, contra 

unora ca aceste măsuri răpitoare de drepturi și nu vom înceta a protesta și a invoca ajutorul 

legilor, crezând că de despoția ierarhică a hacmanizilor și a birocrației schönbachiene doară 

ne va scăpa Dumnezeu! 

Mai este una, pentru care sângeră inima multora din cler, de la Nistru, până la Dorna, 

și de la Coniatin, până la Reuseni, și asta este strâmbătatea ce se face, prea ades, în favoarea 

nepotismului, întru înțelesul cel mai larg al cuvântului. Nu vrem să vorbim despre aceasta noi, 

despre asta mărturisesc plângerile din anul 1848 și actele de așezare ale unor catedre de 

profesori, ale unor protopopiate, ale personalului catedral și consistorial și ale multor parohii, 

despre asta mărturisesc lacrimile și suspinele multora dintre preoții cei ce, cu toată capacitatea 

și meritele pastorale, nu pot să ajungă la o parohie mai bună.  

Și, în fața unora ca aceste suferințe, încă mai întreabă Excelența Sa Părintele episcop 

că ce vor preuții și diecezanii. Pe urma mulțimilor de vătămări și de apăsări, încă mai are Prea 

Sfinția sa curajul de a numi răzvrătitori pe cei ce se vaietă? Mai are inima de a apăsa, încă mai 

dureros, pe cei ce caută scăpare legală? Mai are cutezarea de a aduce în tot felul de 

presupusuri pe acei bărbaţi din cler și din mirenime, ale căror caractere curate și devotament 

patriotic este cunoscut în țară?  

Doamne, caută, din ceruri, și cercetează viața din Bucovina, pe care a plantat-o 

dreptatea ta! Vino, de șezi la judecată cu cei ce ne judecă pe noi, după pofta inimii lor, și nu 

după durerile și suspinele noastre! Nu întârzia, ci vino degrabă și ne mântuiește, căci, iată, 

suntem de ocara celor mândri și de îmbucătura celor nesăţioşi; pe pământul moștenirii noastre 

suntem ca niște străini, în casele și în bisericile noastre amuțește limba părintească de strigătul 

străinului, a străinului de la miază-noapte, care, venind, mai deunăzi, mai vârtos ca cerșetor, 
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zice astăzi că este frate egal îndreptățit, și, mâine, poimâine, va zice că este „samovolnoi 

panu” în Bucovina (Albina, Anul II, Nr. 137-244, miercuri 13/25 decembrie 1967). 

 

¤ 

 

1867: De lângă frontiera de la Fălticeni. Ne aducem prea bine aminte de un articol, 

din prea stimatul jurnal „Albina”, din anul trecut, în care s-a descris tânguincioasa stare a 

locaşului Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou din Suceava. Acel articol se tipări, apoi, şi în 

unul din numerele gazetei de Focşani, spre a aduce, cu grăbire, urgenţa necesitaţii reparaţiilor 

şi a zidirilor la cunoştinţa înaltului guvern român, care, acuma, după secularizarea bunurilor 

mănăstireşti, a luat asupra-şi sarcina cea onorantă a drepturilor patronale la locaşul amintit. În 

acel articol, se pronunţa şi prorocea că, numai ce în România vor fi devenit trebile statului 

durabil organizate, guvernul de acolo va şi întreprinde realizarea dorinţei comune a 

coreligionarilor români, şi, iată!, aşa şi este.  

În 12 faur nou 1867, telegrafia prea nobilul deputat al ţinutului Folticenilor, dl G. 

Giţescu, de la Bucureşti, către prea demnul proistos al sfintelor moaşte din Suceava, dl Darie 

Farnovietici, cum că Camera a votat, în ziua numită, două mii de galbeni, spre acoperirea 

bisericii Sfântului Ioan, neputând, de astă dată, mai mult a semna pentru deficitul bugetului 

din acest an. Un pas gigantic a făcut, cu aceasta, înaltul guvern al României spre împlinirea 

dorinţei obşteşti.  

Prin mijlocirea Sfântului Ioan s-a făptuit că trebile, în România, s-au regulat, într-un 

timp atâta de scurt, spre mulţămirea naţiunii, şi avem credinţa neclătită că, prin mijlocirea 

acestuia-şi ales al lui Dumnezeu, în scurt şi starea financiară se va regula, spre mulţămirea 

ţărilor unite şi spre înfrumuseţarea definitivă şi demnă de locaşul osemintelor Sfântului Ioan, 

care, neîncetat, se roagă către părintele ceresc, pentru ferirea de boli, de foamete, de venirea, 

asupra-ne, a altor nemuri şi de războiul cel dintre noi (Albina, Anul II, Nr. 16/123, miercuri 

8/20 februarie 1867). 

 

¤ 

 

1867: De la gimnaziul greco-oriental din Suceava primirăm programul, care poartă 

titlul „Programm des griechisch-orientalischen Gymnasiums in Suczawa für das Schuljahr 

1867”. 

Din acesta, reproducem: Următorii fură profesorii, în anul şcolar de curs (numele-i 

arată care sunt români): 1) Dr. Josef Marek, 2) Johann Kriz, 3) Aug. Klimpfinger, 4) Dr. Blas. 

Knauer, 5) Jos. Rohrmoser, 6) Dem. Jsopescul, 7) Cons. Andrievici, 8) Ioan Beldeanu, 9) St. 

Nosiewicz, 10) leron. Munteanu, 11) Marian Nagel, 12) Erasm. Neuburg, 13) Tar. Lucyk, 14) 

Jac. Krupka.  

Studenţi au fost, la finea anului, în clasa I, 48 (între care 18 români), în clasa II, 41 (16 

români), în clasa III, 36 (18 români), în clasa IV, 34 (15 români), în clasa V, 35 (17 români), 

în clasa VI, 23 (15 români), în clasa VII, 19 (6 români), în clasa VIII, 10 (4 români). 

Cei de alte naţionalităţi sunt, în ordinea primă, nemţi, apoi armeni, poloni, ruteni şi 

ovrei (dar ovreii figurează sub naţionalitatea nemţească). Deşi, precum vedem, românii sunt în 

majoritate, totuşi e disproporţie, căci ar trebui se fie şi mai mulţi, considerând majoritatea 

absolută a locuitorilor români din astă ţară. 

La instrucţiune, limba nemţească ocupă un loc ce nu-l merită într-un institut zidit din 

fondul religionar românesc; în adevăr, se ţine socoată şi de limba română, dar deplin se va 

putea introduce numai cu intrarea noilor profesori indigeni gr. or., dintre care unii, acum, îşi 

fac studiile la Universitatea Vienei. 
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Fondul religionar împarte 15 stipendii (7 de câte 120 flori, 8 de câte 84 florini), iar din 

fundaţiunea comunelor şi a proprietarilor se dau două stipendii, de câte 50 florini, la doi tineri: 

Rudolf Lewandowski şi Eduard Brand (comune române şi proprietari români, şi totuşi, în 

fundaţiunea lor, nici un român!). (Albina, Anul II, Nr. 94-201, vineri 25 august / 6 septembrie 

1867). 

 

¤ 

 

1867: Humor (Bucovina), în 1 august. Auzim, din izvoare sigure, că în sânul 

venerabilei noastre episcopii se făcură deja consultările premergătoare, anume examinarea 

petițiilor și calificarea competenților, în scopul așezării postului vacant de consilier 

consistorial. Clerul, a cărui destine depind, în o parte însemnată, de înțelepciunea, amorul de 

dreptate și patriotismul consiliului scaunului episcopal, salută cu bucurie acest pas de 

reîntregire a senatului consistorial și bucuria noastră va fi deplină, dacă vom auzi, cât mai 

curând că, în locul venerabilului consilier Ioan Chibici, s-a așezat un bărbat care să fie 

oficiului de folos, iar diecezei spre onoare.  

Dintre cei treisprezece preoți, ce pețiră pentru postul vacant, este de unde alege; și 

alegerea nu poate să fie grea, dacă se va dezice principiului de predestinare, adică datinii de a 

predestina, mai înainte de concurs, pe cutare nepot sau cuscru pentru cutare post, sau pe 

cutare suflet servil pentru cutare demnitate mai înaltă, ci se vor lua în privire calităţile reale 

ale pețitorilor, cerințele oficiului consistorial și opiniunea publică a clerului diecezan.  

Sună vorba, și încă tare, că, în cancelaria domnului celui mare (să avem iertare, dacă 

ne folosim și noi de o numire născută de astă iarnă!), să fie predestinat pentru postul vacant 

părintele Comoroșan și cum că, mai deunăzi, să fi fost pentru el multă dezbatere. Noi nu voim 

să reproducem acuzările publice, cunoscute din organele române de publicitate, despre care și 

în alt mod nu rămăseserăm în neștiință, ci numai zicem că, pe cât ne-am mâhnit, auzind de 

înaintarea sfinției sale la decasteria diecezană, pe atâta ne-am bucurat, auzind că unii dintre 

membrii senatului sunt de altă părere, mai vârtos ca domnul profesor și asesor C. Popovici, în 

o scrisoare separată către părintele episcop, se pronunță în un mod categoric contra părintelui 

Comoroșan, propunând o ternă dintre profesorii Vasili Mitrofanovici, parohul Ioan 

Mandicevschi și catihetul gimnazial Mihai Calinovschi. Trebuie să mărturisim că astă 

propunere e cea mai corespunzătoare ce se poate face, deoarece aceşti trei candidaţi nu numai 

că sunt eminenți întru științele cerute, mai posed curățenia caracterului și încrederea deplină a 

clerului. Respect persoanei domnului Popovici, pentru astă propunere și sfinția sa să fie sigur 

că, orișicând va manifesta, în poziția sa de asesor, astfel de înțelepciune și amor de dreptate, 

va secera, din partea clerului, mulțămire fierbinte.  

