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Ion Grămadă:

Pumnul măcar are un monument,
Filimon, însă, nimică!

Înserase, când am intrat, cu câţiva prieteni, în cimitirul ce părea
că arde. Am lăsat glumele la poartă, am tăcut cu toţii, cuprinşi de evlavie,
de adânc respect pentru cei duşi şi de care îşi aminteşte lumea măcar o
dată pe an. Tăceam, căci fiecare din noi simţea că aici nu-i lumea noastră,
ci lumea lor, a celor ce s-au deprins, acum, cu liniştea mormintelor şi cu
umbrele copacilor ce-i străjuiesc.

Azi, însă, a intrat viaţă şi în împărăţia morţii, se mişcă oameni
mulţi, încet şi fără zgomot, în sus şi în jos, bătrâni şi tineri, mulţi îmbrăcaţi
în negru, şi-şi caută, de-a lungul aleilor când întunecate, când fulgerate
de razele luminilor aprinse, pe morţii lor cei dragi, ce dorm somnul de
veci. Unul îngenunchiază dinaintea mormântului mamei sale, altul
aprinde lumânări la capul unui frate iubit, o văduvă, cu vreo doi copii
lângă dânsa, plânge cu sughiţuri la groapa soţului răposat de curând, iar
mai departe, cam în umbră, cine ştie câţi tineri nu suspină, lăcrimând,
lângă lăcaşul de odihnă veşnică al iubitei lor adorate şi pe veci pierdută?

De la poartă, până la capela mitropoliţilor Bucovinei, ţi se pare că
treci printr-o aleie de foc. Aproape toate mormintele sunt luminate şi
împodobite cu cununi de flori proaspete: se bucură şi morţii de această
seară, chiar şi cei săraci. Ici, la mormintele celor bogătani, ard, în vase şi
în păhărele, lumânări mari şi tămâie bine morositoare, alături, însă, se
ridică şi câte o moviliţă de pământ, cu-o cruce simplă, fără inscripţie şi
mâncată de cari. Deasupra acestei moviliţe, fâlfâie sfios câteva
lumânărele, ce abia le vezi din iarba ce năpădise mormântul neîngrijit,
în decursul anului. Gândeşti că-s nişte licuriri sau poate sufletul
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sărmanului răposat, ce nu îndrăzneşte să se ridice şi să privească la
minunea de astă-seară...

Întrebăm pe un cunoscut unde-i mormântul lui Pumnul, al lui
Grigore Filimon şi al lui Suceva, care a lăsat o fundaţiune pentru
meseriaşii români. Mormântul lui Pumnul l-am aflat îndată, căci e lângă
capela mitropoliţilor, ce strălucia de sute de lumânări, pe când mormântul
dascălului din Cuiulata... Sărmanul Pumnul, el, deşteptătorul şi
luminătorul Bucovinei n-avea nici o lumânare pe mormânt! Cât de ingrată
şi de uitătoare e lumea asta nouă, lipsită de ideal şi de respect faţă de
oamenii mari ai neamului nostru! Flămând, prigonit, sărac şi slab, în
urma holerei de care suferise, astfel sosi Pumnul la noi şi, câtă vreme a
trăit în ţara asta ingrată, ne-a iubit din toată inima, ne-a învăţat părinţii,
ne-a dat cărţi, ne-a povăţuit, ne-a călăuzit şi ne-a deprins să credem în
puterea de viaţă neistovită a acestui neam greu încercat, care se află cam
la spatele lui Dumnezeu. Iar Românii nu i-au aprins nici o lumânare la
cap, măcar acum, spre sâmbăta morţilor, o dată pe an!

Prietenii mei deschiseră portiţa şi aprinseră, pe mormântul lui
Pumnul, câteva lumânări, apoi, întristaţi, am plecat pe aleile frumos
luminate spre mormântul altui martir uitat de neamul nostru, Grigore
Filimon (încă nu se împliniseră cinci ani de la moartea lui Filimon –
n.r.), înfiinţătorul băncilor rurale de la noi, din ţară.

Am mers la deal, ne-am întors iarăşi la vale, cetind la zarea
lumânărilor toate inscripţiile de pe cruci, şterse de ploi şi de soare, că
doară vom da de numele Filimon, dar numai cu greu am aflat mormântul
lui.

Doamne, ce mormânt! Aproape una cu pământul şi, deasupra, iarbă
şi buruene dese, iar la cap o cruciţă de lemn, pe care cu greu puteai
descifra inscripţia ruginită. Pumnul măcar are un monument, Filimon,
însă, nimică! Şi doară s-au strâns bani în numele lui, s-au făcut colecte
pentru o cruce...

Îndureraţi, am început cu toţii să plivim iarba, să smulgem
buruienile una câte una şi, apoi, i-am înfipt şi lui lumânări în ţărâna
mormântului, căci vezi, sărmane Filimon, tu n-ai neamuri pe aici, care
să-şi aducă aminte de tine; tu ai fost un biet fecior de ţăran din ţinutul
Sucevei şi, de aceea, „Domnii” au uitat astăzi de tine; tu de mic te-ai
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luptat cu nevoia şi cu sărăcia ca să ajungi, vreodată, la un liman mai
liniştit, dar nu ţi-a fost scris să-ţi vezi visul cu ochii, căci, din pricina
durerilor şi sărăciei neamului nostru, ai uitat de sărăcia ta proprie şi ai
alergat, zi şi noapte, flămând şi însetat, în trăsură şi cu bicicleta, din sat
în sat, pe ploaie şi pe vânt, pe arşiţa dogoritoare a soarelui şi pe geruri
cumplite ca să faci bănci rurale, să scapi ţărănimea noastră din robia
economică, până ce ai căzut înfrânt şi istovit de puteri. Prea a fost grea
sarcina asta chiar şi pentru tine!

Acum te-ai liniştit şi tu, cel vecinic neobosit, tu care n-ai ştiut ce-
i odihna şi somnul, nici traiul cel bun şi ticnit; care ai tremurat, totdeauna,
cu gândul la ziua de mâne şi n-ai avut parte de bucuriile din familie, căci
familia ţi-a fost tot neamul nostru oropsit, pe care ai voit să-l ridici din
nevoi.

Dormi liniştit, sărmane visător, măcar tinerimea de nu te-ar uita,
cel puţin o dată pe an, ci să-ţi aprindă, din când în când, o candelă care
să-ţi lumineze în întunericul din cimitir!” (Ion Grămadă, „Din împărăţia
morţilor”, în „Patria”, nr. 422 din 26 iunie 1910, pp. 1-3).



„Principiul fundamental
al sistemului Raiffeisen este garanţia

reciprocă nemărginită,
principiul unirii: toţi pentru unul şi

unul pentru toţi“ (Grigore Filimon).
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Raiffeisen sau
„Binele poporului este legea supremã“

În Bucovina, Raiffeisen înseamnã istorie. Istoria unei neaºteptate,
insolite ºi ample solidaritãþi sociale în jurul ideii „Salus populi suprema
lex“, scoasã din lada de zestre a istoriei de o intelectualitate româneascã
veºnic tânãrã, dar irepetabilã, pentru care „Binele poporului este legea
supremã“. „Încercãrile de a deºtepta poporul la o viaþã naþionalã, de a-l
ridica pe o treaptã mai înaltã de culturã spre a putea ocupa locul ce-i
revine în viaþa socialã dateazã“ nu „de prin anii (18)90“, cum susþinea
George Tofan (Junimea literarã, 1906, pg. 77), ci din parcursul european
al anului 1848, an bântuit de lãcuste, de secetã, de foamete ºi de holerã,
dar ºi al emancipãrii þãranilor, a „rumânilor necãjiþi de boieresc ºi de
dãjdii“, a „rumânilor asupriþi de neomenescu robot”, prin desfiinþarea
clãcii ºi prin împroprietãrirea lor cu 80.500 hectare de pãmânt arabil,
provenite din averea naþional-româneascã numitã Fond bisericesc,
pãmânturi pe care le vor dobândi cu câte „o sumã de desdãunare, care
trecu ca ipotecã asupra proprietãþii“ (Nistor, Istoria fondului bisericesc
din Bucovina, pg. 45). An în care Alecu Hurmuzachi, „un defensor al
intereselor naþionale, intelectuale ºi materiale a Bucovinei, reprezentantul
dorinþelor ºi nevoinþelor ei“, îndemna la solidarizare întru „întreg ºi
nemãrginit progres în toate ramurile activitãþii omeneºti“, un progres
care se ºi înfãptuieºte în Bucovina urmãtoarelor decenii, dar fãrã a pãºi
de hotarul ancestral al satului românesc, sat care trage zãvoarele grele
ale tradiþiei ºi ale obiceiului în calea progresului, izolându-se într-un
patriarhat pãgubos ºi contabilizându-ºi la capitolul pierderi chiar ºi rarele
desprinderi ale tinerilor dornici de învãþãturã, care pribegeau deja prin
oraºele culturale ale Bucovinei sau ale Europei. Acei tineri, grupaþi în
„Românie Junã“, care s-au format, care s-au împlinit prin cetãþile
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universitare europene, aveau sã revinã, generaþie dupã generaþie, în
Bucovina, cu gândul luminãrii neamului lor nefericit, sperând cã, dacã
„vom fi mai mulþi Români Români buni, adevãraþi, cu conºtiinþa fiinþei,
cu simþul demnitãþii noastre, trãind proprie viaþã, proprie culturã naþionalã,
cercând, nãzuind de a le produce pe acestea, a le crea cu acivitatea
propriului spirit, a le dezvolta ºi a le spori“ (Alecu Hurmuzachi, în Foaea
Societãþii, 1866, pg. 98), lucrurile se vor realiza de la sine. Bucovina
trãia o perioadã utopicã, mizând excesiv pe identitatea naþionalã care
rezultã doar din cultivarea limbii ºi a culturii, dar mizând, tot numai
pânã în hotarul satului, dincolo de care pãtrund doar literele, „icoanele
sunetelor“ (Pumnul), pentru a da contururi vagi, de opaiþ.

Despre economisire, drept „condiþiune pentru a face avere, pentru
a forma capitaluri“, încã nu se ºtia nimic în Bucovina vremii, iar „ºtiinþa
economiei naþionale e, în genere, foarte puþin lãþitã, mai ales însã la noi,
la Români“, dupã cum mãrturisea, în „Foaea Societãþii pentru cultura ºi
literatura românã în Bucovina“, nr. 5/1865, Ambrosiu Dimitroviþã (1838-
1865), proaspãt Doctor în Drept al Universitãþii din Lemberg, pe care o
absolvise în 1861, cel care încearcã un prim eseu cu tematicã economicã,
„Cruþare ºi lucsu“, în care explicã termenii „economisire“ („cruþare“, în
limbajul vremii) ºi „risipã“ („lucsu“, în aceeaºi contemporanã glãsuire).
„Cruþarea este marginea ce sã face întru întrebuinþarea bunurilor împreunã
cu ºtiinþa de a produce din aceasta venitul curat“, iar „Lucsul, precum l-
am înþeles noi, aduce îndestulare poftei personale fãrã alt scop economic
ºi ruinarea bunurilor prin care s-ar putea face avere“.

Din nefericire pentru românii din Bucovina, Ambrosiu Dimtroviþã
se va îmbolnãvi de tifos ºi va muri în vara anului 1865, odatã cu el
sfârºind ºi aceastã primã tentativã de alfabetizare economicã, de care
urmau sã aibã parte doar elitele bucovinene, nu ºi românii uitaþi dincolo
de hotarul ancestral al satului românesc, sat ademenit cu împrumuturi
bancare ºi cãmãtãreºti, pe care le va plãti cu hotarele ancestrale, cu sãrãcia
ºi cu disperarea de a vedea pluguri strãine arând prin cenuºa ºi prin
sângele strãbunilor. Nu-l mai apãrã nimeni, nu-l mai reprezintã nimeni,
nici mãcar elitele româneºti tradiþionale, iar preotul ºi cãrturarul
Constantin Morariu scrâºneºte, scriindu-i preotului ºi cãrturarului Simion
Florea Marian, în 1894: „Nu ºtiu singur ce sã mai spun de boierii ºi
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preoþii noºtri; parcã e un blãstãm a lui Dumnezeu ca ei sã nu se intereseze
de nimic ce e naþional, ci numai de punga ºi burta lor“. Iar folcloristul,
S.F. Marian, îi împãrtãºeºte amãrãciunea: „Ai noºtri nu fac nimic. Ba
fac ºi ai noºtri: mãnâncã, beau ºi se veselesc, ºi pentru astfel de fapte ar
vrea sã fie lãudaþi ºi preamãriþi“ (Revista Bucovinei, 9/42, 367, 378).
Românii din Bucovina trãiserã, vreme de veacuri, fãrã sã foloseascã
banul, smulgând pãmântului doar cele necesare supravieþuirii ºi achitãrii
obligaþiilor faþã de stat ºi faþã de stãpânul ecleziast al pãmânturilor. În
iernile lungi, mureau de foame, în vreme ce imense cantitãþi de cereale
putrezeau prin hambarele mãnãstireºti. Abia târziu, cu puþin înainte de
sosirea oºtilor imperiale în Bucovina, un episcop pragmatic, Dositei
Herescu, se va hotãrî „sã dea ajutor, la timp de nevoie, la supuºi sau
podanii ce-i avea, anume la oamenii de pe moºia lor, fiindcã oamenii
erau aceia ce lucrau moºia de boeresc. ªi dacã slãbeau ºi se împuþinau
oamenii de rãul nevoiei sau foametei, apoi slãbeau ºi se împuþinau ºi
lucrãtorii moºiei, cãdeau, aºadarã, ºi moºia, ºi stãpânul ei” (Fondul
hambarului din þinutul Rãdãuþului, în „Deºteptarea“, nr. 1 din 1/13
ianuarie 1894, pp. 4, 5). Iar „ajutorul” gândit de episcop, cu scopul de a
avea „animale” de trudã sãnãtoate ºi puternice la lucrãrile agricole din
primãvarã, consta într-o insolitã „bancã de cereale”, un hambar uriaº,
construit la Rãdãuþi, din care þãranii luau cu împrumut diverse cantitãþi
de cereale, plãtind o „dobândã” anualã de 10 la sutã, dar tot în naturã. În
mai puþin de un deceniu, „banca” episcopeascã de cereale prosperase
într-atât, încât, dupã sosirea imperialilor ºi, implicit, dupã înrãdãcinarea
unei firave economii moderne, în care banul îºi avea rolul deja cunoscut,
imensele rezerve cerealiere, care putrezeau prin magaziile hambarului,
aveau sã fie vândute, iar din sumele obþinute s-a constituit „Fondul
hambarului din Rãdãuþi” (Radautzer Speicherfond), destinat renaºterii
satului românesc din acest district, dar folosit târziu, ca subvenþie din
partea Comitetului Þãrii pentru întemeierea primelor însoþiri
raiffeiseniene în Bucovina. Datoritã acestor împrumuturi de cereale cu
camãtã, Dositei Herescu, episcop de Rãdãuþi între anii 1750-1783, om
rãu, care obiºnuia sã-i munceascã la stâlpul caznelor din curtea episcopiei
chiar ºi pe preoþi (Dimitrie Dan, „Cronica Episcopiei din Rãdãuþi”),
conservã, în memoria obºteascã bucovineanã, o imagine nemeritatã de
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ierarh generos ºi iubitor de popor, deºi nu s-a sfiit ca, pentru o pensie
viagerã de 6.000 florini pe an (de 200 ori mai mult decât suma destinatã
întreþinerii celor trei mãnãstiri) sã cedeze statului austriac averea naþional-
româneascã numitã fond religionar.

Povestea acestei „bãnci de cereale” cu camãtã-troc, care precede,
cu aproape un secol, „evanghelia preafericitului Raiffeisen” a fost uitatã
cu mult înainte de apariþia primilor istorici bucovineni, aºa cã ºi
istoriografia româneascã o ignorã. Dar, pentru cã ea contureazã spaþiul
românesc în care, aproape în mod inexplicabil sau mãcar surprinzãtor,
aveau sã rodeascã ideile lui F.W. Raiffeisen, trebuie dezgropatã din negura
vremurilor ºi pusã, drept piatrã mãrturisitoare, ºi la temelia acestei cãrþi:

„Fondul hambarului din þinutul Rãdãuþului. Într-o Vineri, am
fost la târg, la Rãdãuþ, ºi, când sã trec pe lângã cancelaria hergheliei
împãrãteºti, iatã vãd ieºind din cancelarie mai mulþi domni ºi preoþi, ºi
vorbind de fondul hambarului.

Pe cât am înþeles, domnii îºi bãteau capul sã ºtie de la cine se trage
fondul acela ºi din vorba lor am cunoscut cã ei ar fi crezând cum cã
direcþia fondului din Rãdãuþ ar fi întemeiat fondul acela. De aceea, mai
cã mã fura firea sã mã amestec în vorba lor ºi sã le spun ce ºtiu ºi eu,
pentru cã eu sunt, astãzi, de 87 de ani ºi tatã-meu, de la care am auzit
multe de fondul acela, a murit în vârstã de 91 de ani, aºadar el a ºtiut
bine cum s-a întemeiat hambarul ºi de la dânsul ºtiu ºi eu; darã ce folos,
cã domnii, ca oameni mai tineri, au luat-o cam rãpede înainte ºi dupã
aceea s-au despãrþit, apucând unul încoace, altul încolo, încât i-am pierdut
din ochi.

Darã mie mi-i aminte, ca sã ºtiþi d-voastrã, cinstiþilor domni, ºi d-
voastrã, cinstiþilor gospodari din þinutul Rãdãuþului, de unde se trage
fondul hambarului, de aceea ascultaþi-mã ºi judecaþi.

Fondul hambarului din þinutul Rãdãuþului (Radautzer
Speicherfond), cu care chiverniseºte, astãzi, comitetul þãrii ºi de care se
foloseºte toatã lumea strãinã ºi Galiþia, ºi numai þinutul Rãdãuþului nu,
este averea curat a þinutului Rãdãuþ.

Adecã, pe timpul patrimonial, cum îi zic domnii, va sã zicã pe
timpul boerescului, era legea ca patronul sau domnul moºiei sã dea ajutor,
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la timp de nevoie, la supuºi sau podanii ce-i avea, anume la oamenii de
pe moºia lor, fiindcã oamenii erau aceia ce lucrau moºia de boeresc.

ªi dacã slãbeau ºi se împuþinau oamenii de rãul nevoiei sau
foametei, apoi slãbeau ºi se împuþinau ºi lucrãtorii moºiei, cãdeau,
aºadarã, ºi moºia, ºi stãpânul ei.

Moºiile de prin preajma Rãdãuþului erau ale mãnãstirilor ºi le
stãpâneau mai ales igumenii, cari ºi luau tot folosul.

Pe atunci, ºedea în Rãdãuþ ºi vlãdica sau, cum îi zic în ziua de azi,
episcopul. El se chiama vlãdica Dositeiu ºi era un om foarte bun ºi milos
cu oamenii cei sãraci ºi, dacã se întâmpla cã era foamete ºi oamenii nu
aveau pâne, nici de mâncare, nici de sãmãnat, apoi nãvãleau cu toþii la
episcopul din Rãdãuþ, ºtiindu-l om milos, ºi-l rugau sã-i ajuture.

Ce-i drept, episcopul da cât putea ºi avea, darã la toþi nu putea da
nici el, pentru cã, pe atunci, el nu avea leafã cum au acuma episcopii, ci
avea numai o moºie ºi din aceea trebuia sã se þie ºi el, ºi cei de pe lângã
dânsul.

Însã, vãzând episcopul cã sãrãcia din an în an tot creºte ºi nevoia
este tot mai mare, s-a sfãtuit cu igumenii din mãnãstiri cum ar face ca sã
li se dea oamenilor ajutor la timp de nevoie. ªi, sfãtuindu-se aºa, ce-au
hotãrât ei? Au hotãrât sã facã un hambar mare ºi acolo sã puie atât
episcopul, cât ºi igumenii mai multe coreþe de pâne de tot feliul, care
pâne sã o capete oamenii nevoieºi în împrumut, la vreme de lipsã ºi de
foamete.

Cum li-au fost sfatul aºa au ºi fãcut, au fãcut, adecã, un hambar
mare, care sta acolo unde stã astãzi ºcoala de cãlãrie; iacã acolo au pus
pânea acei pãrinþi milostivi.

Când aveau, aºadarã, oamenii nevoie de pâne, se duceau la hambar
ºi cãpãtau pâne de tot feliul în împrumut. ªi cum o cãpãtau?

Iacã-aºa: Toþi oamenii nevoieºi cari aveau lipsã de pâne se duceau
la diregãtoriul satului, adecã la vornicul, ºi vornicul îi însemna pe toþi ºi,
apoi, ori li da o scrisoare, ori mergea singur cu dânºii la priveghitorul
hambarului, care era, pe atunci, unul dintre cãlugãrii mãnãstirilor.
Cãlugãrul acela însemna numele vornicului care avea sã fie chezeº pentru
pânea împrumutatã ºi, totodatã, ºi numele oamenilor ºi, apoi, câte o datã,
ºi ce fel de pâne li da.
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Darã împrumutul se fãcea aºa cã oamenii aveau sã întoarcã la
termin pâne pentru pâne ºi întruna tot de aceea pâne, una sau ºi douã
garniþe ca dobândã sau procent.

Dupã cum sboarã albinele la miere aºa veniau oamenii din toate
satele la hambarul din Rãdãuþ ºi se ajutura care cum avea nevoie.

Sosind timpul de dat împrumutul înapoi, vornicul, care era chezeº,
purta de grijã ca fiecare sã ducã împrumutul ºi procentul la hambar.

Când, odatã, se întâmpla însã cã unul sau altul din dãtornici n-
avea de unde da pânea ºi procentul ori poate cã pânã la timpul hotãrât
unul sau altul din dãtornici muria, apoi ce era de fãcut? Vornicul împãrþia
împrumutul pe alþi oameni mai avuþi ºi fãcea mânã dela mânã ºi ducea
dãtoria la hambar, cu procent cu tot.

Aºa veniau oamenii, toamna sau la timpul aºezat, ca ploaia, din
toate pãrþile, de puneau pânea înapoi la hambar. Pânea se înmulþia cu
garniþele procentului ºi ajungea la sute de coreþe, încât oamenii nu mai
aveau nevoie a merge la episcop ca sã li ajute în timp de lipsã; ei se
duceau de-a dreptul la hambar ca ºi când s-ar fi dus la camara lor.

Acestea erau aºa pe vremea cãlugãrilor, cum spunea tatã-meu,
Dumnezeu sã-l ierte!

Darã iacã a venit timpul ca sã se deoachie treaba; episcopul s-a
mutat dela Rãdãuþ la Cernãuþ, cãlugãrii s-au tras la mãnãstiri ºi moºiile
au ajuns în mâna împãrãþiei, iarã hambarul în seama directorilor
împãrãteºti.

Tatã-meu spunea cã, pe când direcþia a luat moºia în seamã, au
fost peste 400 de coreþe de pâne strânsã în hambar, afarã de pânea ce era
împrumutatã pe la oameni.

Însã ºi direcþia a chivernisit cu hambarul tot aºa, cã da, adecã,
oamenilor pâne cu procentul aºezat ºi cu chezeºia vornicului în timp de
foamete, cum au fost mai cu seamã în anii 1831, 1832, 1847 ºi 1848, ºi,
când crãpau mãselele de-a pânii în toatã lumea, la noi hambarul era plin
ºi ne þinea dupã cum þine o vacã bunã de lapte o casã întreagã de copii.

Dând ani mai buni ºi oamenii ducând-o mai bine dupã rãdicarea
boerescului (1848), ei nu mai îmblau aºa de adese la hambar ca sã facã
împrumut; pe de altã parte, fiind multã pâne în hambar, ca sã nu se strice,
s-a prefãcut în bani. Banii aceia purtau numele de „banii hambarului” ºi,
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la început, chiverniseau cu dânºii reprezentanþii þinutului Rãdãuþ, iarã
dupã desrãdicarea representantei þinutale au venit ei în chivernisirea
comitetului þãrii ºi poartã ºi acum numele: „Fondul hambarului din þinutul
Rãdãuþi“.

Acest fond este, aºadarã, cu tot dreptul averea, proprietatea satelor
din þinutul Rãdãuþului ºi cu tot dreptul se cuvine ca sã rãmâie în folosul
comunelor ºi sã-l întrebuinþeze ele cu atât mai vârtos, fiindcã pe timpul
cametelor jidoveºti ºi bancei rusticale din Galiþia mulþi au scãpãtat, fiind
înºelaþi de lipitorile strãine, ºi ºi-au pierdut ºi pãmântul strãmoºesc, pe
când din folosul hambarului, din averea lor proprie, ce putea sã-i scape
din nevoie, se da bani de împrumut prin Galiþia ºi numai cu 5-6 procente,
iarã Galiþienii veniau chiar cu banii noºtri de ni lua 36, ba adese ºi mai
multe procente, pânã ce, în urmã, ne scoteau în drum cu copii, cu tot.

Ascultaþi, aºadarã, voi, copii din þinutul Rãdãuþului, de sfatul unui
bãtrân, care-i cu un picior în groapã, ºi apucaþi-vã vârtos de lucru; cãci
aveþi, doarã, deputaþi români în dieta þãrii ºi cereþi-vã înapoi fondul
hambarului, care cu drept îi averea voastrã, fãcutã din garniþele moºilor
ºi strãmoºilor voºtri, ºi apoi faceþi o bancã româneascã în þinutul
Rãdãuþului, cu un director adevãrat român, care sã simþeascã ºi sã aibã
inimã pentru voi, încât, dacã vã vor trebui bani, la timp de nevoie, sã nu
mai alergaþi pe la jidani sau pe la bãncile strãine, cari trag ºi pelea de pe
voi, darã sã aveþi banca voastrã ºi, dacã va veni vreun nevoieº, sã poatã
afla bani cu 3 sau cel mult 4 procente la sutã; cãci nevoieºul numai
atunci se poate pune în picioare, dacã plãteºte camãtã micã, pe când,
dacã dã camãtã mare, trebuie sã se prãpãdeascã.

Iacã, copii, vã rog sã nu vã între sfatul meu pe o ureche ºi pe alta
sã vã iasã!” (Deºteptarea, nr. 1 din 1/13 ianuarie 1894, pp. 4, 5).

Hambarul din Rãdãuþ era, aºadar, ºi o bancã „cu garanþã
nemãrginitã”, cum aveau sã prevadã statule raiffeiseniene, din moment
ce, „când, odatã, se întâmpla însã cã unul sau altul din dãtornici n-avea
de unde da pânea ºi procentul ori poate cã pânã la timpul hotãrât unul
sau altul din dãtornici muria... vornicul împãrþia împrumutul pe alþi
oameni mai avuþi ºi fãcea mânã dela mânã ºi ducea dãtoria la hambar, cu
procent cu tot”.
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Dupã înrãdãcinarea unei firave economii de tip europen în nordul
Moldovei, nord care ºi primeºte numele de Bucovina, s-a încercat
emanciparea þãranilor, Iosif al II-lea fiind convins cã imperiul lui
multinaþional poate prospera doar în codiþiile în care fiecare om din
aceastã „Europã în miniaturã” se va îmbogãþi. Prin urmare, zilele de
clacã sunt desfiinþate, în locul lor urmând sã se plãteascã un impozit de
un florin de gospodãrie, „dar acolo unde nu se gãseºte sã nu se ia”,
preciza ordinul împãrãtesc, lãsând la latidunea aparatului funcþionãresc,
onest ºi ireproºabil, sã stabileascã unde „se gãseºte” sau nu acel florin.
În vara anului 1848, apare Constituþia Imperialã ºi se proclamã definitiv
emanciparea þãranilor, care primesc ºi pãmânturi din fondul naþional-
românesc, numit fond religionar, cu desdãunarea acestui aºezãmânt
(fundaþiune) menit emancipãrii neamului prin iniþieri (religie ºi ºcoalã).
Numai cã toate reformele iluministe experimentate în Bucovina (în Ardeal
s-au aplicat mai greu, datoritã rezistenþei proprietarilor de moºii maghiari)
se tot izbesc de primitivismul îndãtinat al unor populaþii rurale (aºa-
zisele oraºe erau, de fapt, tot niºte sate, dar care aveau iarmaroace sau
târguri în anumite zile ale anului; Suceava, de pildã, era cunoscutã în
Bucovina drept „târgul de vite” sau „târgul porcilor”, cum îl numeºte un
personaj din proza lui Ion Grãmadã), o populaþie care nu poate fi convinsã
sã-ºi lase copiii la ºcoalã decât cu obligarea, prin legea imperialã a
învãþãmântului, la depunerea unei garanþii imobiliare (poiata sau grajdul),
care era scoasã la licitaþie în cazul nefrecventãrii cursurilor de cãtre copil.
Intelectualitatea sãteascã româneascã era formatã, de regulã, din douã
personaje, preotul ºi învãþãtorul, apoi din patru, preotul paroch ºi preotul
cooperator, adicã fãrã parohie, plus cei doi învãþãtori. Încet, încet, urmând
una pânã la patru clase ale „ºcoalelor poporale”, adicã elementare, cresc
generaþiile de „cãrturari”, adicã de þãrani care ºtiau sã scrie ºi sã citeascã.
Numai cã generaþiile acelea ajung la maturitate abia prin anii 1870-1880
ºi, în afarã de scris ºi citit, nu ºtiu nimic. Neºtiinþa lor ºi suficienþa
tradiþionalã a obºtilor sãteºti favorizeazã apariþia cãmãtãritului, inclusiv
cel practicat de „Banca rusticalã” din Galiþia. Þãranii împrumutã bani,
pe care-i irosesc în... hramuri ºi cumetrii sau pe fleacuri cu care sã-ºi
împodobeascã nevestele sau fetele de mãritat, aºa cã, la vremea scadenþei,
nu mai au din ce returna împrumuturile ºi plãti dobânzile, iar pãmânturile
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ºi gospodãriile lor sunt scoase la licitaþie, lor rãmânându-le doar „toiagul
ce cerºitor” sau varianta emigrãrii în Canada. Cãmãtãritul face ravagii
în Bucovina aºa cum fãcuse în întreaga Europã înainte ca F.W. Raiffeisen
sã fi fost trecut în rezervã din armata austriacã, datoritã slãbirii vederii,
în urma îmbolnãvirii de holerã ºi, dupã absolvirea unei ºcoli de primari
de un an, sã se fi implicat în adevãrata emancipare a satului european.
Statul austriac, subscriind la reformele lui Raiffeisen, stãvilise asaltul
individualist al împrumuturilor cu dobânzi exagerate, prin Legea din 28
mai 1881, publicatã în Foaia legilor împãrãteºti nr. 47, care reglementa
problemele împrumuturilor în bani, dar pentru satul românesc din
Bucovina, ba chiar din întregul imperiu era deja prea târziu („Din
Arlesbach s-a rãspuns cã mulþi locuitori de acolo au spus: „Dacã am fi
avut o bancã ca aceasta înainte de 50 ani, multe nenorociri nu s-ar fi
întâmplat“. / Din comuna Plankenstein s-a dat rãspunsul: „Membrii
însoþirii zic cã, dacã ar fi avut ei astfel de bance înainte de 20 ani, n-ar fi
acuma aºa înecaþi în dãtorii“, se preciza în presa de limbã germanã a
vremii), iar pedeapsa „cu închisoare asprã de una pânã la trei luni ºi cu
pedeapsã bãneascã de douã sute pânã la o mie coroane“, aplicatã celui
care „dã sau prelugeºte un împrumut ºi cautã sã tragã foloase din
uºurãtatea de minte, sau din nevoia despre care el are ºtire, sau din
tulburarea ºi aþâþarea aceluia care ia împrumutul“ (Deºteptarea, 1907,
pg. 296), nu mai ajutã satului, deja sãrãcit, deja sleit ºi fãrã orizont.

Nici mãcar demersurile intelectualilor germani din Cernãuþi, care,
„prin douã foi locale („Bukowiner Rundschau“ ºi „Bukowiner
Nachrichten“) au pus în miºcare ºi au discutat chestiunea parcelãrii
întregului pãmânt cultivabil al Fondului greco-ortodox în loturi mai mici
ºi datul lor þãranilor ºi altor economii cu disdãunare în condiþiuni
înlesnitoare“, nu pot salva satul bucovinean, pentru cã se împotriveºte
înaltul cler, care ºi riposteazã în Foaia bisericeascã-literarã „Candela“
(1894, nr. 11, pg. 651 ºi urmãtoarele), acuzându-i pe intelectualii germani,
care doreau binele enoriaºilor ortodocºi din satele româneºti, de
„practicarea unei teorii, ale cãrei idei fundamentale sunt de caracter social-
democratic comunist“ (ibidem, 656).

În aceste condiþii, speranþa rãmâne în luminãtorii neamului, în
scriitorimea bucovineanã care va da curs îndemnului lui Constantin
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Morariu, din aceeaºi scrisoare din 1894: „Sã deºteptãm poporul ca, la
timpul sãu, sã ne putem alege alþi conducãtori, cu tragere de inimã pentru
tot ce e naþional, ºi nu niºte palavragii egoiºti, care cautã a se înãlþa la
mãriri ºi posturi grase pe spatele noastre, care tragem în plug ca niºte
boi, iar ei bat mendrele“.

Poporul, în ciuda aparenþelor, deja se deºteptase, aºa cã, în 1897,
alesul lui pentru Parlamentul din Viena, „în curia a cincia, nou înfiinþatã“,
este George Popovici (1863-1905), Doctor în Drept din 1894, cu studii
universitare la Cernãuþi, la Innsbruck ºi la Viena, istoric ºi poet remarcabil,
un adevãrat „Eminescu al Bucovinei“, acelaºi George Popovici fiind ºi
alesul câmpulungenilor, în anul urmãtor, 1898, în Camera provincialã,
deci în Dieta Bucovinei.

La Viena, George Popovici îl întâlneºte pe filologul Grigore
Filimon, cu care participã, în octombrie 1897, la lucrãrile primului
Congres al bãncilor raiffeisiene, întemeiate de Friedrich Willhelm
Raiffeisen, în baza curectului solidarist, aflat „la mijloc între individualism
ºi comunism“, ºi care pune în prim plan asocierea, întovãrãºirea,
„cooperaþia ca idee a solidaritãþii tuturora în slujba binelui tuturora“,
tinzând „sã atenueze rigoarea concepþiunilor juridice ºi economice ale
adepþilor individualismului economic, dar în acelaºi timp sã previnã ºi
sã înlãture utopiile primejdioase ale celor ce neagã solidaritatea socialã,
propagând lupta de clasã, ale celor ce tind, prin violenþã chiar, sã rãstoarne
de pildã dreptul de proprietate din ierarhia drepturilor civile recunoscute...
de ordinea legalã ºi economicã a lumii civilizate... Ca factor activ în
direcþia transformãrii sociale, cooperaþia, inspiratã de concepþiunea
solidaritãþii între oameni, nu este exclusivistã, ci ea cuprinde în vastul
sãu program toate clasele sociale. Programa cooperaþiei este sã modifice
treptat ºi în mod liniºtit, dar radical, actualul regim economic, fãcând ca
posesiunea instrumentelor de producþie ºi, cu ea, supremaþia economicã
sã treacã din mâinile producãtorilor, care le deþin astãzi, asupra
producãtorilor“ (Aurel Morariu, Despre cooperaþie, pp. 4, 5).