Suntem curioşi de vor fi respectate de Excelența Sa părintele episcop argumentele și 

voturile domnilor Popovici și Zurcanovici, cu care consfințește, putem zice, clerul întreg, sau 

că poate vor precumpăni argumentele subiective ale domnului Schönbach, care, patronând pe 

părintele Comoroșan, a și cutezat a face observări asupra propunerii domnului Popovici. E 

cunoscut câte supărări a suferit prea sfinția sa, urmând, după sfatul secretarului său, și nouă 

ne-ar părea rău dacă, de astă dată, s-ar convinge Excelența sa, din nou, că e în zadar a se porni 

contra valurilor opiniei publice a clerului și a diecezanilor, care, precum auzim, sunt decişi a 

face pași la Maiestatea Sa în cauza aceasta. Din contra, cugetăm că zace întru interesul 

diecezei și a odihnei Excelenței sale a face o tranziție în politica de până acum și a începe astă 

tranziție cu actul așezării prezente. Asta o zicem cu sinceritate, însă și cu neliniște, precum o 

cere pietatea inimii noastre și seriozitatea lucrului în care ne văzurăm nevoiţi a ne folosi de 

calea publicităţii (Albina, Anul II, nr. 87/194, miercuri 9/21 august 1867). 

 

¤ 
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1867, februarie: Bucovina. Alegerea ablegatului din ţinutul Coţmanilor. Mă 

aflasem, din întâmplare, în 23 ianuarie / 4 februarie 1867, aici, în trebi negustoreşti, şi, auzind 

cum că, astăzi, se va ţine alegerea deputatului, mă cuprinsese curiozitatea de a întârzia, mai 

multe ore, aici, spre a vedea rezultatul. Spre acest scop, mă dusei pe piaţa liberă, înaintea 

preturii, unde încă se adunau alegătorii, formând mai multe grupe, şi se consultau despre 

obiectul acesta.  

Aici, preoţi, cam la 12 inşi, se sfătuiesc între sine, precum înţelesesem, cum ar putea să 

aducă pe săteni, ca să se învoiască a alege pe un consilier consistorial, însă, văzându-se cum 

că aceştia nu voiesc a se înţelege, fiindcă pretorul de aici, un aprig alienat al naţiunii şi 

bisericii noastre, prin agenţii săi, trimişi prin sate, a întărâtat spiritele lor în contra preoţimii, 

ba şi în cancelarie a lăţit câte şi mai câte calomnii şi defăimări, între altele cum că preoţimea 

voieşte a-i româniza pe ei, citindu-li-se, aici, de către diurnişti, natural de nu din mandatul, de 

bună seamă cu ştirea pretorului, articole din ziarele polone, tipărite în limba rusă, contra 

preoţilor rusini din Galiţia; se deciseră a face o mână cu bieţii săteni şi a vota pentru unul din 

aceştia.  

Dincolo, agenţii pretorului, mai cu seamă diurniştii, care aici funcţionează, în multe 

comune, ca scriitori, precum şi unii amploaiaţi şi servitori ai oficiului, informează pe 

alegători, măgulindu-i cu fel de fel de promisiuni extravagante, în favoarea patronului lor, 

Procopovici. În fine, venise treaba într-acolo cum că majoritatea, prin influenţa preoţilor, se 

uni a vota pentru un ţăran din Lujeni. 

Între acestea, îmi căutai eu de treaba-mi, cu speranţa cum că, astă-dată, de bună seamă 

bieţii săteni se vor scutura de periculoasa ablegaţíe (deputăţie – n. n.) a pretorului acestuia, 

care stăruie, din răsputeri, cu ajutorul partitei armeano-polonă, a anexa Bucovina la Galiţia, de 

care rău să ne ferească Dumnezeu! Însă, după vreo câteva ore, întorcându-mă la ospătăria 

unde trăsesem, auzii cât de cumplit m-am înşelat în aşteptarea mea. Pretorul a ieşit triumfător, 

cu 42 de voturi din 80 de votanţi. Aceasta s-a întâmplat în următorul chip:  

Părintele Prodan, exarhul şi predicatorul slavon la catedrala din Cernăuţi, fu numit de 

către pretor membru în comisia alegătoare şi aceasta îl alese preşedinte. Amintitul părinte, 

ţinu o cuvântare, în care arătă alegătorilor actualitatea lucrului, provocându-i să aleagă un 

bărbat înţelept, plin de încredere, să fie cunoscut cu trebile ţării, adică să fie indigen, 

încheindu-şi cuvântarea cu cuvintele cum că, după a sa cea mai bună opinie şi după conştiinţă, 

nu putea fi altul decât acela care, până acum, a fost pretorul Procopovici – veneticul de la 

Berejeni, din Galiţia, şi capul partitei armeano-polone; aşadar, votează dânsul în contra 

deciziei preoţilor colegi, pentru Procopovici. Ce ironie batjocoritoare!  

De la acest vot a atârnat rezultatul, pentru că mulţi săteni, care încă, până acum, 

stăteau la îndoială, au trecut, prin aceasta, în partea pretorului. Părintelui exarh, de bună 

seamă, nu i-au fost cunoscute multe axiome, altminteri nu s-ar fi dat a fi înşelat, prin 

complimentul de a fi membru la comisie şi prin alte curtenii nenumărate, cu care fu peste 

măsură încărcat, ca corbul lui Esop. La mulţi ţărani a adus această purtare a părintelui exarh 

amărăciune şi a periclitat încrederea către preoţi adânc, pentru că pentru pretor au votat numai 

unii săteni, seduşi de către scriitorii săi venetici, pe lângă răzeşii sau proprietarii de categorie 

mai mică, a căror stare materială e foarte decăzută şi, adeseori, au trebuinţă de un judecător 

blând, ca să-i apere în contra apăsării şi prigonirii pornite din partea creditorilor lor. Dintre 

preoţi, au mai votat pentru pretor încă doi, şi anume Iavorovschi, din Davideşti, şi 

Tarnovieţchi, din Stăuceni. Despre acesta din urmă se vorbeşte cum că el, pe din dosul 

colegilor săi, aşadar în contra binelui comun, a lucrat în favoarea pretorului. 

Destul de trist! Un preot s-a retras de la votare. Să fi fost aceste 4 voturi unite cu cele 

ce se dăduseră săteanului amintit, rămânea, desigur, acesta deputat, şi sătenii, împreună cu 

preoţii ţinutului, se întorceau liniştiţi acasă, unde acuma s-au reîntors plini de temere şi 
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îngrijorare ca să nu păţească şi ei aceea ce păţesc rusinii. în Galiţia, din partea polonilor, 

fiindcă ştiu prea bine că astăzi atârnă soarta patriei, uneori, numai de la un vot. În fine, n-am 

nimica alta de zis, decât fraţilor săteni a recomanda ca ei să caute cât mai curând a se mântui 

de scriitorii venetici, mai cu seamă poloni, lipitorile acestea urâcioase, care trăiesc numai din 

sudoarea ţăranului, şi-l vând străinilor; pentru aceea, ar fi bine ca, deocamdată, învăţătorii de 

la şcolile sătene să ocupe posturile acestea, sub privegherea preoţilor, ca să nu se neglijeze 

învăţământul, până ce vor ajunge ei a avea, din sânul lor, indivizi apţi pentru purtarea 

afacerilor comunale. Preoţilor, însă, le dau sfat a citi pe Salustiu Crispus, şi anume „Războiul 

Iugurtin”, iar acolo vor afla cuvintele învăţătoare: „Concordia res parvae crescunt, discordia et 

maximae dilabun tur”. Care să le ia măcar în viitor de îndreptar vieţii” (Albina, Anul II, Nr. 

14-121, 3-15 faur 1867, p. 3). 

 

¤ 

 

1867, Humor, în 4 februarie s. n. 1867. În numărul 5 din anul acesta al prea stimatului 

jurnal „Albina”, se descoperi publicului cititor procedura ce se observa, în anul 1861, la 

alegerea deputatului dietal pentru ţinutul Humor cu Solca. Acea procedură era, fiecăruia ce se 

împărtăşi la acea alegere, cunoscută şi fiecare se cuprinse de durere, văzând cum că legile 

referitoare la alegere se calcă cu picioarele, şi că tactul cel diregătorial se abuzează spre 

scopuri egoiste. Au trecut, de atunci, şase ani şi poate ar fi cugetat cineva că întâmplarea 

aceea s-ar fi şters din memoria celor bine cugetători. Dară nu, cauza cea dreaptă, cauza 

conştiinţei şi-a răsplătit acum, în 4 februarie, la alegerea deputatului dietal pentru Humor şi 

Solca. Constituindu-se, adică, corespunzător legilor comisia de alegere, sosiră, în decursul 

alegerii, ceea ce nu era de lipsă, agitatori birocraţi, mai întâi delegatul din Solca, Mihalachi 

Florea, înaintea comisiunii, zicând:  

„Cinstită comisie, aicea-s cei treizeci de lei de argint, pe care mi i-a dat, acum, iudeul 

Haim Siber, spre a-mi da glasul pentru domnul Bezirksvorsteher Tustanowski”. 

Îndată după Florea, sosi şi Niculai Ştiru, unul din delegaţii comunei Arbure, tot cu o 

asemene cotă înaintea comisiunii, descoperind tot acelaşi fapt, cu aceleaşi nume, şi adăugând: 

„Cu bani voiesc oamenii să întunece dreptăţile noastre!”.  

Preşedintele comisiei de alegere, care era un preot gr. or. şi cărunţit în experienţe, dictă 

îndată faptul acesta la protocolul de alegere, iar pe cei doi ţărani îi excluse de la alegere, 

aflându-se ei, acum, în cercetare, şi-i trimise, chiar pe loc, la despărţământul pretorial pentru 

cercetare de crime, unde numitul iudeu, înaintea martorilor, fără de reţinere se confesă că el le 

dete banii spre a vota pentru pretorul Tustanowski. Acesta este unul din acei matadori, la care 

se referă articolul din numărul 3 şi 9 al „Albinei”, şi noi am putea să facem, aici, mai multe 

conchideri, dar, în credinţa cea tare, cum că Dumnezeu nu-i bate pe oameni cu bâta, lăudăm, 

aici, numai amoarea către dreptate şi conştiinţa cea rezoluta a domnilor delegaţi spre alegere, 

Florea şi Ştiru, pentru că ei, prin descoperirea acestei manevre despre tutorele de legi ale 

Maiestăţii Sale, ale prea iubitului nostru Împărat, au dovedit, de a se afla în posesia acelei 

conştiinţe ca numai prin respectarea şi neviolarea legilor prea înalte poate deveni bietul popor 

ţăran ferice şi mulţămit cu soarta sa. În urmă, mai amintim că iudeul nu reuşi cu mamonul 

său” (Albina, Anul II, Nr. 14-121, 3-15 faur 1867, p. 4). 

 

¤ 

 

1867: Alegerile dietale în Bucovina. Din Cernăuţi se scrie că, acolo, românii au 

compus un comitet central de alegere, numind candidaţi pentru toate cercurileelectorale. La 

aceasta, observă „Zukunft”,despre activitatea rusinilor din Bucovina se aude încă puțin” 

(Albina, Anul II, Nr. 6-113, 13/25 ianuarie 1867, p. 2). 
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„Cernăuți, 13 faur 1867 

Sunt în stare a continua reportul meu despre celelalte alegeri dietale. În Vijnița a reușit 

un țăran ruten, cu numele Cușnir. La Zastavna, alt țăran ruteanu, anume Traci. În ținutul 

Sucevei se alese Croitoriu, țăran român. Orașul Rădăuților alese pe neamțul Trompeteur, c. r. 

adjunct la tribunal. Orașul Suceava ne dede de ablegat (deputat – n. n.) dietal pe baronul 

Alessandru Petrino, federalistul cel mare (adeptul principiilor ardelenești de federaliare a 

Austriei, neacceptate în Bucovina – n. n.). Orașul Siret alese pe neamțul Pompe, c. r. consilier 

la tribunalul provincial. Ținutul Siretului alese pe un polon, cu numele Voinarovici, fost c. r. 

pretor și fost membru în comitetul dietal. Alegerile la Coțmani dădură pe pretorul de acolo, 

polonul Procopovici.  

Camera comercială alese pe președintele său, Alth, neamț protestant, germanistu mare, 

și pe avocatulevreu Dr. Fechner, fost membru al comitetului țării. Deci aceşti ablegati, 

adăugându-se către ceia pe care i-am înșirat,în corespondența mea de mai înainte, fac numărul 

de 27, iar cu episcopul, care are vot viril, sunt 28; prin urmare, mai lipsesc încă două alegeri 

spre a completa numărul de 30, care este defipt pentru dieta nostră. 

Știu că nu te va mulțămi rezultatul alegerilor, și totuşi, pentru noi e mare triumf; 

niciodată nu s-a așteptatun rezultat atâta de bun; avem să mulțămim soartei că ne-a dat măcar 

speranța de a putea forma, odată doar în 50 de ani, o majoritate în dietă. După informațiile 

mai detaliate, voi săzic, acuma, astfel: pe 7 voturi ne putem sprijini, totdeauna, la cazuri mai 

puțin însemnate - pe 10, căci ni se pare că Sfinția Sa arhimandritul Bendella se va clătina; 

așijdere, Lupul,închinându-se acesta către Petrino. Iliuțîncă se cam clatină, când și 

când;însemnătatea omului acestuia e că,în dietă, mai sunt aleşi încăși alți 5 țărani, care, 

precum s-a întâmplat și în prima sesiune, se dau lesne conduşi de Iliuțși partida care îlare pe el 

vine în majoritate. 

Petrino are 6 voturi care vor fi morțiș cu el. Dacă, eventual, ar câștiga pe Iliuț, ar avea 

11, lipsindu-i numai 5 pentru a forma majoritatea. Andrievici (viitorul mitropolit Silvestru 

Morariu – n. n.) s-au ales cu foarte mare greutate. Schönbach (consilierul episcopului 

Hackmann – n. n.) a reușit în urma poruncilor domnului episcop Hackmann, trimise preoților 

din țienutul Humorului, ca să lucre pentru el. Lumea vrea săștie si de eșecuri: Sbiera a căzut, 

așijdere Ciupercovici, secretar la tribunalul criminal, român bun. În dieta de mai înainte erau 

numai 4 țărani, acuma s-au ales 6, tot prin facţiunile partitei lui Petrino, care ne-au împiedicat 

mai mult, altminteri am fi reușit în majoritate” (Albina, Anul II, Nr. 15-122, 5-17 faur 1867, 

pp. 1, 2). 

„Baron Alessandru Vassilco din Bucovina e numit de Maiestatea Sa Împăratul 

membru al casei de sus în senatul imperial” (Albina, Anul II, Nr. 20-127, 17 faur / 1 martie 

1967, p. 2). 

 

¤ 

 

1867: Necrologul lui Miron Ciupercovici: În 30 ianuarie / 11 Februarie 1867, 

repauză, în Suceava, proprietarul din Câmpulung, badea Miron Ciupercovici, care, călătorind 

la bolnavul său fiu, învăţăcel gimnazial, însuşi căzu jertfă bolii, aşa numită tifos, după o 

zăcere de cinci zile.  

Miron Ciupercovici a fost, după revoluţia ungurească, mandatatul ocolului Câmpulung 

şi al Dornei la dezbaterile parlamentare din Cremsir, ştiind bine vorbi nemţeşte şi având el, pe 

lângă cunoştinţa deplină a împrejurărilor şi a lipsurilor ocoalelor numite, şi o minte sănătoasă 

şi pătrunzătoare. De altfel, fu el, mai toată vârsta sa bărbătească, împovărat cu misiunea 

apărării drepturilor ţăranilor, aflându-se în cauza aceasta, şi în anii de curând trecuţi, în Viena 

şi contribuind şi el mult la ultima şi decisiva dezlegare a procesului ocolului, început încă în 
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anul 1786, între erariul crăiesc şi dreptele pretenţii ale comunităţilor din numitele ocoale, 

pentru recâştigarea pădurilor şi păscătorilor. 

Înmormântarea-i se săvârşi în 1/13 faur, asistând la aceea junimea studioasă 

gimnazială, cu corpul ei profesoral, amploiaţi de la sămeşie, reprezentanţii oraşului şi toate 

breslele, cu flamurile lor. Fie-i ţărâna uşoară! (Albina, Anul II, Nr. 16/123, miercuri 8/20 

februarie 1867). 

 

¤ 

 

1867: Școala normală și cea de fete. Sub consistoriul din Cernăuţi stă și Școala 

normală din Siret. Starea scolii acesteia s-a mai îmbunătățit, de când au intrat într-însa 

învățătorii Lucescul, Palievici, Botezat și Pătraș. Aici este și Școala de fetițe și damele 

instruitoare sunt Proticichievici și Pischi. Pe când cea dintâia e o învățătoare cât se poate de 

bravă, de asta din urmă nu putem zice nimic dc bine. Pe lângă aceea că-i lipsește rutina 

învățătorească, ea e încă și o femeie preocupată, crede adică să se fi încredințat, de când e 

învățătoare, cum că copilele de origine română n-ar fi talentate și n-ar merita locurile cele 

dintâi în școală, chiar într-acest an, ci fetițele din niște case nemțești și polone, pe care le 

cercetează ea mai mult și mai regulat decât școala. Zic mai mult decât școala, dar nu numai 

cât așa, ca să fie zis, ci serios, căci învățătoarea aceea îmblă la școală foarte neregulat; fiind ea 

măritată, sunt unele răstimpuri când copilele nu o văd în școală, nu zile, nici săptămâni, ci luni 

întregi. Ce o caracterizează, însă, mai mult e ura cea neîmpăcată, ce o nutrește pentru tot ce e 

român.  

Așa, nu e mult timp, de când nu s-a sfiit ea a se declara, în public, înaintea unor 

persoane destul de respectabile, în privința limbii noastre, în limba ei de predilecțiune, cu 

cuvintele: „wer... romanische Sprache, wer T...soll sich mit ihr noch den Kopf brechen”. Cu 

toate acestea, ea figurează ca învățătoare română, pentru că e așezată la o școală susținută cu 

spezele românilor, adică ale urzitorilor Fondului religionar. Scăderile ei, dacă le cunoaște 

toată lumea, cu atât mai vârtos căutase a le cunoaște inspectorul de district și cel de școli, 

adică părintele Seleschi și domnul Bozdech. Noi nu suntem chemați a-i trage la răpundere pe 

domnii aceştia despre ce au întreprins ei, spre a repara răul cauzat în școală, prin purtarea 

învățătoarei amintite, dar știm că plânsori și arătări asupra ei au ajuns până la consistoriu, și 

încă foarte multe, fără însă ca să fi avut ele vreun răsunet. De aici, deduce publicul, cu drept 

cuvânt, cum că consistoriul o ocrotește, adică susține răul în permanență în școala aceea.  

Astă greșeală a consistoriului am număra-o între greșelile cele mici ale lui, dacă țara ar 

avea abundență în școli de fetițe statale sub povățuirea lui; căci atunci răul din Școala de fetițe 

din Siret s-ar recompensa, în câtva, prin bunătatea școlilor dc fetițe de aiurea. Dar fiindcă sub 

consistoriul din Cernăuți stă numai Școala de fetițe din Siret, de aceea cu atâta mai mare îi 

este îndatorirea de a face din școala asta o școală model. Și astă îndatorire cuprinde în sine și 

osânda consistoriului pentru purtarea lui cu Pischi (Albina, Anul II, No. 84/191, duminică 30 

iulie / 11 august 1867, p. 2). 