Interesul lui George Popovici faþã de Congresul bãncilor
raiffesiene, din octombrie 1897 (în Bucovina existau, deja, cinci însoþiri
de economie ºi credit în sistem Raiffeisen, prima fiind înfiinþatã, la Gura
Humorului, în 1876, dar bucovinenii noºtri le ignoraserã), se datora ºi
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succesului miºcãrii Raiffeisen în crearea unor asociaþii moderne ºi în
mediul rural al saºilor transilvãneni, asociaþiile de economie ºi credit
sãseºti, înfiinþate de Karl Wolff, începând cu anul 1885 (deci cu nouã ani
mai târziu decât însoþirea humoreanã), ocupându-se ºi cu organizarea de
cercuri literare, ºi cu întemeierea bibliotecilor rurale, ºi cu asigurarea de
abonamente la ziare ºi cãrþi, citite ºi dezbãtute în cercuri de popularizare
a culturii, care se reuneau în fiecare zi de sãrbãtoare. Exemplul bun al
saºilor transilvãneni fusese luat ºi rãspândit de românii ardeleni în toate
teritoriile locuite de români, mai ales prin intermediul gazetelor, dar ºi
prin intermediul cãrturarilor ardeleni care, începând cu Ion Budai-
Deleanu, George Bariþ sau Aron Pumnul ºi terminând cu George Bogdan-
Duicã sau fraþii Valeriu ºi Victor Braniºte, în diverse perioade, se stabilesc
în Bucovina, unde împãmântenesc ºi fac sã prospere naþionalismul
cultural ardelenesc, ba chiar ºi un anume tip de naþionalism economic,
adicã manifestat prin sprijinirea emancipãrii economice a populaþiei
rurale. Pentru rãspândirea ideilor ardelenilor exista în Bucovina, din 1862,
o structurã dinamicã ºi eficientã, numitã Societatea pentru cultura ºi
literatura românã în Bucovina, care îºi dezvolta filiale în mai toate
comunele româneºti, cu sprijinul preoþilor, al învãþãtorilor ºi, mai ales,
al studenþimii româneºti, care, în vacanþe, când se foloseºte chiar ºi de
tradiþionalele hore sãteºti, organizeazã mici comunitãþi care, sub
denumirea de „cercuri culturale“ sau de „cercuri de lepturã“, încep sã
adune oamenii, sã le vorbeascã, sã-i iniþieze, fie citind, fie citând din
cãrþi ºi gazete, fie povestind despre felul de a trãi ºi a prospera al altor
neamuri din Bucovina sau din imperiul austriac. Se milita activ, deºi
cam prea romantic ºi, drept consecinþã, cam ineficient, pentru „cultura
poporului“, iar sârguinþa aceasta, adesea prea plinã de trufie, avea sã fie
ironizatã de însuºi poporul, care ºuguia pe seama vagului parvenitism
cultural, la clãci, în dezlãnþuirile de folclor obºtesc de iarnã pe care istoria
literarã ulterioarã avea sã le numeascã snoave. Dar fiecare produs cultural
obºtesc de acest gen disimuleazã un spirit de observaþie tãios, care
sancþioneazã, în primul rând, incapacitãþile noastre deja istoricizate. Cicã,
în vremea întemeierii primelor cabinete de citire, badea Gheorghe tocmai
ieºea mândru, într-o searã, dintr-un astfel de lãcaº ºi, întâlnindu-se cu
ªmil, care-l salutase, þinu sã-l avertizeze fãlos: „Jupâne ªmil, de-acuma
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ºi voi va trebui sã lucraþi pãmântul, pentru cã noi ne adunãm la cabinetul
de lecturã ºi învãþãm cum sã scãpãm de nevoi ºi sã ne uºurãm traiul. Voi
îþi sãrãci, dacã ne deºteptãm noi. Cã voi, pânã acuma, ne-aþi supt pentru
cã eraþi ºcoliþi, iarã noi nu. Darã cu cabinetul de lecturã v-am dat de
leac!“.

Bietul þãran, deja se vedea stãpânul lumii, din moment ce izbutea
sã silabiseascã ºi sã întregeascã, în rostire, cuvintele, pe care tot Pumnul
le numise „icoane ale sufletului“. Iar fãloºenia asta, construitã cam pe
nimic, este ironizatã de þãranul român, care pune faþã în faþã cultura
visãtoare a românului cu cultura pragmaticã a evreului: „Da‘ ia spune,
bade Diordi, îi drept chi dumneata are di vunzare doi gireadã de fun?“.
Þãranul român, chitind cã evreul deja s-a speriat de progresul cultural al
românilor ºi cã o sã se apuce de agriculturã, întreabã: „Da‘ ce-þi trebuie
fân? Cã doarã nu vrei sã-þi cumperi vite?“. ªi-acum vine, disimulatã
dibaci, concluzia þãranului român „culturalizat“ din afara satului asupra
zãdãrniciei culturalizãrii de suprafaþã, pentru cã evreul, iniþiat în
pragmatism cale de generaþii, îi rãspunde: „Nu, dar e mare nevoi de fun
la Rumania ºi am da v‘o trii vagon“.

Snoava aceasta a fost publicatã în „Cãlindariul poporului
Bucovinean“ pe anul 1900, realizat de gazeta „Deºteptarea“, pe parcursul
anului 1898. Snoava aceasta sancþiona tocmai neiniþierea în pragmatism
ºi ironiza pospãiala de culturã, mai curând naþionalism ieftin decât culturã,
de care avusese parte, pânã atunci, satul bucovinean. Sat care avea nevoie
ºi de altceva, de miracolul solidaritãþii, care se închegase deja prin satele
Austriei, în urmã cu vreo patru decenii, ba ºi prin cele ale Ardealului
apropiat, cu vreun deceniu ºi jumãtate în urmã.

În Bucovina existau, deci, cabinete de lecturã ºi sâmburii unor
biblioteci rurale, datoritã misionariatului Societãþii pentru cultura ºi
literatura românã în Bucovina ºi datoritã preoþilor sãteºti ºi gospodarilor
de frunte ai satelor, dar toate acestea însemnau doar solidarizãri de
suprafaþã, nu ºi solidaritatea profundã, „mânã cu mânã“ a într-ajutorãrii,
care deja spulberase utopia caritãþii în vestul Europei, fiind reprezentatã
de însoþirile rurale de economie ºi credit, deja structurate într-un organism
economic cu cuprindere naþionalã de cãtre Friedrich Wilhelm Raiffeisen
ºi de discipolii sãi.
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Ideile lui F.W. Raiffeisen au pãtruns în Bucovina ºi prin intermediul
tinerilor români care studiau la Viena, dar ºi prin intermediul saºilor ºi
românilor ardeleni, care, în aceastã ordine, experimentau cu succes
însoþirile de economie ºi credit sistem Raiffeisen încã din 1885. În
Trasilvania, bãncile româneºti, precum „Ardeleana“ ºi, mai ales,
„Albina“, fac afaceri, „dau credit ipotecar, pe obligaþiuni, pe cambii în
escompt ºi reescompt, fac afaceri de lombard, negoþ cu efecte, investeazã
capitaluri în întreprinderi“, cea mai impresionantã investiþie fiind cea a
„Albinei“, „un capital de 135.398 coroane 85 bani la o intreprindere
electricã“, dar ºi investiþii funciare, soldate cu acuza, adusã de unguri
directorului „Albinei“, P. Cosma, „cã ar deposeda pe Unguri de moºiile
transilvane“ (Deºteptarea, nr. 18/1902, pg. 1). În Transilvania existau,
pe la 1900, 70 bãnci ºi însoþiri Raiffeisen, care contribuiau la revigorarea
satului românesc, în vreme ce în Bucovina marii proprietari îºi depuneau
capitalurile la „Bukowinaer Boded-Credit-Anstalt“, iar micii capitaliºti,
la „Bukowinaer Sparkasse“, fãrã sã valorifice, deci, în interes naþional,
capitalurile româneºti.
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Primele însoþiri bucovinene
de economie ºi credit în sistem Raiffeisen

„Evanghelia preafericitului Raiffeisen“, cum a fost numitã, în presa
vremii, strategia fundamentatã, prin statule însoþirilor de economie ºi
credit, de Friedrich Wilhelm Raiffeisen, a fost cunoscutã în Bucovina
încã de prin anii primelor întemeieri raiffeiseniene în spaþiul german,
dar prima însoþire de pãstrare ºi credit româneascã se înfiinþeazã abia în
1876, la Gura Humorului.

Literatura memorialisticã de dupã Unirea Bucovinei cu Þara îºi
asumã miturile deja consacrate, care, desigur, meritã conservate ca atare,
pentru cã personaje precum preoþii Bendevschi, din Crasna-Ilschi, ºi
Doroftei, din Stroieºti, sau profesorul Grigore Filimon, din Udeºti, au
marcat epoca, adesea cu fapta, dar parcã ºi mai des cu scoaterea pieptului
înainte pentru a poza, fãlos, pentru memorie. Mihail Bendevschi, de pildã,
spre deosebire de preotul Doroftei ºi de cãrturarul Grigore Filimon, ºi-a
cultivat, mereu ºi mereu, cultul faptelor sale, visându-se un Raiffeisen
bucovinean, dar necreºtineasca lui trufie a prins bine, adicã a iscat
provocãri ºi, indirect, a conturat moda raiffeisenianismului bucovinean.

Gloria de întemeietor al primei însoþiri de pãstrare ºi credit
româneascã în Bucovina i-ar fi putut reveni preotului din Mihoveni,
Simeon Cobilanschi (a editat, între anii 1883-1884, gazeta „Steluþa”),
cel care, împreunã cu preoþii Onufreiu Mironovici, din Suceviþa, ºi Gavril
Paºcovici, din Gura Humorului, a înfiinþat, în 1876, la Gura Humorului,
prima instituþie bancarã de acest tip. Numai cã respectivii preoþi,
preocupaþi mai ales de câºtig, nu militeazã pentru emanciparea satului
românesc prin astfel de întemeieri, ci se îndepãrteazã, încet-încet, de
statutul raiffeisenian, devenind, foarte curând, adversarii înrãdãcinãrii
însoþirilor de pãstrare ºi credit în Bucovina, preferând sã se fereascã,
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astfel, de o teribilã concurenþã. Tocmai de asta, banca humoreanã a fost
ignoratã de cronicarii târzii, deºi existã mãrturii care poziþioneazã însoþirea
humoreanã drept ctitor raiffeisenian în Bucovina, urmat, din 1893, de
însoþirea din Storojineþ, cea ctitoritã de boierul Modest cavaler de
Grigorcea, cel care va întemeia, în 1895, ºi însoþirea din Cernãuþi, însoþirea
câmpulungeanã înepând sã funcþioneze abia din anul 1897:

„Banca din Gura-Humorului. V-am spus în numerele trecute cã
noi, Românii, avem în Bucovina douã bance de bani ºi adecã una în
Storojineþ, care a întemeiat-o cu începutul anului acestuia (1893 – n.r.)
domnul Modest cavaler de Grigorcea, deputat al þinutului Storojineþ la
dieta þãrii (Bucovina – n.r.), ºi alta în Gura-Humorului.

Banca din gura-Humorului îi de mult, de vr’o 18 ani (deci, din
1876 – n.r.), ºi acuma vrem sã ne arãtãm cum stãm cu dânsa.

Dupã cum am cetit în „Gazeta Cernãuþului“, apoi cu capãtul anului
1891 au fost la dânsa 82 de pãrtaºi cu 181 de pãrþi.

Partea unui pãrtaº face 100 fl. ºi acelaºi om poate ave mai multe
pãrþi, adecã mai multe sute de florini puse la bancã.

În anul 1892, au întrat 99 de pãrtaºi noi la bancã, 2 au ieºit ºi 6
pãrtaºi au dat de ºtire cã voiesc sã iasã cu 11 pãrþi.

În 19/31 Ianuarie a anului acestuia (1893 – n.r.), a fost adunare
generalã de pãrtaºi, care a judecat cum s-au purtat cârmuitorii aleºi de
dânºii ºi ce aºezãminte au avut ei sã facã ºi au aflat toate în rânduialã
bunã. Apoi au ales cârmuitori iarã, pe 3 ani, ºi anume pe Simion
Cobilanschi, pe Onufreiu Mironovici ºi pe Gavril Paºcovici.

Cheltuelele bancei au fost peste an 663 fl. 75 cr. ºi 26.222 fl. 84
cr. au intrat ºi au ieºit dintr-însa 10 mii 842 fl. 10 cr.; 12 mii 799 fl. 80 cr.
au fost depuºi cu dobândã de 5 fl. dela sutã, iarã banii daþi în împrumut
au fost 65 mii 976 fl. 41 cr., din cari au fost întorºi înapoi 44 mii 109 fl.
87 cr. ºi au rãmas încã împrumutaþi 21 mii 866 fl. 54 cr.

Apoi mai este ºi un fond de rezervã de 1.551 fl. 55 cr. Acest fond
este menit ca sã se întãreascã banca, ºi anume, la întâmplare de perdere,
dintr-însul are sã se plãteascã paguba, pentru cã, altmintrelea, ar avea sã
plãteascã pãrtaºii.

Câºtigul în anul 1892 au fost 9 dela sutã, adecã 922 fl. 30 cr.
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Banca aceea are în Gura-Humorului ºi o casã ziditã a ei, cu o ladã
de fer, ºi aceste lucruri sunt puse în inventar cu preþul lor de 1.022 fl. 44
cr. ºi, cu capãtul anului, s-au aflat ºi bani gata 3.333 fl. 86 cr.

Banii au fost împrumutaþi pe la partaºi cu 8 ºi cu 12 la sutã pe an,
dupã cum s-a pus la cale de pãrtaºii adunaþi în anul trecut ºi folosul de pe
banii împrumutaþi au fost 2.059 fl. 45 cr., care se aflã împãrþiþi aºa: pentru
depuneri de pãstrare, câte 5 la sutã, 366 fl. 31 cr.; la partaºi, dupã banii
lor 9 la sutã, 922 fl. 30 cr. ºi spesele 663 fl. 75 cr. ºi au mai rãmas
neîmpãrþiþi 107 fl. 9 cr., cari au trecut la cametele anului acestuia.

Toate aceste feliuri de bani au ºi avut, prin un an întreg, întrãri ºi
ieºiri ºi, dacã se numãrã întrãrile cu ieºirile la un loc, se zice cã însoþirea
a avut o circulaþiune de 1.511.042 fl 50 cr în decursul anului 1892.

Însoþirea asta se poate zice cu drept cuvânt cã-i româneascã, pentru
cã astãti cei mai mulþi bani sunt ai Românilor ºi cârmuitorii ei sunt
Români. Ori, de se va þine ea mult timp, aceasta va atârna numai de la
Români.

Cum am înþeles noi, de la „Deºteptarea“, la adunarea partaºilor
din anul acesta sã se fi hotãrât ca sã se ajuture niºte feciori români, care
au învãþat mai multe clase la gimnasiu sau la ºcoala realã, ori au învãþat
agronomia ºi n-au încã pânea lor. Însoþirea cautã, deci, 2 feciori de aceºtia
ca sã înveþe 4 luni contabilitatea, computul comercial ºi corespondinþa
comercialã, dupã cum va arãta preºedintele acestei însoþiri, Simion
Cobilanschi, paroch în Mihoveni, ºi apoi sã se facã o praxã de 3 luni.

Este numaidecât sã se apuce ºi dintre Români, cu toatã inima, de
aceastã învãþãturã, cu care vedem cã trãesc bine strãinii ºi aºa ne sug
averile ºi puterile, întãrindu-se în þara aceasta. Strãinii nu se ruºineazã
de nici un lucru cinstit, pe când ai noºtri cred cã orice învãþãturã nu-i
bunã dacã nu te face preot, comisar, învãþãtor ºi altele. Aºa greºim. Sã ne
apucãm de tot meºteºugul cinstit, ºi atuncia nu ne-or copleºi strãinii“
(Deºteptarea, nr. 5 din 1/13 martie 1893, pg. 37).

„Întâia bancã de pastrare ºi avans din Gura-Humorului a þinut
adunarea sa generalã pe anul 1895, în 23 Ianuarie a.c., în casa proprie
din Gura-Humorului.

Din rãfuelele însoþirei scoatem cã, în anul 1895, au întrat ºi au
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ieºit 184.575 fl. 36 cr., care au dat un cãºtig de 5.723 fl. 90 cr. Din cãºtigul
acesta s-au împãrþit la partaºii însoþirei 8 procente dividende. Din asta
putem vede cã însoþirea din Gura-Humorului înfloreºte din an în an ºi
banii depuºi la aceastã însoþire aduc 8 fl. la sutã“ (Deºteptarea, nr. 3 din
1/13 februarie 1896, pg. 19).

Simpla lecturare a acestor texte, publicate în 1896, deci cu doi ani
înainte de întemeierea însoþirii crãsnene a lui Mihail Bendevschi, ne
lãmureºte cã banca româneascã din Gura Humorului este, de fapt, prima
însoþire de economie ºi credit în sistem Raiffeisen din întreg spaþiul
românesc, anterioarã chiar ºi însoþirilor ºvãbeºti din Transilvania, care
apar abia în anul 1885. Dar Simeon Cobilanschi ºi compania lui clericalã,
deºi s-au folosit de statutele lui Raiffeisen, în 1876, a þinut sub tãcere
numele celui pe care l-a plagiat, aºa cum va face ºi în cazul nuvelelor ºi
povestirilor pe care le va publica, toate traduse din limba germanã, dar
prezentate drept producþii literare proprii, cu excepþia nuvelei „Dumitru
Stan”, o traducere dupã Cioche (145 pagini), pe care o va publica,
„românizatã” ºi semnatã doar cu numele sãu, în 1884, la Cernãuþi.

Îndepãrtãrile lãcomoase de „evanghelia preafericitului Raiffeisen”
ale clerului care au creat ºi exploatat însoþirea humoreanã vor fi dur
sancþionate în presa bucovineanã a anului 1910, dar, pe atunci, vor fi
multe altele de sancþionat în structura oportunismului românesc, gata sã
profite, în dauna satului românesc, de roadele unui obºtenism de tip
superior.

Ignorat de memorialistica raiffeisenianã, dar cu merite mari nu
numai în înrãdãcinarea ºi consolidarea însoþirilor economice bucovinene,
inclusiv prin constituirea Centralei, ci ºi în emanciparea þãranului
bucovinean prin culturã, moºierul bucovinean Modest cavaler de
Grigorcea nu numai cã întemeiazã câteva însoþiri puternice ºi durabile,
dar ºi îndeamnã, cu persuasivitatea exemplului, la folosirea unor pãrþi
din fondul de rezervã al acelor însoþiri, pe care el le numeºte „bãnci
româneºti”, pentru constituirea unor burse ºcolare pentru copii sãraci
din Bucovina: „ªi pentru ca gospodarii noºtri sã poatã da numaidecât
bãieþii la ºcoala de gospodãrie din Rãdãuþ (viitorul Liceu Agricol – n.r.),
„Banca Româneascã din Storojineþ“ a mai hotãrât sã deie încã 2 ajutoare,
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câte 80 fl. pe an, pentru doi bãieþi de gospodari români care ar îmbla la
acea ºcoalã de gospodãrie (de agriculturã). Gospodarii care voesc,
aºadarã, sã capete unul dintre ajutoarele ce au hotãrât „Banca Româneascã
din Storojineþ“ trebuie sã facã, de cu bunã vreme, rugãminte în scris ºi sã
le trimatã la dl. Modest cav. de Grigorcea, care locueºte în Cernãuþ, strada
(uliþa) armeneascã Nr. 26” (Deºteptarea, nr. 9 din 1/13 mai 1897, pg.
72).

„Banca Româneascã din Storojineþ” este, desigur, o însoþire în
sistem Raiffeisen, una districtualã, ce-i drept, adicã nerespectând, în
aparenþã statutele, care recomandã bãnci mici, organizate pe teritoriul
unei parohii, astfel ca oamenii sã se cunoascã între ei ºi sã poatã, astfel,
garanta unul pentru ceilalþi. Numai cã boierul cu conac în Prisãcãreni,
Modest cavaler de Grigorcea, era din stirpea nobilã a Hurmuzãcheºtilor,
adicã îºi iubea sãtenii ºi trudea pentru adevãrata lor emanicipare.
Grigorcea întemeiase cabinete de lecturã, zidise ºcoli, plãtea profesori,
se implica total în viaþa obºteascã bucovineanã, inclusiv prin acceptarea
unor posturi de primar comunal, deºi putea impune în acele mãrunte
demnitãþi pe oricare dintre oamenii sãi. Grigorcea prefera cunoaºterea,
deci o relaþie intimã cu oamenii, iar nobleþea lui autenticã, total ignoratã
de istoriografie ºi de memorialisticã, poate fi identificatã ºi în fiecare
text din epocã prin care se contureazã istoria miracolului raiffeisenian în
Bucovina.

Dacã preotul Simeon Cobilanschi a fost întemeietorul (hapsân,
dar întemeietor) al primei însoþiri de economie ºi credit în Bucovina,
boierul Modest cavaler de Grigorcea deþine întâietatea în înrãdãcinarea
spiritului lui F.W. Raiffeisen, numãrându-se, alãturi de austriac, printre
„preafericiþii” care au înþeles ºi aplicat spiritul „evangheliei preafericitului
Raiffeisen”:

„O bancã româneascã. Anul nou 1893 au adus în þinutul Storojineþ
un bine ºi o înlesnire mare pentru popor. Prin stãruinþa deputatului de
acolo, a Domnului Modest cavaler de Grigorcea, s-a înfiinþat adecã acolo
o „Însoþire districtualã de economie ºi de credit”, adecã aºa o însoþire
unde cel ce are bani gata poate sã-i deie acolo, ca sã-i aducã procente,
iarã cela ce are nevoie de bani poate sã împrumute de acolo cu procente
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mici, mult mai mici decât de la cei cãmãtari nesãþioºi, cari nu se tem de
Dumnezeu sã ieie de la un om nevoiaº pentru 10 lei, peste un an, 20 de
lei sau mai mult. Laudã ºi mulþãmitã D-lui Gricorcea cã au fãcut lucru
aºa de bun pentru poporul nostru.

O bancã româneascã mai avem ºi în Gura-Humorului, pe când în
celelalte oraºe încã nu s-au înfiinþat, deºi tare bine ºi tare la vreme ar fi
ca sã scape bietul popor de la þearã odatã din ghearele cãmãtarilor”
(Deºteptarea, nr. 2/1893, pg. 14).

„Însoþirea districtualã de economie ºi credit în Storojineþ a
þinut, în 1 Martie (1894) întâia sa adunare generalã. Din raportul ei
cunoaºtem cât de mare era trebuinþa aºa unei însoþiri în Storojineþ ºi cât
folos a adus ea poporului pânã acuma.

Storojineþenii ºi cei din împrejurime vor înþelege acuma ce a fãcut
pentru þinutul Storojineþ boieriul din Prisecãreni, domnul Modest cavaler
de Grigorcea. Prin stãruinþa domniei sale, însoþirea a sporit atât de iute
încât printr‘însa s-au trecut, în acest an, peste un milion de florini ºi cã
acuma împãrþeºte pãrtaºilor sãi un câºtig de 8 la sutã. Pe lângã aceasta,
tot prin stãruinþa d-lui Grigorcea, însoþirea a dat din câºtigul sãu 200 fl.
pentru „Societatea Doamnelor Române“. De am avea ºi pe alocurea
însoþiri de aceste ºi bãrbaþi cu inimã pentru popor ca boieriul Grigorcea,
omul nevoeº mai lesne ºi-ar putea prinde nevoile ºi nu ne-ar mânca omida
cãmãtarilor, cum ne-a mâncat ºi cum ne mai mãnâncã“ (Deºteptarea, nr.
6 din 15/27 martie 1894, pg. 46).

„Bancã româneascã în Cernãuþ. Cine sã nu se bucure de ºtirea
cea bunã cã, acuma, avem ºi în Cernãuþ o bancã de bani româneascã?
Banca asta s-a fãcut mai ales cu stãruinþa neobositului nostru fruntaº
boer, a domnului Modest cavaler de Grigorcea.

Duminicã, în 4/16 Iunie (1895 – n.r.), s-au adunat adecã în casa
„Societãþii pentru cultura ºi literatura poporului român din Bucovina”,
în Cernãuþ, vreo 30 de persoane, poftite de domnul Grigorcea; acei 30
de inºi au primit statutele bancei, dupã ce au fost citite, ºi au hotãrât cã,
cu începutul lui Iulie n. („n.“, adicã dupã calendarul nou – n.r.), banca sã
înceapã a lucra.
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La adunarea din Duminica aceea s-au ales ºi direcþia bancei,
precum ºi consiliul sau sfatul de controlã.

În direcþie au fost aleºi: Boerul Constantin cavaler de Popovici –
president, dl. maior Temistocle de Gregul – vicepresident, d-nii Zaharie
Voronca, Dr. ªtefan Saghin ºi Grigore Balan – membri.

În consiliul de controlã au fost aleºi: Dl. Modest cavaler de
Grigorcea – president, dl. advocat Dr. Emanuil Volutschi, Nestor
Vorobchievici, Onisim Þurcan, Vasile Marcu, Ilie Luþa, Constantin
Stefanovici ºi Dimitrie Socolean – membri.

Statutele bancei s-au dat tribunalului þerii ca sã le întãreascã. Casa
în care se aflã banca este în strada capitalã din Cernãuþ Nr. 8, rândul
întâiu, ºi-oricine ar avea trebuinþã acolo sã se ducã.

Deie bunul Dumnezeu ca banca asta sã lucre mult ºi bine pentru
folosul neamului nostru!” (Deºteptarea, nr. 12 din 15/27 iunie 1895, pg.
99).

„Banca noastrã româneascã din Cernãuþ a început acuma a lucra
ºi, de aceea, noi dorim ca toþi Românii sã-i deie ajutor ca ea sã fie tare.
Dacã banca asta de bani va fi tare, atuncia ºi noi, Românii, vom prinde la
putere.

Dorim, aºadarã, ºi îndemnãm pe toþi Românii cari au capitaluri
puse pe la bance strãine sã scoatã capitalurile acele de la bancele strãine
ºi sã le puie la banca noastrã.

La banca noastrã româneascã, fiecare om îºi poate pune capitalul
sãu ca sã-i aducã dobândã ºi banca îi dã, pe an, 5 fl., adecã 5 procente de
la 100 de florini.

Suma cea mai micã ce se poate pune la bancã este o coroanã; cel
ce pune orice sumã capãtã, îndatã, o cãrticicã ºi numai cu cãrticica aceea
îºi poate lua banii înapoi.

Dacã cineva pune la bancã 50 de coroane, apoi le poate lua înapoi
când vrea, ºi anume sau toate 50 de coroane deodatã, sau numai câteva
din ele.

Sume de peste 50 pânã la 100 de coroane le poþi lua înapoi de la
bancã numai atunci, dacã te duci ºi spui domnilor de la bancã cu 8 zile
înainte.
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Sume de 100 pânã la 500 coroane le poþi lua înapoi de la bancã
dacã te duci ºi spui domnilor de la bancã cu 14 zile înainte.

Pentru scoaterea sumelor de la 500 pânã la 1.000 de coroane,
trebuie sã dai de ºtire bancei cu 20 de zile înainte; pentru scoaterea
sumelor de o mie pânã la douã mii de coroane, trebuie sã dai de ºtire cu
30 de zile înainte, iarã pentru scoaterea sumelor mai mari decât douã mii
de coroane trebuie sã dai de ºtire cu 60 de zile înainte.

Noi, Românii, sã ne simþim fericiþi cã avem, acuma, ºi noi banca
noastrã, la care fiecare om sãrman îºi poate pune banul cu toatã nãdejdea
cã-i va creºte cu procente ºi, aºa cum se zice, îºi va cruþa bani albi pentru
zile negre“ (Deºteptarea, nr. 13 din 1/13 iulie 1895, pg. 107).

„Însoþirea de economie ºi credit în Cernãuþ ºi-a þinut
adunareageneralã în Cernãuþ, în 30 ianuarie (1886 – n.r.).

Însoþirea aceasta a început a lucra de-abia de la 1 Iulie 1895 ºi la
dânsa au întrat, pânã la sfârºitul lui Decemvrie 1895, 234 partaºi cu 659
pãrþi ºi 13.723 fl. 40 cr.

În 6 luni de zile, a agonisit însoþirea un cãºtig de 701 fl., din care
a fost în stare a plãti pãrtaºilor, chiar pe timpul acesta scurt de 6 luni, 5
procente dividente. Începutul este îmbucurãtor. Darã mai îmbucurãtor
ar fi pentru noi, Românii, ºi pentru însoþirile noastre de credit dacã cu
toþii am pune banii noºtri la însoþirile aceste“ (Deºteptarea, nr. 3 din 1/13
februarie 1896, pp. 19, 20).

Modest cavaler de Grigorcea, cunoscând bine firea conservatoare
ºi primitivã a þãranului bucovinean, ºi-a convins prietenii sã investeascã
în viitoarea prosperitate a satului românesc. El ºtia cã, dacã mari
proprietari de moºii ºi „domni” (avocaþi, medici, preoþi, politicieni etc.)
vor investi în astfel de însoþiri cu „garanþã nemãrginitã”, atunci þãranii,
încetul cu încetul, vor cãpãta încredere în astfel de instituþii bancare ºi,
în cele din urmã, vor scoate banii de prin lãzi pentru a deveni pãrtaºi,
deci acþionari ai bãncilor rurale. ªi tot el a visat la o largã responsabilizare
socialã a instituþiilor economice obºteºti, oferind, din beneficii, burse
ºcolarilor sau sprijin financiar societãþilor culturale româneºti. Bãncile
sãteºti, în viziunea lui Modest cavaler de Grigorcea, urmau sã producã o
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emancipare atotcuprinzãtoare (chiar ºi prima piesã de teatru, pusã în
scenã la Rãdãuþi de Iorgu G. Toma, „Soare cu ploaie, de Iosif Vulcan,
avea sã beneficieze de sprijin financiar din partea însoþirilor economice
grigorciene; în fond, Grigorcea a cam fost un Raiffeisen român în
Bucovina), iar „evanghelia preafericitului Modest cavaler de Grigorcea”
ni se va desluºi pe deplin abia când vom ajunge cu povestea noastrã în
anul 1903, anul întemeierii, Centralei însoþirilor economice în sistem
Raiffeisen din Bucovina.

A patra înoþire de pãstrare ºi credit în sistem Raiffeisen s-a înfiinþat
la Câmpulung Moldovenesc, comunicatul din „Deºteptarea“ menþionând
ziua de 15/27 ianuarie 1896, ziua de naºtere a lui Mihai Eminescu (27
ianuarie, conform actualului calendar), drept zi de alegere a conducerii
bãncii:

„Bancã româneascã. Din Câmpulung am primit statutele unei
bance de bani, cu numele „Însoþirea de economie ºi credit în Câmpulung“.

Luni, în 15/27 Ianuarie 1896, la 2 oare dupã amiazãzi, are sã fie,
în palatul comunal din Câmpulung, o adunare la care se vor alege
funcþionarii bancei, ºi noi îndemnãm pe toþi Românii din Câmpulung ºi
din împrejurime sã fie de faþã la adunarea aceea, pentru cã o bancã de
bani româneascã este menitã sã lucre numai spre binele ºi în folosul
poporului nostru.

Dã, Doamne, ca banca cea nouã din Câmpulung sã-ºi înceapã
lucrarea într-un ceas bun“ (Deºteptarea, nr. 1 din 1/13 ianuarie 1896, pg.
4).

ªi însoþirea câmpulungeanã, pregãtitã pe parcursul anului 1895,
este anterioarã celei din cele douã Crasne, care, pe nedrept, datoritã
memoriei noastre deficitare, trece drept prima din Bucovina.

Însoþirea din Crasna-Ilschi ºi Crasna Putnei este, aºadar, a cincia
din Bucovina ºi a 1.415-a din imperiul austriac, dar vanitosul preot Mihail
Bendevschi va izbuti, printr-o intensã activitate publicisticã sã-ºi adjudece
o falsã, dar zãrvoasã întâietate:

„Cetiþi! Cetiþi! Bãncile poporale. Bravii crãsneni. Comunele
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Crasna-Ilschi ºi Crasna-Putnei de odatã s-au pus în fruntea comunelor
noastre. Tot Cernãuþul, toþi oamenii luminaþi ºi întreaga þarã vorbesc
acuma numai de ei. Cãmãtarii þâþâie ºi zic: „Încã câteva sate ca Crasnele
ºi apoi rãmânem lipiþi pãmântului!“.

Iacã despre ce-i vorba, oameni buni! Cea mai mare parte din
nevoile ºi necazurile cari gãtesc de zile pe oamenii noºtri, cei de pe la
þearã, este cãmãtãria. Aceasta îi frige ca un foc, nu alta. Câte gospodãrii
româneºti n-au încãput în mâinile cãmãtarilor! Câþi Români nu-s îngropaþi
în dãtorii pânã în grumaz ºi cãmãtarii Jidani îi vând ºi i-or vinde la dobã!

Români! Cum sã ne dezbãrãm noi de cãmãtari? Cum sã scãpãm
de dãtorii?

Bravii crãsneni, oameni buni, ni aratã calea de scãpare!
Câteva zeci de gospodari din Crasna, în frunte cu preotul lor, M.

Bendevschi, ºi cu fruntaºii lor, Grigore Iliuþ, Nicolai Ihnat, Nicolai a lui
Dumitru Percec ºi George Tarnovieþchi, s-au însoþit, au pus la un loc
pãrtãºii de câte 10 fl. ºi ºi-au croit o bancã sãteascã. Acuma, gospodarii
din Crasna cari vor fi în strâmtoare ºi vor trebui sã împrumute bani, de la
banca lor vor împrumuta ºi nu de la cele jidoveºti. La banca lor, ei numai
foarte mici procente vor plãti ºi ºi acestea tot în buzunarele neamului lor
vor curge.

Aºa au judecat Crãsnenii: „Sã avem noi banca noastrã sãteascã!
Când ni-or trebui bani, de la banca noastrã vom putea împrumuta – întâi,
fãrã muncã ºi alergãturã; al doilea, vom împrumuta cu procente mai
mici; al treilea, cu procentele plãtite de noi Românii se vor îmbogãþi, nu
alþii de lege ºi neam strãin“.

Zicã cineva cã n-au judecat bine Crãsnenii; cã nu ºi-au fãcut lucru
bun Crãsnenii!

Crãsnenii sunt cei dintâi din Bucovina cari au început-o cu bãncile
poporale. Binecuvântat fie începutul cel fãcut de oameni! Vrednicã
pomenirea înfiinþãtorilor celei dintâi bãnci româneºti-sãteºti!

În þãrile cele luminate din lume, comunele de mulþi ani încoace s-
au apucat de ºi-au fãcut bãnci poporale sãteºti ca cea din Crasna. ªi
oamenii cei învãþaþi au aflat cã tocmai acele þãri îs cele mai bogate ºi
cele mai fericite, în cari sunt cele mai multe bãnci poporale sãteºti.

În împãrãþia noastrã, cele mai multe bãnci sãteºti le au ªvabii, cei
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de pe lângã Viena. În þãriºoara lor, numitã Austria de jos, sunt 400 de
bãnci sãteºti poporale ºi aceastã þãriºoarã e ºi cea mai bogatã ºi fericitã
din toate þãrile împãrãþiei noastre. Din ea Jidanii de mult au cam apucat-
o la sãnãtoasa!

Pe lângã þeara Austria de jos, ºi celelalte þãri, de-o vreme încoace,
pe-ntrecute fac bãnci poporale sãteºti prin comune. Cu toate, adecã,
înþeleg ce lucru mare ºi bun sunt bãncile sãteºti poporale. Numai Bucovina
noastrã n-a fost înþeles, pân‘ acuma, aceasta. Ca-n toate trebile, aºa ºi-n
aceasta, Bucovina a rãmas la urmã!