 

¤ 

 

1867: Nutriri interne pentru flămânzii externi: În „Bukowina”, foaia nemțească 

oficială din Cernăuți, nr. 103, cetim următoarea înștiințare:  

„Frecvența călătorilor din Rusia, care apucă calea lor prin Bucovina, este, de două 

luni, încoace, însemnată. Folosirea căii ferate pentru călătorii de desfătare, de cură și de negoț, 

face explicabilă astă frecvență, deși nu se poate nega că unele circumstanțe, în care se ivesc 

călătorii muscălești pe pământul Bucovinei, sunt așa de bătătoare la ochi, că publicul află însă 

a-și cugeta multe de toate și a face feluri de conexiuni. Unii din acei călători nici nu seamănă 
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a avea lipsa de cură sau că ar călători, în lumea largă, pentru desfătare sau în neguțare. Încă și 

petrecerea lor mai lungă, pe loc, fără de o cauză plauzibilă,  nu prea consună cu un scop 

ordinar de călătorie. 

Se vede, din toate, că balaurul nordic, de care se zice că stă la pândă deasupra Galiției, 

nu s-ar împăca cu acea îmbucătură mare, cică capătă tot mai mult apetit și de Bucovina, ca să 

o înghită și pe ea, cum a înghițit, înainte cu câteva decenii, pe surioara ei, Basarabia. 

Altminteri nu ne putem explica vizitele numeroase ale domnilor muscali, despre care 

raportează, în acest mod, și un organ oficial, decât că acei pseudo-călători voiesc a se 

încredința dacă, prin manierele dă până acum, sunt destul de netezite căile în Bucovina pentru 

un alai panslav sau că poate ar mai fi de trimis o droaie (turmă) de apostoli, care, prin 

mijloacele cunoscute, să câştige lipași și, cu ajutorul acestora, să prepare poporul bucovinean 

pentru o întâmpinare solemnă.  

De atari încercări, devenite, prin alte țări, deja ordinare, nu ne mirăm nicicum, dacă 

cugetăm, deoparte, la nesațul de țări din secolul nostru, iar pe de altă parte, la proverbul „fata 

cu avere are mulţi pețitori”, care se poate aplica la Bucovina mai vârtos, deoarece astă 

țărișoară nu e numai avută, mai e și cât se poate de frumușică; însă de ce ne mirăm și 

reprobăm e cum de una ca aceasta nu se putu prevedea de cei ce stau în fruntea țării, când 

începură unii, alţii a-i da Bucovinei o față slavă, prin felurite sulimeneli (rumenele, albele) 

sociale și politice? Din cele multe de astă natură, atingem numai introducerea limbii rutene în 

gimnaziu și în școlile reale naționale din Cernăuți, cu înscrierea ridiculă și în limba ruteană pe 

tabla acesteia din urmă, precum și încercarea unei asemene introduceri în gimnaziul național 

greco-ortodox din Suceava; excesiva întrebuințare a limbii rutene în școlile poporale din 

ținuturile mărginașe cu Galiția și aplicarea ei în multe alte școli din țară; cântările slavone prin 

biserici, după ceremonialul din Galiția și după note muzicale procurate din Moscova și 

Petrupole, și liturghisirile în limba rusească însăși în biserica catedrală din Cernăuți, în mania 

dorinței auzitorului; manifestările de politică cu limba rusească în scara ierarhică și 

guvernamentală, iar, mai cu seamă, în viața socială și chiar în adunările de petrecere: acestea 

numai atingând, lăsăm să judece oricine, cu mintea sănătoasă și nepreocupată, dacă nu s-a 

lucrat dinlăuntru, credem că numai din neprecauțiune și nu din culpabilitate, în mâinile 

externe, ce stau întinse de a cuprinde și astă țărișoară română? 

Sperăm vârtos în simțul anti-slav al poporului din Bucovina, iar mai cu seamă în 

înțelepciunea și patriotismul nobilimii și a inteligenței naționale, și nu mai puțin în adeverința 

neclătită de comun a clerului către tronul Maiestăţii Sale, că încercările de la miazănoapte se 

vor respinge, cu disprețul meritat și cu toată puterea morală, și însăși fizică; dar, de ar înteți, 

totuși, nesațiul panslav a înghiți naționalitatea română din Bucovina și de i-ar succede a 

realiza, în câtva, planul și peste acest petec de pământ românesc, atunci toată responsabilitatea 

va cade pe capul celora ce, prin politica lor de până acum, au achiesat apetitul străin, deoarece 

e lucru știut că pețitorul începe tocmai atunci a cugeta mai serios de nuntă, dacă, din partea 

pețitei, vede un surâs voios și aude un cuvânt după inima lui, iar de nu sunt acestea, se lasă 

curând de planurile sale și-și caută de cale. 

Seriozitatea lucrurilor ne face, dară, a deștepta atenţia publică la pericole mai mult 

decât posibile pentru Bucovina și a provoca, cu tot adinsul, la o schimbare a politicii de până 

acum. Că la locotenența c. r. a țării consilierul de școli, dl Gustav Bozdech, care, precum e 

știut, este un ceh, cu suflet și cu trup, de va tot face raporturi și emise apologetice în favoarea 

rutenismului, nu vor întârzia și în Bucovina certurile naționale, asemene celora din Boemia. Și 

la consistoriu, părintele episcop, de va păși, și de aci, înainte, a se folosi de procedura, 

îndătinată episcopilor servi prin diecezele romane, nu vor întârzia înverșunările asemene 

celora din Banat și Ungaria. Însuși din despărțământul gr. or. al Ministerului de culte, de se va 

tot demanda, bunăoară că, cu emisul din 29 iulie 1866, aplicarea limbii rutene în afacerile 

oficioase ale diecezei, cei puțini, ce sunt molipsiţi de ideea panslavismului, vor fi tot mai 
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cutezători și, la a doua emanație panslavă din Moscova, nu se vor împiedica mult de a 

reprezenta și pe poporul din Bucovina. Însă ceea ce poate fi mai periculos este că, prin 

dispoziții oficioase de astfel, se netezește calea pentru domnii moscali, care vor zice, curând, 

și despre bucovineni, cum zic despre galițieni: „Eto nasie roseiske liudi na Bucovine, ca co u 

Galicie! Paidom do nech!” (Iacă oameni de-ai noştri și în Bucovina, ca în Galiția! Să mergem 

la dânșii!) / (Albina, Anul II, Nr. 94-201, vineri 25 august / 6 septembrie 1867, p. 1). 

 

¤ 

 

1867: Originea Societăţii Academice din Bucureşti. Evangheliu Zappa, 

macedoneanul… oferă statului român 3.000 de galbeni pentru cultura limbii şi literaturii 

române şi zice: „Facă-se dicţionarul român! Facă-se gramatica română! Fie produsul geniului 

omenesc dat în limba română!”. 

Şi lasă voie liberă guvernului român de a urmări acest scop. 

Şi statul român, şi guvernul au primit şi au urmărit scopul în modul cel mai eficace. 

Oferta se face la 1860, luna februarie. Şi domnitorul românilor zice: „Ministerul 

Cultelor va lua act de această ofertă şi va fi cu sârguinţă pentru realizarea ei”. 

Iar Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, tot la acel an, luna aprilie, propune 

Consiliului de miniştri: a). a face mulţămită lui Zappa, cu decret domnesc, spre îndemnul 

altora; b). a face subscripţie naţională, care, cu fondul Zappa, să servească la instituirea unei 

Societăţi Academice Române; hotărăşte, din fondul Zappa, felurite premii. 

Consiliul de miniştri aprobă aceste propuneri… Domnitorul însuşi aprobă aceste 

propuneri… 

Evangheliu Zappa, tot la anul 1860, luna octombrie, văzând dispoziţiile luate de 

ministru, mai oferă 2.000 de galbeni, tot pentru scopul măreţ, menţionat mai sus, şi declară 

cum că, după săvârşirea acestor două lucrări, adică dicţionarul şi gramatica, dobânda 

capitalului se va întrebuinţa toată numai pentru cărţi trebuitoare limbii şi literaturii române. 

Tot la acest an, urmează o dispoziţie ministerială, prin care se decide ca fondul de 

5.000 de galbeni să poarte numele de „Fondul E. Zappa”; fondul să se dea cu dobândă şi, din 

dobândă, să se premieze cea mai bună gramatică şi să se lucreze dicţionarul. 

Urmează, apoi, mai multe referate ministeriale şi jurnale ale Consiliului de miniştri, 

precum şi decrete ale Domnitorului, prin care se aprobă dispoziţiile menţionate mai sus. 

Astfel se afla această lucrare la sfârşitul anului 1862. 

În anul 1863, se vede a se fi intrat într-o pauză în lucrarea măreaţă pentru viitorul 

frumoasei generaţii române… 

Să nu uităm că Cuza Vodă, încă, a dat un fond de 1.000 de galbeni pentru acea 

Societate. Iar la 1866, luna februarie, Cuza cade şi se formează guvernul provizoriu sau 

Locotenenţa domnească. Guvernul de atunci reapucă lucrul, cu toată energia, cu toată inima, 

publică statutele, chemă la Bucureşti pe românii de litere din toate părţile locuite de români… 

Ministerul, însă, se schimbă şi află pretext de a revoca convocarea membrilor, înainte de 1 

august 1866. Aşa, înfiinţarea Societăţii Academice Române a trebuit să se amâne încă pe un 

an. 

Şi era 1 august 1867, când Bucureştii, capitala României, erau veseli că pot întruni, 

pentru prima dată, fiii României care nu trebuiau a fi despărţiţi niciodată. Bucuria 

Bucureştilor era, într-adevăr, bucurie românească, când, ca printr-un farmec divin, erau 

adunaţi fiii exilaţi de-atâta timp de la sânul maicii lor, de la vatra gloriei, şi erau adunaţi ca să 

formeze, ca să reînvie epoca de aur pentru românime!... 

Şi Societatea Academică se înfiinţă. Bătrânul Heliade şi căruntul Cipariu, şi bravul 

Laurian, păreau a reîntineri, văzând în jurul lor pe iubiţii discipoli, conferitori şi aceştia, 
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împreună cu magiştrii la marele edificiu naţional, văzându-şi, odată, realizate visurile cele 

dulci ale bătrâneţii lor! 

Întrunindu-se, astfel membrii Academiei, înainte de toate, s-au ocupat cu întocmirea 

definitivă a statutelor, cu organizarea internă a Societăţii, cu facerea programelor pentru 

Gramatică, Dicţionar şi traducerea de autori clasici, conform intenţiei fundatorilor. 

Merită a se însemna, întru onoarea Societăţii, că primul membru onorariu a fost ales 

însuşi Capul Românilor, prea iubitul Principe al României… 

Societatea, după statute, se va întruni, în tot anul, la Bucureşti, pe timpul de la 1 

august, până la 15 septembrie / Iosif HODOŞ (Familia, Anul III, 1867, nr. 45, 20 noiembrie, 

pp. 532-534). 

 

¤ 

 

1867: Trei morminte, „în cartea de lacrimi și de sânge”: Al cavalerului Stamati în 

Basarabia, al lui Aron Pumnul în Bucovina, și al lui Anastasie Pană, în România. Disertație 

scrisă și perorată la 17 iunie 1967, cu ocazia ținerii ședinței publice a Societăţii de leptură din 

Oradea Mare, de Nicolae Oncu. 

 

Moto: „Dormiţi în pace, umbre, martirii românimei” 

Andrei Mureșan 

 

Trei inimi nobile, trei bărbaţi excelenți din trei țări surori: Stamati, Pumnul și Panu s-

au dus mai ieri, s-au dus la ceri, în ceri să-și capete recompensa cuvenită pentru ostenelile lor, 

căci numai acolo se recompensează toți acei români mari, care au lucrat pentru ideea sfântă a 

naționalității și a luminării. Viața lor n-a fost decât o luptă continuă pentru salvarea ginţii 

române, și soarta crudă le împlea pocalul tot numai cu suferințe ca la toate geniile, la toți 

mentorii ce am avut, până ce, în fine, au conștiința curată că au asudat, și au asudat toată viața 

pentru ce poate fi mai sacru în lume, cu speranța fermă cum că nepoţii, fideli stindardului 

înălțat și purtat de dânșii cu atâta demnitate, vor face să triumfeze cauza sfântă, cauza 

național, merseră la nemurire. Ei zac, acum, în mormânt și le este bine acolo, soarta nu-i mai 

alungă, ei dorm în pace, nimeni nu-i conturbă, nici chiar aceia pentru care au suferit, pentru 

care au murit. O cruciuliță fragilă înseamnă locașul lor etern și câte o boare tristă de seară 

trece suspinând peste colinioarele lor. Așa odinesc, uitate de oameni, toate mormintele 

românilor mari. Eternul părinte, nemuritorul Șincai, acest bătrân venerabil, care cu devoţiune 

poartă pe umerii săi, în o pereche de desagi zdrențuiți, gloria străbună și viitorul nostru încă a 

murit... Și așa au murit mai mulţi apostoli, care au serbat mizeriile sfinte la altarul național! 

Când trecuseră, acum, șaisprezece secole din viața tristă a românilor din Dacia, drama 

cea mare, ce a jucat-o naţiunea noastră părea că a ajuns către capăt, trei eroi personificau, pe 

atuncea, virtutea română, cum se lupta în contra lațurilor și intrigilor aruncate de soartă, acei 

eroii fiind Șincai, Klein și Maior, drama părea că s-a finit; știm ce capăt trist avură toți trei 

aceşti eroi. Lumea aplauda, că așa dramă încă nu a văzut, știţi, doamnelor și domnilor, că mai 

toate dramele se gată trist, foarte trist... dară, vai, aci încă nu a ajuns capătul, era numai al 

patrulea act, și era să mai urmeze încă și al cincilea; căci așa a fost scris în cartea de lacrimi și 

de sânge!... Doamne, fi-va oare lung acest act din urmă, va mai trebui să plângem mult timp!? 

Iaca, am ajuns 18 secole de existență și, mai alaltăieri, înmormântarăm pe trei aleşi, care au 

personificat soarta jalnică a națiunii române, care s-au luptat până au căzut cu demnitate, și ei 

n-au dus cu sine, la groapă, bucuria și speranța: au trecut suspinând Stamati, Pumnul și Panu. 

Dară, ah!, așa sfârșesc eroii, când drama e lungă, când drama e tristă foarte, când Dumnezeu 

și soarta nu mai au îndurare de o naţiune! 
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Trei bărbaţi excelenți, cu inimi de eroi, trei genii puternici astăzi sunt în împărăția 

umbrelor – iertați-mi, oh!, umbre măreţe, că cutez a conturba repausul vostru etern! 

Permiteți-mi, doamnelor și domnilor, să încep, acum, la caracterizarea scurtă a acestor 

bărbaţi mari. Sunt slab, un fior mă cuprinde, penelul tremură în mâna mea, mi-a revenit partea 

grea să descriu virtutea, însă cine e acel isteț care ar putea descrie virtutea în toată splendoarea 

sa? Să lăsăm inimile noastre să zboare, pentru un moment, la hotarele Basarabiei. Ascultaţi 

cum vibrează aerul de un cântec de dor și de jale:  

 

Oriunde m-oi duce, 

Oriunde de sunt, 

Aproape, departe 

De-a mea țară dulce, 

De-al meu drag pământ, 

 

Mi-i dor, zi și noapte, 

Și cruda mea soartă 

De ea mă desparte. 

 

Așa cânta lebăda Basarabiei, Cavalerul Stamati, așa intona el, pe corzile sale magice, 

cântecul iubirii de patrie. Neamicii românilor au smuls cu mâna cutezătoare un ram din patria 

română, au rupt Basarabia, patria lebedei, de sânul mamei dulci, de Moldova, și ea geme 

acum sub jugul colosului de la miazănoapte, pentru aceea doina lui Stamati e atât de geloasă 

și tristă. Marele fiu al Basarabiei, plin de inspirație, își încoardă lira și, în tonuri grandioase și 

cu neastâmpăr, intonează: 

 

Când aș fi o frunzișoară 

Ca de zefir aripioară 

Care, căzând în izvor, 

Plutește pe el ușor, 

 

Eu m-aș smulge cu grăbire 

Din crenguța unde sunt... 

Aș sări cu mulțumire 

În pârâuț sau în vânt 

 

Și-aș pluti până departe 

Peste păduri neîmblate 

Sau aș zbura peste râpe, 

De-aș avea două aripe. 

 

Peste râpe-ntunecoase, 

Locaș aprigului hoț 

A căruia frunte arsă 

Și al lui ucigaș glonț 

 

N-ar putea să mă-ngrozească, 

N-ar putea să mă poprească 

Pân’ la Moldova să zbor, 

Ah!, și acolo să mor!...  
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Inima sa nobilă dorește să zboare la Moldova, la patria străbună, de la care intriga și 

despotismul a sfâșiat țara sa, și acolo să moară. Pe bardul poteric nu-l poate înspăimânta nici 

cnutul muscălesc, nici chiar Siberia cea rigidă, cu toate grozăviile lor, nici indiferența rece a 

compatrioților săi, spiritul său mare nu se calcă, nu trepidează, cu cuvinte de foc protestează 

în contra nedreptăţii și corzile sale dulci mai fac să se încălzească, încă o dată, de focul 

patriotismului, inimile înghețate ale fiilor Basarabiei. Auziți-l cum le cânta despre faptele 

străbunilor: 

 

Ah!, unde odinioară 

Câmpii se cutremurară 

De biruințe românești, 

De vaiete dușmănești, 

 

Acolo plugarul mână 

Leneşii boi hăulind 

Până când plugul s-anină 

Oase din pământ zvârlind. 

 

Oh!, oase de eroi morţi în lupta sângeroasă pentru patrie și sfânta libertate. Ce 

magnific, cât e de glorios Nestorul Basarabiei, cavalerul Stamati, când, cu pană de artist și cu 

inimă de român, ne descrie, într-un tablou atât de mic, virtutea strămoșească, care nu permitea 

barbarilor nici să se apropie de țara română. Și ce ne oferă prezentul? Se pare că neînțelegerea 

și partidele s-au încuibat pe pământul unde străbunii în concordie luptară cu atâtea furtuni 

grele, cu pericole, ale căror biruințe excită astăzi admirația lumii întregi. Apoi protopărinții 

noştri eternizară pe eroii lor cu columne, cu arcuri de triumf și alte monumente, ale căror 

urme măreţe se mai văd încă și astăzi, urme demne de un popor mare, și pe câmpul gloriei lui 

Mihai, pe câmpul gloriei române de la Călugăreni, un monument, și acesta simplu, azi-mâine 

putrezește.  

 

Ah!, unde odinioară 

Câmpii se cutremurară etc. etc. 

 

De ce oare nu seamănă fiii cu strămoşii, oare au degenerat fiii Romei celei strălucite 

din anticitate?! Nu, aceasta nu poate fi mai mult, pentru că rana cruntă a servilismului amar și 

a laşităţii deplorabile, înfiptă de inamici în splendoarea și conștiința românului, începu a 

cicatriza și, sub auspiciile învățăceilor Minervei, care, ca fenomen, se ivesc în toate părţile, 

românii, peste puțin timp, vor reînvia și vor fi mari, și vor fi glorioşi ca odinioară. Un 

deșteptător neadormit, un bard mare, un atlet ager pentru cauza sfântă, un poet excelent și un 

patriot adevărat, cu merite distinse pierdu Basarabia și pierdu românismul, prin moartea 

cavalerului Stamati... 