Abia bravii Crãsneni s-au urnit ºi ºi-au fãcut bancã sãteascã. Banca
Crãsnenilor e croitã ca ºi bãncile ªvabilor celor avuþi de pe lângã Viena,
dupã planurile vestitului Neam Raiffeisen. Se aude cã bãncile cele croite
dupã planul lui Raiffeisen se potrivesc de minune pentru gospodarii de
prin satele noastre. În numãrul viitor, vom scrie despre planul de bãnci
poporale sãteºti al lui Raiffeisen. Vom ºi scrie cum planul lui Raiffeisen
la Crãsneni trup s-a fãcut.

De astã-datã, altceva avem de spus cititorilor noºtri. Ca sã-ºi poatã
cumpãra Crãsnenii o ladã (cassã) de fier, cãrþi de socotele ºi alte lucruri
trebuincioase pentru banca lor, fãrã sã se atingã de pãrtãºiile gospodarilor
însoþiþi la bancã, ei au cerut de la dietã (sfatul þãrii) un ajutor de 300 fl.
Comitetul þãrii a propus înaintea deputaþilor sã li se deie Crãsnenilor
ajutoriul cel cerut. ªi pentru cã o bancã sãteascã poporalã ca a Crãsnenilor
e un lucru foarte mare; ºi pentru cã dieta þãrii voieºte sã îndemne ºi alte
sate la croirea de bãnci cum este banca Crãsnenilor. Comitetul þãrii a
mai propus înaintea deputaþilor ca ei sã meneascã 2.000 fl. pentru
sprijinirea ºi a altor comune ca cea din Crasna.

Tot cu câte 300 fl. vor fi sprijinite ºi alte comune cari ºi-or face
bãnci poporale sãteºti ca Crasna. Iatã cât de sus preþuesc deputaþii noºtri
bãncile poporale sãteºti!

Sã se urneascã, cum s-au urnit Crãsnenii, ºi alte comune de ale
noastre! Aºiºi (aidoma – n.r.), în anul acesta, cât mai degrabã, mãcar 6-
7 din comunele noastre mai de frunte sã-ºi croiascã bãnci poporale
sãteºti dupã sistemul lui Raiffeisen! Dieta þãrii însãºi voieºte sã li puie
temelia cu ajutoarele ei, cele de câte 300 fl.

Parcã vãd cum se grãbesc Nemþii ºi Ruºii sã ne ieie pe noi, Românii,
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pe dinainte cu croirea de bãnci poporale sãteºti ca sã apuce ei suma cea
de 2.000 fl., care va meni-o dieta pentru sprijinirea bãncilor poporale.

Români, ar fi pãcat de Dumnezeu sã lãsãm norocul din mânã!
Mãcar comunele noastre cele mai luminate sã se apuce sã-ºi înjghebe
cât mai degrabã bãnci poporale. „Deºteptarea“ va tipãri, cât mai degrabã,
statutele bãncii din Crasna. În comunele noastre cele de frunte, mãcar
câte 10 gospodari sã se pregãteascã, de cu bunã vreme, cu pãrtãºii de cu
10 fl., ca apoi sã aibã numai a subscrie statutele cele tipãrite de
„Deºteptarea“ ºi sã-ºi poatã alcãtui în grabã bãnci sãteºti ca cea din
Crasna.

Români! E iarnã ºi vreme aveþi destulã. Apucaþi-vã de bãncile
sãteºti, sã nu scãpãm din mâni cele 2.000 de florini din dietã! Sã ne
desbãrãm, odatã, de bãncile jidoveºti, sã ne mântuim de afurisita
cãmãtãrie, sã facem ºi noi averi cu bãncile!

Doamne-ajutã ºi într-un cias bun sã fie!” (Deºteptarea, nr. 2 din
15/27 ianuarie 1898, pp. 12, 13).

Mihail Bendevschi, preot trufaº ºi plin de vanitãþi omeneºti, a
izbutit, totuºi, sã trezeascã un viu interes faþã de întemeierile
raiffeiseniene. În vreme ce preotul Doroftei, paroh la Stroieºti, prefera
sã meargã, anonim, dintr-un sat în altul pentru a explica statutele bãncii
ºi pentru a lãmuri lumea cã numai cu astfel de însoþiri se poate scãpa de
asuprirea cãmãtarilor ºi înlãtura efectele dezastrului provotat de
împrumuturile de la „Banca rusticalã” galiþianã în lumea ruralã
bucovineanã, preotul Mihai Bendevschi îºi construia imaginea naiv-
eroicã, dar toatã aceastã gomoºenie a fost de folos, pentru cã publicistica
lui egocentristicã a fost de folos, prezentând ºi lãmurind statutele, precum
ºi întreaga formularisticã necesarã înregistrãrii unor astfel de bãnci. ªi,
cum vã veþi putea dumiri ºi singuri, demersurile pentru înregistrarea unei
societãþi comerciale, în Bucovina anului 1898, sunt exact cele din
România de astãzi, cu o singurã excepþie, cea a înºtiinþãrii Direcþiei
Finanþelor Publice pentru a obþine, atunci, nu ºi astãzi, scutirea de
impozite:

„Bãncile poporale dupã planul lui Raiffeisen. În Crasna-Ilschi
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ºi Crasna-Putnei s-a fãcut în Bucovina întâia bancã dupã planul lui
Raiffeisen. Ea are de scop a împrumuta membrilor sãi, cari sunt de regulã
lucrãtori de pãmânt sau meseriaºi, bani cu procente cât se poate de mici
ºi a primi bani spre pãstrare, dând aºa oamenilor noºtri prilej a-ºi aduna,
vorba românului, un ban alb pentru zile negre.

Statutele acestei bãnci sunt aºa croite ca bãncile sã poatã fi bine
purtate în fiecare sat. În þãrile ºvãbeºti, unde s-au fãcut o mulþime de
bãnci dupã croiala lui Raiffeisen, s-a vãzut cã ele au înflorit din an în an
tot mai frumos ºi cã acolo gospodarii ºi meseriaºii au scãpat din leaþul
cãmãtarilor ºi s-au fãcut oameni bogaþi, cu avere ºi stare bunã.

Planul (Statutul – n.r.) acestor bãnci sãteºti este urmãtorul:
1. Terenul (câmpul) asupra cãruia se întinde lucrãþivitatea unei

bance niciodatã sã nu fie mare; fiecare bancã sã se facã numai pentru un
sat, cel mai bine pentru o parochie. Darã, dacã sunt douã sau trei sate aºa
de aproape unul de altul cã oamenii se cunosc în toate acele sate tare
bine într-aolaltã, atunci se pot pune acele douã sau trei sate la un loc ºi sã
facã o bancã. Cunoºtinþa aceasta cu toþi oamenii are acel bine cã se
împrumutã bani numai la acei oameni despre care se ºtie bine cã au cu
ce rãspunde ºi cã banca nu poate pierde banii împrumutaþi, pe când,
dacã se împrumutã unui om strãin, banca tare uºor poate pierde mulþi
bani. De aceea, nu s-a aflat pânã astãzi nici o bancã sãteascã care sã fi
pierdut mãcar un ban împrumutat.

2. Bãncile sãteºti sunt însoþiri registrate, cu garanþã nemãrginitã.
Ce va sã zicã asta? Asta va sã zicã cã toþi membrii cari s-au înscris la aºa
o bancã rãspund cu toatã averea lor pentru toate îndãtoririle însoþirii. ªi
oare este asta de lipsã? Da, asta-i de mare lipsã ºi iacã pentru ce. Dacã
membrii unei bãnci rãspund pentru banii ce s-au pus în bancã spre pãstrare
sau pentru banii pe cari i-a împrumutat banca ca sã-i împrumute mai
departe membrilor sãi, atunci toþi oamenii cari au bani în ladã vor gândi
aºa: eu bani am în ladã ºi tare mã tem ca sã nu mi-i fure niºte hoþi, deci
voiu merge la bancã ºi-i voiu pune acolo spre pãstrare ºi-mi va creºte ºi
camãta; darã la care bancã sã pun eu banii? La bãnci jidoveºti mã tem
sã-i pun, pentru cã, acolo, membrii ei nu garanteazã cu nimicã ºi tare
uºor mi se pot pierde banii; la casa de pãstrare din Cernãuþ sã-i pun,
drept, tare bun lucru, pentru cã banii sunt siguri, darã pânã la Cernãuþi sã
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merg þine cheltuialã ºi, dacã am nevoe ºi vreau sã scot o parte din bani,
atunci iarã trebue sã alerg la Cernãuþ. Pe lângã asta, casa de pãstrare din
Cernãuþ nu dã decât cel mult patru procente de la sutã. Drept cã de la
banca cea jidoveascã am 6 procente de la sutã, darã ce folos am din
aceea, dacã, într-o bunã dimineaþã, numai ce vezi cã mã pot trezi fãrã
camãtã ºi fãrã sutele mele. De aceea, mai bine oi face sã mã duc pânã la
Crasna-Ilschi, la banca româneascã, la banca noastrã, pentru cã acolo
capãt 5 procente ºi banii niciodatã nu mi se pot pierde; afarã de aceea,
pot oriºicând scoate toþi banii sau numai o parte din ei, dacã mã ajunge o
nevoe. Aºa vine cã oamenii cei cuminþi, punând banii lor spre pãstrare la
bãncile româneºti, sunt siguri cã nu-ºi vor pierde banii, iarã pe altã parte
oamenii noºtri se folosesc aceºti bani, cu procente mici ºi-ºi prind nevoile
lor.

Sunt, acuma, 40 de ani de când s-au început a face în þãrile nemþeºti
bãnci sãteºti ºi, de atunci pânã astãzi, s-au înmulþit ele aºa cã numai în
împãrãþia noastrã sunt 1.414 bãnci, iarã cu cea din Crasna sunt 1.415,
darã pânã astãzi încã nu s-au auzit nici de o bancã cã ar fi pierdut mãcar
un ban roºu ºi cã membrii ar fi fost traºi la platã. Afarã de asta, bancele
sãteºti nu vor rãmâne de capul lor, pentru cã sfatul þãrii au hotãrât ca sã
iae sama de bãncile acestea ºi sã trimitã, în fiecare an, un domn din
mijlocul lor ca sã controleze bãncile ºi sã se încredinþeze ori de se poartã
în rânduealã ºi ori de nu se fac ºiretlicuri. ªi de ºiretlicuri se vor feri tare
acei ce sunt puºi a purta banca pentru cã pot fi pe loc arestaþi ºi traºi la
judecatã de judecãtorie.

3. Comitetul care poartã banca se compune din 5 membri, adecã:
un director, un vice-director ºi trei membri. Aceºti oameni se aleg aºa ca
ei sã poatã bine scrie ºi ceti; ei sã fie bogaþi sau în stare bunã ºi sã fie
oameni de încredere. Ei se aleg din toate pãrþile satului ca sã cunoascã
pre toþi oamenii din sat ºi sã ºtie ori de se pot împrumuta bani cutãrui sau
cutãrui om. Pentru lucrul lor, ei însã nu capãtã nici un ban roºu. Când
vine cineva sã împrumute bani, atunci ei se-ntroloacã (se reunesc – n.r.),
fac o ºedinþã ºi chibzuesc ori de are omul nevoe sau ba ca sã împrumute
bani, pentru cã, vedeþi, între oamenii noºtri sunt tare mulþi ºi de aceia
cari aleargã cu gura cãscatã dupã împrumuturi de bani, fãrã ca sã aibã
pic de nevoe. Oameni beþi, însã, cari risipesc averea lor pe bãuturi ºi pe
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nimicuri nu pot împrumuta bani de la bancã, mãcar sã se ºi înscrie ei ca
membri la bancã; darã pe aºa oameni comitetul aista nici nu are sã-i
primeascã la bancã ca sã steie în rând cu oamenii cei cinstiþi. De aceea,
se vede cã, la atari bãnci, pot intra ca membri numai acei gospodari sau
meseriaºi cari nu umblã pe la cârºme ºi sunt harnici ºi grijesc bine de
gospodãriile lor, deci oameni cinstiþi ºi de treabã.

4. Afarã de comitetul care poartã banca, se mai alege ºi alt comitet,
care se compune din 6, 9, 12 sau ºi 15 membri, dacã satul e de tot mare,
darã, de obiceiu, sunt destui 6, 9 membri. Acest comitet se cheamã
Consiliul de controlã ºi are mare putere. Ei, adecã, încã se aleg din toate
pãrþile satului, ca sã cunoascã bine oamenii ºi starea lor; ei pot controla
banca oriºicând, iarã, dupã statute, sunt siliþi a controla banca cel puþin
de patru ori pe an ºi, dacã aflã ei cã banca nu se poartã cum se cade ºi în
rânduealã sau cã se fac ºiretlicuri, au dreptul sã sufle pe loc pe directorul,
pe vice-directorul ºi pe cei trei membri din directoriu ºi (demiºii – n.r.)
nu se pot jãlui sã meargã ei mãcar pânã ºi la împãratul.

Apoi mai este unul care poartã toate rãfuelile ºi scrisorile, care
primeºte, dimpreunã cu directoriul, banii ºi împrumutã banii bãncii, ºi
aista se chiamã visternic. El are cel mai mult ºi cel mai greu lucru ºi,
pentru aceea, el capãtã pe an o leafã de 20 pânã la 80 fl., dupã cât, adecã,
câºtigã banca pe an. Din câºtig, adecã, banca plãteºte, mai întâiu,
cheltuielile pentru hârtie, plumb, negrealã, lemne, locuinþã º.a., apoi se
plãteºte visternicul ºi ce rãmâne se pune la un loc ºi se adunã aºa un fond
de reservã, din care se acopãr, apoi, pierderile bãncii.

Visternicul n-are voie sã fie nici în comitetul care poartã banca,
nici în consiliul de controlã.

5. Acei ce voesc sã intre la bancã trebuie sã aibã mãcar 24 de ani,
fie femeie ori bãrbat. La întrare, trebue fiecare membru sã plãteascã 1 fl.
ca taxã de întrare ºi sã plãteascã la cassã cel puþin o pãrtãºie. Pãrtãºia
poate sã fie de 5 fl. ori de 10 fl., aºa cum hotãrãsc oamenii, cei ce vreau
sã facã banca. O pãrtãºie, însã, n-are voe sã fie mai mare decât cel mult
de 25 fl. ºi nici un membru nu poate lua mai multe pãrtãºii decât cel mult
25.

Un membru care vrea sã se ºteargã din bancã nu capãtã taxa de
întrare înapoi, darã pãrtãºia o capãtã la sfârºitul anului, dimpreunã cu
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procentele.
Cine n-are bani ca sã-ºi poatã deodatã cumpãra o pãrtãºie, acela

poate pune la bancã, în fiecare lunã, câte un florin sau doi florini, pânã
îºi dobândeºte aºa o pãrtãºie întreagã, iarã dacã, prin 6 luni, nu plãteºte
ratele acestea, atunci el se ºterge de la bancã.

Procentele pentru pãrtãºii, însã, n-au voie sã fie mai mari decât
cele ce li plãteºte banca pentru banii cari s-au depus la dânsa spre pãstrare.

6. Dacã, însã, cineva are bani în ladã, dar nu vre sã fie membru la
bancã ºi vre sã puie numai banii spre pãstrare, atunci o poate face aceasta,
fãrã ca sã se înscrie la bancã, ºi aceºti oameni drept cã nici nu garanteazã
cu averea lor pentru bancã, darã nici nu pot împrumuta de la bancã bani.
Bani spre pãstrare se pot pune la bancã ºi de un copil ºi din oricare alt
sat, darã nu se primeºte mai puþin decât 1 fl.

7. Bani se pot împrumuta numai acelor oameni cari sunt membri,
cari, adecã, s-au înscris la bancã ºi au plãtit taxa de întrare ºi cel puþin o
pãrtãºie. Directorul bancei, însã, nu poate împrumuta unui membru mai
mulþi bani decât numai cât a hotãrât adunarea generalã. Dacã adunarea
generalã a hotãrât, de pildã, cã în anul 1890 nu se pot împrumuta unui
membru mai mult decât 100 fl., apoi banca nici nu dã mai mult; iarã
dacã se întâmplã cã un membru are numaidecât nevoe de 200 fl. ca sã
plãteascã o datorie sau ca sã scoatã de la licitaþie un loc zãlogit, atunci
consiliul de controlã face ºedinþã ºi hotãrãºte sã i se deie ºi pânã la 200
fl., va sã zicã încã pe atâta pe cât a hotãrât, din capul locului, adunarea
generalã, adecã toþi membrii cari sunt înscriºi la bancã. Iarã dacã un
membru vre sã împrumute numaidecât mai mult de 200 fl., atunci trebue
sã se întroloace la o ºedinþã toþi membrii cari s-au înscris la bancã ºi ei,
apoi, se sfãtuesc ºi chibsuesc între olaltã (împreunã – n.r.) ori de sã se
deie de la bancã atâþia bani sau ba, ºi ori de poate împrumutãtorul rãspunde
ori ba ºi hotãrãsc ºi vremea pe cât sã i se împrumute.

8. Banca are voie sã deie bani în împrumut numai pe timp scurt,
adecã cel mult pe un an; iarã dacã se întâmplã cã acel om care a
împrumutat bani de la banca sãteascã nu poate da banii înapoi la vedea
(termen – n.r.), pentru cã poate l-au pãlit vreo nenorocire, sau au ars, sau
cã i-au perit vite, sau cã grindina i-au bãtut toate câmpurile, atunci
consiliul de controlã se întroloacã, face o ºedinþã ºi lungeºte vedeaua pe
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jumãtate sau chiar pe un an întreg. Spunem ºi altã pildã: dacã se întâmplã
cã un gospodar e dator la o bancã jidoveascã cu 500 fl. ºi banca scoate
pentru aceºti 500 fl. la licitaþie, mãcar cã gospodãria omului face 1.000
sau 2.000 fl., atuncea banca sãteascã se pune întru ajutor, adunã îndatã
pre toþi membrii la sfat ºi hotãrãsc ca sã se împrumute omului 500 fl. ºi
sã-ºi scape gospodãria din mânile bancelor jidoveºti, darã aceºti bani se
împrumutã atunci numai pe cel mult patru ani; iar mai mult decât pe
patru ani banca sãteascã, dupã cum sunã legea împãrãteascã, n-are voie
a împrumuta.

9. Cei ce voesc a împrumuta bani de la banca sãteascã trebue sã
puie doi chiezeºi buni, pentru cã, altfeliu, banca n-are voie sã împrumute
bani. Afarã de aceea, omul care împrumutã bani de la banca sãteascã
trebue sã spuie la ce treabã împrumutã, ºi asta se pune ºi în scrisoarea de
dãtorie; întâmplându-se cã cineva nu întebuinþeazã banii împrumutaþi
pentru lucrul care l-a spus bancei, atunci banca are dreptul a cere de la
acel om ca sã întoarcã împrumutul înapoi în cel mult 4 sãptãmâni, iarã
dacã nu, atunci banca pãreºte la judecãtorie. Asta, vedeþi, e lucru tare
bun, pentru cã adese se aflã ºi de acei oameni cari împrumutã bani ºi, în
loc ca sã-ºi acopere nevoia care-l strânge, el îi dã pe bãuturi ºi pe alte
lucruri de nemicã, iarã bancele sãteºti se fac anume ca sã scoatã pe
gospodari din nevoi grele, darã nu sã strãmãºeascã bani ca un om sburat
de minte.

10. Pentru banii ce-i împrumutã banca sãteascã, omul trebue sã
deie cambiu, adicã vecsel, cum zic oamenii noºtri, cãci, dupã legea
împãrãteascã, banca sãteascã nu are voie a primi cambii ºi, de aceea,
oamenii, fãcând un împrumut, n-au lipsã sã alerge la târg ca sã iscãleascã
cambiul la notar ºi sã plãteascã 2 sau 3 fl., pe lângã aceea cã ºi-au pierdut
vremea ºi au avut cheltuealã cu rohatcele, ci se face numai o scrisoare de
dãtorie la banca sãteascã ºi pe acea scrisoare se pune timbru, darã timbrul
se pune mai ieftin decât cum se pun pe scrisorile de dãtorie, când se iau
bani de la bãncile jidoveºti.

11. Acuma, venim la socoteala procentelor. Banca are, adecã, de
obiceiu, trei feliuri de bani. Mai întâiu, sunt banii cari îi pun membrii la
bancã ca pãrtãºii, apoi sunt banii cari unul ºi altul îi pune la bancã spre
pãstrare, darã sunt ºi bani cari îi împrumutã banca singurã de la alþi
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oameni avuþi ºi-i dã, apoi, în împrumut membrilor. Procentele care le
plãteºte ea pentru banii cari sunt depuºi la bancã spre pãstrare, iarã
procentele care le ia banca de pe banii cari i-au împrumutat membrilor
sãi trebuie sã fie cel mult numai cu 1 ½% mai mari decât cele ce le dã
banca pentru banii depuºi spre pãstrare, cu toate cheltuelile la un loc.

Aºa, de pildã, în Crasna-Ilschi, când se va deschide banca, în
sãptãmâna albã, se vor aduna toþi pãrtaºii la un loc, vor face aºa cum
zice adunarea generalã ºi vor hotãrî aºa: în anul 1898, fiind multe chelteli
de acoperit, ca la începutul fiecãrei bance, vom da pentru pãrtãºii ºi pentru
banii ce se vor depune la bancã spre pãstrare 6 fl. de la sutã pe an, iarã
pentru banii pe care îi vom împrumuta membrilor vom lua numai 7 fl. de
la sutã pe an. Iarã la anul, dacã vor fi mai mulþi membri ºi vom avea ºi
bani mai mulþi puºi spre pãstrare, vom da 5 fl. de la sutã ºi vom lua
numai 6 fl. de la sutã de pe banii împrumutaþi.

Aista-i întreg planul bancelor poporale al lui Raiffeisen. Deie
Domnul ca în fiecare sat sã se poatã face de aste bance, cã numai astfeliu
vor putea oamenii noºtri scãpa de cãmãtãritul cel mare; iarã în numãrul
viitor vom arãta toate, de-amãruntul, cum ºi în ce feliu de lucrãri trebue
de pus la cale ca sã se poatã înfiinþa aºa o bancã sãteascã. // m.b.“
(Deºteptarea, nr.3 din 1/13 februarie 1898, pp. 18-20).

Statutele lui F.W. Raiffeisen circulau de mult prin Bucovina, adicã
mãcar de prin anul 1875, când s-au fãcut primele demersuri pentru
înfiinþarea, în anul urmãtor, 1876, a însoþirii din Gura Humorului. Aceleaºi
statute au fost folosite ºi de Modest cavaler de Grigorcea, începând cu
anul 1892, ºi de câmpulungeni, în 1895, ºi de suceveni, în 1897 (în vara
anului 1898, sucevenii au ºi publicat statutele respective). Dar meritul
lui Mihail Bendevschi, deºi nu a convins multã lume sã-i urmeze
exemplul, este acela de a fi lãsat mãrturie. Însoþirile se vor înmulþi abia
dupã ce Comitetul Þãrii se va implica, inclusiv prin subvenþii, în
împãmântenirea fericitei experienþe austriece, adicã dupã anul 1901, când
se va concepe ºi o adevãratã literaturã raiffeisenianã, pe care o vom
prezenta la momentul potrivit. Deocamdatã, sã ne dumirim, la umbra
pãrintelui Bendevschi, despre:
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„Cum se înfiinþeazã bãncile sãteºti cele dupã planul lui Raiffeisen.
În numãrul trecut al „Deºteptãrii“, am arãtat ce-s bãncile poporale, care, astãzi,
voim sã arãtãm cum se urzesc, luâbdu-ne de pildã banca din Crasna-Ilschi ºi
Crasna-Putnei.

Acolo, dupã ce li s-au citit ºi lãmurit oamenilor statutelor ºi s-au
aflat 15 inºi ca sã între ca membri la bancã, s-au scris îndatã declaraþiunile
de însoþire; fiecare gospodariu, adecã, a dat în scris cã vre sã între ca
membru la bancã ºi astã declaraþiune sunã aºa:

„Declaraþiune de însoþire.
Eu, Vasile Brujã, agricultor din Crasna-Putnei, declar prin aceasta

a întra ca membru în însoþirea de pãstrare ºi credit pentru Crasna-Ilschi
ºi Crasna-Putnei, însoþire registratã cu garanþã nemãrginitã în Crasna-
Ilschi, cu o pãrtãºie de 10 fl.c.a. (monedã vienezã – n.r.), supunându-mã
atât statutelor esistente ale însoþirei, care-mi sunt bine cunoscute, cât ºi
tuturor schimbãrilor acestora, mai târziu, precum ºi hotãrârilor adunãrilor
generale.

Crasna-Ilschi, în 8 Ianuarie 1898 e.n.
*** Vasile Brujã
per me Eugen Braha m.p.“.

Declaraþiunea aceasta vine scrisã pe o jumãtate de coalã ºi e scutitã
de timbru, în puterea paragrafului 3 al legii din 21 Maiu 1873 F.L.I.
(Foaia Legilor Imperiale – n.r.), Nr. 87.

Cel ce ºtie scrie trebue sã iscãleascã singur declaraþiunea de
însoþire.

Toate declaraþiunile aceste sunt de pãstrat, apoi, bine între actele
bãncei.

Dacã, însã, ar fi fost în Crasna-Putnei mai mulþi oameni cu numele
Vasile Brujã, atunci ar fi trebuit sã se adaogã ºi numãrul casei.

Deodatã cu declaraþiunea, a dat fiecare om câte 1 fl. ca taxã de
întrare, ca sã fie de cheltuealã pentru celelalte scrisori.

Dupã ce ºi-au dat, aºa, 15 oameni declaraþiunile lor de însoþire, s-
a fãcut o ºedinþã pentru alegerea direcþiunei.

În direcþiune se aleg, de regutã, 5 bãrbaþi de încredere ºi alegerea
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se face ori cu þidule ori cu graiul, rãmânând ales acel ce are mai multe
voturi.

Toþi membrii din direcþiune, însã, trebue sã fie cãrturari, sã ºtie
adecã scrie ºi ceti.

Mai întâi, se face alegerea pentru director, deosebit, ºi, dupã ce e
ales directorul bãncii, se purcede la alegerea vice-directorului ºi, într‘una,
a celorlalþi trei membri din direcþiune. La alegerea aceasta este a se face,
oriºicum, un protocol, care se pãstreazã în actele însoþirii.

Dupã ce s-au ales, în Crasna-Ilschi ºi Crasna-Putnei, membrii
direcþiunei, s-a fãcut, în scris, poftirea pentru înregistrarea statutelor;
ea sunã aºa:

„Onorabile tribunal c.r. de comerciu!

1 fl.
timbru

Pe basa statutelor (contractul de A) însoþire) originale, sub A), ºi a
copiei B) vidimate a acestora sub B) pentru registrul de însoþiri, s-a
înfiinþat, sub numele: „Însoþire de pãstrare ºi credit pentru Crasna-Ilschi
ºi Crasna-Putnei, însoþire registratã cu garanþã nemãrginitã“, o însoþire
cu garanþã nemãrginitã, cu domiciliul în Crasna-Ilschi. Membrii primei
direcþiuni, numiþi în paragraful 93 al statutelor ºi legitimaþi conform
paragrafului 19, alinea 2, vor semna, dupã cum urmeazã:

Domnul Mihai Bendeschi, paroch în Crasna, director, va semna
(aice vine iscãlitura proprie, ce se face înaintea judecãtoriei)...

Domnul Grigori Iliuþ, proprietar în Crasna-Ilschi, vice-director,
va semna...

Domnul Nicolai Alexandru Ihnat, agricultor din Crasna-Putnei,
va semna...

Domnul Nicolai Dumitraº Percec, agricultor din Crasna-Putnei,
va semna...

Domnul George Tarnoveþchi, agricultor din Crasna-Ilschi, va
semna...

Se supune rugãmintea:
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Onorabilul tribunal c.r. de comerciu binevoeascã a dispune
înregistrarea însoþirii „Însoþire de pãstrare ºi credit pentru Crasna-Ilschi
ºi Crasna-Putnei, însoþire registratã cu garanþã nemãrginitã“, cu domiciliul
în Crasna-Ilschi, precum ºi înregistrarea membrilor direcþiunii în registrul
pentru însoþiri, în fine, a dispune ºi publicarea acestei înregistrãri.

Crasna-Ilschi, în 27 Decemvre 1897 (aice vin, iarãºi, iscãliturile
celor 5 membri din direcþiune)“.

Rubrul (adresa – n.r.) vine aºa scris:

„Cãtrã
Onorabilul tribunal c.r. de comerciu
în Cernãuþi.

Mihai Bendeschi ºi consorþii

roagã pentru înregistrarea statutelor (contractului de însoþire) a
„Însoþirei de pãstrare ºi credit pentru Crasna-Ilschi ºi Crasna-Putnei,
însoþire registratã cu garanþã nemãrginitã“, precum ºi a membrilor ei din
direcþiune în registrul pentru însoþiri ºi a dispune publicarea acestei
înregistrãri“.

Dupã ce s-a scris poftirea aceasta, s-au dus toþi 5 membri la
judecãtoria din Storojineþ, luând cu dânºii atât poftirea aceasta, cât ºi 3
exemplare din statute. Pânã a întra la judecãtorie, însã, ºi-au cumpãrat
timbre, ºi anume: unul de 1 fl., de pus pe faþa întâia a poftirei, fãrã ca sã
scrie peste dânsul; apoi timbre (cel mai bine de câte 1 fl.) de 3 fl., de pus
la finea poftirei, dupã iscãlitura celor 5 membri, în faþa judecãtoriului.

Pentru statutele originale A (pe acest statut s-a scris, sus, „original,
fãrã timbru“), drept cã nu se pun timbre, darã, pentru cã ele încã trebuie
iscãlite de cei 5 membri, în faþa judecãtoriului, se pun iarãºi timbre de 3
fl.

Pe statutele însemnate cu B, cari rãmân la registrul pentru însoþiri,
se pun timbre de câte 50 cr. pe coalã. Iarã la fine se scriu de oriºicine
numele celor 5 membri, punându-se la fiecare nume un „m.p.“, pentru
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cã aceste statute însemnate cu B se privesc ca copie. Pe esemplarul al
treilea nu vine nici un timbru; acestea încã se privesc ca copie, punându-
se la fiecare nume de la finea statutului tot „m.p.“.

Întrând cei 5 membri la judecãtorie, au fãcut la judecãtor
rugãmintea ca sã li legitimeze iscãliturile. Deci s-a luat, mai întâi, poftirea
(adresa, numitã „rubru“ – n.r.) pentru înregistrare. Cei 5 membri au iscãlit
în faþa judecãtoriului, scriind cu mânã proprie numele lor, mai întâi în
poftire (context), apoi la finea poftirei, iarã judecãtoriul, punând, dupã
iscãlituri, timbrele de 3 fl., au întãrit cum cã cei 5 membri au iscãlit
numele lor atât în poftire (context), cât ºi la fine cu mâna proprie.

Dupã aceea, au venit la rând statutele originale. La fine, dupã
cuvintele: „Crasna-Ilschi, în 27 Decemvre 1897“, s-au iscãlit, dedesupt,
cei 5 membri, în faþa judecãtoriului, iarã judecãtoriul, punând, apoi,
timbrele de 3 fl., a întãrit cum cã iscãliturile s-au fãcut cu mânã proprie.

Apoi, au venit la rând statutele însemnate cu B, pe aceste s-au pus
timbre câte de 50 cr. de coalã, iarã judecãtoriul, numãrând colile, au
socotit câte timbre trebuesc, le-a lipit ºi a vidimat statutele aceste, întãrind
cum cã ele consunã din cuvânt în cuvânt cu cele originale.

E bine ca statutele A ºi B sã fie scrise, cãci, dacã sunt tipãrite, se
poate întãmpla ca sã fie rãspinse.

În sfârºit, a venit la rând exemplarul (în text, se foloseºte, pentru
prima datã, litera „x“ – n.r.) al treilea din statute, care au putut fi ºi
tipãrite.

Pe acest exemplar nu vine nici un timbru. El se potriveºte,
asemenea, ca copie ºi la urmã vin numele celor 5 membri, scrise de
oriºicine cu „m.p.“. Aceste statute vin încã vitimate de judecãtor, scriind
la fine aºa: „S-a colaþionat ºi s-a aflat cã consunã din cuvânt în cuvânt cu
statutele originale netimbrate, ce le-am luat în primire. Pentru scopul de
a dobândi uºurarea de taxe, provãzute în legea dela 1 Iuni 1889 F.L.I.
Nr. 91“.

Pentru toate lucrãrile aceste, judecãtoria nu ia nici un ban, darã,
dacã se face la un notar, costã 11 fl. 20 cr.

Fiind lucrãrile aceste gata, cei 5 membri au luat poftirea ºi statutele
sub A ºi B ºi li-au trimis la tribunalul comercial din Cernãuþ. De acolo, a
venit o scrisoare, cum cã s-a încuviinþat înfiinþarea bancei, darã banca
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încã nu s-a putut deschide, pentru cã trebuea sã mai vie ºi altã scrisoare
de la tribunal, prin care sã se facã de ºtire cum cã statutele s-au înregistrat;
venind ºi scrisoarea aceasta, s-a putut deschide banca.

Pânã în 8 zile de la primirea acestei scrisori, este a se trimite ºi s-
a ºi trimis la Direcþiunea c.r. de finanþe din Cernãuþ o poftire pentru
uºurarea de taxe, alãturându-se exemplarul al treilea al statutelor, ce s-a
vidimat la judecãtorie.

Aceastã poftire sunã aºa:

„Fãrã timbru, pe baza paragrafului 5, alinea 2, a legei din 1 Iuni
1889 F.L.I. Nr. 91 (Asta se scrie sus, pe faþa întâia a poftirei).

Înaltã direcþiune c.r. de finanþe!

Subsemnata însoþire de pãstrare ºi credit roagã a-i recunoaºte
esistenþa (iarãºi se evitã litera „x“, care abia pãtrundea în scriere – n.r.)
cerinþelor legale, provãzute de legea de la 1 Iuni 1889 F.L.I. Nr. 91 (deci,
publicatã în Foaia Legilor Imperiale Nr. 91 – n.r.), ca sã se poatã folosi
de uºurarea de dãri (taxe) acordatã prin numita lege.

O copie vidimatã fãrã timbru a statutelor urmeazã în alãturare.
Crasna-Ilschi, în 20 Faur 1898.
Însoþire de pãstrare ºi credit pentru Crasna-Ilschi ºi Crasna-Putnei,

însoþire registratã cu garanþã nemãrginitã:
Mihai Bendeschi m.p.
director
Nicolai Dumitru Percec
membru din direcþiune“.

Afarã de poftirea aceasta, era a se trimite ºi s-au trimis pânã în 8
zile 2 exemplare din statute (cari nu trebue sã fie iscãlite) la cãpitãnia c.r.
(prefectura cezaro-crãiascã – n.r.) din district, cu urmãtoarele scrisori
(fãrã timbru):

„Onorabilã cãpitãnie c.r. districtualã!

Conform paragrafului 35 a legei din 9 Aprile 1873, F.L.I. Nr. 70,
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supune subsemnata însoþire o copie % a statulelor sale, cu rugãmintea:
Onorabila cãpitãnie c.r. districtualã binevoeascã a o supune

Înaltului guvern c.r.
Crasna-Ilschi, în 20 Faur 1898.
Însoþire de pãstrare ºi credit pentru Crasna-Ilschi ºi Crasna-Putnei,

însoþire registratã cu garanþã nemãrginitã;
Mihai Bendeschi m.p.
Nicolai D. Percec m.p.“.

A doua scrisoare (fãrã timbru):

„Onorabilã cãpitãnie c.r. districtualã!

În alãturare % supune nou înfiinþata Însoþire de pãstrare ºi credit
în Crasna-Ilschi, conform paragrafului 5 a legei din 27 Decemvre 1880,
F.L.I. Nr. 151, o copie a statutelor sale.