Acest cetățean mare român a semănat, cu multe osteneli, sămânța națională pe 

pământul patriei sale, și voi, fiii Basarabiei, nu lăsați să intre dușmanul în grădina lui Stamati 

și să arunce, acolo, neghină și scai, că mare e responsabilitatea ce datorați posterităţii juste 

(umbra sublimă a lui Stamati vă îndeamnă astfel din mormântul rece)! De veneraţi umbra 

sublimă a lui Stamati, ascultați-o, căci ea vă îndeamnă astfel din mormântul său. Să sărutăm 

colina sub care zace marele fiu al Basarabiei, poetul Stamati, și să trecem, peste munţi, în țara 

vecină, și să ne oprim, pentru câteva clipe, la alt mormânt, în Cernăuţi, unde apuse steaua 

strălucită, ce dete înviere Bucovinei clasice. 
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Încă un mormânt! Ce idee tristă! Un fior furnică prin venele omului, când își aduce 

aminte dc mormânt, e un ce cutremurător. Dureros lucru, când părinţii jelesc pe fiul lor, care a 

trecut; e dureros, când o mamă văduvită plânge, frângându-și mâinile pe mormântul speranței 

sale și, vai!, cu cât e mai dureros, când acea mamă văduvită e naţiunea, care plânge pe cel mai 

bun, pe cel mai fidel fiu al său: naţiunea română din Bucovina, alături cu surorile, plânge pe 

Aron Pumnul. 

Era un timp când românii se întreceau în virtute, când singur numele de român insufla 

spaimă și teroare în contra temerarilor ce cutezau să calce pe altarele noastre, și de atunci are 

și Bucovina, ca și toate țările române, o pagină strălucită în istoria națională. Vocea 

poruncitoare a lui Ștefan cel Mare răsuna din Suceava, din Bucovina. Oh!, timpuri de aur, 

timpuri demne de un Ștefan și Mihai! Însă ce amar! Nori grei se înălțară îndată ca niște 

spaime întunecoase pe cerul nostru și acoperiră și întunecară atmosfera pe unde, cu puțin mai 

înainte, luceau românii ca tot atâția luceferi. Epocă fatală!, superbi cum că am existat, și 

aceasta este o probă de viață, triumfători tragem peste tine vălul uitării și trecem la secolul 

luminilor. Și de unde această lumină, de unde primele raze ale unui viitor mai frumos? 

Tocmai de acolo, unde, până ce noi, cu toţii, gemeam sub jugul amar, întunericul era mai 

mare, mai negru, din Transilvania, patria și vatra unde, totdeauna, pompos a luminat focul 

național. Gloria aceasta fu rezervată de soartă pentru acea țară ce a suferit mai mult, pentru 

scumpul nostru Ardeal, unde întâia oară se iviră cele trei stele lucitoare pe ceriul nostru 

întunecos, de aci duse Cichindeal flamura națională în Ungaria și Banat, de aci trecu Lazăr 

peste Carpați, la fraţii din România, aci crescu o ceată întreagă de atleţi, de aci trecu, 

persecutat, și Aron Pumnul în Bucovina. 

Aflu de ajuns a spune, aci, cum că apariția lui Pumnul în Bucovina a creat o eră nouă 

în viața națională a acestei țărișoare române. Elementul român era aproape să se dizolve aici, 

de nu venea Pumnul chiar în momentul decisiv, în momentul când era vorba de viață ori 

moarte, când soarta se părea rezolvată a şterge, din lista ginților, pe popoarele lașe, nedemne 

de existență. Primul a ridicat și ocupat catedra pentru limba și literatura română la gimnaziul 

din Cernăuţi. Un număr frumos de juni români se grupară, îndată, pe lângă salvatorul lor, pe 

lângă Pumnul, care, cu cea mai mare scrupulozitate, cu cea mai adevărată conștiinciozitate și 

zel, îi conduse pe calea muzelor române, în un interval de 17 ani.  

Pumnul a fost unul dintre acei puțini fii ai națiunii care, ridicându-se peste interesele 

private, ca o stâncă neclintită în mijlocul valurilor impetuoase, totdeauna cu demnitate a stat 

la înălţimea chemării sale, care nicicând, în viață, nu a smintit dinaintea ochilor deviza 

noastră: „Limba și cultura naționale, și, prin acestea, toate!”. De vom întreba și scruta 

cronicile noastre, ce vom afla în dânsele? Nesmintite două idei sublime, pentru care strămoşii 

noştri și-au vărsat sângele: una e limba și alta e naţiunea. Ereditatea aceasta trecu testată din 

generație în generație, prin litere scrise cu limbă de moarte. Blestemat fie fiul care prăpădește 

avuția rămasă din moși-strămoşi! Tezaurul ce-l posedă naţiunea română în acest testament e 

nespus de prețios și, dacă avem ceva sub soare, cu ce ne putem făli, cu ce putem fi superbi, 

mândri și mai mândri decât oricine în lume, aceasta este, desigur, descendența măreață a ginţii 

noastre, una și alta și mai frumoasă și mai îngerească e limba armonioasă, „limba românească, 

care se trăiește”. Sau, cui nu-i place a frunzări prin istoria trecutului, dacă are sine și în sine 

cât de puțin simț, întrebe de inimă și, cu convingere deplină, putem zice că vocea sonoră a 

conștiinței din fundul inimii în ecouri pătrunzătoare ne poruncește necontenit: Limba și 

naţiunea, omule, pentru naţiune mori, și limba nu ți-o da odată cu viața!  

Avem noi, durere, încă și astăzi, destui fraţi și surori care nu pricep sau nu voiesc să 

priceapă vocea conștiinței, însă mai bine piară pentru noi acele creaturi, decât ca măritul 

nostru element să fie compus din piepturi bastarde. Și Bucovina acum de mult dormea somnul 

său letargic, legănată de inamicii noştri, care, cu intenție detestabilă, pândeau după momentul 

înfricoșat, când românismul, adiat de boarea lor veninoasă, agoniza și, scufundat în agonie, 



 

88 
 

să-l poată ucide cu o lovitură, ca să nu se mai trezească în veci. Ei, însă, trebuiau să fie tare 

isteţi, căci eroul încărunţit în învingeri nu lăsa spada din mână, până ce spada nu-i străpunge 

inima. Planul infernal, însă, nu avu succes, pentru că, chiar atunci când pacientul, între lupte 

convulsive da câte un suspin duios, când vița era să se prefacă în cadavru, atunci sosi un 

mentor, un erou mare, și, cu bățul său, tăiat din arborele sub care se odinea bătrânul Șincai, 

când ostenea sub sarcină grea, alungă ceata malițioasă de șarlatani, care, cu gurile căscate, sta 

gata să cânte peste suferind „requiescat in pace”. 

Agonizantul începu a da simptome de viață. Aron Pumnul a dat, din nou, viață. Acum, 

însă, e mort Pumnul... Bucovina armar îl plânge.  

 

Încă și al treilea mormânt, în România. Acest stat român, această patrie adevărată 

română, scrijelită în inima lui de zguduiri cu suferințe seculare, mai deunăzi ieși din evul de 

mijloc, din întuneric, la lumină, din uitare păși în teatrul lumii. Ce rol era să ducă, ce cale avea 

să apuce, cu ce arme avea să se lupte ca să înfrunte intrigile inamicilor numeroşi, nimeni nu 

știa... Ba știa unul, și acela era Anastasie Panu. Când stările erau mai critice și mai încurcate, 

atunci răsări Panu ca arhanghelul și vesti vergurii românimii salvare de la spiritul sfânt, de la 

spiritul timpului. Și ce a făcut Panu, în România? Aceea ce face raza soarelui, după o furtună 

grea. A dat viață, a dat vigoare în corpul zdruncinat. Dacă credeţi cum că dulcea țară suroră, 

de peste Carpați, astăzi are independență națională, are autonomie, dacă credeţi că astăzi 

figurează între statele europene, de credeţi că flamura roşie, galbenă și vânătă e respectată în 

lume, să știţi, doamnelor și domnilor, că Panu a conlucrat la aceasta mai mult decât toți. 

Anastasie Panu, Ciceronele, părintele patriei române, a ieșit din popor și nicicând nu s-

a depărtat de cine l-a născut și crescut. Panu era prunc, când sosi Lazăr la București, și când 

Panu era prunc, Milcovul era mare și curgea furios ca nicicând, și ciocoii cei mari, aceşti 

oaspeți incomozi, trăgeau din răsputeri canale cruciș și curmeziș, făceau cale valurilor fatale, 

să umple și să înece plaiurile cele frumoase, câmpiile cele glorioase ale lui Ștefan și Mihai, pe 

care n-a meritat pui de ciocoi să-și pună piciorul. Și când Panu era june blestema Milcovul și 

ruga Fatalul să-i sece izvoarele, pe lângă care stau monştrii de fanarioţi, pândind, cu arcul 

încordat, să săgeteze pe loc pe românul care ar încerca să le astupe, ca, amenințând, să 

despartă pe frate de frate, precum l-a despărțit, de cându au venit ei în țar. 

Dar toată rana își are medicamentul său! Tu, Milcovule, spune-mi cine a dărâmat 

punţile tale, pe care treceau, odată, două sânuri cu o inimă, cine a făcut să fii tu periculos 

statului român, când erai destinat de Dumnezeu să îngrași, să faci pământul roditor și să duci, 

undulând cu blândețe de-a lungul țării, sărutări dulci, de la fraţi, la fraţi? Discordia, 

fanariotismul și ciocoismul, măi române!, îmi răspund ecourile, îngânându-se pe țărmurile 

râului. Pieriți, discordie și neînțelegere, pieriți voi, lăcuste stricăcioase, și tu, dragă Milcovule, 

curgi blând ca odinioară!, strigă puternic Anastasie Panu și, de atunci, de la 1858, două țări 

vecine, două surori, își deteră mâna și se preumblau, braț la braț, românii din România mare, 

una și nedespărţită. 

Opera aceasta e a nemuritorului Panu. Aceasta este unirea Principatelor Române, 

pentru a cărei realizare s-a luptat Panu ca un adevărat erou acasă, în biserică și în parlament, 

unde a fost mai mare, mai invincibil și mai strălucit decât toți, a fost Ciceronele nostru. Panu a 

fost unul dintre cei rari. Eminentul bărbat nu numai că și-a jertfit interesele private; el nu a 

avut altă ambiţie decât a vedea România, patria sa scumpă, mare și fericită, el și-a sacrificat 

averea și liniștea. Aristide, fruntașul Atenei, când a murit, a fost atât de sărac încât l-au 

înmormântat pe spezele statului. Așa a fost și Panu. Panu era sărac, foarte sărac.  