Crasna-Ilschi, în 20 Faur 1898.
Însoþire de pãstrare ºi credit pentru Crasna-Ilschi ºi Crasna-Putnei,

însoþire registratã cu garanþã nemãrginitã:
Mihai Bendeschi m.p.
Nicolai D. Percec m.p.“.

Dupã ce s-au trimis aceste scrisori, comitetul direcþiunei a fãcut
îndatã o ºedinþã ºi a hotãrât, conform statutelor, cari gospodari se pot
primi în bancã ºi cari nu, ºi, dupã ce s-a hotãrât aceasta, s-au invitat toþi
membrii la o ºedinþã generalã.

Ca pildã, dãm aici protocolul fãcut la adunarea generalã din Crasna-
Ilschi; iarã înainte de dechiderea adunãrei generale s-au luat la mânã
declaraþiunile de însoþire, s-au cetit numele membrilor însoþirei ºi s-au
provocat fiecare sã plãteascã pãrtãºia. Cei ce-au plãtit pãrtãºia întreagã
sau numai o ratã s-au privit ca membri, li s-a dat cãrticicã de pãrtãºie, în
care se scrie cât a plãtit, apoi s-au trecut la isvodul membrilor.

Cei ce n-au plãtit nimicã din pãrtãºie nu se pot privi ca membri
ºi nici nu pot da vot.

Apoi, directorul bãncii a deschis ºedinþa ºi s-a fãcut urmãtorul
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protocol:

„Protocolul ºedinþei
þinute în 20 Faur 1898
de
1. Adunarea generalã
a
Însoþirei de pãstrare ºi credit pentru Crasna-Ilschi ºi Crasna-Putnei,

însoþire registratã cu garanþã nemãrginitã.
De faþã sunt 65 de membri.
Preºedinte: Directorul Mihai Bendeschi.
Directorul deschide adunarea ºi denumeºte de protocolant  pre dl.

Petru Popovici.
Conform paragrafului 15, alinea 4, a statutelor, se alege domnul

Manoli Iliuþ spre constãtarea ºi subscrierea protocolului, iarã ca scrutãtori
se aleg domnii Toader Percec ºi Istrati Gherman.

Directorul împãrtãºeºte ordinea de zi, ce se recere conform
statutelor, ºi anume:

I. Fixarea (stãtorirea) stãrei pãrtãºiilor, a depunerilor ºi a
împrumuturilor ce le ia însoþirea: fixarea sumei maximale ºi minimale
ce o poate depune un depunãtor singurit la cassa însoþirei, a terminelor
de revocare ºi de scadenþã a intereselor; a sumei maximale ce o poate
împrumuta unul ºi acelaºi membru de la însoþire sau în cont curent; a
mãrimei cametei pentru depuneri spre pãstrare ºi a împrumuturilor ce se
pot acorda unui membru (paragrafele 52 c-f, 57, 59, 62, 63, 65).

II. Hotãrârea cum are sã se întrebuinþeze prinosul de bani ºi modul
cum sã se acopere lipsa de bani.

III. Hotãrârea despre îndreptarea unei poftiri cãtre comitetul þãrii
pentru un ajutor amãsurat.

IV. Alegerea visternicului; fixarea sãlariului pentru acesta
(paragrafele 29, 51, 52 g).

V. Stãtornicirea numãrului membrilor ce sunt de ales în consiliul
de controlã; stãtorirea zilelor în cari are a þine consiliul de controlã ºedinþe;
alegerea consiliului de controlã (paragrafele 32, 40, 43, 51).

La propunerea mai multor membri, se iau urmãtoarele hotãrâri:



47

Fenomenul Raiffeisen în Bucovina

I. Conform paragrafului 52 c-e al statutelor, se pune în competenþa
direcþiunei sã primeascã la cassã:

bani de pãrtãºii pânã la 4.000 fl.
bani depuºi spre pãstrare pânã la 3.000 fl.
bani ce poate lua banca împrumut 3.000 fl.
Mai departe, se statoreºte ca suma cea mai mare ce o poate pune

un depunãtor singurit la cassã sã fie cel mult 500 fl., iarã suma cea mai
micã 1 fl.

Terminele de revocare se stãtoresc astfel:
Sume pânã la 25 fl. se pot rãdica fãrã revocare.
Terminul de revocare pentru sume:
dela 25 fl. pânã la 50 fl. este 8 zile
peste 50 fl. pânã la 200 fl. este 14 zile
peste 200 fl. pânã la 500 fl. este 30 zile
peste 500 fl. pânã la 1.000 fl este 60 zile
peste 1.000 fl. pânã la... fl. este 90 zile.
Interesele (dobânzile n.r.) pentru depuneri spre pãstrare sã se

plãteascã la 30 Iuni ºi la 31 Decemvre.
Mai departe, se împuterniceºte direcþiunea a da împrumuturi de

bani unui ºi aceluiaºi membru cel mult 100 fl.
Interese pentru depuneri spre pãstrare se vor plãti 6 la sutã. Ca

interese pentru împrumuturi acordate va lua însoþirea 7 de la sutã.
II. La propunerea directorului, se ia hotãrârea: ca prisosul de bani

sã se depuie la cassa de economie poºtalã, iarã în cassa însoþirei sã se
lese cel mult 100 fl.; lipsa de bani sã se acopere cu un împrumut de la
comitetul þãrii, din fondul sãracilor, pânã la suma de cel mult 1.900 fl.;
într’una (în unanimitate – n.r.), hotãrãºte adunarea generaºã, limpede ºi
apriat (rãspicat, fãrã echivoc, decisiv – n.r.), cum cã însoþirea se supune
controlei ºi revisuirei în purtarea trebilor sale de cãtrã comitetul þãrei.

III. La propunerea D-lui N.N., se hotãrãºte a ruga comitetul þãrei
pentru o subvenþie de 300 fl., în scopul adaptãrei însoþirei ºi concede
adunarea generalã ca comitetul þãrei sã aibã dreptul a controla ºi a revisui
purtarea bancei.

IV. Ca visternic se alege dl. ªtefan Sorocean, învãþãtor superior în
Crasna-Putnei. Acesta declarã a primi postul de visternic.
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Statorirea sãlariului sãu va urma la finea anului administrativ.
V. Numãrul membrilor din consiliul de controlã se stãtoreºte cu 6.

ªedinþele ordinare ale consiliului de controlã se stãtoresc pe duminica
întâia, dupã finirea fiecãrul quartal (trimestru – n.r.).

În fine, se purcede la alegerea consiliului de controlã, prin þidule.
S-au dat 64 de þidule. Majoritatea absolutã e 33...

Petru Popovici Mihai Bendeschi
protocolant director
Manoli Iliuþ
designat pentru iscãlire

Însemnare: Cine doreºte ticluiri mai pe larg citeascã: „Auleitung
zur Grundung und Errichtung von Spar – und Darlehenscassen nach
System Raiffeise, III. Arflage. Herausgegeben von niederosterreichischen
Landesauasschusse. Costã 1 fl. 50 cr. Se capãtã la Wilhelm Frick
Hofbuchhandlung Wien, Graben 27”.” (Deºteptarea, nr. 4/ din 15/27
februarie 1898, pp. 27-29).
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„Deºteptarea“
întru însoþiri de pãstrare ºi credit

în sistem Raiffeisen

Gazeta cernãuþeanã „Deºteptarea“, cu apariþie bisãptãmânalã (joia
ºi duminica), cea care avea sã dobândeascã, odatã cu înfiinþarea Centralei
însoþirilor economice române din Bucovina“, statutul de organ oficial al
respectivei instituþii economice, statut prin care i se consacrau meritele
reale în popularizarea ºi în credibilizarea instituþiilor bucovinene de
economie ºi credit, deºi meritã legendatã, a rãmas într-un anonimat
profund. Nici mãcar încrâncenarea cu care publica gazeta poeme inedite
din lirica lui Mihai Eminescu nu i-a adus mai multã notorietate.

Iniþial, adicã din 1/13 ianuarie 1893, „Gazetã pentru popor“, care
„iesã la 1 ºi 15 a fiecãrei luni“, sub administraþia lui Dimitrie Bucevschi,
„Deºteptarea“ a promovat o adevãratã literaturã raiffeisenianã, inclusiv
un dialog (dupã metoda lui Aron Pumnul, care ºi el, vrând sã demonstreze
necesitatea scrierii cu litere latine, adoptase metoda „Dialogurilor“ lui
Platon), o lungã, dar atotcuprinzãtoare discuþie pe tema renaºterii satului
românesc în Bucovina, purtatã între înþeleptul Toader ºi curiosul Costan.
„Deºteptarea“ a cãutat, cu disperare parcã, sã lãmureascã ºi sã urneascã
satul românesc bucovinean din tradiþionala lui amorþire, iar produsele
publicistice respective stârnesc ºi astãzi interesul, ba chiar ºi un fel de
nostalgie a regãsirilor de identitate.

Textele „Deºteptãrii” apãreau, de regulã, sub un motto eminescian,
„Eu îmi apãr sãrãcia ºi nevoile ºi neamul“, deºi Poetul Nepereche al
neamului românesc, spre deosebire de Alecsandi, Coºbuc sau ªt.O. Iosif,
nu prea era cultivat în Bucovina. Niciodatã semnate, dar reprezentând
punctele de vedere ale Partidului Poporal Naþional, aripa desprinsã din
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Partidul Naþional Român, formatã din preoþi ºi învãþãtori, cu lideri iniþiali
George Popovici ºi Iancu Flondor, cei care îi vor plãti salariul lui Grigore
Filimon ca sã se ocupe de întemeierea de însoþiri raffeiseniene, materialele
publicistice din „Deºteptarea” sunt profunde ºi atotcuprinzãtoare, cu
excepþia naþionalismelor ieftine, prin care, în mod tradiþional, noi tot
mutãm povara responsabilitãþii pentru neîmplinirile noastre istorice pe
umarii altora:

„Însoþirile Raiffeisen. I. Pãtrunºi de prima îndãtorire a unui
cetãþean liber. Raiffeisen a fost un om cu mare inimã pentru binele
poporului. El atât de iscusit a alcãtuit însoþirile sale bãneºti, din cari
þãrãnimea sã poatã împrumuta lesne ºi ieftin bani la nevoe, încât planul
lui a trecut de mult peste hotarele þãrii nemþeºti, fiind primit ºi în Francia,
Austria ºi Rusia.

În împãrãþia noastrã, astfel de însoþiri se aflã foarte multe, mai
ales în þeara Austriei de jos. Acolo, comitetul þãrii a fãcut înlesniri pentru
înrãdãcinarea Raiffeisianelor prin sate ºi s-a tot interesat cum merg ele,
punându-le feliurite întrebãri. Aºa, de pildã, a întrebat el toate bancele
acelea ce folos au adus ele membrilor lor ºi, de obºte, locuitorilor de prin
sate ºi iatã, între altele, ce rãspunsuri a primit:

Rãspunsul din comuna Annaberg zice cã „toþi locuitorii laudã ca
într-un glas lucrãrile binefãcãtoare ale bancei“.

Din Arlesbach s-a rãspuns cã mulþi locuitori de acolo au spus:
„Dacã am fi avut o bancã ca aceasta înainte de 50 ani, multe nenorociri
nu s-ar fi întâmplat“.

Din comuna Plankenstein s-a dat rãspunsul: „Membrii însoþirii
zic cã, dacã ar fi avut ei astfel de bance înainte de 20 ani, n-ar fi acuma
aºa înecaþi în dãtorii“.

Din comuna Loidesthal s-a rãspuns aºa: „Mai înainte, þãranii erau
storºi de gheºeftari, cari li da pe munca lor preþuri mici; acuma, însã,
vând când sunt preþuri bune“.

Din comuna Fischamend, iatã ce rãspuns s-a dat: „Banca primeºte
numai membri de aceia cari sunt foarte cu rânduialã ºi se poartã frumos
ºi sunt oameni harnici ºi cruþãtori. Fãcând banca aºa, locuitorii noºtri se
simþesc onoraþi dacã se înscriu la dânsa ca membri. Astfel, s-au
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îmbunãtãþit stãrile de la noi ºi în purtarea gospodarilor, ºi în purtarea
oamenilor. Banca e binefacere mare ºi de aceea, fiindcã ea îi sileºte pe
locuitori la cruþare ºi la pãrãsirea beþiei. Chiar între oamenii sãraci începe
a se arãta o bunãstare vãditã. Banca e foarte iubitã de gospodari, cari
împrumutã de la dânsa bani ca sã nu-ºi vândã vitele cu preþuri de nimic.
De mare folos e banca ºi pentru aceea, fiindcã cei ce pun bani la dânsa,
ca sã li creascã procentele, pun ºi scot bani fãrã nici o pierdere de timp ºi
cheltuealã, pe când, mai înainte, ei trebuiau sã meargã pânã la Schwechat
ca sã-ºi puie banii acolo ºi, aºa, sã cheltueascã cu cãlãtoria cel puþin 30
cruceri, ºi sã mai peardã încã jumãtate zi de muncã. Apoi, oamenii noºtri
se ruºineazã a-ºi scoate banii din bãnci pentru cheltueli de prisos sau pe
nimicuri ºi, astfel, ajung a-ºi face frumuºele capitaluri. Banca e de folos
ºi pentru împrumutãtor, deoarece el numai cu cheltuealã de 10 cruceri
poate împrumuta 100 fl., fãrã sã se umiliascã. E foarte de lipsã ca comitetul
þãrii sã controleze aceste bance, fiindcã, astfel, oamenii au încredere în
ele, vaza lor creºte ºi cei ce stau la cârma lor trebue sã se pãzeascã de
orice lucru neiertat“.

La întrebarea comitetului þãrii din Austria de jos ori de ajutã bancele
Raiffeisen la stârpirea cãmãtãritului, 37 de bance au rãspuns: „Da,
cãmãtãritul a slãbit rãu, s-a stârpit cu totul“.

La întrebarea aceluiaº comitet al þãrii ori de au putut bancele
Raiffeisen sã împiedice vânzãri de gospodãrii la licitaþie pentru sume
bagatele ori sã mântueascã persoane sau familii de bãþul de cerºetori, 65
de bance au rãspuns cã „da!“.

La întrebarea ori de au dat bancele împrumuturi ca sã scape
împrumutãtorii de dãtorii la persoane private sau la alte bance, cari dau
bani cu multe cheltueli, mai toate Raiffeisianele au rãspuns, iarãºi, „da!“.

Bancele Raiffeisen sunt aºa de iubite de þãranii din Austria de jos
încât, acolo, chiar servitorii, servitoarele, lucrãtorii cu ziua ºi copiii de
ºcoalã îºi pun banii ce-i au pe la bancele din satele lor ºi, aºa, cu toþii se
întrec în cruþare ºi îºi aºtern bine, de cu bunã vreme, ca sã poatã odichni
liniºtiþi în viitor.

Dacã, însã, bancele Raiffeisen s-au aflat pe bune în þeara Franciei,
în Rusia ºi la noi, în Austria, dacã ele sunt în stare sã desbare þãrãnimea
de beþie, s-o apere de cãmãtari, de dãtorii cu procente mari, de vânzãri
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silnice la licitaþie pe preþuri bagatele ºi sã scape familii întregi de bãþul
de cerºitori, iar, pe de altã parte, dacã bancele acestea îi silesc pe þãrani
sã fie treji, harnici, cruþãtori ºi îi îndeamnã chiar ºi pe servitori, servitoare,
copii de ºcoalã ºi lucrãtori cu ziua de-ºi pun la dânsele banii spre pãstrare,
apoi oare nu-s Raiffeisianele adevãrate alcãtuiri de mântuire ºi pentru
þãranii din Bucovina îndeobºte?

Nu rãmâne nici umbrã de îndoialã cã adevãrul acesta poate fi
tãgãduit numai de un om cu totul lipsit de mintea sãnãtoasã. Ba, mai
mult. Dovada cea mai strãlucitã despre folosul Raiffeisianelor pentru
þãrãnimea noastrã, adânc cufundatã în mlaºtina tuturor ticãloºiilor, ni-a
dat-o singur comitetul þãrii din Cernãuþ, cãci nu în zãdar a hotãrât el sã
deie ajutoare de mii de coroane satelor acelora cari îºi fac astfel de bance.

Noi, Românii bucovineni, ne-am ºi fãcut, pânã acuma, puþine
însoþiri Raiffeisiane prin unele sate, iar în anul acesta (1901 – n.r.) au
prins a se înfiinþa mai multe în comunele din districtul Sucevii. Cu atâta
nu ne putem mulþãmi deloc. Noi trebue sã avem astfel de însoþiri în toate
comunele unde ele se pot face, trebue sã avem, apoi, o centralã, la care
sã fie puse milioanele þãrii ce, pânã acuma, aduc folos þãrilor strãine.
Bãrbaþii ce se pun în fruntea Raiffeisianelor, fie în direcþie sau în sfatul
de controlã, iau asupra lor grea rãspundere, grea muncã fãrã nici o platã,
ºi doarã s-ar crede cã nu poate fi suflet de om care sã nu se bucure din
adâncul inimei cã se aflã bãrbaþi de aceºtia, deoarece ei îºi pun osteneala
lor ºi aduc jertfe pentru binele poporului, al þãrii ºi al împãrãþiei. De
altmintrelea, astfel de bãrbaþi nu afli de prisos prin comunele noastre.

De regulã, preoþii ºi învãþãtorii sunt singurii cari au datoria sfântã
sã ieie în cârcã sarcina aceasta grea, încolo sã fii bucuros dacã gãseºti
câþiva cãrturari pe cari sã-i poþi bãga în direcþie sau în consiliul de controlã.
Dar este ºi altã scãdere, de care sufãr cele mai multe comune din þarã.
Ele n-au case destul de largi ºi potrivite pentru adunãri mai mari ºi, de
aceea, adese sunt silite sã þie adunãri, spre binele lor obºtesc, prin clasele
largi ºi pline de luminã ale ºcoalelor. Cu bunã seamã cã, dacã prin astfel
de adunãri s-ar stingheri învãþãmântul ºcolarilor în zile de rând, asta
nime n-ar putea zice cã e cu cale. Dar un lucru ca acesta nu se poate
întâmpla niciodatã, din singura cauzã cã poporul nostru e eminamente
element de ordine. Cui, însã, i-ar putea plesni prin minte sã opreascã
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comunelor a þine, în ºcoalele clãdite pe cheltueala lor, în zilele de
Dumineci sau sãrbãtori, de pildã, adunãri pentru deschiderea bancelor
Raiffeisen? Aºa-ceva odatã cu capul nu þi-ar veni a crede.

ªi, totuºi, ceea ce s-ar pãrea de necrezut s-a întâmplat în þinutul
Sucevii.

Avem în mânã un emis al consiliului ºcolar districtual din Suceavã,
care, întemeiindu-se pe emisul consiliului ºcolar al þãrii din 12 Faur 1901,
Nr. 783, opreºte, pe viitor, consiliilor locale din district ºi, mai ales,
conducãtorilor de ºcoalã folosirea ºcoalelor pentru orice adunãri.

Emisul acesta purcede în urma celor mai multe alcãtuiri de însoþiri
Raiffeisen de pânã acuma din district ºi, ce este mai mult, învãþãtorii cari
au dat consiliilor ºcolare locale cheile ºcoalelor, în scopul þinerii adunãrilor
de constituire a bancelor ºi au luat ºi singuri parte la aceste adunãri, sunt,
în genere, înfricaþi, ba unii ameninþaþi cu cercetãri disciplinare, dupã
cum se vorbeºte, de pildã, de dl învãþãtor Cosmiuc din Udeºti.

Cumplite sunt rodurile pactului!
Avem date positive cã în ºcoalele sãteºti din districtul Sucevii se

þin adunãri ale reuniunilor învãþãtoreºti, la cari prilejuri clasele gem de
sunetele musicei ºi podelele trãsnesc de ropotele dãnþuitorilor, cum s-a
întãmplat ºi la vestita adunare din Mitocul-Dragomirnei, unde a fost vorba
de telegrama propusã pentru alegerea lui Demeter Isopescul; avem date
positive cã ºcoala sãteascã din þinutul Sucevii e folositã ca local la alegeri
comunale ºi la alte alegeri, chiar pe timpul ºi cu stingherirea
învãþãmântului. ªi pentru o adunare a locuitorilor comunei, cari îºi
întemeiazã o însoþire Raiffeisianã, ºcoala comunalã e opritã, domnilor?
ªi sãrmanii noºtri fraþi învãþãtori, trup din trupul ºi sânge din sângele
neamului nostru, ei, bieþii, sunt buni de folosit la adunãri în cari se
recomandã candidaþi de deputãþie parlamentarã ca dl Demeter, iarã la
adunãri Raiffeisiane nu sunt buni, domnilor? Ei sã nu puie umãrul la
instituþii curat economice, menite sã scoatã poporul din ghairele
cãmãtarilor, hoþiei etc.?

Singurul rãspuns la aceste întrebãri, scrise cu sângele ce þiºneºte
din inima învãþãtorimei române din districtul Sucevii, îl aºteptãm de la
puþinii, dar curajoºii noºtri reprezentanþi din dieta þãrii. Nu uitaþi, fraþilor,
mai ales în starea noastrã chinuitoare din ziua de azi, nu uitaþi de norma
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de purtare la care ne îndeamnã rãposatul George Hurmuzachi cu cuvintele:
„Cu fruntea înaltã, cu mândria cetãþenilor ce se numãrã astãzi între cei
mai liberi din Europa, sã pãºim înainte ºi sã stãruim a se împlini ce s-a
negrejit mult ºi de cãtrã mulþi, de sus pânã jos, în biata noastrã þearã; sã
conlucrãm la întemeiarea ºi la întãrirea regimului libertãþii în mijlocul
nostru, la îmbunãtãþirea stãrii patriei ºi, pãtrunºi de prima îndãtorire a
unui cetãþean liber ºi a virtuþii cetãþeneºti, de simþãmântul de legalitate,
sã înfãþiºãm lumii icoana cea adevãratã a þãrii noastre, descoperind, fãrã
fricã ºi fãrã cruþare, în folosul acesteia, împreunã dorinþe, cu nevoile ºi
trebuinþele obºteºti, toate neajunsurile, lipsurile ºi abusurile – oriºiunde
le-am întâmpina – ºi trãdându-le tribunalului celui mai sever ºi
nepãrtinitor: conºtiinþei publice, spre a fi îndreptate sau spre a fi
osândit!“.“ (Deºteptarea, nr. 20 din 15/28 martie 1901, pp. 1-3).

„II. Alte mijloace de apãrare. Lovitura datã prin emisul
consiliului ºcolar al þãrii din 12 Faur 1901, nr. 783, intereselor economice
ale poporului nostru trebue sã ne puie pe gânduri serioase. Nu ºtim ori
de emisul are valoare pentru întreaga þearã. Nouã ne e destul sã ºtim cã
învãþãtorimei române i se ia putinþa a-ºi pune puterile intelectuale ºi
timpul liber în serviciul ridicãrii economice ºi morale a poporului, prin
aceea cã e terorizatã a participa la însoþiri de felul Raiffeisen; ne e destul
sã ºtim cã comunele române sunt împedecate a folosi, în timpul liber,
ºcoalele clãdite cu munca lor ca locuri de adunãri pentru astfel de însoþiri.
Aºa mãsuri nu credem sã fie aplicate nicãiri ºi nici un popor din Austria,
mai ales în timpul actual, de crizã economicã generalã, care, în urma
schiopãtãrii maºinei parlamentare din centru, bântue întreaga monarchie.

A ridica poporul economiceºte ºi moraliceºte înseamnã a purta
grijã de viaþa lui ºi aceasta este, doarã, cea dintâi datorie a fiecãrui guvern,
este ºi datorie a bisericei, a ºcoalei ºi a tuturor factorilor din stat, fiindcã
de la împlinirea datoriei atârnã viaþa statului.

Însoþirile Raiffeisiane, dupã cum am arãtat în numãrul trecut al
„Deºteptãrii“, sunt vetre de la cari poporul cu deosebire poate aºtepta
îmbelºugatã hranã economicã ºi moralã – dar chiar ºi aici suntem siliþi
sã facem dureroasã esperienþã – cã ni se pun beþe în roate!

Încrestând ºi aceastã esperienþã pe rãbuº, în cele urmãtoare vom
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arãta mijloacele de apãrare.
Este clar pentru fiecare om cu vederi mai largi cã noi, Românii

bucovineni, suntem þinuþi într-o necurmatã fierbere politicã, care e în
stare sã absoarbã toatã atenþiunea ºi sã ne închidã ochii de la privirea
atâtor chestii vitale ºi pentru poporul nostru, de însemnãtate grea ca
plumbul.

Iatã de ce salutãm, cu vie mulþãmire sufleteascã, înfiinþarea
Raiffeisianelor în districtul Sucevii ºi dorim spor ºi ajutor la înfiinþarea
lor mai departe. Curentele politice vin ºi trec ca fortunele prin aer ºi
sigur cã trebue a le da atenþiune, cum dai fulgerului, trãsnetului ori
grindinei, ca sã nu te loveascã. Dacã nu arunci, însã, o sãmânþã mai bunã
în ogorul naþiunii tale, poporul va rãmânea tot cel vechiu, cufundat în
negura neºtiinþei, flãmând ºi gol ºi espus exploatãrilor din toate pãrþile.

Sãmânþa Raiffeisianelor e începutul pentru un viitor mai bun, dar
nu e singura ce are sã ne preocupe.

Preocupare sau grijã intenzivã ºi necurmatã cere de la noi, mai
întâi, ºcoala, fiindcã ea formeazã, aºa-zicând, cârligul de la capãtul
lanþului de scãpare, care prinde imediat pe un popor ºi-l scoate din
prãpastia cea mai adâncã a mizeriilor. Durere, durere cã noi, Românii
acestei þãri, dintre toate neamurile conlocuitoare suntem, ºi pânã azi,
singurii heloþi în privinþa ºcoalelor. Aceasta o dovedesc cifrele. În 1900,
þeara întreagã a avut 362 de ºcoale, dintre cari 135 de o clasã, 93 de douã
clase, 58 de trei, 40 de patru, 23 de cinci ºi 13 de ºase clase. 24 de
comune (zi: comune române) n-au încã ºcoale defel, 18.855 copii (zi:
copii români) rãmân fãrã învãþãturã, iar în ºcoalele cu câte o clasã copiii
cu ce fel de învãþãturã se pot alege? Niciunui Român din Bucovina nu i
s-a putut face onoare mai mare decât domnului redactor German (German,
caligrafiat pentru a servi pronunþiei nemþeºti, era, de fapt, Atanasie
Gherman, „editor ºi redactor responsabil“ al „Deºteptãrii“, mare cãrturar
bucovinean – n.r.), cu osânda dictatã pentru biciuirea abuzurilor ºcolare
(a fost exlus din presã, începând cu anul 1901, pentru o perioadã de doi
ani – n.r.). Pe calea aceasta, trebue sã-i urmãm toþi, chiar cu rizicul (riscul
– n.r.) de a fi duºi, droaie, de jandari ca boierul Calmuþchi din Pãrhãuþ.
Nu vã ascundeþi, deci, domnilor învãþãtori, sub paravanul înmormântãrii
abuzurilor în groapa tãcerii ori al fricei de prigoniri, cãci aceasta ar fi
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perina de peatrã care aþi aºterne-o sub capul copiilor ºi poporului
domniilor voastre pentru viitor!

În fine, una din dãtoriile cele mai mari ale representanþilor
partidului poporal naþional (aripa reformatoare a Partidului Naþional
Român, condusã de istoricul George Popovici, cunoscut, ca poet, sub
pseudonimul T. Robeanu, ºi de Iancu Flondor – n.r.) este asigurarea
drepturilor civice ale învãþãtorilor noºtri de a se miºca în viaþa privatã cu
totul liberi în acþiuni întreprinse spre binele obºtesc ºi a nu mai fi traºi la
rãspundere ºi terorizaþi de inspectori ºcolari, de ce cutare a luat parte la
o petrecere poporalã sau la o adunare a unei însoþiri Raiffeisiane.

Societãþile de cetire au menirea de a da prilej cãrturarilor de prin
sate sã se foloseascã de învãþãtura câºtigatã în ºcoalã ºi sã-ºi lãrgeascã
necurmat cercul cunoºtinþelor. E de prisos a face mai multã vorbã despre
folosul acestor societãþi. Avem ºi noi câteva, dar foarte puþine. Oare sã
nu se poatã înfiinþa mai multe? Unde înfiinþarea nu e deloc cu putinþã,
sigur cã ºcoala n-a adus, încã, fructele dorite. Unde, însã, s-ar putea
înfiinþa ºi, totuº, nu se face nimic sau unde s-au înfiinþat ºi dorm, acolo
nepãsarea aceasta – o spunem verde – e trãdare de neam!

Dar ºi puþinele societãþi de cetire cari le avem, deocamdatã, abia
vegeteazã, din multe cauze ºi, mai ales, din cauza lipsei de locale
corespunzãtoare.

Nefiindu-ne iertat, cel puþin momentan, a ne legãna în visul cã
consiliul ºcolar al þãrii ar revoca ordinul din 12 Faur 1901, Nr. 783, ºi ar
permite ºcoala ca loc de adunãri în scopul binelui obºtesc, ca, de pildã,
în scopul þinerii adunãrilor generale a societãþilor de cetire ori a
Raiffeisianelor etc., astãzi, mai mult ca oricând, li se impune comunelor
ce au astfel de societãþi categoric dãtoria: Sã caute, din rãsputeri, ca sã
aibã, cât mai curând, câte o casã naþionalã!

Vom mai atinge aici cu o chestie de o imensã însemnãtate, care,
pânã acuma, a fost relevatã în publicistica noastrã în mod numai de tot
sporadic.

Dacã e vorba sã cuprindem complet toate puterile naþiunii, sã le
intercalãm la mersul vieþii naþionale ºi sã le angajãm la toate nevoile ºi
acþiunile noastre publice, nici un minut nu ne este iertat a mai tãrãgãna
cu cunoaºterea stãrii în care se aflã comercianþii ºi meseriaºii români din
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întreaga þearã. Ne aducem aminte cum un cizmar român din Cernãuþ de
câteva ori a fost nevoit a se jãlui prin gazetã cã nu e sprijinit de ai noºtri,
aducând dovezi foarte umilitoare pentru noi prin câteva pilde de la
neamurile strãine. Cu acest sistem de nepãsare trebue sã încetãm odatã
pentru totdeauna. Suntem siguri cã, dacã obºtea românã bucovineanã l-
ar cunoaºte pe mãestrul, modestul, blândul ºi harnicul nostru blanar
Ghiþescu, el ar fi cãutat ca iarba de leac ºi chemat prin toate casele
aristocrate ºi mai inferioare în locul atâtor fii ai poporului ales ºi,
convingându-se lumea de lucrãrile într-adevãr mãiestre ale numitului în
ramura meseriei sale ºi fiind ajutat de noi, toþi, el ar putea, cu timpul, sã-
ºi deschidã un atelier, cu angajamentul de a ne creºte urmaºi vrednici de
dânsul. Azi, însã, cine îl cunoaºte pe Ghiþescu? Umilit ºi împovãrat de
familie grea, el stã, bietul, în umbra obscuritãþii, abia împingând una
dupã alta zilele unui traiu fãrã rost, pentru cã, vedeþi, modestul om nu
cunoaºte calea reclamelor moderne. Deºi cu paºi uriaºi ne apropiem de
timpul sau poate am ºi ajuns acel timp fatal, când ºi noi, împinºi de forþa
împrejurãrilor, trebue sã þinem cont de lozinca „Nici un ac de la strãin!“,
totuº, aºa ca Ghiþescu, stau în umbrã ºi în întunerec toþi comercianþii ºi
meseriaºii noºtri cismari, pantofari, cojocari, blanari, curelari, tarniþari,
butnari, rotari, dulgheri, ferari, covali, croitori, tapeþari, clopotari,
cioplitori ºi sculptori de peatrã, lucrãtori de taracote, cãrãmidari, zidari,
sculptori artistici de lemn, casapi, cârnãþari etc. etc. Astfel nu mai merge
ºi nu e iertat sã meargã.

Noi  nu ne putem bizui a exhauria (a descrie atotcuprinzãtor –
n.r.) într-un articol chestia aceasta de imensã însemnãtate în tot cuprinsul
ei (deci, exhaustiv – n.r.), ci ne mãrginim numai la a pune pe tapet, înaintea
cetitorilor foii noastre, cu frãþeasca ºi calda rugare ca fiecare sã cugete
profund la ea ºi cât mai curând sã vedem începutã cea mai vastã discuþiune
publicisticã asupra ei.

III. Învitare.

Deocamdatã, noi deschidem coloanele noastre tuturor
comercianþilor ºi meseriaºilor români din întreaga þarã, cu învitarea ca
fiecare, orideunde ar fi el, sã ne deie cât mai degrabã de ºtire: Cum se
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chiamã, unde locueºte, ce comerciu sau meserie poartã (aici e de dorit sã
arate fiecare, cu de-amãnuntul, lucrãrile ce le face), de când poartã
comerciul sau meseria ºi întru cât e sprijinit de neamul nostru, întru cât
Românii îºi îndestuleazã trebuinþele la dânsul. Cum are sã scrie unul sau
altul arãtarea ce o cerem ºi s-o trimitã la redacþia „Deºteptãrii“, despre
asta, iatã, dãm o pildã:

„Eu, Vasile Butnar, din Capu Câmpului, port în satul meu meseria
ferãriei ºi a covãliei, de 20 de ani, ferecând ºi ºinuind care ºi orice fel de
cãruþe, potcovind cai, fãcând ºi reparând pluguri, topoare, barde ºi tot
felul de unelte trebuincioase la economie. Românii din comuna mea au
deplinã încredere în mine ºi îºi îndestuleazã toate trebuinþele numai la
mine“.

Dacã s-ar afla comercianþi, industriaºi ori meseriaºi necãrturari ºi
învitarea aceasta n-ar ajunge la urechile lor, bãrbaþii noºtri inteligenþi
binevoeascã a lua asuprã-le obligamentul de onoare de a ne da dumnealor
datele cerute, fiecare pentru comuna sa, ºi a purta interesul cel mai viu
de soartea numitelor persoane.

Încã câteva vorbe, înainte sã încheiem:
Pentru cabinetele de cetire nu avem nici un depozit de cãrþi potrivite

la vreo librãrie din þarã, ºi aceasta este o lipsã foarte mare. Spre a o
înlãtura cât mai curând, redacþia „Deºteptãrii“ se obligã a cere, în timpul
cel mai scurt, de la librãriile ºi editurile române, cãrþile necesare, în scopul
esaminãrii lor pentru trebuinþele poporului nostru, ºi îºi reservã a trimite
câte una sau douã cãrþi la persoane anumite, spre a fi cetite ºi dejudecate
ori de se potrivesc pentru bibliotecele poporale, în care cas cãrþile
dejudecate vor fi comandate „en gros“ în depositul cutãrei librãrii din
þarã ºi catalogul respectiv se va publica prin foaia noastrã.

Raiffeisianele ce se înfiinþeazã vor ºchiopãta sigur de la început,
prin unele locuri. Dl paroch Bendevschi din Crasna, dl paroch Dorofteiu
din Stroieºti ºi alþi bãrbaþi practici sunt, deci, datori sã le deie ajutor, la
cererea respectivelor comune ºi cu despãgubirea speselor de cãlãtorie
din partea lor.

La societãþile acestea trebue pusã temelia cea mai solidã. Lipsa de
puteri inteligente, cu specialã menire de a direge înfiinþarea societãþilor
de cetire ºi a bancelor Raiffeisiane ºi a le inspecþiona o simþim cu toþii,
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deci sã cugetãm la ea!
Încheind, resumãm: ªcoalã, însoþiri bãneºti de pãstrare ºi credit,

interesul cel mai viu de clasa noastrã mijlocie, societãþi de cetire, acestea
ºi alte asemenea instituþii de culturã trebue sã fie pentru fiecare Român
bucovinean cu minte luminatã ºi inimã doritoare de binele obºtesc al
poporului sãu luceferii cari niciodatã sã nu-i peardã din vedere, mãcar
de ar trece pe sub ceriul þãrii noastre tot potopul furtunelor politice
(Deºteptarea, nr. 21 din 18/31 martie 1901, pp. 1, 2).

„IV. Încã câteva cuvinte despre însoþirile de credit Raiffeisen.
Bine a zis cine a zis cã omul s-a nãscut pe lume ca sã pãtimeascã. De tot
mic este numãrul acelora cari se pot mândri cã au avut pe aceastã lume
mai multe zile bune decât rele. Îndeosebi, dacã privim la traiul acelei
clase de oameni cari trebue sã-ºi câºtige cu sapa ºi plugul pânea de toate
zilele, ne încredinþãm cã lumea nu este nimic alta decât o vale udatã ºi
prea udatã de roua nevoilor ºi a necazurilor.

Rãstimp de multe veacuri, a trãit bietul þãran, aº putea zice, o
viaþã de un adevãrat martir. Veacurile robiei, când a trebuit þãranul sã
lucre din rãsputeri, mai rãu decât un bou în plug, pentru sacul fãr‘ de
fund al stãpânului sãu, sigur n-au fost pentru el veacuri de aur.

Din jugul greu al robiei a scãpat þãranul abia la începutul veacului
19, cu aceastã reformã, însã, n-a fost starea lui tristã cu mult mai
îmbunãtãþitã, cãci, în locul robotului neomenesc, au venit peste nefericitul
þãran alte necazuri, mai cã ºi mai grele, cu cari trebue el azi sã lupte. Azi,
amãrãºte viaþa þãranului, între multe alte neajunsuri, îndeosebi scumpirea
banului. Adevãrat cã a existat banul ºi pe vremea strãmoºilor noºtri.
Lipsa banului, însã, nu s-a simþit, pe atunci, aºa de mult ca în zilele
noastre, cãci fiecare trãia mai mult din fructele pãmântului sãu. Nici
birurile nu se plãteau în bani, ci în fructe ºi animale. Banul era, deci, de
tot rar ºi, dacã mergea vestea de cineva cã are un sãculeþ de galbeni,
acela avea, pe atunci, un nume de bogãtaº mai mare ca, în zilele noastre,
milionarul Rothschild.

Vremurile strãmoºilor noºtri – deºi vremuri de robot – au fost,
cum vom vide ºi mai departe, cu mult mai uºoare decât vremurile în care
trãim noi. Azi sunt cu multe milioane mai mulþi bani, însã ºi cu multe
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milioane ºi mai scumpi.
Pe când strãmoºii noºtri trãiau, se îmbrãcau, ba plãtiau chiar birurile

fãrã sã aibã un liþcai în punga lor, noi, azi, nu putem face nici un pas
peste pragul casei noastre, dacã nu avem mãcar cât de puþini gologani.
Îmbrãcãmintea, pânea de toate zilele, birurile ºi multe de acestea cer
bani ºi iarãºi bani. Înmulþirea banilor ºi scumpirea lor este, deci, cauza
cã þãranul duce, azi, o viaþã cu mult mai grea decât strãmoºii noºtri, pe
timpul neomenescului boeresc. Þãranul, scãpat din jugul boerescului, a
cãzut bietul într-un jug ºi mai greu, acel al banului, care îl aruncã fãrã
milã în ghiarele acelor gheºeftari cari nu au mustrare de cuget nici atunci
când îi cer pentru una sutã de lei împrumutaþi, dupã un an, douã sute
înapoi ºi, dacã se întâmplã cã nu are acele douã sute, apoi li vând la
licitaþie ºi cele din urmã prãjini de loc, cari i-au rãmas încã din moºtenirea
pãrinþilor sãi. Ca sã ne încredinþãm despre trista stare a þãranului de azi,
nu avem alta sã facem decât sã cetim numai cât sutele de edicte publice,
pe pagina a patra, în „Deºteptarea“. Câte edicte, mai cã ºi atâtea
desmoºteniri din pãmântul strãmoºesc. Scumpirea banilor a adus pe þãran
la sapã de lemn ºi-i apasã în mâni, fãrã îndurare, nefericitul toiag, care
sã-i fie tovarãº de drum spre Canada.

Înmulþirea edictelor de licitaþie pe la toate judecãtoriile din þearã
ne dovedeºte, cu siguranþã matematicã, cã spre toiagul pribegirii este
mânat þãranul bãºtinaº din Bucovina ºi, dacã dorim ca, de acum în 50 de
ani, sã mai are plugul românesc glia strãmoºeascã, atunci trebuie sã ne
întrebãm serios acuma, când încã nu este prea târziu: Care este scãparea?

La aceastã întrebare, sigur mulþi îmi vor rãspunde cã þãranul
îndatorit trebue scãpat din ghiarele cãmãtarilor sãi. Foarte bine! Însã
cum?

La aceastã întrebare am aflat rãspunsul potrivit în pildele cum a
scãpat poporul nemþesc din Germania din starea lui mizerã. Era un timp
când era poporul nemþesc mai cã atât de îndatorit precum este azi þãranul
nostru din Bucovina. Azi, sigur n-ar mai exista prin acelea pãrþi nemþii
bogãtaºi, dacã nu le-ar fi venit în ajutor Wilhelm Raiffeisen. Acest bãrbat
trimis de Dumnezeu a înþeles care este pricina sãrãciei celei mari ºi a
aflat, totodatã, ºi un mod de scãpare. În unire e putere ºi numai în unire.
ªi sfânta scripturã zice: „Iubeºte pe aproapele tãu ca pe tine însuþi!“.
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Dacã iubeºti pe aproapele tãu, apoi trebue sã-i ºi ajuþi în zile grele.
Urmând acestei legi sfinte, care condiþioneazã existenþa popoarelor, a
înfiinþat Raiffeisen, pe la sate, însoþiri de credit, prin cari sãtenii sã-ºi
poatã ajutura întreolaltã, scãpând, astfel, din ghiarele cãmãtarilor.

Deºi au fost însoþirile lui Raiffeisen croite chiar pe trupul þãranului
nevoiaº, cu toate acestea a mers, la început, cu rãspândirea acestor însoþiri
foarte greu. Zace în firea þãranului cã el voeºte, înainte de toate, sã se
încredinþeze despre valoarea unui lucru nou ºi cã nu crede aºa uºor în
sinceritatea fiecãrui apostol. Cã este astfel firea lui, cred cã nu trebue sã
ne prea mirãm, mai ales dacã ºtim cã mulþi apostoli, cari predicã despre
îmbunãtãþirea sortei þãranului, au adeseori ºi alte gânduri ascunse.

Sã deschidem numaidecât cartea cea groasã cu legi ºi vom afla,
acolo, multe legi frumoase, cari ar pute fi de oriºicare folos, cari, însã,
nu sunt altã nimic decât literã moartã, din simplã cauzã cã aceia cari au
fãurit ºi fãuresc acele legi frumoase nu s-au gândit ºi nici nu se gândesc
la binele poporului de la þearã. Acela, deci, care crede în ajutorul celor
puternici, cari au dreptul sã fãureascã legi, binevoeascã sã creadã ºi mai
departe în acel ajutor ºi se va mântui singur; eu, unul, glãsuesc împreunã
cu Raiffeisen: „Ajutã-þi singur, ºi-þi va ajuta ºi Dumnezeu!“. Dacã nu-ºi
ajutã þãranii singuri, miniºtrii ºi alþii de tagma acestora, cari nici nu cunosc
durerea þãranului, sigur nu le vor ajuta.

Azi esitã, în Germania, 1.300 de însoþiri de credit dupã sistemul
Raiffeisen ºi nu trece nici o sãrbãtoare, în care sã nu facã, prin acele sate,
rugãciuni ºi pentru înfiinþãtorul acelor însoþiri. Acolo unde fãceau, odatã,
gheºefturile lor cãmãtarii cei mai mãrºavi, vezi, azi, mulþãmire ºi
bunãstare.

Sã videm, acuma, cum stãm noi, în Bucovina, în aceastã privinþã.
Ca sã ne încredinþãm de progresul fãcut pe acest teren, trebue sã cetim
numaidecât regulat edictele de licitaþie; acestea ne dau o icoanã destul
de fidelã despre sinceritatea ºi zelul activitãþii pretinºilor conducãtori ai
poporului românesc.

Numãrul însoþirilor Raiffeisen se apropie abia la 30, dintre cari
sunt cel mult 20 cu zile. Pagini cam triste din istoria de azi a poporului
nostru de la þearã, cu atât mai triste, când, plecând prin cele sate, vezi,
acolo unde era, odatã, o casã modestã þãrãneascã, azi un palat luxurios al
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cãmãtarului din sat. Mai cã prin toate satele au cei mai mulþi þãrani numai
câte vreo câteva prãjini de loc, de pe cari trebuie sã hrãneascã câte o casã de
copii ºi sã plãteascã regulat ºi toate dãrile cari li se cer. Lucru, deci, firesc cã
nu va mai trece multã vreme când vor deveni ºi acele puþine prãjini
proprietatea cãmãtarului nesãþios. Aruncaþi fãrã milã pe uliþi, cu femei ºi
copii, nu va rãmâne bieþilor altã scãpare decât sã zicã, cu inimã grea ºi lacrimi
în ochi: „Rãmâi cu bine, plai strãmoºesc! Vino, drag toiag, sã cãutãm altã
patrie, cãci în acea strãmoºeacã moarte de foame ne aºteaptã!“.

Pe temelia acestui prezent trist, voim sã zidim viitoriul auriu al
urmaºilor lui Traian.

Ce ironie! A vedea rãsãrind razele cele mult dorite din teancurile
imense de edicte – ca pe un fenice (pasãrea Phoenix – n.r.) din cenuºa sa –
înseamnã a aiuri, vor zice unii. Rãstimp de decenii, ne-am amãgit destul ºi
prea destul cu cuvinte frumos sunãtoare. Resultatul acelor cuvinte frumoase
l-am vãzut: mizeria cea mai cumplitã mai cã prin toate satele noastre. Dacã
nu ne vom apuca serios de lucru nici acuma, când e cuþitul la os, apoi nu
Dacia, ci Canada va fi viitoriul nostru.

Azi avem abia 30 de însoþiri Raiffeisen. Dacã dorim îmbunãtãþirea
stãrei triste a þãranului nostru, apoi trebue sã grijim ca astfel de însoþiri sã nu
lipseascã nici dintr-un sat românesc. Având, odatã, însoþiri de credit prin
toate satele noastre, se vor pute înfiinþa mai uºor ºi hambarele de cari are
þãranul nostru încã mare trebuinþã. Sigur, un hambar cosmopolit, precum
este cel din Sirete, nu ne poate aduce foloase, ci din contra. Hambarul acela
îmi provine drept un ºari-vari, potpouri de melodii naþionale a la chusit,
colomeica, vals, polca mazur, ciardaº ºi corãbeascã (dansuri ceheºti,
ucrainene, poloneze, ungureºti ºi, ultimul, românesc – n.r.). Scopul
hambarelor este a scãpa þãranii din ghiarele gheºeftarilor. Oare îºi va ajunge
acest scop potpouriul din Sirete? Considerând acest hambar ca ceva ce nu
ezistã pentru noi, Românii, ºi cunoscând care este scãparea Românului din
starea sa mizerã, nãdejduim cã tot Românul de bine ne va da mânã de ajutor
întru împlinirea operei ce am început, rãspândind cu cuvântul ºi cu fapta
mântuitoarea evanghelie a fericitului Raiffeisen, ca, astfel, cu timpul, sã
se reverse asupra acestei þãri, asupra patriei noastre iubite, toate
binecuvântãrile muncei ºi ale înfrãþirii. / S.“ (Deºteptarea, nr. 53 din 12/25
iulie 1901, pp. 2, 3).
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Literatura raiffeisenianã

Remarcabile în literatura raiffeisenianã bucovineanã sunt
„dialogurile între doi gospodari“, purtate în mai multe duminici, o „piesã
de teatru“ într-un singur act, cu doar douã personaje, Toader ºi Costan,
scrisã „de un fiu din popor“ care nu putea fi decât preot, precum
majoritatea celor care, pânã la George Tofan ºi Ion Grãmadã, au scris
„Deºteptarea“.

Prin dialoguri, autorul, care s-a vrut anonim (puþin probabil Mihail
Bendevschi), izbuteºte sã lãmureascã, ºi încã pe înþelesul oricui,
folosindu-se, adesea, de pilde ºi de basme, fiecare problemã referitoare
la statutele ºi la rosturile însoþirilor de pãstrare ºi credit în sistem
Raiffeisen:

„Toader ºi Costan. Dialog între doi gospodari despre Însoþirile
rurale siste, „Raiffeisen“, de un fiu din popor.

Costan: Noroc bun, moº Toader!
Toader: Mulþãmim Dumitale, bade Costane!
Costan: Vei, moº Toadere, aºa-mi placi! Azi te vãd vesel ca

pãpuºoiul dupã o ploiþã caldã. Nu cumva gãsit-ai, undeva, vreo oalã cu
galbini turceºti?

Toader: Hehehe, de-i gãsiam eu, n-ai grijã, n-aº sta eu, aici, de
vorbã cu Dumneata, ci mi-aº cãta de treabã.

Costan: Apoi, vra sã zicã, n-ai gãsit nici un liþcai ºi faci numai aºa
haz din necaz?

Toader: Vezi, bade Costane, viaþa de toate zilele trebuie trãitã cu
rãfuialã. Murã-n gurã nu picã-n ziua de azi, ºi cine îmblã dupã oale cu
galbini turceºti rãmâne, la urmã, fãrã mãmãligã ºi fãrã culiºer (melesteu
– n.r.).
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Costan: Bine, bine, moº Toadere, dar dacã Dumneata te crezi aºa
de cuminte, de ce þi-ai vândut livada, cea de la cruce, la licitaþie?

Toader: Pentru cã eram, pe atunci, în mintea Dumitale ºi îmblam
dupã oale cu galbini pânã se mi s-a luat ºi cãmeºa. Dar ai sã vezi, peste
scurt, ce o sã direagã moº Toader! Vezi locurile acestea, pe care s-au
aºezat lãcuste strãine? Am sã le plivesc aºa de frumuºel, încât nici un pui
de strãin n-a mai fi pe acolo. Le scot toate din ghiarele lor. Pun eu mana
pe dânsele, eu, Toader Niþu!

Costan: ªi de aceea te bucuri aºa?
Toader: Ei, ºi n-am drept sã mã bucur?
Costan: Ei, drept ai, dar parale n-ai ºi, azi, fãrã bani, eºti ca opinca

fãrã talpã.
Toader: Bine, bine, bani n-am, dar mi-oi ajuta eu, n-ai grijã.
Costan: Cu cine? Jidanii nu-þi dau nici un liþcai, Nemþii nu vreau

sã te ºtie ºi alte isvoare nu-s.
Toader: Vezi, bade Costane, cã n-ai mintea întreagã, dacã vorbeºti

aºa. Sã-þi spun un lucru, o pildã, vreau sã zic. Când îmblam la ºcoalã, ne-
a istorisit preotul o poveste care n-am s-o uit viaþa mea întreagã. Iatã ce
mi-o spus el: Cicã prepeliþa avea cuib într-un lan de grâu. ªi era, atunci,
tocmai pe vremea seceriºului. Grâul era copt. ªi, venind boeriul cu
feciorul sãu la câmp ca sã vadã ori de se poate începe cu secera, a zis
cãtrã feciorul sãu: „Grâul este copt; mâne am sã trimet în sat dupã
secerãtori“. Pe când vorbia boeriul cu feciorul sãu, prepeliþa cea bãtrânã
nu era în cuib; ea s-a fost dus, des-diminicioarã, sã caute hranã pentru
puiºori. Dar puiºorii au auzit vorba între boier ºi feciorul sãu.

Întorcându-se prepeliþa acasã, puiºorii au început a-i povesti, plini
de spaimã, vorba boieriului. Ei se temeau, sãracii, cã li se va gãsi cuibul
ºi vor fi omorâþi. Însã prepeliþa cea bãtrânã li-a spus: „N-aveþi grijã,
dragii mei, mâne nu s-a secera nici un pai din lan“. ªi tocmai aºa s-a ºi
întâmplat. A doua zi, venind boeriul cu feciorul sãu la câmp ca sã vadã
câþi secerãtori au venit la lucru, n-au gãsit nici pe unul. Atunci a zis cãtre
fecior: „Am sã trimãt, acuma, la neamurile mele ca sã-mi ajute sã culc
lanul; ei nu m-or lãsa în nevoie; mâne vom începe“.

ªi, când s-a întors prepeliþa acasã, puii iarã au povestit cele auzite.
Dar prepeliþa a zis: „Nici habar sã n-aveþi, dragii mei; cã nici mâne nu s-
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a secera grâul“. A doua zi, venind boieriul cu feciorul sãu la câmp, a
vãzut iarã cã nu-i nici un puiu de secerãtor pe lan. Atunci a zis: „Rãu
merg trebile; grâul cade la pãmânt, toþi, chiar ºi neamurile mele, mã lasã
baltã; mâne trebue sã venim noi doi ca sã începem singuri lucrul!“.

Venind prepeliþa acasã, puii iarã îi povestesc cele auzite. Atunci
prepeliþa a zis: „Amu-i rãu de noi, dragii mei. Hai ºi-om pãrãsi iute cuibul!
Pânã când boieriul s-a lãsat în nãdejdea altora, am ºtiut cã nu s-a secera
nici un paiu, dar, apucându-se el acuma singur de lucru, nu-i ce ºugui!“.
ªi a zburat prepeliþa ca de foc.

Vezi, bade Costane, cam aºa stã lucrul ºi cu noi. ªi noi ne-am lãsat
ca boeriul ca alþii sã ne-ajute. ªi, dupã cum ai vãzut cã strãinii ne-au
lãsat baltã, am mers ºi noi la neamurile noastre. Însã ºi neamurile au dat
numai din umere ºi, dacã ici-colea, ne-au ºi stat o lecuþã în ajutor, apoi
era tot numai lucru de clacã. ªi, acuma, trebue noi din noi sã ne ajutãm
ca sã scãpãm lanul de buruianã. Noi, singuri, trebue sã luãm secera în
mânã, cã, de alta, va putrezi grâul ºi vom peri de foame ºi om lua lumea
în cap.

Costan: Asta o cred ºi eu ºi o simþesc. Mare potop a venit peste
noi!

Toader: ªi încã ce potop: Grozãvenie, nu ceva. Uitã-te, mã rog:
Cãlicii din toate pãrþile au venit aice ºi s-au încuibat între noi. Niºte
Mazuri rufoºi, niºte Rusniaci plini de flenduri ºi desculþi, niºte hargaþi
fãrã cãmeºã vin ºi vreau sã ne încalice, vezi-Doamne, aici, în cuibul
nostru. N-ai vãzut cã, Sâmbãta, numai lifte de aceste îmblã cu cerºitul?
Of, spurcate lighioane ºi greþoase!

Costan: Las‘ cã-i cunosc eu, moº Toadere!
Toader: ªi ce limbã vorbesc acei venetici, sã te fereascã Sfântul!

Drept îþi spun, eu sã aud cã unul din copiii mei se spurcã cu limba lor, îl
taiu bucãþi. Of, cât de frumoasã-i limba noastrã! Moale ca pânea de grâu,
bogatã ca toamna, voinicã ca codrul, sfântã ca arhanghelii. N-auzi cât de
frumos sunã Sfânta Evanghelie în limba româneascã? Minunat, cã aº
vrea sã tot trãesc ca s-o ascult.

Costan: Bine, moº Toader, eu, însã, un lucru nu-l pot înþelege.
Limba noastrã e cea mai frumoasã ºi de ce-o calcã toþi în picioare?

Toader: Pentru cã noi suntem fãrã inimã, frate Costane. Cã trebue
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sã ºtii cã prea Înãlþatul ºi bunul nostru Împãrat a poroncit ca ºi limba
noastrã sã fie tot aºa în cinste ca ºi cea nemþeascã. Dar ce folos? Domnii
iºti mai mititei fac cum li place ºi habar n-au. Vii la judecãtorie, dai de
un nãdrãgar strãin, care nu ºtie româneºte; vii la cãpitãnie, dai tot de unii
de soiul acesta; mergi sã plãteºti birul, tot aceiaºi. Capuþi o scrisoare de
la judecãtorie, n-o pricepi pentru cã-i nãdrãgãreascã; te duci în ºcoalã,
auzi numai vorbã strãinã. ªi noi, în loc sã ne rãdicãm glasul împotriva
acestei pângãriri, precum a rãdicat Christos glasul când a vãzut pângãritã
casa Domnului de farisei ºi negustori, noi tãcem, plecãm capul, ba
începem chiar a bodogãni ruseºte de dragul unor venetici. Piei, satanã!

Costan: Drept, tare drept vorbeºti; dar ce folos, moº Toadere, ei
au pita ºi cuþitul în mânã!

Toader: Îrrra! Taci, nu vorbi! Mãi prietene, noi, dacã am fi bãrbaþi
ºi nu babe precum suntem, atunci ai vede tu horã frumuºicã, ce-am putea-
o noi învârti sub umbra fagului nostru! Dar suntem babe cu cârpã, nu
voinici cu comãnac, ªi, de aceea, ne joacã strãinii cum vreau.

Costan: De acum, mã fac ºi eu mai dârz, n-ai fricã!
Toader: Un om nu face mult, trebue cu toþi sã fim dârji ºi voinici,

atunci a merge lucrul cu spor.
Costan: Bine, moº Toadere, dar de ce nu lucrã fruntaºii noºtri

români, boerii, preoþii ºi învãþãtorii, pentru noi?
Toader: Of, drãguþule, cum vãd, nu ºtii ce-i în lumea mare. Ei nu

lucrã?! Stãi niþel, prietene, sã-þi spun numai ceva. Cu ani înainte, întrau
pe la gimnasii ºi alte ºcoli mari numai bãeþi jidoveºti ºi nemþeºti, copii
de ai noºtri nu vedeai. Sãraci precum suntem, nu era modru sã-i purtãm
la ºcoalã. ªtii ce-au fãcut fruntaºii noºtri? Ei, vãzând nevoia noastrã, au
pus umãr la umãr ºi au fãcut o societate, numitã „ªcoala românã“, care
este în Suceavã ºi din care se sprijinesc cu bani sute ºi sute de ºcoleri
sãraci de ai Românilor. În Cernãuþ, tot aceºti domni au cumpãrat o casã
de multe mii de lei, în care ºed degeaba ºi capãtã mâncare o mulþime de
copii sãraci de ai noºtri. Casa aceea se cheamã „Internat“.

Costan: Frumoase fapte sunt aceste, deie-li Dumnezeu acestor
ctitori mulþi ºi fericiþi ani!

Toader: Dã, Doamne! Dar mai sunt isprãvi frumoase, pe cari le-
au fãcut fruntaºii noºtri. Una din isprãvile cele mai însemnate sunt
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cabinetele noastre de lecturã. Mai ales în Cernãuþ, fruntaºii noºtri ºi-au
strâns rândurile ºi s-au pus pe lucru. Ei s-au adunat la un loc ºi s-au
sfãtuit cum ar trebui sã punã lucrurile la cale ca sã ne facã, mai întâiu, pe
noi sã þinem unul la altul ca fraþii de cruce ºi sã nu ascultãm de smomelile
strãinilor ºi fariseilor, ci totdeauna, la bine ºi la rãu, sã tragem unul de
altul ºi sã ne scutim limba noastrã cea dulce ºi frumoasã ºi legea noastrã
cea strãmoºeascã de nãvala veneticilor. Dupã sfat, s-au pus pe lucru ºi
au întemeiat, mai întâiu prin sate, „cabinete de lecturã“ ºi ce înseamnã
aceste cabinete de lecturã pentru noi, sãtenii, vei ºti ºi tu, Niþucã dragã!
Mai de mult, mergeam, Duminicile ºi sãrbãtorile, dimineaþã – la bisericã;
însã, dupã vremea bisericei, ne gãseai pe toþi, cu mic ºi mare, cu ghiþel ºi
purcel, la „biserica“ lui Moºcu sau Iþic, unde ne spurcam sufletul nostru
cel cinstit cu otravã ºi, apoi, þine-te la bãtãi, preacurvii ºi celelalte miºelii,
aºa cã, dacã treceai, Duminica sau în sfinte sãrbãtori, prin un sat românesc,
credeai cã niºte feare sãlbatice locuesc acolo. Dar acuma? Dupã ce ai
ieºit din sfânta bisericã, mergi ceva pe acasã, dai vitelor de mâncare ºi
apã, apoi, cu toþii, bãrbaþi ºi femei, mergem la „cabinet“. Acolo, la început,
citeºte unul din gazete, ceilalþi ascultã la cuvintele venite din inima
domnilor de la „Patria“ sau „Deºteptarea“, apoi mai povesteºte unul sau
altul din pãþaniile sale, mai unde ºi unde câte o ºagã ºi, colea, cãtrã
vecernie, ne despãrþim cu mintea sãnãtoasã ºi voioºi, ºtiind cã am petrecut
ziua Domnului aºa cum îi place lui Dumnezeu.

Costan: Bine, bade Toadere, dar câþi sunt, încã ºi acu, cari nu se
pot lepãda de afurisitile cârºmi ºi în câte sate au amorþit cabinetele
întemeiate cu atâtea jertfe?

Toader: Ei, vezi! E foarte greu sã aduci pe toþi oamenii la bine! Ei
nu înþeleg cã vroeºti numai binele lor! Sunt oameni slabi de inimã ori,
cum se mai zice, slabi de înger, fãrã caracter, ca ºi-o vitã care-i învãþatã
numai cu fân rãu ºi nu vroeºte sã mãnânce când capãtã un nutriment mai
bun; dar, cu vreme, or vede ºi ei cã pãcatul cel mai mare este a trândãvi
prin cele crâºme, numai sã nu fie prea târziu, ªi dacã într-o comunã sau
alta au apus cabinetele de lecturã, atunci aceasta este dovada cea mai
bunã cã, în satul acela, nu-i nici un om cu tragere de inimã pentru binele
poporului, cãci, dacã ar fi mãcar doi oameni la un loc, ei ar susþine singuri
cabinetul ºi, cu timpul, ar deschide oamenilor ochii. Sã ºtii de la mine cã
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fiecãrui lucru bun îi trebue vreme (timp); peste noapte poþi face din omul
cel mai cu cinste cel mai mare netrebnic, dar, ca sã-l îndrepþi, îþi trebuesc
luni ºi ani.

Costan: Sã mã ierþi cã-þi iei cuvântu‘ pe dinainte, tot încã nu mi-
ai spus de unde vii?

Toader: Cum þi-am zis. Fruntaºii noºtri, dupã ce au înfiinþat
cabinetele de lecturã, nu s-au pus pe tânjalã, ci, muncind mai departe, au
vãzut cã, deocamdatã, lucrul de cãpetenie este sã ne scoatã din mânile
cãmãtarilor; ºi, dupã ce au învãþat ºi cãutat cum fac alte popoare, s-au
sfãtuit sã înfiinþeze bãnci poporale dupã sistemul lui Raiffaisen.

Costan: Raiffeisen? Ce bãnci sunt aceste?
Toader: Stãi, cã îndatã þi-oi spune treaba. Din „Deºteptarea“ am

aflat cã, în Cernãuþ, se va þine o adunare foarte însemnatã. Eu mi-am pus
gând la Dumnezeu sã mã duc ºi eu, ºi aºa am ºi fãcut! Ceea ce am vãzut
ºi auzit aice mi-a împlut inima de bucurie ºi am zis: Acuma vãd ºi eu cã
Dumnezeu ne ajutã ºi lucrurile noastre vor spori!

Într-o casã mare, ne-am adunat peste o mie de gospodari Români;
erau ºi mulþi domni ºi domniºori. Am vãzut, aice, ºi pe feciorul Saftei ºi
mi-am gândit câtã bucurie trebue sã aibã biata vãdanã când vede cã la ce
cinste a ajuns feciorul ei, pe care l-a susþinut pe la ºcoli cu cei câþiva bani
câºtigaþi cu lucrul mâinilor. ªi feciorul Saftei a vorbit în aceastã adunare
ºi, când te uitai la dânsu‘ ºi vedeai cu cât foc ºi cu câtã inimã vorbea el,
feciorul unei biete sãrmane vãdane, pentru neamul ºi pentru þara sa, þi se
înveselia inima de bucurie. Aici, în adunarea aceasta, ni-au spus ce fel
de bãnci sunt acele dupã sistemul „Raiffeisen“ ºi cum ne putem ajutora
printr‘însele, au împãrþit ºi statutele bãncilor acestora între noi, care am
fost de faþã, ca, dacã vom veni pe acasã, sã ne punem pe lucru ºi sã
întemeiem, în fiecare sat, o astfel de bancã. Toþi ne-am pus gândul la
Dumnezeu ºi ne-am dat cuvântul cã aºa vom face, ce vor face ceilalþi nu
ºtiu, atâta ºtiu, însã, cã, dacã mi-a da Dumnezeu sãnãtate, în satul meu
vom avea o astfel de bancã.

Costan: Darã, te rog, bade Toadere, nu mi-ai spune ºi mie cum e
cu bãncile cele ºi ce folos aduc?

Toader: Cu drag, cã asta e datoria noastrã, sã ne luminãm unul pe
altul ºi ce am auzit în Cernãuþ, aceasta îþi voiu spune ºi þie. Dar, iatã,
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drumurile noastre se dispart, ºi sã stau mai lung timp cu tine de vorbã
nu-mi dã mâna, cã, acasã, mã aºteaptã nevasta ºi drãgãlaºii mei copii, ºi-
mi arde inima de dor sã-i strâng, cât mai degrabã, în braþe. Dar, dacã
voeºti, adunã-þi, pe Duminicã, fruntaºii satului ºi eu voiu veni la voi ºi le
voiu spune toate câte le ºtiu.

Costan: Aºa voiu ºi face! Rãmâi, deci, cu bine ºi, cu ajutorul
Domnului, ne vom vede Duminicã.

Toader: Darã, Duminicã! Rãmâi sãnãtos!”.

„Duminica întâia.
Costan: Bine ai venit, bade Toadere!
Toader: Bine v-am gãsit, cinstiþilor gospodari!
Costan: Vezi, bade Toadere, cã ºi eu m-am þinut de cuvânt; cinstea

satului o vezi aici adunatã ºi cu nerãbdare am aºteptat sosirea Dumitale.
De când ne-am despãrþit, am primit ºi eu un statut al însoþirilor dupã
sistemul „Raiffeisen“ ºi, în toatã seara, ne-am adunat ºi am cetit
dintr‘însul, dar sã-þi spun drept cã multe n-am priceput; ºi, de aceea, ne
bucurãm tare c-ai venit, cãci Dumneata ne vei pute tãlmãci toate!

Toader: Mã bucur foarte cã vãd adunatã, aice, la un loc, cinstea
satului. Dar aºa chiar trebue sã fie! La fiecare lucru bun, fruntaºii satului
trebue sã steie în frunte ºi sã ieie cârma în mânã, ºi atunci ºtii, încaltea,
cã trebile vor merge bine. Dar, mã rog, Nicuþã dragã, ia-n spune-mi ce n-
aþi priceput din acel statut.

Costan: Sã nu fie cu bãnat, ce înseamnã cuvântul „statut“?
Toader: Statut înseamnã cam aceeaºi ce înseamnã „contract sau

zapis“. Dacã gospodarii dau, primãvara, oile la stânã, fac, întreolaltã,
încã un fel de însoþire ºi tocmealã, când ºi câtã brânzã are sã capete
fiecare, ºi asta s-ar pute numi „statutele“ acestei însoþiri. Acela ce întrã
în însoþire are sã se supunã acestor statute în toate ºi are sã facã aºa cum
ele zic. Iar firma însoþirii este numele ei, aºa cum e al meu Toader ºi al
Dumitale Constantin.

Costan: Cetind „firma însoþirii“, am dat ºi peste cuvintele „garanþie
nemãrginitã“ ºi în paragraful 2 al statutului zice cã pãrtaºii însoþirii îºi
vor „procura prin creditul comun bani trebuincioºi pentru împrumuturile
cerute“. Vezi, aice nu mã pricep eu prea bine; ce-i aceea „credit comun“?
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Toader: În anul 1849, a dat o foamete mare peste þara nemþeascã.
Bieþii oameni nici barabule nu aveau cu ce sã-ºi cumpere, vindeau locurile
pe nemicã, cam aºa cum a fost pe la noi în anul 1866. Pe vremea aceea,
era vornic (primar – n.r.) în oraºul Flammersfeld un anume F.W.
Raiffeisen, om cu tragere de inimã pentru fraþii sãi, nu cum sunt, de
regulã, vornicii pe la noi, cari sã fac cordãriºte la toporul strãinului ºi
cautã sã înmulþeascã numai veneticii prin sate. Vornicul Raiffeisen s-a
rãs-gândit mult cum ºi ce ar putea el face ca sã scape oamenii lui de la
sapã de lemn. ªi Dumnezeu i-a dat în minte un gând tare bun. El a zis
aºa: De vom pune noi, adecã fruntaºul ºi sãracul, tot avutul nostru laolaltã,
vom avea o gospodãrie mare, pe care vom pute împrumuta mulþi bani;
cu banii aceºtia ne vom pute ajuta pânã ce trece foametea. Cum a zis a ºi
fãcut.

El, ca cel mai bogat din târgul lui, a pus ca cel dintâiu averea sa ºi,
apoi, au urmat ceilalþi; ºi ce sã vezi! A trecut vremea foametei, fãrã sã
prãpãdeascã ceva din avutul lor. Dupã ce au putut iarãºi sã-ºi câºtige
ceva, s-au pus pe lucru ºi, în scurt timp, au plãtit toate dãtoriile. Iatã cum
s-au întemeiat însoþirile de Raiffeisen, care poartã numele întemeietorului,
întru cinstea ºi lauda lui.

Costan: Darã de ce lege era vornicul Raiffeisen?
Toader: Era creºtin ºi încã creºtin bun, care cunoºtea ºi pricepea

evanghelia Mântuitoriului nostru, Iisus Christos, care zice: „Iubiþi-vã
unul pe altul precum vã iubeºte Tatãl vostru Cel Ceresc!“. Oare, dacã va
arde casa unui gospodar din celãlalt capãt de sat, nu vei sãri ºi Dumneata
sã potoleºti focul, mãcar cã ºtii cã focul nu va veni pânã la gospodãria
Dumitale, cãci vântul bate în altã parte? Ei, vezi! Asta este dragostea
creºtineascã! Fiecare Român þi-e þie frate ºi trebue sã-i sari întru ajutor,
când îl vezi în strâmtoare. Oare nu-i tot atâta de-þi arde casa ori o vinde
cãmãtarul la dobã (la licitaþie – n.r.) pentru datorii? Dacã-i sari sã-i stângi
focul, sari-i întru ajutor când vezi cã strãinii vreu sã-l deie pe drum!
Deci, sã stãm totdeauna unul lângã altul! Aceasta se numeºte „chizeºie
solidarã“.

Costan: Ei, bine! Pânã acu te-am priceput tare bine, darã încã tot
nu m-am împrietenit cu vornicul Raiffeisen!

Toader: Eu am venit numai pe fugã încoace ºi trebue sã mã întorc
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acasã. Pe Duminica viitoare, voiu veni iarãºi ºi, atunci, voiu prourma.
Deocamdatã, vã rog mai citiþi, încã o datã, statutul primit ºi cred cã multe
veþi înþelege. Rãmâneþi cu bine!