Pieptul lui Panu ardea de cea mai sacră flacără, de amorul curat pentru patrie și el a 

fost înveninat; inima-i nobilă nu nutrea sentiment mai dulce decât speranța că va vedea ginta 

română faimoasă în lume, și ea a fost rănită de săgeţile calomniei; spiritul său gigantic făcea 

planuri măreţe, orbia însă i-a ciuntit aripile sale de vultur. Panu era plin de amărăciune, inima 
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sa nobilă rănită și mintea-i genială zdruncinată. Panu, oh!, Panu, marele orator, Ciceronele 

românilor, părintele patriei române, a pierdut din minte – de durere! Persecuțiile mârșave ale 

oamenilor și ale sorții l-au alungat din țară; el a mers, cu inima sângerândă, cum a mers și 

Bălăcescu, care muri în străinătate, și nici acea speranță nu-i mai alina durerile morţii, ca 

osemintele sale vor odihni în pământul sacru al Patriei sale.  

Panu a ieșit din țara pentru care el și-a sacrificat toate, în urmă și pe sine însuși; așa a 

ieșit și Cicerone din Roma, s-a dus între străini. Ultimele momente le fini în Viena, înconjurat 

de familia română a domnului Popovici. Triste zile! Lui Panu nu-i mai surâdea nici o plăcere, 

nu-și afla nici o mângâiere, el nu mai nutrea nici o speranță, viețuia amar, și, de mai suspina 

câteodată, acela era un suspin duios pentru patria și țara sa. Fiii României îndată au uitat de 

dânsul, că așa uită omenimea pe cei mai mari binefăcători ai săi. Așa suntem: au murit trei 

dintre eei mai iluştri bărbaţi ai timpului nostru, trei apostoli, trei profeţi. Când au murit, au 

suspinat și suspinul lor a fost duios, în el a fost amestecată nespusa iubire de naţiune. Și ce au 

zis aceşti apostoli mari, în clipa din urmă? Au zis: Iubiți-vă între voi, iubiți-vă naţiunea și 

patria, și veți fi mari!”. 

Și au trecut la nemurir. Ei zac, acum, în mormânt, sorta nu-i mai alungă, ci dorm în 

pace, nimeni nu-i conturbă, nici chiar aceia pentru care au suferit, pentru care au murit. Câte 

cruciuliță fragilă înseamnă locașul lor etern și câte o boare tristă de seară trece, suspinând, 

peste colinioarele lor. Așa odinesc toate mormintele românilor mari. Dară, pentru Dumnezeu, 

să nu uităm ce ne-au lăsat, cu limbă de moarte: „Iubiți-vă între voi, iubiți-vă naţiunea și patria 

și veți fi mari, și veți fi glorioşi”. Și voi... „Dormiţi în pace, umbre, martirii românimii!” 

(Albina, II, nr. 65-172, Viena, miercuri 14/26 iunie 1867, pp. 1-3). 

 

¤ 

 

1868: Administrarea Fondului religionar. În o corespondență, originală din 

Cernăuți, publicată în noul jurnal „der Osten”, nr. 2, citim că, în privința administrării 

fondului religionar al diecezei gr. or. din Bucovina, care constă din 11 milioane, în bani, și din 

posesiunea a două din trei părți a teritoriului țării, ar fi disparitate de păreri și că unii ar conta, 

la rezolvarea cauzei acesteia, pe episcopul de acum, alţii pe episcopul ce va veni, unii și-ar 

dori, alături de episcopul bătrân, pe unu arhiereu titular, în persoana lui A, alţii, în persoana 

lui B. În fine, alţii n-ar voi să știe nimica de un arhiereu titular. 

Dacă e adevărat, ceea ce noi, însă, până acuma, nu știm, că, în Bucovina, se dezbate, în 

unele cercuri, cauza despre administrarea venetică a Fondului religionar, trebuie să o spunem 

că lucrul e pripit. Ce e drept, în art. 15 al legii fundamentale de stat, despre drepturile generale 

ale cetățenilor, este garantată, fiecărei biserici, administrarea autonomă a afacerilor și, în mod 

special, a averilor sale. Dar, mai înainte de efectuarea acestor îndreptăţiri garantate, ar fi să se 

precizeze legile referitoare, și anume, în privința autonomiei în administrația afacerilor 

bisericești în genere, e de lipsă legea despre marginile defipte și subiectele administrării 

autonome, după firea afacerilor bisericești, ca să nu degenereze până la ignorarea puterii de 

stat, nici să se dea loc unui absolutism ierarhic, în locul absolutismului de stat. Iar în ce se 

atinge de modul administrării averilor bisericești, pe viitor, cugetăm că cu Fondul religionar 

din Bucovina nu se va proceda altminteri, față de averile bisericești ale celorlalte confesiuni, 

prin urmare, pare-ni-se că corpurile legislative nu vor întrelăsa a se face o lege generală, 

despre modul administrării averilor bisericești, în genere, și, după sancționarea ei, se va aplica 

la fiecare biserică recunoscută în stat și, așa, și la Fondul religionar, ca precum la tot felul de 

averi bisericești.  

Nu putem crede, așadar, că, în clerul și inteligența diecezană gr. or. din Bucovina, care 

nu sunt în nedumerire despre atare decurs al afacerilor legislative, cauza administrării 

Fondului religionar poate fi obiect de dezbatere și de disparitate de păreri, despre care 
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amintește corespondența ziarului „Osten”. Din contra, știm prea bine că înverșunarea 

spiritelor, în cuprinsul diecezei, s-a produs prin faima răspândită în țară, că, adică, domnul 

episcop (care, cu toate că datoriile sale de arhipăstor îl cheamă acasă, spre îndeplinirea 

funcțiilor sale episcopale, petrece, de mult, în Viena) s-ar încorda a mijloci, la regim, o 

mitropolie bucovineană cu unul sau doi episcopi titulari și că, din sânul senatului de acum al 

consistoriului, s-ar fi și făcut propunerea pentru numirea părintelui arhimandrit Bendella ca 

arhiereu titular. Asta e cauza care, producând înverșunare, se dezbat în cercurile clerului și ale 

diecezanilor și, pe cât auzim din toată partea, afară de coteria cunoscută, care zice amin la 

politica de acum a părintelui episcop Hakmann, clerul și poporul diecezan e foarte indignat 

că, tocmai acum, când autonomia bisericească este garantată, acum, când ne aflăm în ajunul 

legilor confesionale și a regulării afacerilor externe și a referințelor ierarhice, pe calea 

legislației constituționale, se face încercarea de a suplini, pe cale birocratică, fapte ca acelea, 

prin care și clerul, și diecezanii să nu ajungă în exercițiul dreptului de alegere a arhipăstorilor 

și la participarea cuvenită în afacerea despre posesiunea ierarhică a diecezei, drepturi ce li se 

cuvin atât pe baza canoanelor, cât și a practicii bisericești de mai înainte, în Bucovina.  

În fața revendicării drepturilor de autonomie, pe baza principiului de sinodalitate în 

toate afacerile bisericești, nu e vorba de un arhiereu titular, în persoana lui A sau a lui B, 

precum afirmă corespondența lui „Osten”, ci de recunoașterea dreptului de alegere a 

arhipăstorilor și a celorlalte organe ierarhice și, în astă privință din urmă, nu este nici o 

disparitate de păreri; din contra, știm că și clerul, și diecezanii au reclamat, de repetate ori, 

acest drept nedisputabil. Ne mirăm, dară, cum de se încumeta și se încordează părinții 

episcopi a apuca o cale necanonică și neconstituțională, prin care se vine, cu propunerile de 

mai înainte, în contrazicere și cu clerul, și cu diecezanii săi, în discordie. Au doară nu știe 

sfinția sa că procesul, în asemenea cauză, în contra căreia a protestat însăși patriarhia din 

Constantinopole, este unul din cele mai înverșunate în principatele dunărene? Sau cugetă 

sfinția sa că clerul și diecezanii sunt copii minori și, necunoscând competența lor de drept, vor 

tăcea și nu vor striga, în gura mare, pe calea legală? Dacă are de gând sfinția sa ridicarea 

părintelui Comoroșanu la demnitatea de consilier consistorial, ar surprinde dieceza și cu o a 

doua faptă împlinită, care sperăm că nu-i va reuși; deoarece credem, cu fermitate, că 

ministerul parlamentar de acum, care a scris, pe flamura sa, respectarea și efectuarea 

constituţionalismului, va respinge atare năzuință, mai vârtos acuma, când, în senatul imperial, 

sunt puse la ordinea zilei legile confesionale. Și, ca ministerul să nu rămână neinformat despre 

starea adevărată a lucrurilor în Bucovina și, din neștiință, să nu sprijine propunerile părintelui 

episcop Eugeniu Hakmann, ce stau diametral în contrast cu interesele bine înțelese ale 

bisericii, prin urmare și cu dorința și voința diecezei, bunăoară ca propunerea lamentabilă 

pentru numirea lui Comoroșanu, credem că de aceasta se vor îngriji diecezanii și, mai cu 

seamă, ablegaţii dietali și senatorii imperiali, care luară asupră-le apărarea intereselor vitale 

ale poporului. 

Fiind cauza prezentă o cumpănă mare și adnotându-se, la articol menționat al lui 

„Osten”, din partea redacției, că, cu privire la însemnătatea obiectului și la datele interesante 

ce i se trimiseră, se va discuta, pe larg, în viitor, nu vom întrelăsa nici noi a prourma subiectul 

acesta interesant, dacă va binevoi onorata redacție a ține deschise coloanele „Albinei”, și de 

aci, înainte, pentru discutarea cauzelor noastre naționale și bisericești din Bucovina (Albina, 

Anul III, Nr. 2, duminică 7/19 ianuarie 1868). 