Costan: Doamne, ajutã!, ºi sã-þi fie calea uºoarã!”.

„Duminica a doua.
Toader: Bine v-am gãsit, cinstiþilor gospodari; tot cu Raiffeisen

vã bateþi capul?
Costan: Tot cu dânsul! Vezi, astãzi ne-a þinut, în bisericã, ºi

pãrintele nostru o prea frumoasã predicã despre dragostea cãtrã aproapele,
dar eu tot nu pot pricepe cum poate cere Dumnezeu de la mine sã-mi dau
eu averea mea, la care m-am muncit atâta, beþivilor ºi trândavilor, cã
aceºtia fac, mai ales, datorii?

Toader: Nu pãcãtui înaintea lui Dumnezeu! Dar spune-mi pe
dreptate, n-ai împrumutat nicicând bani?

Costan: Da, o datã, când mi-au pierit doi boi, cari-i aveam de
vândut.

Toader: Vezi, ºi tu nu eºti nici beþiv, nici trândav! Dar, cum vãd,
tot n-ai cetit încã bine statutele care le-ai primit; cãci, dacã le-ai fi cetit
cu luare aminte, ai fi bãgat de seamã paragraful 14 zice cã cârma însoþirii
o are directorul, cassarul, consiliul de controlã ºi adunarea generalã.

Mai departe, glãsueºte paragraful 16 cã membrii directoriului sunt
a se împãrþi asupra teritoriului însoþirii, adecã a satului, aºa ca din fiecare
cot al satului sã fie unul în directoriu. Ce vra sã zicã aceasta? Cã oamenii
care-s aleºi în directoriu sã cunoascã bine starea de avere a locuitorilor
din comunã. Dacã te voiu întreba, o ºtiu prea bine cã-mi vei putea spune
cât pãmânt, câte vite, poate chiar ºi gãini ºi câþi purcei are vecinul
Dumitale. ªi de ce? Fiindcã, pe nicã pe ceas, ori mergi pe la dânsul, ori
te întâlneºti cu dânsul în drum ºi aºa îi ºtii nevoile sale. Tot aºa îl cunoºti
ori de e beþiv sau om de treabã ºi de cuvânt.

Dacã ai fi cetit statutele cu temeiu, ai fi aflat, în paragraful 22,
litera c, cã drept directoriul este acela care dã (acordã) împrumuturile.
Ei, vezi, dacã vine unul la însoþire ºi cere un împrumut, se adunã, mai
întâiu, membrii directoriului (oamenii cei aleºi în directoriu) ºi se sfãtuesc,
întreolaltã, ori de e cu cale sã i se deie împrumutul; aice se scoalã ºi
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vecinul lui, care este membru în directoriu, ºi spune cam câtã avere are
omul care are sã împrumute, cum se poartã, ori de este om beþiv sau
detreabã ºi altele. Darã mai vine una! Statutul glãsueºte, în paragraful
67, cã împrumutãtorul trebue sã spue la ce vrea sã împrumute banii ºi cã,
dacã dã banii pe altceva de cum a fãgãduit, directoriul este dãtor sã-i
cearã înapoi, fãrã privire la vedea ºi, dacã nu vrea sã întoarne, e dator sã-
l pârascã. Iarã vecinul sãu va cãuta ca banii împrumutaþi sã fie întrebuinþaþi
numai spre acel scop, precum a fãgãduit directoriului. Ei, ce mai zici?

Costan: Fie, aceste le-a pus bine la cale vornicul Raiffeisen; darã,
mã rog, cine a fi membru în directoriu?

Toader: Darã ºtiu cã nu calicii ºi cerºitorii satului! Fiecãrui ia fi
cinste dacã în fruntea însoþirii vor sta fruntaºii satului. Ei sunt aceia cari
au cu ce rãspunde, cãci în paragraful 23, al. 2, zice, doarã, cã dacã
directoriul nu se va þine dupã statute ºi însoþirea va avea, din pricina
aceasta, vreo pagubã, membrii directoriului vor rãspunde unul pentru
toþi ºi toþi pentru unul (solidari) pentru pagubã. Cum îþi poþi Dumneata,
deci, închipui cã vor fi alþii aleºi în directoriu decât fruntaºii satului, ei
doarã sunt aceia care au cu ce rãspunde (plãti) la paguba ce ar face-o.
Cum þi-am spus deja, directoriul, de câte ori va veni unul sã împrumute
bani, va cerceta, mai întâiu, „creditul ºi starea financiarã“ a
împrumutãtoriului, adicã el se va întreba: „E împrumutãtoriul ºi destul
de vrednic ca sã-i împrumutãm bani? Face el sã-i sãrim întru ajutor?
Cum de-a sãrãcit? Din care pricinã? Poate a fost el sau femeia sau copii
lui bolnavi? Ori s-a întãmplat vreo nenorocire între vitele sale? Sau i-a
sfãrmat grindina (gheaþa) holda sa? Este el beþiv ºi trândav?“ ºi aºa mai
departe, ºi abia atunci când directoriul va avea convingerea cã
împrumutãtoriul nu-i nici beþiv, nici lucru rãu, ci numai prin împregiurãri
a ajuns acolo cã trebue sã împrumute, îi va da împrumutul cerut.

Dacã directoriul va auzi cã împrumutãtoriul ia împrumuturi de la
cãmãtari, cã se îmbatã, se sfãdeºte acasã cu nevasta sa, ba poate chiar o
ºi bate, cã nu îmblã la sfânta bisericã ºi la cabinetul de lecturã, ci numai
pe la cele cârºme, atunci directoriul nu-i va da împrumutul cerut.

Costan: Mãi, dar aspru o mai ieu cei din directoriu!
Toader: Aºa trebue sã ºi fie, însoþirea trebue sã aibã convingerea

cã cel ce împrumutã e ºi om de cinste, ºi face sã fie sprijinit. Darã sã-þi
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mai istorisesc ºi o întâmplare ce am auzit-o la adunarea: În þara nemþeascã
nu-i o comunã în care sã nu fie o astfel de însoþire. Acolo sunt peste
4.000 de însoþiri, cu 300.000 de pãrtaºi. Într-o astfel de comunã, în care
era preotul satului presidentul însoþirii, locuia ºi un ciobotar uºor de minte,
care petrecea prin cârºme ºi venea, mai totdeauna, beat acasã; suduia ºi
înjura asupra cabinetelor de lecturã ºi a însoþirilor dupã sistemul lui
Raiffeisen, era, adecã, dârloaga la carul cârºmarului, care îi da de bãut
pe aºteptate, sã sudue numai, cât îl þinea gura, asupra celor mai mari
vrãjmaºi ai cârºmelor, adecã asupra cabinetului de lecturã ºi asupra
însoþirii dupã sistemul lui Raiffeisen.

Când a vãzut, însã, cârºmariul cã-l are pe ciobotar în mânã ºi cã
acesta îi datoreºte cam tot atâta cât plãteºte gospodãria sa, l-a pârât la
judecãtorie ºi, în scurt timp, i-a adus moºioara la licitaþie. Atunci, de-
abia, a vãzut ciobotarul cã a sfeclit-o, cã ce plãmadã s-a plãmãdit; dã
încolo, dã încoace, se roagã pe la cârºmar sã-l aºtepte, cã-i va plãti, dar
þi-ai gãsit omul! Vãzând ciobotarul cã n-are încotro, se duce la acela de
care fugea, la preotul satului, ºi-l roagã de iertare pentru toate câte a
greºit ºi cã a huiduit asupra lui. Preotul i-a þinut o predicã, i-a dat sfaturi
ºi i-a spus lucruri care poate între oameni nu i-ar fi putut spune.

În sfârºit, iese ciobotarul cu rugarea sã mijloceascã pãrintele cã sã
i se deie un împrumut de 100 fl. de la însoþire, cãci, altfel, îl scoate
cârºmarul în drum. Ca chizeº a numit ciobotarul pe un om mai tot atât de
bogat ºi de cinstit ca ºi dânsul. Auzind preotul aceasta, s-a cam spãriat,
pentru cã unul era mai dehai decât altul, amândoi sãraci ºi oameni fãrã
omenie; cu toate aceste, i-a fãgãduit cã i-a sprijini cererea înaintea
directoriului. A doua zi, a fost ºedinþa directoriului ºi, venind vorba ºi de
ciobotar, au început cu toþii a da din umere, mai ales când au auzit ºi
numele chizeºului. Ziceau cã ciobotarul e om stricat, împrãºtietor, cã nu
i se poate da nimicã, cã nu va întoarce nicicând banii împrumutaþi. Dacã
nu i-om ajuta, zice altul, atunci ajunge, în opt zile, cu nevasta sa ºi cu
ºese copii ai sãi, sub garduri; dacã i-a ajuta, însã, însoþirea, poate tot s-a
îndrepta, mai ales cã femeia lui îi harnicã ºi cinstitã, iar cu vremea vor
creºte ºi copiii ºi i-or ajuta sã întoarne împrumutul. Atunci se scoalã al
treile ºi zice: „Eu îl am pe ciobotar în mânã, el îmi lucrã, în fiecare an, de
cel puþin 20 fl.; n-aveþi grijã, mã prind eu chizeº pentru dânsul“. Auzind
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aceasta, ceilalþi i-au dat, îndatã, împrumutul cerut, cãci acu aveau un
chizeº bun, care avea cu ce rãspunde. Primind ciobotarul banii, a plâns
de bucurie ºi a jurat cã se va îndrepta ºi a fi un om cinstit ºi a plãti banii,
adecã ratele, la vreme. ªi aºa a ºi fost. În toatã Duminica, venia regulat
la cabinet, fugea de cârºmã ca cel necurat de sfânta cruce, peste sãptãmânã
era totdeauna treaz, avea, deci, chef de lucru ºi se sã vezi? În trei ani, a
plãtit frumos cei 100 fl. ºi, ce-i mai de cãpetenie, a devenit un om pe
care-l cinsteau toþi. Ei, vedeþi, deci, cum însoþirea aceea a scãpat opt
suflete de peire?

Costan: Aºa îmi place mie, dar ce aud? ªi un chizeº îþi trebue?
Toader: Citeºte numai paragraful 68 din statute; dar despre aceasta,

în Duminica viitoare. Se întunecã ºi pânã acasã am bunã bucatã; rãmâneþi
cu bine!

Costan: Îþi mulþãmim pentru astãzi ºi te aºteptãm pe Duminicã!”.

„Duminica a treia.
Costan: Bine c-ai venit, bade Toadere! Începeam, acuma, a ne

sfãdi pentru statutele lui Raiffeisen; n-am putut pricepe la ce se cere de
la împrumutãtori sã mai aibã ºi un chizeº, cãci doarã membrii directoriului
ºtiu bine cât plãteºte un om.

Toader: Ai drept, fiind membrii directoriului împrãºtiaþi în sat, ei
ºtiu cât plãteºte gospodãria fiecãruia, dar ºi membrii consiliului de
controlã sunt împrãºtieþi în sat, cum poþi ceti în paragraful 32 al statutelor.
ªi ei cunosc pe toþi gospodarii ºi, dacã vãd cã directoriul a dat un împrumut
cuiva care n-are nimica, îl pot trage la rãspundere; darã aceasta n-are
nimica de a face. Fiecare gospodar care vrea sã împrumute va avea un
neam sau un vecin cu care trãieºte bine, care cunoaºte, aº pute zice, ºi
gândurile, ºi care i-ar sãri întru ajutor. Dacã nu poate plãti împrumutãtorul,
atunci are sã plãteascã chizeºul. ªi oare nu sunt toþi pãrtaºii însoþirii
chizeºi unul pentru altul pentru banii împrumutaþi? Sunt, deci, în drept
sã cearã ca ºi acela care împrumutã de la dânºii sã aibã ºi el un chizeº.

Costan: Dar dacã membrii directoriului sunt uºuratici, împrumutã
mulþi bani ºi împãrþesc numai pe la sãraci, cãci bogãtaºului ºi aºa nu-i
trebue adese bani?

Toader: Cum vãd, tot n-ai cetit cu temei statutele, cãci, dacã le-ai
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fi cetit cu luare de seamã, ai fi aflat în paragraful 52, lit. c, cã adunarea
generalã, adecã toþi pãrtaºii laolaltã, au sã decidã (hotãrascã) câþi bani
poate împrumuta directoriul ca sã-i împartã între pãrtaºi. Tot adunarea
generalã va decide pânã la câþi bani sã poate împrumuta unui pãrtaº ºi,
dacã vine unul, cãruia îi trebue mai mulþi bani, atunci trebue sã
consimþeascã ºi consiliul de controlã (paragraf 37, lit. d) ca sã i se deie
împrumutul cerut. Tot aºa îi ºi cu banii cari sã depun cu camãtã, cã doarã
ºi aceºti bani îi ia însoþirea ca împrumut.

Ei, vezi, dacã ai un leu ºi nu-þi trebue, te duci cu dânsul la însoþire
ºi-l dai acolo; în schimb, capeþi o carte de depunere ºi, câtã vreme stã
leul tãu acolo, îþi face alþi bani, adicã îþi aduce camãtã; când mai ai alt
leu, îl duºi ºi pe acela ºi, cu vremea, îþi poþi atâta strânge ca sã-þi cumperi
o vãcuþã ºi, pentru aceea cã ai þinut banii închiºi în ladã, mai capeþi ºi
camãtã.

Eu þi-am spus cã adunarea generalã are sã decidã câþi bani dã
însoþirea cu împrumut peste tot ºi câþi îi poate da unui pãrtaº ca împrumut.

Dacã îþi trebue astãzi banii, trebue sã mergi pe la cãmãtarii din
apropiere ºi eºti bucuros dacã plãteºti 20 fl. de la sutã la an. Însoþirea va
cãuta, însã, sã capete banii de la bãncile cele mari, care dau banii cu 4 fl.
de la sutã pe an (paragraf 65) ºi aºa va avea fiecare, prin creditul comun,
un bun venit. Mai departe ai zis cã numai sãracii vor împrumuta banii.
Asta nu-i adevãrat! De câte ori se întâmplã cã ºi bogãtaºului îi trebue sã
împrumute? Are vite cari nu le poate vinde, fiindcã nu se plãtesc bine! Îi
moare cineva, se primejdueºte vreo vitã ºi alta îi treue la loc? Apoi, vezi!
Dar încã una! Fondul nostru religionar are multe moºii, care sunt în
mânile strãinilor. Dacã unul de ai noºtri vrea sã nãimeascã o falce de loc,
trebue sã o ieie de la strãini, care cer înzecit cât au plãtit ei fondului. N-
ar fi, oare, mai bine ca gospodarii noºtri sã ieie moºiile fondului în arândã
(nãimeascã)? Dacã avem o însoþire, se poate face asta foarte uºor.

Paragraful 81 al statutelor zice cã însoþirea va sprijini fel de fel de
asociaþiuni sau societãþi folositoare prin aceea cã va da împrumuturi celora
cari vreau sã întemeieze astfel de societãþi. Cât de uºor se pot aduna
gospodarii satului la un loc ºi sã cearã de la fond ca sã le nãimeascã lor
moºiile sale! Fondul, ºtiind cã în satul acela este însoþire, de la care se
împrumutã cei ce vreau sã nãimeascã moºii ºi vor putea, deci, ºi plãti la



Ion DRÃGUªANUL

76

vreme arânda, le va da cu drag moºia, cã fondului îi tot una cui o dã, el
vrea sã scoatã numai banii sãi. Dacã, însã, ceea ce nu cred, domnii de la
fond n-ar voi sã ne deie moºiile în arândã, apoi vom ruga pe la deputaþii
noºtri ºi ºtiu cã aceºtia ne-or scoate-o. Gospodarii, cei cari au luat moºia
în arândã, ar împãrþi-o în loturi (bucãþi) mici pe la ceialalþi ºi aºa ar ajuta
tot satul, cã fiecare ar putea nãimi, cu 10 fl., o falce de loc.

Apoi, vezi cât bine ne pot aduce însoþirile dupã sistemul Raiffeisen?
Costan: Vãd! ªi ºtiu bine cã ne-am putea foarte bine ajuta, am lua

ºi pãscãtoare, am putea þinea mai multe vite, în scurt, am fi gospodari;
dar încã una sã te-ntreb: cum stã cu cambiile (Wechslurile)?

Toader: ªi despre aceasta spun statutele, în paragraful 64, adecã
însoþirea n-are voie sã primeascã cambii, ºi de ce?

Un cambiu e foc ºi parã, mai bine taie-þi degetele decât sã subscrii,
cândva, vreun cambiu. De câte ori se întâmplã cã subscrii un cambiu în
Câmpulung ºi, peste vreo câteva zile, îþi vine ºtirea cã ai sã plãteºti banii
la vedea (termen – n.r.) din Viena! Dar mai ales noi, gospodarii, nu ne
pricepem la cambii, de aceea nici nu-i iertat sã primeascã însoþirea vreun
cambiu.

Costan: Bine, ºi asta-mi place! Dar cum stãm cu cheltuelile cele
mari pentru cassã ºi directoriu?

Toader: Ei, vezi, ºi despre aceasta vorbesc statutele, în paragraful
14, cã, afarã de cassar (casier – n.r.), care are sã poarte rãfuelile însoþirii,
nu primeºte nimene vreo leafã sau despãgubire pentru munca sa. În
fruntea însoþirii stau numai oameni fruntaºi ºi de cinste, aceºtia cu drag
vor cârmui însoþirea fãrã platã. Dacã ar cãpãta cei ce stau în fruntea
însoþirii vreo leafã, ar da cu toþii nãvalã ºi ar cãuta care de care sã fie
ales, aºa, însã, vor cãuta ºi vor fi aleºi numai aceia pe care îi doare inima
ºi vreu numai binele poporului.

Costan: Asta-i altceva. Dupã câte am auzit, mai cã m-aº împrieteni
ºi eu cu însoþirile aceste!

Toader: Te cred, cãci fiecare om care vroeºte binele altora ºi al
sãu va lucra din rãsputeri ca în fiecare sat sã fie o astfel de însoþire.
Pentru astãzi, ne-a fi destul; pe Duminicã, iarã voiu veni încoace ºi vom
mai sfãtui; pânã atuncea, însã, Dumnezeu sã vã lumineze minþile ºi sã vã
deschidã inimile! Rãmâneþi cu bine!
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Costan: Mergi sãnãtos!”.

„Duminica a patra.
Costan: Ei, vezi, astãzi suntem ºi noi mai voioºi, cã mai cã am

începe a înþelege pe vornicul Raiffeisen. Cuminte ºi bun om mai era ºi
acela. Am mai recitit, încã o datã, statutele lui ºi mai cã le-aº pricepe,
dar, mã rog, ce-i aceea cu „fondul de reservã“?

Toader: ªtiam eu cã, în scurtã vreme, te vei face frate de cruce cu
Raiffeisen, cãci doarã nu bat eu în toatã Duminica calea asta lungã
degeaba! Vrai, adecã, sã mai ºtii ce-i cu „fondul de reservã“...

Fondul de reservã e pus ca sã sprijineascã „creditul solidar“ ori
„garanþia (chizeºia) comunã“. Fiecare pãrtaº plãteºte, când e primit, o
taxã de primire sau înscriere; aceºti bani întrã în un fond, care se
administreazã deosebit, adecã rãfuelile lui sunt deosebite.

Fiindcã însoþirea ia de pe banii care-i dã ca împrumut pãrtaºilor
sãi mai mare camãtã de cum plãteºte ea pentru banii care îi ia ea împrumut
ºi depunerile cu camãtã spre fructificare, îi rãmâne, la finea anului, un
venit. Din banii aceºtia cari rãmân se plãteºte cassarul ºi din rãmãºiþã se
dã o camãtã pãrtaºilor, ºi restul vine, iarãºi, la fondul de reservã, Dar,
fiindcã pãrtaºii ar primi de pe partea lor numai cam 50 cr. camãtã,
hotãrãºte, mai totdeauna, adunarea generalã ca sã nu se plãteascã dupã
pãrtaºi camãtã, cãci cu cei 50 cr. nu se prea încãlzeºte omul, însã, de la
fiecare câte 50 cr. face o sumuliþã frumuºicã ºi aceºti bani trec la fondul
de reservã.

Acuma, dacã nu se poate scoate un împrumut de la un
împrumutãtor, vine chizeºul la rând ºi, dacã nici el n-are nimicã,
împrumutul se plãteºte din fondul de reservã, ºi dacã nu-s nici în fondul
de reservã bani, atunci sã ia din pãrtãºia fiecãruia tot aceeaºi sumã ºi se
plãteºte împrumutul, ºi dacã nu ajunge nici pãrtãºia, apoi atunci, de-
abia, vin pãrtaºii cu punga lor ºi, dacã sunt de toþi 200 de pãrtaºi, apoi
vine pe fiecare pãrtaº sã plãteascã câte 50 cr. Ei, ce mai zici, acuma, la
„chizeºia solidarã“?

Costan: Dacã stau trebile aºa, apoi chizeºia solidarã e numai floare
la ureche, cãci, pânã vine pãrtaºul sã plãteascã din punga sa, apoi trece
bunã bucatã de vreme, cãci au sã plãteascã mai întâiu: 1) împrumutãtoriul,
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2) chizeºul, 3) fondul de reservã, 4) pãrtãºia ºi apoi, abia în rândul al
cincilea, vine pãrtaºul sã plãteascã poate chiar numai câte 50 cr. Fondul
de reservã îmi place, e bun lucru!

Toader: Da, fondul de reservã e averea însoþirii, fiecare crucer
care-i rãmâne însoþirii vine la fondul de rezervã; ºi cu cât creºte fondul
acesta, cu atât e mai trainicã viaþa însoþirii. La acest fond n-au pãrtaºii
nici un drept! El e numai pentru aceea ca sã ajute însoþirii, dacã ar avea
pierderi.

Costan: ªi pânã când se adunã banii în fondul acesta?
Toader: La început, vine tot venitul însoþirii în fondul de reservã.

Dacã fondul de reservã a ajuns vreo câteva mii, atunci sã poate micºora
camãta pentru paralele date cu împrumut, ce iarãºi e numai în folosul
pãrtaºilor, ori se poate ajutura cu o parte din venitul curat care rãmâne,la
finea anului, copii sãraci, iar cealaltã parte se adauge fondului de reservã;
cu cât fondul e mai mare, cu atâta e mai bine.

Costan: Astãzi am câºtigat tare mult, amu nu-mi e mai mult fricã
de chizeºia solidarã, cãci, pânã când stau oameni cinstiþi în fruntea
însoþirii, pânã atunci creºte tot fondul de reservã; aceasta face sã n-ai
nici o teamã de chizeºia solidarã.

Toader: Aºa este! Duminica viitoare, îþi voiu mai povesti unele,
despre care ºtiu cã tot aºa þi-or plãcea; pânã atunci, rãmâi cu bine!”.

„Duminica a cincia.
Toader: În Duminica trecutã v-am fãgãduit a vã numi încã ºi alte

lucruri care ne fac sã nu avem teamã de chizãºia solidarã. Aºa un lucru
este, cum v-am mai amintit, „Consiliul de controlã“. Membrii consiliului
de controlã (sau supraveghiare) au datoria a supraveghia toatã
administraþia însoþirii, adecã a controla cel puþin de 4 ori pe an cãrþile ºi
cassa însoþirii; când va controla cassa, consiliul de controlã trebue sã se
încredinþeze ºi sã vadã ori de directoriul au purces aºa cum glãsuesc
statutele, ori de n-au dat împrumuturi prea mari ºi cui, aºa cã el vede din
cãrþi totul ce a fãcut directoriul ºi, dacã vede cã directoriul n-a purces
aºa cum e prescris, chiamã la un loc adunarea generalã ºi, pânã atunci, ia
cãrþile ºi cassa de la membrii directoriului. Adunarea generalã, adecã
adicã toþi pãrtaºii, laolaltã decid (hotãrãsc) ori de are directoriul vreo
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vinã sau ba. Afarã de aceea, la adunarea generalã care se va þine primãvara,
trebuie sã fie supuse toate rãfuielile (contabilitatea – n.r.) ºi adunarea
generalã are sã chibzueascã ori de-s bune ºi de le primeºte. Ei, vezi, aºa
ºtie fiecare pãrtaº ce s-au fãcut ºi cum lucrã directoriul.

Costan: La chizeºia solidarã n-am mai mult nimicã de zis. Vãd cã
Raiffeisen s-a îngrijit destul de bine ca sã nu fie primejduitã averea
pãrtaºilor, dar cum îi cu aceea cã, dacã vrau sã împrumut bani, trebuie
sã-i spun directoriului la ce îmi trebue; ºi aceºtia n-or avea alta de lucru
decât sã povesteascã la toþi cã am împrumutat bani ºi pentru fiecare scop?

Toader: Doarã membrii directoriului nu-s babe bãtrâne! Afarã de
aceea, este fiecare membru din directoriu obligat (îndatorit) a pãstra în
tainã toate cele ce s-au vorbit în ºedinþã (sesie), ºi pe fiecare membru,
despre care s-a dovedi cã e babã bãtrânã ºi povesteºte prin sat ceea ce s-
a întãmplat la ºedinþã, adunarea generalã îl poate depãrta din directoriu.

Costan: Dar cum stã dacã moare un chizeº?
Toader: Atunci e împrumutãtorul dator a-ºi cãuta alt chizeº bun

ºi, dacã nu o va face pânã în trei zile, directoriul îi va cere sã reîntoarcã
banii împrumutaþi, cãci, altfel, va fi pârât la judecãtorie, pe baza
paragrafului 66.

Costan: Pot fi ºi femeile pãrtaºe la însoþire?
Toader: De bunã samã, da! Cãci de câte ori se întâmplã cã bãrbatul

a luat un împrumut ºi moare înainte de a-l fi rãsplãtit, neputând deveni
vãduva rãmasã pãrtaºã, ea ar trebui sã reîntoarne imediat împrumutul
luat, aºa, însã, îl mai poate þine pânã la vedea (termen – n.r.). Afarã de
aceea, câte vãduve sunt gospodine bune ºi de treabã! Numai una e opritã.
ªtii cã femeile noastre sunt bune ºi de treabã, numai au o micã pricinã,
adecã le ia, câteodatã, guriþa pe dinainte ºi vorbesc mai mult decât s-ar
cuveni. Din causa aceasta, ele nu pot fi alese în directoriu sau consiliul
de controlã, au, însã, toate celelalte drepturi ca ºi bãrbaþii cari sunt pãrtaºi.

Costan: Încã una! Spune-mi Dumneata, iºtia de la sate, cum nu
ne pricepem la negustorie, ºi dacã se întâmplã una-alta, de unde sã cerem
sfat?

Toader: ªi pentru aceasta e grijã. Dacã o însoþire vroeºte sã afle
ceva are sã se îndrepte, îndatã, la gazeta „Patria“ din Cernãuþ ºi va cãpãta
îndatã rãspuns ori aºiº prin gazetã, ori pe rãvaº. Aceasta, însã, numai
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deocamdatã, cãci, dacã se vor pune la cale în mai multe sate astfel de
însoþiri, apoi se rãdicã ºi în Cernãuþ o bancã mare, de la care vor putea
cãpãta însoþirile bani ºi unde vor ºi depune banii care nu-i vor împrumuta
pe la pãrtaºi. Cum vezi, „tinerii“ noºtri s-au îngrijit de toate. Afarã de
aceea, vrau sã facã, acu, cei de la împãrãþie o lege, dupã care se va
înfiinþa în fiecare oraº câte o bancã, care are sã vie în ajutor bãncilor
sãteºti. Pe lângã aceasta, bãncile cele din oraºe, cât ºi banca cea din
Cernãuþ, vor trimete, în fiecare an, câte un amploaiat prin sate, care va
controla însoþirile; aºa ca sã nu se spãrie nimene de chizeºia solidarã ºi
ca sã fie fiecare convins ori de se poartã directoriul aºa cum glãsuesc
statutele. Cred cã, acuma, eºti frate de cruce cu Raiffeisen, dacã îi mai
avea ceva de zis, apoi voiu mai veni Duminicã ºi cred cã ne vom înþelege
pe deplin.

Înainte de sã mã duc, îþi voi mai arãta cum s-a întãmplat cã la noi,
în sat, þinem cu toþii, bogaþi ºi sãraci, tineri ºi bãtrâni, la bãncile lui
Raiffeisen.

Badea Toader Lãcustã vra sã cumpere un ogor mic de la megieºul
sãu, Ilie Bostan. Acest ogor al lui Ilie Bostan se aflã tocmai la hotarul
þelinei lui Toader Lãcustã ºi i-ar prinde tare bine. Ilie Bostan se învoieºte
a-l vinde ºi cere un preþ cuvenit, de 1.000 fl. Toader Lãcustã n-are atâþia
bani. Dacã ar vra sã împrumute de la o bancã, s-ar întãmpla lucrul cam
aºa:

El ar trebui sã meargã la târg, ar trebui sã alerge la judecãtorie ca
sã-ºi scoatã o adeverinþã cum cã are avere ºi apoi, abia, ar trebui sã facã
o poftire cãtrã bancã. Darã, fiindcã gospodãria sa este oleacã îndãtoritã,
apoi banca cam n-ar vrea sã-i deie bani. Dar, dupã multã poftire ºi dupã
multe închinãciuni, se îndurã banca ºi trimite o comisie care sã preþueascã
averea lui Lãcustã. Cheltuiala pentru aceastã comisie se înþelege cã trebue
sã le poarte moº Toader Lãcustã. Dupã aceea, se fac scrisorile ºi moºu‘
Toader capãtã 1.000 fl, pe rate de plãtit în 10 ani ºi cu cinci lei la sutã. El
stã ºi ascultã cum rãtuieºte domnul de la bancã ºi vede cã rãtuieºte bine.
Dar, când primeºte banii în mânã, stã cam buimãcit de cap, cãci,
numãrând, vede cã a cãpãtat, în loc de 1.000, numai 895 florini. Afarã de
aceasta, ºi-a mai împrumutat, înainte de a veni la târg ºi ca sã aibã pentru
cheltueala cea dintãi, de la megieºul sãu, 25 fl., iar primirea ºi gãzduirea
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comisiunei l-a costat ºi ea vreo 10 leuºcani. Dar banca i-a mai spus lui
moº Lãcustã cã-i dã banii, numai sub cuvânt dacã ºi-a asigura averea.
Asigurarea aceasta îl costã iarã peste 10 lei. Dar moº Lãcustã încã tot n-
a rãfuit toate, cãci el a uitat cã, prin alergãturile sale încolo ºi încoace, a
pierdut 14 zile, lãsând lucrul baltã. ªi, când rãfueºte toate, se trezeºte cã
are 890 de lei, bani gata, iarã din aceºtia trebue sã plãteascã 50 lei camãtã
pe an ºi 10 lei pentru asigurare, aºadarã 60 de leuºcani la un loc.

Însã dacã badea Toader Lãcustã este tovarãº la banca lui Raiffeisen,
atunci lucrul merge cu totul altmintrelea. Într-o Dominicã, dupã-amiazãzi,
când n-are ce face, se duce la megieºii sãi Ionicã Brustur ºi Vasile
Leuºtean, li spune acestora durerea sa, iarã aceºtia, ºtiindu-l om cinstit ºi
de omenie ºi fiind încredinþaþi cã are nevoie de aceºti bani, nu-i fac nici
o greutate la împrumutare. Toader Lãcustã sã duce la badea Ilie Bostan,
cumpãrã locul de la dânsul ºi scoate din cassa bãncei ce-i trebuie pentru
cumpãrare. Acuma începe Lãcustã a-ºi îndrepta pãmântul ºi el împrumutã
rate numai aºa de mari cum îi trebuesc pentru cheltuealã, pentru cã el nu
vra sã plãteascã camãtã pentru bani împrumutaþi, cari sã mucezeascã
fãrã folos în lada sa. Tovãrãºia cassei lui Raiffeisen nu-i cere decât 4
procente ºi badea Toader Lãcustã mai are la înlesnirea cã poate înapoia
banii când îi dã mâna. El îºi împãrþeºte singur ratele, aºa cum îi vine la
socotealã. Sã zicem, de pildã, cã totului tot îl catã 860 lei. Bancei ar
trebui sã-i întoarcã 1.000 de lei, lucru ce l-ar costa 60 de lei pe an. Din
cassa lui Raiffeisen a luat numai 860 de lei ºi procentele pe an costeazã
numai 38 fl. 70 cr., vra sã zicã cu 21 fl. 30 cr. mai puþin, cari, în zece ani,
cresc cu dobândã din dobândã la 265 de lei.

*
Mihalachi Talpalar are o avere de 20.000 fl. El are doi copii,

Constantin ºi Profira. Constantin are sã rãmâie domn peste gospodãrie,
Profira trebue sã se mãrite. Constantin are, acum, gospodãrie, nu-i vorbã,
însã n-are bani gata, iarã sorioara trebue sã capete o zestre de 8.000 fl.,
bani gata, când se mãritã. Tata începe a rãfui ce-ar putea vinde: o pãreche
de cai – 700 fl., boii cei graºi – 350 fl., vaca cea prieanã n-o vinde, cã
trebue sã i-o deie Profirei, pentru cã-i atât de dragã fetei. Mai rãmân
niºte mascuri (porci – n.r.), ceva pâne albã; scurt, 1.320 de lei i-ar scoate
el cum i-ar scoate. Dar ºi nunta va costa ceva – moº Toader e doar fruntaº
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ºi nu ºi-a feºteli cinstea – scurt, moºului Talpalar îi trebuesc 7.000 de lei.
Auzind despre isprava lui Toader Lãcustã, cere ºi el un împrumut de
7.500 fl., pentru care are sã plãteascã 375 de lei pe an. Luãm de pildã,
acuma, cã el ºi ginerele sãu sunt pãrtaºi ai tovãrãºiei lui Raiffeisen. Din
cele 8.000 de lei ce are sã capete Profiriþa ca zestre, ar trebui ginerele sã
ieie 4.000 fl. ca sã plãteascã frãþâne-sãu partea, de 1.000 fl., care vra sã-
ºi cumpere vite ºi acareturi de ale gospodãriei, ºi 3.000 trebue sã-i þie ca
bani albi pentru zile negre. Însã viitorul socru ar trebui sã deie cele 3.000
în bani gata, cãci, vorba ceeea, „omu-i om ºi ce-i în mânã nu-i minciunã“;
iarã a purta procese cu neamurile nu se cam ºede ºi, apoi, procesele cele
te aduc la sapã de lemn. Find, deci, amândoi pãrtaºi, lucrul se deapãnã
uºor. Socrul, Talpalar, îi asigurã fetei sale, la bancã, 8.000 fl., iarã caii,
boii ºi pânea le-a vinde abia atunci când s-o urca preþurile; astfel, capãtã,
în loc de 1.300 fl., 1.600 fl, nu plãteºte 375 fl. camãtã, ci numai 360 fl.,
ºi banii ce-i dãtoreºte însoþirii îi poate plãti când îi dã mâna.

*
Andrii Roatã a purtat proces cu boierul pentru dreptul de pãscãrit.

Roatã credea cã este în drept, însã zapisul cel vechiu nu se gãsia. El,
sãrmanul, nu ºtia cã Casandra lui l-a scos, odatã, de sub grindã ºi a fãcut
din el un astupuº (dop – n.r.) pentru ºipul de agiasmã. Scurt, badea Andrii
Roatã pierde procesul ºi trebue sã plãteascã 340 fl. numaidecât.