 

¤ 

 

1868: Afaceri bisericeşti: Pe urma corespondenţelor publicate mai înainte, suntem, în 

prezent, în poziţia plăcută de a putea reporta despre progresul afacerilor în cauza autonomiei 

bisericii gr. or. din Bucovina. Comitetul consistorial, compus din consilierii Constantin 
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Popovici şi Samuil Andievici şi din protopresviterul catedral Constantin Lucescul, finind 

proiectul şi desfăşurarea motivelor despre modalităţile înfăptuirii autonomiei bisericeşti, în 

conformitate cu articolul 15 din legea fundamentală de stat, în săptămâna trecută se dezbătu, 

finalmente, şi se primi cu unanimitate de consistoriul plenar.  

Întregul proiect constă din 46 articole şi cuprinde principiile în următoarele direcţii: 

Raportul bisericii cu statul; Raportul bisericii provinciale din Bucovina cu biserica gr. or. 

întreagă din monarhia Austro-Ungariei; Organele administrării bisericeşti; Sinodul eparhial 

preoţesc pentru afacerile referitoare la credinţă, cult şi disciplină; Congresul eparhial al 

preoţilor si mirenilor pentru afacerile atingătoare de interesele speciale şi generale ale 

comunităţii bisericeşti; Administrarea averilor bisericeşti; Congresul pentru alegerea 

arhipăstorului şi, în fine, Referinţa organelor bisericeşti către organele regimului de stat. 

Pe cât suntem informaţi despre luarea deciziilor, afirmăm că consistoriul s-a servit de 

prevederile aşezămintele canonice ale bisericii ortodoxe universale, deci referinţele speciale 

ale bisericii provinciale din Bucovina şi cerinţele progresului prezent, prin urmare deciziile 

acestea pot împacă toate elementele sociale ale bisericii convenite, deoarece aflăm, cu plăcere, 

că şi pretenţiile mirenilor sunt respectate şi puse, după putinţă, în acord cu instituţiile sinodale 

ale bisericii ortodoxe. Credem, dar, că sancţionându-se proiectul acesta de Majestatea sa c. r. 

apostolică şi ajungând biserica gr. or. din Bucovina în posesiunea autonomiei sale, va fi 

desdăunată pentru toate suferinţele trecutului şi în era asta nouă va păşi însemnat întru 

dezvoltarea religios-morală, spre binele şi fericirea poporului. 

Acum, depinde de la înţelepciunea şi sinceritatea Excelenţei Sale Părintelui episcop de 

a reprezenta cu bărbăţie, înaintea regimului, pentru aprobarea propunerilor formulate şi 

motivate, ca, încă în viaţă fiind, să ajungă a inaugura, cu autonomia, o eră de fericire în 

biserica provincială din Bucovina (Albina, Anul III, Nr. 131, duminică 29 decembrie 1868 / 

10 ianuarie 1869). 

 

¤ 

 

1868, B. P. Hajdeu: Cine au fost Dacii?: „Doamne mele! Domnii mei! Într-o altă 

lectură eu mă încercai a vă demonstra că toţi românii, acei din Carpaţi, ca şi acei din Balcani, 

acei din Moravia, ca şi acei din Istria, poartă sigiliul unei origini comune în toată puterea 

cuvântului, asemănându-se unii cu alţii în acelaşi grad în care diferă de celelalte popoare de 

viţă latină, spanioli, francezi, italieni. Cauza principală şi primordială a acestei asemănări şi 

diferenţieri este că românii noştri s-au născut din contactul romanilor cu dacii, pe când, din 

contra, elementul dacic n-a intrat deloc în compoziţia celorlalte naţionalităţi latine, în care 

locul său l-au ocupat elementele eterogene celtic şi iberic. Aşadar, precum în studiul naturii 

latinilor occidentali e neapărat a aprofunda, mai întâi de toate, celtismul şi iberismul, tot aşa 

de neapărată e aprofundarea dacismului pentru studiul naţionalităţii române. 

Cine au fost dacii? Iată chestiunea pe care eu îmi propun de a o rezolva în lectura de 

astăzi, întrucât îmi va permite spaţiul unei ore şi dorinţa de a nu abuza de răbdarea 

dumneavoastră, căci problema este grea, domnilor, e spinoasă şi, ceea ce mă încurajează este 

numai de a vedea înaintea mea un public luminat, capabil a înţelege chiar soluţiile ştiinţifice 

cele mai complicate. 

 

„Românii sunt slavi, fiindcă dacii ar fi fost slavi / vs / suntem nemţi, fiindcă dacii 

ar fi fost nemţi”. Popoarele au visurile lor, ca şi simplii muritori. Astfel, slavii visează 

Constantinopole şi nemţii, gurile Dunării. Ţarigradul va fi al meu, a zis Petru cel Mare. Gurile 

Dunării trebuie să fie ale noastre, zice celebrul naturalist german Oken, într-o carte în care 

făcea harta Europei. Sub numele de slavi, noi înţelegem pe muscali, căci numai muscalii 

formează, astăzi, un stat slavon puternic şi independent. Sub numele de nemţi, noi înţelegem 
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pe toţi germanii în genere, fiind toţi independenţi şi toţi puternici, prin unirea federală şi prin 

comunitatea ideii de „patria germană”. Însă, pentru a lua Constantinopele, muscalul vede 

trebuinţa de a-i slaviza pe români, pe când neamţul vede trebuinţa de a-i germaniza, pentru ca 

să poată lua gurile Dunării. Aşadar, împinşi de politica naţională respectivă, unii din ordin 

expres, iar alţii numai din patriotism, filologii ruşi au luat asupră-le de a dovedi că românii 

sunt slavi, fiindcă dacii ar fi fost slavi, iar filologii germani s-au grăbit a argumenta că noi 

suntem nemţi, fiindcă dacii ar fi fost nemţi. În acest mod, chestiunea dacilor a devenit, fără 

ştirea lui Dumnezeu, un cal de bătaie al diplomaţiei militante. 

 

„Dacii n-au fost nici slavi, nici germani”. Înspăimântaţi de aceste perfide pretenţii, 

înfuriaţi de perspectiva de a pierde, prin sofisme, o naţionalitate conservată cu ascuţişul 

sabiei, românii au răscolit cerul şi pământul, căutând dovezi cum că romanii lui Traian nu s-ar 

fi amestecat cu dacii. Bazându-se pe un text din Eutropiu şi pe un alt text, din împăratul 

Iulian, ambele texte de puţină valoare, căci ambii autori au trăit şi au scris deja mult timp după 

cucerirea Daciei, anume atunci când dacii în adevăr încetaseră de a mai fi cunoscuţi; bazându-

se pe aceste texte, agăţându-se de ele ca de o scândură de salvare, Petru Maior, Şincai şi alţii, 

pe urma lor, s-au oferit a proba – se înţelege, din simţământul patriotic cel mai pur – cum că 

împăratul Traian exterminase pe toţi dacii, până la unul. 

Să fie oare adevărat? Să fie oare posibil? Întâi, domnilor, popoarele şi mai cu seamă 

nişte popoare care, după mărturia lui Strabon, puteau scoate în câmp o oaste de 200.000 de 

oameni, nu se extermină aşa de lesne. Al doilea, împăratul Traian a fost principele roman cel 

mai generos, cel mai clement, cel mai milos, precum vedem din corespondenţa sa cu Pliniu 

Epistolarul, iar asemenea principi nu extermină popoare. Al treilea, autorii care au trăit chiar 

în timpul lui Traian sau aproape, precum Appianus, Dio Cassius, Pausaniae, Pliniu şi alţii, nu 

numai că nu vorbesc nimic despre exterminarea dacilor, dar încă, din contră, îi menţionează 

vieţuind şi suferind cu impacienţă jugul roman, deja după cucerirea Daciei. Al patrulea, n-au 

fost exterminate nu numai clasele de jos ale naţiunii dacice, ci nici chiar însăşi familia lui 

Decebal, o familie foarte periculoasă prin originea sa regală, o familie din care vedem ieşind 

pe Regillianus, unul dintre cei mai bravi şi abili generali ai Romei, peste un secol şi jumătate 

după căderea Daciei, şi despre care biograful său, Trebelius Poliones, zice: „gentis Daciae, 

Deceballi ipsius affinis”, adică „dac de origine şi din neamul lui însuşi Decebal”. Am putea 

înmulţi argumentele, dacă n-am crede de ajuns pe cele aduse. Este învederat că Traian nu 

exterminase pe daci; dar nu mai puţin adevărat, şi o vom dovedi, domnilor, că dacii n-au fost 

nici slavi, nici germani.  

Ceea ce a rătăcit pe istoricii slavoni şi germani, dacă trebuie să credem că rătăcirea lor n-a fost 

un calcul prea meditat sau de poruncă; ceea ce i-a rătăcit este adoptarea metodei etimologice, 

adică silinţa lor de a proba aserţiunile lor prin nişte derivaţii de cuvinte, de cele mai multe ori 

trase de păr, iar totdeauna foarte dubioase. Metoda etimologică putea să fie permisă, acum, un 

secol sau două, până când progresul ştiinţei n-a descoperit limba sanscrită şi n-a arătat că toate 

limbile latine, germane, slave, celtice, limba zenda sau persiana, limba greacă şi limba 

lituaniană, mai pe scurt toate limbile aşa numite indo-europene, se trag din aceeaşi fântână, 

încât toate, mai mult sau mai puţin, se aseamănă unele cu altele. Până la această fericită 

descoperire, filologii, observând, în două limbi diverse, vreo câteva duzini de cuvinte 

asemănătoare, nu se temeau a încredinţa, bunăoară, că limba rusă derivă din limba latină sau 

că limba latină derivă din limba germană, fiindcă ruşii au „nos”, latinii „nasum” sau „nasus” 

şi nemţii „Nase”. Astăzi, însă, domnilor, se ştie că „nasul” e comun tuturor popoarelor indo-

europene, provenind din substantivul sanscrit „nasa”, care iarăşi provine din verbul radical 

„nas”, a se încovoia sau a vedea în profil. 