E tocmai înaintea seceriºului. Cele 2-3 bucãþi de vite din grajd
încã nu-l pot scãpa din belea, pentru cã-s hitioane; cele grase le-a mâncat
procesul. Gospodãria e îngrãmãditã cu dãtorii, iarã cãmãtarii nu-i
împrumutã pentru cã ºtiu cã moº Roatã nu stã bine. El stã pe gânduri.
Da‘ oare sã mã duc la însoþire? Se duce. Aici, îl privesc oamenii cam
chioriº. Dar presidentului însoþirei i se face milã de dânsul. „Mãi
prietenilor, zice el, badea Roatã a fost, totdeauna, bãrbat sârguincios,
chivirnisitor ºi cinstit. Procesul l-a adus la sapã de lemn. Dar dacã badea
Roatã ni-a da cuvântul cã nu s-a mai bãga în aºa procese, atunci sã-l
ajutãm!“. Badea Roatã a fãgãduit aceasta ºi se þine de cuvânt. În câþiva
ani, va scãpa de dãtorii ºi va fi iarã om cu vazã, precum a fost, ba, peste
scurt, l-or face chiar president al cassei lui Raiffeisen”.
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„Duminica a ºasea.
Costan: Acum pricep pe deplin statutele însoþirilor tale; vãd cã-s

foarte bine compuse ºi afli totul în ele, numai ce doreºti. În sat la
Dumneata, unde-s atâþia gospodari cu carte, nu mare lucru sã pui la cale
astfel de însoþiri, cãci gãseºti uºor oameni pe cari poþi sã-i alegi în
directoriu, în consiliul de controlã ºi, mai ales, sã gãseºti un cassar care
sã-þi poarte rãfuelile dupã cum îi prescris, dar la noi îi altã vorbã; la noi,
ºtiu numai vreo câþiva a ceti ºi scrie; gospodari sunt mulþi, dar pe cine
sã-l pui ca president în fruntea însoþirii, cãci el doarã e sufletul
întreprinderii?

Toader: Mã mir cã mã întrebi aºa-ceva! Dar unde e preotul,
pãrintele satului?

Costan: Da‘, vezi, la aceasta m-am gândit ºi eu ºi, când ne-am
strâns, în Joia trecutã, când era sãrbãtoare, în cabinetul de lecturã, unde
am vorbit numai despre însoþirile care sunt a se întemeia pe la noi, am
zis-o ºi eu oamenilor cã, dacã-l vom ruga, pãrintele nostru se pune
numaidecât în fruntea noastrã, ºi ºtiu cã, cât ai bate din palme, vom avea
ºi noi o însoþire; dar, iatã, s-a gãsit unul care a spus cã n-ar fi bine ca în
tot locul sã steie „popa“ în frunte!

Toader: Sã fi ºtiut cã voi auzi un astfel de cuvânt din gura ta, sã
ºtii cã nu m-aº fi trudit, prin atâtea Duminici, pânã încoace ca sã-þi spun
ceea ce ºtiu ºi sã te învãþ ceea ce-i bine ºi cum trebue sã lucri ca sã ajuþi
fraþilor tãi ºi sã-i placi lui Dumnezeu. Cu un om, însã, care zice la pãrintele
satului, preutului sfinþit, „popã“, cu acela nu vroesc sã mai stau de vorbã
ºi mai puþin sã mã odihnesc sub acoperãmântul casei sale. Rãmâi cu
bine ºi Dumnezeu sã-þi ierte ceea ce-ai greºit!

Costan: Bade Toadere! Te rog, iartã-mi, cã mie nicicând nu mi-a
plesnit prin minte sã batjocoresc astfel pe preutul nostru, dar þ-am spus
numai ceea ce a zis altul; ºi, ºtiind cã Dumneata eºti om mai cuminte ºi
mai deºteptat la cap, am crezut cã mi-i spune ce rãspuns sã-i dau eu
aceluia care a îndrãsnit sã batjocoreascã astfel starea preuþeascã.

Toader: Ce rãspuns sã-i dai? Spune-i cã-i un nemernic, un om
care nu-i vrednic sã trãiascã pe faþa pãmântului, ºi nu-i vrednic ca sã
steie un om cu cinste cu dânsul de vorbã. Uite, numai, la celelalte neamuri
care, în decursul vremei, s-au strecurat între noi, cum stimeazã ºi cinstesc
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ei pe preoþii lor! ªi ce mare lucru îi deosebirea între preoþii lor ºi ai
noºtri? Pe când preoþii lor sunt strãini, din turma lor, veniþi Dumnezeu
ºtie din care parte a lumii, preoþii noºtri sunt nãscuþi în sat, cu noi, sau cu
vreo douã-trei sate mai departe, adecã într-un sat vecin. Ei din tinereþe
au trãit între noi, ne cunosc toate obiceiurile, ºtiu unde ne doare ºi, zi ºi
noapte, gândesc ºi cautã cum ne-ar putea ajuta. Dar cum îi rãsplãtim noi
lor inima lor cea bunã ºi dragostea lor? Prin aceea cã nu vroim sã-i
ascultãm! Uitã-te în care sat numai vrei! Cei ce umblã regulat la bisericã,
ascultã de cuvintele preotului ºi, dacã au ceva pe inimã, nu merg la Moºcu
ºi la Iþig, ci la sfinþia sa, la pãrintele satului, ºi-i destãinuesc ceea ce îi
doare, aceia aflã, totdeauna, aici mângâiere ºi sunt fruntaºii satului, iarã
pentru miºeii ºi potlogarii satului e Iþig ºi Moºcu sfinþia sa, iar preotul
cel sfinþit, acela-i numai „popã“, de a cãrui cuvinte nu vrau sã asculte.

Costan: Îmi vorbeºti din inimã, eram ºi eu sã-i spun aceea ce mi-
ai spus Dumneata acuma, dar nu le puteam înºira aºa de frumos ca
Dumneata; cu toate aceste, am citit în „Deºteptarea“ despre un preot
unile lucruri care m-au întristat tare!

Toader: ªi cei 12 apostoli, cari erau zi ºi noapte pe lângã
Mântuitorul nostru, Iisus Christos, aveau în mijlocul lor pe Iuda
Iscarioteanul, ºi te miri cã între cei 400 de preoþi, câþi îi avem în dulcea
noastrã Bucovina, s-a aflat unul care nu lucrã dupã cum a poruncit
Domnul nostru, Iisus Christos. Un om se poate uºor greºi, ºi sfinþia sa a
greºit o datã, darã sunt sigur cã se cãeºte, acuma, de pãcatul ce l-a fãcut.

Costan: Ai drept, bade Toadere! Preoþi cu tragere de inimã ºi cu
frica lui Dumnezeu pre cum îi avem noi în Bucovina nu-s în întreaga
lume!

Toader: Da, aºa este! Preoþii noºtri sunt steaua conducãtoare a
poporului român ºi cine ascultã de cuvântul preotului, acela va avea
bine atât aici, cât ºi pe cealaltã lume. Poate îþi vei aduce aminte cât au
vorbit preoþii noºtri cã oamenii sã nu ieie bani de la „Banca rusticalã“;
cine i-a ascultat, acelora li-a mers bine; însã aceia care au lucrat în contra
cuvântului sfânt al preotului, acela ºi-a prãpãdit moºioara. Ori cu holerca!
Cine ascultã pe preotul ºi nu bate calea crâºmelor, acela se numãrã între
fruntaºii satului, iar acei cari lucrã dupã vorbele cârmarilor, aceia sunt ºi
vor rãmânea, totdeauna, codaºii satului. ªi oare au îmblat dl cpitan sau
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dl judecãtor pe la mai mari ºcoli decât Sfinþia Sa, pãrintele? Nu! Tot
acelea ºcoli are ºi unul ca ºi altul! Pe lângã aceste, sunt preoþii ºi urmaºii
apostolilor. Ca urmaºi ai apostolilor, le porunceºte dãtoria creºtineascã
cã, oriunde vor fi, sã înveþe dupã pilda apostolilor pe turma lor. Preoþii
trebuie sã steie în fruntea comunelor, în fruntea societãþilor, mai ales
peste tot locul unde e în joc daravelile obºtimei. Ei, cu învãþãtura lor
înaltã ºi cu mintea lor luminatã, ne pot ajuta la tot locul prin sfaturile lor
înþelepte. ªi ca sã facã aceasta le porunceºte legea creºtineascã.

Costan: Cum aºa?
Toader: Domnul nostru, Iiisus Christos, a spus cã legea cea mai

mare a creºtinismului este: „Sã iubeºti pe Domnul Dumnezeu cu tot trupul
ºi cu tot sufletul tãu, iar pe aproapele tãu ca pe tine însuþi“. Cum îþi poþi
tu închipui, însã, ca sã arãþi dragostea cãtrã aproapele, dacã stai cu
mânurile în ºold ºi nu faci nimica? Dragostea cãtrã aproapele tãu o arãþi
numai atunci când munceºti ºi cauþi sã-i ajuþi. Dar însoþirile dupã sistemul
Raiffeisen nu se sprijinesc ele, oare, pe dragostea cãtrã aproapele?

Vezi, la noi în sat sunt, cum singur ai spus, mulþi gospodari cu
carte ºi învãþãturã, dar sã ºtii, tot cã sfatul preoþesc nu lipseºte nicicând
din mijlocul nostru, pentru aceea suntem însã ºi o comunã a cãrei veste
a trecut peste hotarele satului.

Costan: Acuma vãd, singur, cã nu degeaba treci pe la toþi ca un
bãrbat înþelept! Cuvintele tale mi le-am întipãrit în minte ºi, în scurt,
vom avea ºi în satul nostru o însoþire, însã cu Sfinþia Sa, pãrintele nostru,
în frunte!

Toader: Dãtoria noastrã este, mai întâiu, sã punem la cale, în satele
noastre, câte o însoþire ºi-apoi sã-i luminãm ºi pe alþii ca sã se facã pãrtaºi
de moºtenirea vornicului Raiffeisen din Flammersfeld.

Deci, cu Dumnezeu!“ (Deºteparea, nr. 12 din 15/27 iunie 1898,
pp. 96-100, nr. 13 din 1/13 iulie 1898, pp. 104-107, nr. 14 din 15/27 iulie
1898, pp. 112-114, nr. 15 din 1/13 august 1898, pp. 120-122, nr. 17 din
1/13 septembrie 1898, pp. 140, 141).
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Comitetul Þãrii,
în sprijinul însoþirilor raiffeiseniene

Pentru cã binefacerile concentrãrii capitalului românesc în beneficiul
românilor din Bucovina nu se bucurau de suficientã credibilitate, în ciuda
garanþiei faptice cu care contribuiserã moºieri, ca Modest cavaler de
Grigorcea sau Iancu Flondor, sau cãrturari de marcã, precum istoricul
George Popovici (cunoscut ca poet sub pseudonimul T. Robeanu),
Constantin Morariu sau Grigore Filimon, pentru cã întemeierile economice
rurale se fãceau anevoios ºi cu contribuþii modest (un fel de încercare a
mãrii cu degetul sau, ca sã rãmânem în acelaºi tãrâm de spiritualitate, un
adevãrat suflat în iaurt, dupã frigerea cu „ciorba” împrumuturilor de la
„Banca rusticalã” galiþianã), Comitetul Þãrii, fidel politicii imperiale de
emancipare a satului european, intervine ºi cu bani, ºi cu logisticã, ºi cu
persuasiune.

Dupã înfiinþarea primelor însoþirile de economie ºi credit
bucovinene, în sistem Raiffeisen, marile capitaluri româneºti, cu excepþiile
deja prezentate, nu s-au implicat în solidarizare economicã naþionalã, cu
consecinþa cã, pânã în 1903, cînd se va înfiinþa Centrala însoþirilor
economice româneºti, sprijinitã decisiv de Comitetul Þãrii, „însoþirile
noastre de credit nu se ocupã de afaceri, ci numai cu acordarea de
împrumuturi“, rolul lor economic fiind, deocamdatã, nesemnificativ.

Însoþirile raiffeisiene bucovinene au fost înfiinþate ºi dezvoltate „cu
ajutorul Înaltului Comitet de Þarã al Bucovinei“, în scopul „înaintãrii morale
ºi economice a membrilor“, cum se precizeazã în fiecare „Înºtiinþare“ de
„începere a activitãþii“, în mod obligatoriu publicatã în presa bucovineanã.
Ca document, vom reproduce o astfel de „înºtiinþare“, publicatã în gazeta
bisãptãmânalã „Deºteptarea“, nr. 1 din 1 ianuarie 1902, pagina 3,
„Deºteptarea“ fiind organul oficial al însoþirilor raiffeisiene.
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„Înºtiinþare.
Însoþirea de pãstrare ºi credit pentru Frãtãuþiu vechiu, însoþire

registratã cu garanþie nemãrginitã (sistem Raiffeisen) în Frãtãuþiu vechiu
român.

Începutu activitãþii 14 Ianuarie 1902.
Depuneri spre pãstrare se primesc de la ori-ºi-cine ºi se fructificã

cu 5 ºi ½ procente.
Împrumuturi se acordã numai membrilor, cu 7 procente, fãrã alte

taxe. Interesele se plãtesc decursiv.
Membri ai însoþirilor pot fi numai locuitori din Frãtãuþul vechiu

român; ei sunt învitaþi în interesul propriu a se însoþi ca membri în numãr
cât mai mare.

Însoþirea care s-a înfiinþat cu ajuntorul Înaltului Comitet de þarã al
Bucovinei scoposeºte înaintarea moralã ºi economicã a membrilor sãi,
prin urmare ºi a întregului teren de activitate al însoþirii; ori-ce scop de
cãºtig este eschis (exclus - n.n.).

Oarele de oficiu: În fie-care Duminicã dela 2-4 oare dupã ameazãzi
în localul însoþirii.

Afarã de orele de oficiu se dau desluºiri de cei subsemnaþi

Gheorghe Pojoga Mihai Dolinschi Dumitru Nedelcu
preºedinte consiliu de controlã director visternic“.

Implicarea statului în promovarea sistemului moral-economic
Raiffeisen este masivã ºi uºor de probat, în ciuda legendãrilor ulterioare,
care mutã meritele asupra unor personalitãþi, ºi ele merituoase, dar care
n-ar fi putut fãptui nimic fãrã acest sprijin statal.

Consiliul pentru cultura þãrii din Bucovina, organism statal care
se ocupa cu cultura... agricolã, cu îmbunãtãþirea soiurilor de seminþe ºi a
raselor de animale, avea atribuþiuni, dar ºi iniþiative precise în înfiinþarea
ºi dezvoltarea de asociaþii agricole ºi de întovãrãºiri raiffeisiene,
propunând, în 26 februarie 1902, guvernului ºi Comitetului Þãrii, un
adevãrat program de sprijinire, inclusiv prin subvenþii, a noului fenomen
economic.
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„Dela Consiliul pentru cultura þãrii din Bucovina. În ultima
ºedinþã a Consiliului s‘a deliberat asupra procedurei ce este de observat
pentru promovarea asociaþiilor agricole. Comisia permanentã a
Consiliului s‘a exprimat, în urma cererii guvernului, în urmãtorul mod:

Privitor la revizuirea bãncilor Raiffeisiene ºi la crearea unei
Centrale ale lor, condiþionatã prin anterioara creare a unei bãnci ipotecare
a þãrii, s-a recomandat guvernului ca sã se punã în înþelegere cu Comitetul
þãrii, care ºi-a câºtigat mari merite pentru crearea ºi progresul bãncilor
Raiffeisiene ºi s-a îngrijit de revizuirea lor.

Pentru instruirea ca propagatori ºi organizatori ai asociaþiilor
agricole ºi eventuale, pânã la crearea centralei, ºi ca revizuitori ai bãncilor
Raiffeisiene se pot folosi mai cu înlesnire cei doi învãþãtori agricoli
ambulanþi, cari sunt a se numi.

Pentru instruirea de revisori ar fi de luat în privire absolvenþi apþi
ai ºcoalei agronomice.

Comandarea prin asociaþie a mãrfurilor agricole se poate face ºi
acuma prin ajutoriul bãncilor Raifeisiene; comandarea ar fi sã se facã
însã numai din însãrcinarea ºi pe socoteala membrilor.

Dispersiunea forþelor membrilor, prin crearea asociaþiunilor
speciale de comandã se considerã de nefavorabilã.

Instituirea unui organ de a‘ºi da pãrerea asupra asociaþiilor agricole
ar fi mai consultã în combinaþie cu Consiliul de culturã a þãrii.

Pentru Bucovina ar trebui sã se iae în considerare mai întâiu
asociaþiile de lãptãrit, prãsila vitelor, poame ºi de folosirea ouãlor; în
ultima linie ar fi sã se considere crearea de magazii, care pretind cheltueli
considerabile ºi conducerea prin specialiºti, din care causã sã nu se
grãbeascã cu creãri precipitate.

Consiliul e tot aºa, ca ºi ministerul de agriculturã, care s-a declarat
dispus de a promova asociaþii agricole prin subvenþii, de pãrere cã
subvenþiile sunt a se da de regulã centralelor.

Fiindcã la noi în þarã însã nu sunt de aceste, Consiliul îºi rezervã
libertatea de a face propuneri din cas în cas.

Sã se cearã cu toatã insistenþa consimþirea din partea guvernului
la crearea unei bãnci ipotecare a þãrii, pentru a cãrei înfiinþare s-au fãcut
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deja toate preparativele din partea Dietei ºi a Comitetului þãrii.
În sfãrºit s‘a deliberat, în urma referatului directorului Baier asupra

statutelor despre înfiinþarea de asortimente de maºini ºi acareturi agricole
la ºcoala agronomicã din Cernãuþ ºi la ºcolile agricole din Coþman ºi
Rãdãuþ, statute care se vor publica în curând“ (Deºteptarea, nr. 11/1902,
pg. 3).

Deci, „Comitetul þãrii... ºi-a câºtigat mari merite pentru crearea ºi
progresul bãncilor Raiffeisiene ºi s-a îngrijit de revizuirea lor“. Numai
cã tradiþia noastrã, tradiþia „apostolilor neamului“ în orice domeniu, nu
putea rata ºansa unui exclusivism iniþiatic, demn de respectul viitorimii,
dar dupã o curãþare temeinicã de patetismul iniþial.

Tradiþia raiffeisianã în Bucovina centreazã întreaga poveste pe
Mihail Bendevschi, pe George Popovici ºi pe Grigore Filimon, primul –
preot ºi publicist, celãlalt – Doctor în drept, istoric ºi poet care ar face
cinste oricãrei literaturi europene, dar ignorat ºi uitat pânã ºi în Bucovina,
iar ultimul – filolog, dar, în mod surprinzãtor, adversar al cãrþilor ºi
dispreþuitor al temeliilor culturale.

George Popovici, impresionat de eficienþa austriacã a structurilor
economice autonome de asigurare a bunãstãrii materiale ºi morale a
obºtilor sãteºti, cicã ºi-ar fi procurat un exemplar, în limba germanã, al
„Contractului consorþial“, adicã al statutelor unei asociaþiuni de economii
ºi de credit, apoi, cerându-i lui Grigore Filimon sã lase baltã filologia ºi
sã se specializeze, la ºcolile raiffeisiene austriece, în contabilitate, ar fi
adus „Contractul consorþial“ în Bucovina pentru a fi tradus ºi, apoi,
adaptat pentru „tovãrãºiile registrate cu garanþie nelimitatã“, care se vor
înfiinþa imediat dupã întoarcerea lui Grigore Filimon de la Viena.

În Bucovina, parohul din Crasna, Mihai Bendeschi-Bendescu-
Bândea, conform tradiþiei statornicite de scrieri naþionaliste ale acelor
vremuri, nu ar mai fi avut rãbdare sã aºtepte întoarcerea lui Grigore
Filimon ºi, pentru cã tot îl rugase George Popovici sã termine de tradus
statutele ºi instrucþiunile pentru conducerea bãncilor sãteºti tip raiffeisen,
ar fi înfiinþat, încã de la începutul anului 1898, „prima” asociaþie de
economie ºi credit în comuna pe care o pãstorea, Crasna-Ilschi, pe lângã
cabinetul de lecturã „Unirea“ din Crasna-Ilschi, cabinet înfiinþat într-o
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casã comunalã, în 1895, de Eugeniu baron Stîrcea, de Mihai Bendeschi-
Bendescu ºi de Petru Popovici; aceastã micã bibliotecã ruralã numãra
108 membri, 92 cãrþi, 6 abonamente la gazete ºi un capital iniþial de 29
florini ºi 5 creiþari.

Evidenþele Societãþii pentru cultura ºi literatura românã în
Bucovina, care este ºi întemeietorul real al însoþirilor economice în sistem
Raiffeisen în Bucovina, dateazã fundarea însoþirii din Crasna în 1898,
an în care s-au întemeiat ºi însoþirile din Fundu Moldovei, Solca, Stroieºti,
Horodnicu de Sus ºi Ropcea, iar la Suceava se tipãrea „Contract
consistorial (statutele) Asociaþiunii de economii ºi credit în Suceava /
tovarãºie registratã cu garanþie limitatã“, Editura Asociaþiunii, Tipografia
Otto Binder.

Respectând tradiþia, care are farmecul ºi morala sa, dar ºi adevãrul
sãu inconfundabil, cel care pãstreazã veºnic mugurele care poate lãstãri,
din nou, în timpuri prielnice, trebuie sã începem, totuºi, cu începutul. Iar
începutul poartã un nume, numele unui anonim ofiþer austriac, trecut în
rezervã prea devreme, din cauza unor tulburãri de vedere, manifestate
dupã supravieþuirea epidemiei de ciumã care bântuise prin Europa
jumãtãþii secolului al XIX-lea. Un nume anonim, pe atunci, dar care,
datoritã ideii de afirmare practicã a solidaritãþii sociale, printr-un sistem
economic ireproºabil, avea sã capete notorietate, numele lui Friedrich
Wilhelm Raiffeisen fiind cunoscut, încã din timpul vieþii sale, în întreaga
Europã, ba ºi pe continentul american, mai propice individualismului,
dar clãtinat, totuºi, de eficienþa solidaritãþii reale.
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Întemeietorul:
Friedrich
Wilhelm

Raiffeisen
(1818-1888)

Cel de-al ºaptelea dintre cei
nouã copii ai primarului din Hamm pe
Sieg, þinutul Westerwald, Gottfried
Friedrich Raiffeisen, ºi al Amaliei
Cristiane Susanna Maria
Lantzendorffer, Friedrich Wilhelm, cel
care a vãzut lumina zilei în 30 martie

1818, pãrea sã fie destinat unei frumoase cariere militare, începutã în
garnizoanele Cologne, Coblence ºi Sayn. Numai cã epidemia de tifos,
care a bântuit prin Europa anului 1843, ºi cãreia i-a supravieþuit, i-a
afectat vederea, obligându-l sã abandoneze armata ºi sã se dedice unei
cariere în administraþia civilã. Dupã o scurtã perioadã de formare
profesional, Friedrich Wilhelm Raiffeisen a fost numit primar într-una
din cele 25 de comune ale þinutului Weyerbusch, în acelaºi an cãsãtorindu-
se cu Emilie Stork, fiica unui farmacist din Remagen pe Rhin.

În 1848, a fost numit primar într-o comunã mare, Flammersfeld,
unde a întemeiat primele cooperative de economie ºi credit agricol, numite
„Darlehnkassenverein“, apoi la Heldersdorf, iar din 1852 în comuna
Neuwied.

Pânã în 1863, când moare, la doar 36 de ani, de o afecþiune
cardiacã, Emilie îi va dãrui ºapte copii, dar supravieþuiesc doar patru,
printre care ºi fiica cea mare, Amalia, care va rãmâne celibatarã, fiindu-
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i secretarã tatãlui sãu în întemeierea ºi consolidarea fenomenului
Raiffeisen, iar unul dintre bãieþi, Rudolf, avea sã fie ales preºedinte al
organizaþiei Raiffeisen, doar trei ani, conform „Contractului consorþial“,
între anii 1889-1892.

În 1865, când împlinise 47 de ani, F.W. Raiffeisen s-a retras din
administraþie, doi ani mai târziu recãsãtorindu-se, dar fãrã ca a doua
soþie, Johanna Maria Panseroth, sã-i dãruiascã vreun copil.

Nãscut într-un sat, fruct al unor genealogii rurale cu rãdãcini în
Suabia ºi Franconia secolului al XVI-lea, Friedrich Wilhelm Raiffeisen
cunoºtea problemele satelor imperiului habsburgic, emancipate prin
Constituþia democraticã din 1848, dar încã fãrã vigoare ºi fãrã orizont, ºi
începu sã caute soluþii ºi structuri durabile, preferând practica ºi
pragmatismul teoriei.

Ideea asociativã sau cooperatistã, „ideea solidaritãþii tuturor în
slujba binelui tuturor“ gãsise ºi adepþi, dar ºi adversari în Europa secolului
al XIX-lea, primele curente asociaþioniste conducând la câteva manifestãri
utopice, ba chiar bizare, cum ar fi „Pionierii din Rochedale“, asociaþia
cooperatist-filantropicã înfiinþatã pe baza ideilor lui Robert Owen, în
Anglia, sau falansterele lui Charles Fourier din Franþa, care extindeau
asocierea asupra întregii vieþi sociale ºi economice, permiþându-le
promotorilor liberalismului individualist sã le acuze de promiscuitate.

Dupã astfel de „romantisme“, curentul solidarist pãrea sã se
discrediteze, atacat fiind ºi de adversarii doctrinari (liberali, marxiºti,
moraliºti, anarhiºti), ºi de adversari direct interesaþi (reprezentanþii
structurilor de proprietate de atunci, structuri pe care cooperaþia urma sã
le modifice), ºi de adversarii organici (unii asociaþi, familiile acestora).

Friedrich Wilhelm Raiffeisen, care-ºi începuse activitatea de
reformator social încã din iarna anului 1846-1847, învãþându-i pe oameni
sã se solidarizeze, „sã se prindã de mâini“, sã se ajute singuri, pentru cã
nici un act de caritate, oricât de generos ar fi el, nu poate înlocui
binefacerile solidaritãþii, a început sã experimenteze structura care sã fie
suficient de stimulatorie ºi sã garanteze succese durabile.

În aceeaºi perioadã de timp, în Germania, Herman Schulze-
Delitzch organiza asocierea micilor industriaºi ºi meseriaºi în cooperative
de economie ºi credit, numite „Volksbanc“, deci „Bãnci populare“ sau
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„ale poporului“ (1850). Pânã în 1859, în Prusia de Est ºi în Saxonia se
deschid 183 bãnci populare, cu 18.000 membri.

Sistemul Raiffeisen trebuia sã se bazeze pe solidaritatea
agricultorilor ºi sã rãspundã nevoilor populaþiilor rurale. Primele depuneri
au servit la acordarea primelor credite, de care au beneficiat „pãrtaºii“
din asociaþie apãsaþi de nevoile cele mai mari ºi mai urgente. În aceste
condiþii, ideea prinde, se dezvoltã ºi, astfel, apare necesitatea unei
consilieri economice, dar ºi a unui control printr-un organism bancar
centralizator, în aºa fel încât sã funcþioneze o mare autonomie pe plan
local ºi o compentenþã subsidiarã eºaloanelor superioare.

În 1872 se creazã organismul regional, provocându-se apariþia unei
legislaþii economice specifice în imperiu, respectiv Legea consorþialã,
relativã la însoþirea de economie ºi credit, din 9 aprilie 1873, publicatã,
în Nr. 70 al Foaii legilor imperiale; în 1878, se creazã organismul
coordonator naþional, iar în octombrie 1897 are loc, la Viena, primul
Congres al bãncilor raiffeisiene, la care participã ºi bucovinenii George
Popovici ºi Grigore Filimon, care se vor întoarce în patrie fascinaþi de
idee ºi cu un „Contract consorþional“, deci cu statutele, în limba germanã,
pentru constituirea unei-unor „asociaþiuni de economii ºi credit“.
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„Cãiuþii“
Raiffeisen

Pentru cã avea convingerea cã „Binele
poporului este legea supremã“ („Salus populi
suprema lex“) pentru orice intelectual al
generaþiei sale ºi pentru cei ai generaþiilor care

vor urma, Fiedrich Wilhelm Raiffeisen a ales simbolul esenþial al casei
þãrãneºti din þinutul natal, „cãiuþii“ ciopliþi care împodobeau cãpriorii
acoperiºului casei tãrãneºti tradiþionale din Austria, dupã încruciºarea
„apelor“.

Simbolul vine dintr-o mitologie ancestralã, mitologia hyperboreilor
sau a „rasei nordice“, cum este numitã în Vestul european, în care „Caii
lui Marte“ („Caii lui Sântoader“, în mitologia creºtinã a românilor, care
a preluat ºi asimilat mitologiile pãgâne) biruiau ºi biruiesc timpul.

Simbolul a fost inspirat, biruind timpul ºi fiind pãstrat drept
inconfundabilã ºi nobilã identitate ºi dupã fondarea, în 1927, a bãncii
cooperatiste internaþionale „Raiffeisen Zentralbank Osterreich“ (RZB),
sucursalã a „Raiffeisen International Bank-Kolding AG“, iniþial prin
unirea tuturor bãncilor cooperatiste din Austria.
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George
Popovici
(1863-1905)

George Popovici descinde
dintr-o veche familie bucovineanã de
preoþi cãrturari. Bunicul lui,
Constantin Popovici (1807-1890), fiul
preotului Gheorghe Popovici din
Fântâniþa, a fost profesor de istorie
bisericeascã ºi de drept bisericesc la
Insitutul teologic din Cernãuþi ºi
deputat în primul parlament

bucovinean, Dieta, în 1861.
Tatãl lui, Euseviu Popovici (1838-1922) a fost profesor pentru

Vechiul Testament la Institutul Teologic ºi la Facultatea de Teologie a
Unviersitãþii din Cernãuþi, prodecan, decan ºi rector magnific al
Universitãþii, membru în Consiliul ªcolar al Austriei, dar ºi membru de
onoare al Academiei Române (din 1908), în calitatea lui de scriitor
bisericesc remarcabil, recunoscut în Bucovina drept „luceafãr al bisericii
noastre“.

George Popovici s-a nãscut la Cernãuþi, în 20 noiembrie 1863, a
studiat dreptul la Cernãuþi, Innsbruck ºi Viena, obþinând doctoratul în
1894, când deja însemna un nume ºi în poezia româneascã din întreg
spaþiul românesc, superbele lui poeme, „cãrunte ca o lume anticã“,
semnate cu pseudonimul T. Robeanu, fiind publicate, între anii 1885-
1892, de „Convorbiri literare“, revistã care-l consacrase ºi ca istoric,
publicându-i studiile „Vechi aºezãminte româneºti“, „Mihai Vodã ºi
moºnenii din Suharul“ ºi „Cronica lui Ureche despre ocoalele iugaene“.
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În octombrie 1897, când George Popovici, „fruntaºul miºcãrii
poporale din þarã“, participã la Congresul bãncilor raiffesiene de la Viena,
pentru a „urmãri de aproape progresul acestei instituþii, acordându-i
atenþia ce o meritã astfel de probleme serioase“, „în Viena, în apropierea
imediatã a lui George Popovici, trãia Grigore Filimon. Acesta ºi-a dedicat
toatã activitate studiului acestei chestiuni. A fãcut, mai întâi, studii
teoretice ºi-a urmãrit, apoi, instituþia în dezvoltarea ei practicã în
localitãþile din apropierea Vienei“ (George Tofan, „Grigore Filimon, în
„Junimea literarã”, 1906, 79).

ªi George Popovici, ºi Grigore Filimon vor reveni în Bucovina
abia în 1900, „cu ocazia agitatei campanii electorale din toamnã“, când
George Popovici, nemulþumit cã Partidul Naþional pactizase cu guvernul,
a înfiinþat, împreunã cu Iancu Flondor, Partidul Poporal Naþional (iar
„Deºteptarea” devine „Foaia” acestui partid), dar va fi înfrânt în alegeri
ºi, simþindu-se umilit de nerecunoºtinþa electoratului faþã de slujirile sale,
va pleca în Bucureºti, unde, începând cu 1901, va încerca sã se dedice
ºtiinþei, cercetând arhivele ºi scriind „Istoria dreptului român“, lucrare
monumentalã care, alãturi „Anul de la Marte în Moldova în timpul lui
Alexandru cel Bun“ (Bucureºti, 1905), avea sã-i aducã titlul de membru
corespondent al Academiei Române ºi, mai ales, calda prietenie a lui
Nicolae Iorga.

Tot în 1905, „pe când toþi îl ºtiam petrecând în România, o
telegramã din Muncaci-Ungaria (azi, Mukacevo-Ucraina) anunþã
moartea, prin otravã (morfinã), într-un hotel de acolo“ (Constantin
Loghin, Istoria literaturii române din Bucovina, pg. 240), George Popovici
abandonând bãtãlia cu viaþa în nefericita zi de 12 iulie a anului 1905,
când, datoritã „luminii din luminã“, adusã de el în Bucovina ºi rãsãditã
ºi prin strãduinþa lui Grigore Filimon, satul românesc deja se împãrtãºise
din „triumful total al principiului Raiffeisen“, cãpãtând stabilitate ºi
începând sã iradieze luminã.
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Grigore
Filimon
(1869-1905)

Întemeietorul cel mai
sârguincios ºi, de aceea, cel mai
legendat al sistemului de economie
ºi credit raiffeisian în Bucovina,
Grigore Filimon, s-a nãscut la
Plãvãlari, satul care face parte din
actuala comunã Udeºti, la 11 iunie
1869. A fãcut studii gimnaziale la
Suceava (1880-1887) ºi universitare
la Cernãuþi, unde a frecventat
cursurile Facultãþii de litere (1887-

1992), fiind numit, în 1893, profesor suplinitor pentru limbile latinã,
greacã ºi germanã la Liceul I de Stat din Cernãuþi.

În timpul studenþiei, Filimon a fost membru al Societãþii academice
„Junimea“, ba chiar ºi preºedintele acesteia în anul de exerciþiu 1891-
1892.

Pe George Popovici l-a cunoscut la Viena, în împrejurãri nesigure.
Unul dintre prietenii lui, Constantin Morariu, susþine cã Grigore Filimon
s-ar fi aflat „în Viena înaintea ultimului examen de profesor gimnasial“,
în vreme ce un alt prieten, George Tofan, fãrã a preciza motivele stabilirii
la Viena, noteazã cã Filimon „a fost puþin timp suplinitor pentru filologia
clasicã la Gimnaziul I de stat din Cernãuþi, de unde a trecut la Viena,
aflându-se, aici, prin mai mulþi ani în intimitatea lui George Popovici.

Foarte târziu, adicã în 1942, Constantin Loghin alcãtuieºte, în
numele Societãþii pentru cultura ºi literatura românã în Bucovina (1862-
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1942), un „istoric“ al pe deplin merituoasei societãþi, publicat la Cernãuþi,
în 1943, sub titlul „La 80 de ani / Istoric ºi realizãri“, în care, fãrã sã-ºi
precizeze sursele (de fapt, lucrãrile naþionalistului Aurel Morariu despre
cooperaþie, publicate în broºuri sau în almanahuri), afirmã cã „Gr. Filimon
a avut norocul ca, fãcându-ºi stagiul militar la Viena, sã cunoascã de
aproape ºi cu ochii starea þãrãnimii din Austria germanã ºi sã studieze la
faþa locului modul de organizare economicã a ei“ (pg. 218). Sugestia
aceasta, a românului care biruie ostracizãrile cãtãniei, lucrând neîncetat
pentru binele poporului sãu, este preluatã cu încântare de istoricii
bucovineni de mai târziu, deºi e contrazisã de doi cunoscuþi iredentiºti
români din Bucovina vremii, amândoi prieteni de nãdejde ai lui Grigore
Filimon. George Tofan, de pildã, susþine cã, aflaþi la Viena, împreunã cu
George Popovici, ºi participând la primul Congres al bãncilor raiffeisiene,
„fruntaºii poporului au urmãrit de aproape progresul acestei instituþii,
acordându-i toatã atenþia pe care o merita“, desemnându-l, practic, pe
Grigore Filimon, care ºi el a fost politician român din grupul tinerilor
membri ai Partidului Naþional, sã se recalifice, în scurt timp, în domenii
economice, astfel ca, dupã întoarcerea în þarã, sã poatã eficientiza
demersurile Partidului National privitoare la emanciparea satului
bucovinean.

În aceste condiþii, Grigore Filimon „a fãcut mai întâi ani întregi
de studii teoretice ºi-a urmãrit apoi instituþiunea în dezvoltarea ei practicã
în localitãþile din apropierea Vienei“, pe cheltuiala lui George Popovici,
cel care avea sã-i plãteascã ºi leafa, pe parcursul anului 1901, în urmãtorii
doi ani responsabilitatea pecuniarã fiind asumatã de Iancu Flondor.

Ideea cã îmbucovinizarea fenomenului Raiffeisen s-ar fi fãcut
programatic de cãtre tinerii politicieni români e ºi credibilã, dar ºi susþinutã
de argumente. În fond, toate cabinetele de lecturã ºi bibliotecile înfiinþate
în sate, care vor da ºi numele însoþirilor raiffeisiene, au fost fãcute cu
sprijinul preoþilor de sat, aceiaºi preoþi care îi vor urma pe George
Popovici ºi pe Iancu Flondor în crearea disidenþei radicale a Partidului
Naþional, Partidul Popular Naþional, ºi care îl vor sprijini ºi pe Grigore
Filimon în înfiinþarea de cooperative de credit ºi bãnci Raiffeisen. Ipoteza
e susþinutã ºi de Constantin Morariu, care afirmã cã Grigore Filimon ar
fi ales „sã înveþe contabilitatea ºi sã alerge, apoi, pânã la tragicul sãu
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sfârºit, prin atâtea comune din þara sa, spre a înfiinþa în ele bãnci dupã
sistemul Raiffeisen“.

Stagiul militar, satisfãcut între timp, se confirmã ºi prin gradul de
sublocotenent al armatei habsburgice, pe care îl avea Filimon la
întoarcerea în Bucovina, dar rezolvarea situaþiei militare, în condiþiile
unei sãnãtãþi precare, se putea rezolva, în Austria vremii, foarte rapid,
exemplele fiind numeroase, începând de la cele ale lui Ciprian
Porumbescu ºi Simion Florea Marian ºi terminând cu Ion Grãmadã ºi
Dimitrie Marmeliuc. Ciprian, cãruia îi sosise recrutarea în 1882, la Braºov,
înainte de plecarea la Nervi, a fost pãsuit de comandantul garnizoanei,
cu promisiunea cã, dupã însãnãtoºire, va fi trecut la „glotaºi“. Simion
Florea Marian a fãcut doar o lunã ºi jumãtate de militãrie, fiind, apoi,
trecut în rezervã ca fiu de vãduvã, iar Ion Grãmadã ºi Dimitrie Marmeliuc,
cãrora li s-au diagnosticat niºte afecþiuni cardiace, au fost trecuþi în rezervã
ca sublocotenenþi dupã doar nouã luni de instrucþie (octombrie 1909 –
iunie 1910). Precizãrile acestea sunt necesare pentru a preîntâmpina
inutile exaltãri patriotarde, în condiþiile în care, dat fiind statutul sãu
militar de sublocotenent în rezervã, Grigore Filimon a fost citat „ca
agitator la comanda militarã din Lemberg“. Numai cã citarea s-a fãcut în
urma primirii unor denunþuri româneºti din Bucoviina, iar procesul s-a
finalizat cu achitarea ºi cu urmãtoarele retorisme ale preºedintelui de
instanþã austriacã: „Domnule, ce oameni aveþi acolo, în Bucovina, de te
prigonesc pentru lucruri atât de folositoare? Mergi înapoi, în þara dumitale
ºi munceºte cum ai muncit!“.

În doar aproape ºase ani de muncã teribilã, trãiþi cu irosiri de sine
cât pentru ºapte vieþi, Grigore Filimon a izbutit sã înfiinþeze „circa 100
de bãnci raiffeisiene“ (Loghin, La 80 de ani, pg. 222), dobândind dreptul
la memorie culturalã, chiar dacã „n-a scris în viaþa sa scurtã nici un
singur ºir literar, ba, ce-i ºi mai mult, a fost, într-un timp, un contrar al
oriºicãrei îndeletniciri literare“, pentru cã „opera sa“ a fost „de cea mai
mare însemnãtate pentru dezvoltarea poporului nostru ºi, deci, indirect
ºi pentru dezvoltarea culturalã din þarã. De numele lui Grigore Filimon,
mort atât de timpuriu (la doar 36 de ani), tocmai în mijlocul activitãþii
sale, în toamna anului trecut (05.10.1905, la Cernãuþi), este strâns legatã
marea miºcare de regenerare economicã ºi culturalã a þãranului din
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Bucovina“ (Tofan, Junimea literarã, 1906, pg. 76).
Grigore Filimon ºi-a desãvârºit opera, fãptuind în doar cinci ani ºi

ceva cât a fãptuit cãrturarul sas transilvãnean Karl Wolff într-un sfert de
veac, dar fãrã sã mai aibã când sã-ºi întocmeascã bilanþul. Dar cei doi
luminãtori, ºi românul, ºi neamþul, sunt fraþi spirituali, oameni prin care
dictonul latin „Salus populi suprema lex“ s-a tradus ºi în practica vieþii
saºilor de pe pãmântul românesc, dar ºi în practica vieþii românilor
bucovineni, ºi Karl Wolff, ºi Grigore Filimon trãind ºi trasformând în
realitate strãvechiul ideal al omenirii de a face din „binele poporului...
legea supremã“ a elitelor acelui popor.

În 1910, sasul Karl Wolff privea cu mândrie spre meritatele sale
irosiri de sine, iar mãrturia lui îl mãrturiseºte, indirect, ºi pe Grigore
Filimon, dar ºi pe toþi cei deopotrivã cu ei: „Astãzi (1910) existã în
provincie 160 de unitãþi de economii ºi credite, la care se adaugã 40 de
cooperative de consum, o cooperativã vinicolã, în total peste 200 de
unitãþi care se însumeazã în Uniunea Cooperativelor Raiffeisen. Ele s-
au întregit deja organic în conºtiinþa poporului nostru, formând bunul
comun al bunãstãrii morale.

A fost combãtutã cu eficacitate cãmãtãria, care sufoca populaþia
ruralã, salvând de la faliment numeroase gospodãrii sãteºti, iar prin
achiziþionarea proprietãþilor funciare din apropierea satelor s-a reuºit
diminuarea fenomenului migraþiei cãtre America.

Pãmântul care se scufunda s-a ridicat din nou, prin repopularea
comunelor sãseºti ce începeau a se ofili.

Nu fãrã luptã, nici fãrã trudã ºi muncã, nici fãrã altercaþii ºi opoziþii,
ce au stat toate în calea întemeierii cooperativelor rurale.

Dar toate acestea înseamnã triumful total al principiului Raiffeisen,
drept care, pentru sumedenia de privaþiuni amare ale senectuþii, pot privi,
totuºi, cu bucurie ºi satisfacþie în urmã, cãtre munca depusã“ (Karl Wolff,
Schriften und Reden, Bucureºti, 1976, pp. 192-200).

Grigore Filimon nu a mai avut vreme ºi pentru un bilanþ, dar,
datoritã scriitorilor bucovineni, care i-au fost prieteni, în ciuda adversitãþii
sale faþã de creaþia literarã, datoritã reuºitelor sale în schiþarea unei culturi
pragmatice în Bucovina, el beneficiazã de portretizãri duioase, uºor
exagerate, dar meritate, pentru cã exagerãrile sunt reflectãri ale realitãþii
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asupra biografiei omului.
I se cuvin lui Grigore Filimon duioasele ºi luminoasele tuºe cu

care-l portretizeazã Constantin Morariu: „Neuitatul meu prieten, rãposatul
Grigore Filimon, se afla în Viena, înaintea ultimului examen de profesor
gimnazial, dar durerea de pieirea neamului sãu din Bucovina l-a împins
sã-ºi pãrãseascã cariera sigurã ce-l aºtepta, sã înveþe contabilitatea ºi sã
alerge, apoi, pânã la tragicul sãu sfârºit, prin atâtea comune din þara sa,
spre a înfiinþa în ele bãnci dupã sistemul Raiffeisen. Pentru jertfa aceasta
el fu denunþat, în calitatea sa de ofiþer, ca agitator la comanda din Lemberg,
citat sã se prezinte acolo într-o zi anumitã ºi judecat de tribunalul ostãºesc.
„Cum m-a surprins faptul“, îmi spunea mult regretatul, „când preºedintele
l-a provocat pe grefierul sã-mi ceteascã condiþia din timpul serviciului
meu de ofiþer activ, ºi, când a trebuit sã aud însemnãrile respective, de
cari nici n-aº fi putut visa cã sunt aºa de favorabile. Judecãtorii mei s-au
retras, apoi, în altã odaie ºi, dupã ce s-au reîntors, preºedintele mi-a zis:
Domnule, ce oameni aveþi acolo, în Bucovina, de te prigonesc pentru
lucruri atât de folositoare? Mergi înapoi, în þara dumitale, ºi munceºte
cum ai muncit!“ (Constantin Morariu, Cursul vieþii mele, pp. 141, 142).

I se cuvin lui Grigore Filimon ºi elogiile, tipice pentru apostolatul
naþionalist, cu care, la doar un an de la moarte, îl cinsteºte George Tofan:
„Întors, cu ocazia agitatei campanii electorale din toamna anului 1900,
în patrie, Filimon a avut ocaziunea sã cunoascã dezastrul care ne aºteaptã,
dacã nu vom încerca o remediere pe terenul economic. Poporul, gemând
sub greutatea nevoilor materiale, copleºit de datorii horende nu putea sã
aibã acea însemnãtate pe care i-o atribuiserã unii conducãtori în planurile
lor. Adânc miºcat de priveliºtea ce i se oferea, cunoscând mai bine decât
oriºicine, din propria-i autopsie abisul care sta deschis ca sã înghitã
poporul nostru, el s-a decis sã-ºi jertfeascã viitorul ºi interesele proprii
pentru interesele lagi ale poporului (Notã: Filimon alesese, la Viena, sã
se ocupe de crearea însoþirilor economice sistem Raiffeisen în Bucovina,
care, pânã la sosirea sa, aºa cum se va vedea, vor ºi exista în numãr
mare; numai cã Filimon, ca ºi Tofan, fãcea parte din Partidul Popular
Naþional, iar „mesianismul“ politic putea sã-i transfere meritele
incontestabile asupra partidului; pânã în toamna anului 1900, când s-au
întors de la Viena George Popovici ºi Grigore Filimon, se înfiinþaserã
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însoþiri economice sistem Raiffeisen în urmãtoarele localitãþi bucovinene:
Gura Humorului, Storojineþ, Cernãuþi, Câmpulung, Crasna, Fundu
Moldovei, Solca, Stroieºti, Horodnicu de Sus, Ropcea, apoi, în 1899, în
Iliºeºti, Botoºana, Clocucica, Volcineþ, Negostina, Arbore, iar în 1900 în
Gãlãneºti, Suceviþa ºi Tereblecea, deci un total de 19 întovãrãºiri
economice, puse în meritul lui Grigore Filimon, dar înfiinþate anterior
primelor sale demersuri – n.r.). E un exemplu din cele mai frumoase ºi
mai miºcãtoare care se întâmpinã în istoria noastrã, sãracã în fapte
înãlþãtoare.

Din ziua aceasta, Filimon a devenit alt om; ochiul sãu era vecinic
îndreptat numai spre o singurã þintã, mântuirea economicã a þãranului;
oriºice sta alãturea de drumul ce ducea spre dânsa nu-l interesa. Convins
de dreptatea cauzei sale, gata de a învinge sau de a muri (cu privire la
dânsul aceasta nu e frazã) pentru idealul sãu, el desfãºurã, pentru
realizarea planurilor sale, o energie de fier, o voinþã neînfrînatã ºi o muncã
de gigant. Nu putea fi piedicã omeneascã care sã-l discurajeze sau abatã
de la þinta sa, cãci contra oriºicãrei piedici da nãvalã, înarmat numai cu
dreptatea cauzei ºi cu dragostea sa de muncã. Nu se poate arãta în cuvinte
lupta care a trebuit sã o ducã, la începutul activitãþii sale, în aceastã
direcþie; nenumãrate erau piedicile cari i s-au opus, piedici interne inerente
firii conservative a þãranului nostru, piedici externe, venite de la rãuvoitorii
progresului, piedici locale, piedici, piedici ºi iarãºi piedici, ºi sprijin
nicãieri. Pretutindeni, o primire rece, o sfialã ºi îndoiala descurajatoare,
peste tot o batere în retragere, o fugã de muncã, aceleaºi vorbe nimic
zicãtoare, aceleaºi scuze banale. Atunci, în acele zile de izbeliºte ºi grea
încercare sufleteascã, trebuia sã-l fi vãzut pe acest adevãrat apostol,
cutreierând prin vânt ºi prin ploaie, în miezul nopþii, satele, rãsculând
oamenii ºi neobosind a le spune de o sutã de ori acelaºi lucru cu alte
cuvinte, în alte icoane, sprijinit de alte motive. În glasul sãu profetic
zãcea o cãldurã de apostol, vocea vibrãtoare avea timbrul convingãtor ºi
pãtrunderea agerã a ochiului sãu cãuta parcã duºmanul cu care sã se
încaiere; firea sa rãzboinicã cãuta într-adins pericolul, nu-l evita niciodatã.

Munca sa a început a da roade. Sat dupã sat a fost convins, s-ar
putea zice, câteodatã învins, piedicã dupã piedicã a fost înlãturatã, uneori
dupã o luptã disperatã ºi instituþia bãncilor raiffeisiene a început a-ºi
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face intrarea triumfalã.
Un unic sat, dacã nu greºesc (greºeºte, au fost 15 sate ºi 4 târguri

cu însoþiri raiffeisiene anterioare lui Filimon – n.r.), avea înainte de
inaugurarea acestei ere bancã raiffeisianã, ºi anume Crasna (plus Fundu
Moldovei, Solca, Stroieºti, Horodnicu de Sus, Ropcea, Iliºeºti, Botoºana,
Clocucica, Volcineþ, Negostina, Arbore, Gãlãneºti, Suceviþa ºi Tereblecea
– n.r.), întemeiatã prin stãruinþa pãrintelui Mihail Bendevschi, care
cunoaºte, încã temeinic, complicata problemã a acestei instituþiuni.

Cine-i în stare sã arate greutãþile ce se ivesc dupã înfiinþare, greutãþi
cari rezultã din însãºi firea instituþiunii? Cine sã poarte cu acurateþa
recerutã (necesarã – n.r.), ºi tocmai aceasta-i lucrul principal la aceste
bãnci, toatã contabilitatea atât de exactã, cine sã exercite controlul sever
ºi toate aceste gratuit? Conducãtorii poporului, se va rãspunde. Da,
conducãtorii poporului, e drept, darã în câte locuri trãiau în armonie acei
conducãtori ºi câþi din ei erau conºtienþi de marea însemnãtate a
momentului! Cã starea lucrurilor s-a schimbat e îmbucurãtor, darã, spre
a putea aprecia just situaþia de atunci, e bine sã ne însemnãm cã, pe
atunci, pe lângã alte greutãþi, s-au mai adaus ºi acestea (pânã când unii
„voluntari“ au priceput cã au de cãºtigat dacã vor concentra capitalul
obºtesc, din care se vor putea ºi ei împrumuta în condiþii avantajoase –
n.r.).

Încetul cu încetul, cercul de activitate s-a lãrgit, dupã un district a
urmat altul, piedicile ºi greutãþile s-au redus puþin ºi Filimon a început a
aprofunda chestiunea, dar, cu cât se afunda mai mult în labirintul de
întrebãri ale acestei chestiuni, cu atât mai mult pierdeau toate celelalte
probleme, cari nu erau în vreo legãturã cu chestiunea ce-l absorbise, sã
fi fost ele cât de actuale, oriºice interes.

Spre a putea duce la un sfârºit bun opera începutã, era nevoie de
aceastã unilateritate. Cãci, dacã instituþia era deja în viaþã, încã nu însemna
cã ºi viitorul ei era asigurat; la cea mai micã zguduire, edificiul putea sã
se rãstoarne. Era nevoie de o muncã de întãrire (iar aici meritele lui
Grigore Filimon sunt incontestabile ºi totale – n.r.), era nevoie de o veghe
atentã, care sã observe toate pericolele ºi sã le înlãture la timp; trebuia
întãritã baza instituþiei ºi câºtigatã încrederea nelimitatã a poporului
într‘însa. De aceea, trebuia vegheat zi ºi noapte, de la un capãt al þãrii la
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celãlalt, fiecare încercare duºmãnoasã zãdãrnicitã, oriºice piedicã nouã,
care s-ar fi ivit, înlãturatã. Astfel, instituþiunea aceasta era chematã sã
formeze veriga cea mai puternicã în lanþul desvoltãrii sociale a þãranului
român din Bucovina, Un popor care economiseºte independent (în acest
sens, mãrturiile lui A.D. Xenopol, publicate în „Revista Politicã“ din
1887, despre bogãþia þãranilor din satele de munte ale Bucovinei, dar ºi
cele ale lui Ioniþã Merchiº, primarul din Fundu Moldovei, publicate în
1886, sunt mai mult decât concludente – n.r.) este nu numai un factor
important în miºcarea politicã, dar la el poþi afla ºi teren potrivit pentru
propagarea culturii, astfel cã Filimon are meritul de a fi descoperit rana
care trebuia mai întâi vindecatã, are meritul de a fi clãdit mai întâi
fundamentul edificiului social al poporului român din Bucovina
(„Piramida pigmeilor“, în trepte corespunzãtoare treptelor sociale, despre
care vorbeºte, în 1882, când publicã povestirea în „Aurora Românã“,
harnicul adept ºi prieten al lui Grigore Filimon, cãrturarul Constantin
Morariu – n.r.), deasupra cãruia va fâlfâi mândru steagul culturii naþionale.
Cu un popor economiceºte olog nu se pot rezolva problemele culturale
ºi la un astfel de popor dispoziþiile pentru culturã sunt reduse de tot;
nevoia amarã a zilei roade la rãdãcina existenþei sale ºi grijile rãu
sfãtuitoare îl mânã ca valul purtat de vânt. Nici putere sufleteascã, nici
conºtiinþã naþionalã, nici voinþã – o fiinþã lãsatã pradã talazurilor  înfuriate
ale mizeriilor vieþii. A-i afla un punct de razim acestui suflet obidit, a-i
arãta limanul mântuirii, e meritul celui ce-a scãpat neamul din abisul
pieirii. ªi acest merit îl are pentru þãranul român bucovinean Grigore
Filimon, a cãrui viaþã a fost puþin variatã ºi sãracã în succese externe
trecãtoare, dar e luminatã de o singurã faptã mare, care întunecã succesele
efemere ce ºi le-au câºtigat mulþi din cei ce au crezut cã pentru mântuirea
neamului ajung vorbele“ (Junimea literarã, 1906, pp. 79, 80).

Grigore Filimon, în ciuda dispreþului pe care îl avea faþã de
activitatea scriitoriceascã, a avut parte de portretizãri literare ulterioare
extrem de duioase ºi, adesea, mult prea generoase.

Aurel Morariu, naþionalist dur, adesea ºovin ºi antisemit, dar ºi
iredentist român din Bucovina cât se poate de real, îl înfãþiºa într-un
univers extrem de romantic: „Sistemul lui Grigore Filimon de a înfiinþa
la sate bãnci raiffeisiene era urmãtorul: cãlare pe bicicleta de care era
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nedespãrþit, îºi fãcea apariþia în cutare sat ºi din primul moment lua con-
tact cu preotul satului, cu învãþãtorul, cu primarul ºi fruntaºii comunei.
Urmau sfaturi lungi, obositoare, în cursul cãrora Filimon dãdea lãmuriri
ºi tãlmãcea de zeci de ori rostul ºi folosul organisaþiunii ce se proecta.
Uneori i se ridicau în cale piedici de neînvins. Filimon însuºi relateazã
direcþiunii Centralei din Cernãuþi într-o scrisoare trimisã din Vatra Dornei,
la 15 Decemvrie 1903, arãtând cã „deja de mai multe sãptãmâni se luptã
intelectualii din loc pentru înfiinþarea unei însoþiri, dar în zadar. Intrigile
strãinilor, nemernicia câtorva locuitori ºi falimentul unui institut de credit
i-au înfricat pe toþi Românii... Pe Sâmbãtã, în sãptãmâna aceasta, se va
convoca iarãºi o adunare. Poate va succede“. Obstacolul ce i se opunea
pe alocurea nu-l înspãimânta ºi nu-l descuraja; dimpotrivã, îl îndârjea“
(Aurel Morariu, Gr. Filimon, Cernãuþi, 1906, pp. 23, 24).

Un portret duios al acestui idealist inconfundabil, bazat pe
naraþiunile inconsecvente ºi adesea inexacte ale lui Leca Morariu, a
izbutit, peste ani, un alt fiu al Udeºtilor, comunã din care fac parte ºi
Plavalarii lui Grigore Filimon, un udeºtean martor al miracolului
raiffeisian, cãrturarul Dionisie Udiºteanu; „Banca Naþionalã „Unirea“,
bancã popularã de tip Raiffeisen, a fost înfiinþatã de Grigore Filimon,
care a fost ºi înfiinþãtorul cooperativelor române în Bucovina ºi primul
lor inspector (extras din Biblioteca „Fãt-Frumos“, Cernãuþi, 1905, nr. 5,
doctor Alexandru „Leca“ Morariu).

Grigore Filimon s-a nãscut la 11 iunie 1869 în Plãvãlari, judeþul
Suceava, din pãrinþii Ilie ºi Maranda Filimon, care au avut 5 copii: Simion,
Grigore, Constantin, Dumitru ºi Irimia. El era al doilea fiu al unor pãrinþi
gospodari, dar nu prea avuþi. A fost trimis, dupã terminarea studiilor
sãteºti, la Suceava, la liceu, din îndemnul preotului Ambrozie Popovici,
parohul satului Rus-Plavalari, pe la 1880. El s-a susþinut singur la studii,
câºtigând ºi cele necesare prin meditaþii (op.cit., pp. 5, 6).

Urmeazã cursurile universitare la litere, între anii 1887-1892,
fãcând parte din Societatea „Junimea“ de la Cernãuþi, al cãrei preºedinte
ajunge la 1891/1892, iar în urmã membru emerit. El ºi-a fãcut stagiul
militar la Viena, unde a întâlnit pe George Popovici (care semna ca poet
T. Robeanu).

Grigore Filimon s-a dedicat studiului Cooperaþiei pentru salvarea
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neamului românesc din nimicitoarea mizerie în care se zbãtea.
La 1893 se reîntoarce acasã (în realitate, încã nu plecase, pentru

cã abia îºi finalizase studiile universitare cernãuþene – n.r.), unde este
numit suplinitor de limbã greacã, latinã ºi germanã la Liceul din Cernãuþi
„Aron Pumnul, unde ºi-a câºtigat dragostea elevilor ºi întreaga
consideraþie a colegilor ºi a conducerii acestui liceu (ibidem, pp. 8, 9 –
Dupã primul an la catedrã, ca profesor suplinitor, pleacã la Viena pentru
examenul de profesor definitiv ºi rãmâne în capitala Austriei vreme de
ºase ani, alãturi de George Popovici – n.r.).

„Un temperament de luptãtor ca al lui Grigore Filimon, un român
ºi un naþionalist sincer ºi entuziast cum a fost el, nu putea sã rãmânã
impasibil în faþa strãduinþelor spre mai bine alor sãi. Pentru românism,
dar mai ales pentru þãrãnimea noastrã, din sânul cãreia s-a ridicat, Filimon
ºi-a pus toate cunoºtinþele, toatã energia (ºi) toatã inima (ibidem, pg.
12).

„Asigurã-i mai întâi sãteanului nostru posibilitatea de un trai
omenesc ºi abia în urmã poþi sã-l chemi cu nãdejde ºi la marile îndatoriri
ce la are faþã de neam ºi de lege“ (ibidem, pg. 13).

„Pe la sfârºitul lui August 1905 ºi începutul lui Septembrie, a venit
cu bicicleta sa la pãrintele Ioan Doroftei, de la Stroieºti, judeþul Suceava,
plângându-se de dureri de cap ºi de piept. De aici a plecat la pãrintele
Eugen Sârbu (la Tiºãuþi – n.r.), unde i s-a fãcut tot mai rãu, încât, în cele
din urmã, a trebuit sã plece (sã fie transportat) la spitalul de boli nervoase
de la Cernãuþi. Suferea de mania persecuþie ºi se temea mai ales cã neamul
românesc din Bucovina, slab organizat economiceºte, nu putea rezista
tuturor durerilor. Se credea persecutat de strãini ºi de adversarii bãncilor
populare (ºi chiar era persecutat, aºa cum se va vedea spre sfârºitul acestei
cãrþi – n.r.).

La 21 Septembrie / 5 octombrie 1905, Grigore Filimon a murit, în
vârstã de 36 de ani. Ziarul „Voinþa poporului“ din Cernãuþi publica la 5
Octombrie 1905: „A repausat, în spitalul din Cernãuþi, inspectorul bãncilor
raiffeisiene, Grigore Filimon, dupã un morb lung ºi greu, în etate de 36
de ani. Vineri dimineaþã a avut loc înmormântarea, la care au luat parte
rudele rãposatului, din Udeºti, directorul Centralei bãncilor raiffeisiene,
numeroºi studenþi ºi foarte puþini intelectuali cernãuþeni“.“ (ibidem, pg.
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47).
Abia în 1924/1925 se gãseºte numele creatorului Cooperaþiei de

Credit a românilor din Bucovina în darea de seamã a Centralei în care se
relevã: „În iubirea sa nemãrginitã pentru neamul nostru, Grigore Filimon
ºi-a jertfit sãnãtatea ºi chiar viaþa, muncind ani în ºir cu zel ºi abnegaþie
la înfiinþarea însoþirilor raiffeisiene în diferite centre ale Bucovinei ºi la
organizarea vieþii noastre economice“ (ibidem, pg. 48).

Între anii 1899-1902, se înfiinþaserã în satele Bucovinei, deci ºi la
Udeºti, peste 60 de însoþiri, înfiinþate toate de Grigore Filimon. El a fost
ajutat în strãdaniile sale de boierul Iancu Flondor, care l-a retribuit pe
Filimon ani de-a rândul pentru aceste servicii cu dãrnicie de acest boier
moldovean, care a înþeles sã aducã jertfã în bani, jertfã ce se adaugã
jertfirii de sine a lui Grigore Filimon“ (ibidem, pp. 18, 19).

Articolul sãu „Organizarea cooperativã a creditului personal
agricol în Bucovina“, publicat în cartea „Românii din Bucovina“, 1906,
pp. 130-140, de preotul Mihai Bendeschi (Bendescu) din Cernãuþi, în
care se spune cã „prima bancã popularã s-a înfiinþat în Bucovina, la anul
1898, în Crasna-Ilschi, la iniþiativa pãstorului sufletesc de acolo, Mihai
Bendeschi, sub firma „Însoþire de pãstrare ºi credit pentru Crasna-Ilschi
ºi Crasna-Putnei“, însoþire înregistratã cu garantã... dupã principiile
organizatorice ale lui Fr.W. Raiffeisen (op.cit., pg. 132). „Când s-a
înfiinþat centrul acestor cooperative, la 1898 (în realitate, din martie 1903
– n.r.), a fost numit revizor Grigore Filimon, licenþiat în filosofie, care,
de la 1889 (în realitate, din 1890, când se întoarce de la Viena, urmându-
l pe George Popovici – n.r.) pânã la moartea sa, urmatã în 1905, ºi-a
câºtigat meritul cel mai mare cã prin stãruinþa sa ºi prin intervenirea lui
s-au înfiinþat cele mai multe însoþiri raiffeisiene române“ (ibidem, pg.
176).

Aceste însoþiri se conducea de preoþi, în cea mai mare parte, dar ºi
de învãþãtori superiori“ (Dionisie Udiºteanu, Udeºtii de pe Suceavã, pp.
74-76).

Grigore Filimon chiar a fost un persecutat, iar munca lui avea sã
fie pusã adesea în pericol. În timpul vieþii, Filimon n-a beneficiat de
recunoaºterea pe care o merita, el fiind considerat salariatul lui George
Popovici ºi, mai târziu, al lui Iancu Flondor. Tocmai de asta, în martie
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1903, când se va înfiinþa Centrala însoþirilor economice româneºti din
Bucovina, lui nu i se oferã nimic, nici mãcar onoarea de a fi ales într-o
funcþie mãruntã. Abia în 27 mai 1903, când Centrala se pregãtea sã devinã
funcþionalã, Grigore Filimon a fost angajat inspector, continuând, practic,
rolul de salariat al lui Iancu Flondor, deºi el fusese, datoritã firii lui, ºi un
adevãrat misionar. Se vedea, astfel, deposedat de meritul muncii lui, de
fructul vieþii sale, dar acelaºi lucru se va întâmpla ºi cu beneficiarul
muncii lui, Iancu Flondor, care curând va pierde Centrala în beneficiul
adversarului sãu neîmpãcat, Dr. Florea Lupu.

Iancu Flondor, personaj binecunoscut al Bucovinei, care nu mai
are nevoie de vreo altã prezentare, s-a implicat cu adevãrat ºi eficient în
sprijinirea înfiinþãrii însoþirilor economice româneºti în Bucovina.
Datoritã lui, Dieta, Comitetul Þãrii, Consiliul de culturã (organism de
stat economic agrar) ºi Guvernul Bucovinei au sprijinit demersurile lui
Grigore Filimon, care, chiar dacã a fost cu adevãrat un apostol al
neamului, în epocã nu era privit decât ca un salariat. Abia mai târziu,
dupã moartea lui Filimon, oportuniºtii aveau sã-i foloseascã memoria,
aºa cum a fãcut-o ºi trufaºul preot Mihai Bendeschi, Bendevschi,
Bendescu (Bândea, dupã numele tatãlui sãu rãdãuþean), care a republicat
o scriere minorã a lui Grigore Filimon doar pentru a proba cã el,
Bendeschi, este ctitorul raiffeisenismului bucovinean.

Grigore Filimon a fost un personaj tragic, mãcinat de roþile
nemiloase ale istoriei, dar categoric îndreptãþit la memorie. În 1910, când
viitorul Erou al Bucovinei, Ion Grãmadã, ºi el condamnat la uitare ºi
nerecunoºtinþã, încercã sã afle mormântul lui Grigore Filimon în cimitirul
din Cernãuþi, trãi o poveste tristã, pe care o ºi relatã în coloanele pahinii
întâi a gazetei „Patria”, nr. 422 din 26 iunie 1910: „Întrebãm pe un
cunoscut unde-i mormântul lui Pumnul, al lui Grigore Filimon ºi al lui
Suceva, care a lãsat o fundaþiune pentru meseriaºii români. Mormântul
lui Pumnul l-am aflat îndatã, cãci e lângã capela mitropoliþilor, ce strãlucia
de sute de lumânãri, pe când mormântul dascãlului din Cciulata...
Sãrmanul Pumnul, el, deºteptãtorul ºi luminãtorul Bucovinei n-avea nici
o lumânare pe mormânt! Cât de ingratã ºi de uitãtoare e lumea asta nouã,
lipsitã de ideal ºi de respect faþã de oamenii mari ai neamului nostru!...

Prietenii mei deschiserã portiþa ºi aprinserã, pe mormântul lui
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Pumnul, câteva lumânãri, apoi, întristaþi, am plecat pe aleile frumos
luminate spre mormântul altui martir uitat de neamul nostru, Grigore
Filimon (încã nu se împliniserã cinci ani de ma moartea lui Filimon –
n.r.), înfiinþãtorul bãncilor rurale de la noi, din þarã.

Am mers la deal, ne-am întors iarãºi la vale, cetind la zarea
lumânãrilor toate inscripþiile de pe cruci, ºterse de ploi ºi de soare, cã
doarã vom da de numele Filimon, dar numai cu greu am aflat mormântul
lui.

Doamne, ce mormânt! Aproape una cu pãmântul ºi, deasupra, iarbã
ºi buruene dese, iar la cap o cruciþã de lemn, pe care cu greu puteai
descifra inscripþia ruginitã. Pumnul mãcar are un monument, Filimon,
însã, nimicã! ªi doarã s-au strâns bani în numele lui, s-au fãcut colecte
pentru o cruce...

Îndureraþi, am început cu toþii sã plivim iarba, sã smulgem
buruienile una câte una ºi, apoi, i-am înfipt ºi lui lumânãri în þãrâna
mormântului, cãci vezi, sãrmane Filimon, tu n-ai neamuri pe aici, care
sã-ºi aducã aminte de tine; tu ai fost un biet fecior de þãran din þinutul
Sucevei ºi, de aceea, „Domnii” au uitat astãzi de tine; tu de mic te-ai
luptat cu nevoia ºi cu sãrãcia ca sã ajungi, vreodatã, la un liman mai
liniºtit, dar nu þi-a fost scris sã-þi vezi visul cu ochii, cãci, din pricina
durerilor ºi sãrãciei neamului nostru, ai uitat de sãrãcia ta proprie ºi ai
alegat, zi ºi noapte, flãmând ºi însetat, în trãsurã ºi cu bicicleta, din sat în
sat, pe ploaie ºi pe vânt, pe arºiþa dogoritoare a soarelui ºi pe geruri
cumplite ca sã faci bãnci rurale, sã scapi þãrãnimea noastrã din robia
economicã, pânã ce ai cãzut înfrânt ºi istovit de puteri. Prea a fost grea
sarcina asta chiar ºi pentru tine!

Acum te-ai liniºtit ºi tu, cel vecinic neobosit, tu care n-ai ºtiut ce-
i odihna ºi somnul, nici traiul cel bun ºi ticnit; care ai tremurat, totdeauna,
cu gândul la ziua de mâne ºi n-ai avut parte de bucuriile din familie, cãci
familia þi-a fost tot neamul nostru oropsit, pe care ai voit sã-l ridici din
nevoi.

Dormi liniºtit, sãrmane visãtor, mãcar tinerimea de nu te-ar uita,
cel puþin o datã pe an, ci sã-þi aprindã, din când în când, o candelã care
sã-þi lumineze în întunericul din cimitir!” (Ion Grãmadã, „Din împãrãþia
morþilor”, în „Patria”, nr. 422 din 26 iunie 1910, pp. 1-3).
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Mihail
Bendevschi

(1859-1834)

Un raport al adunãrii generale a
Însoþirilor române de economie ºi credit
din Cernãuþi, adunare þinutã, în 23
februarie 1902, în sala „Aromnia“ a
Palatului Naþional, precizeazã „cã
încrederea publicului creºte mereu, aºa
cã astãzi, dupã o existenþã de abia 6
ani, depunerile se urcã la suma
considerabilã de peste 165.000 coroane“.
Asta ar însemna cã Însoþirea cernãuþeanã
ar data, cicã, din 1896, caz în care

Cernãuþii ºi-ar putea revendica statutul de primã însoþire economicã ºi
de credit româneascã în Bucovina, care avea, în 1902, 694 partaºi cu
1.180 pãrtãºii, fiind condusã, pânã atunci, de preºedintele Consiliului de
control Modest cav. de Grigorcea, care-i va preda funcþia, începând cu
acea zi, lui Elie Luþia, camaradul fraþilor Bumbac în îndepãrtarea lui
Eminescu ºi Slavici din „România Junã“ din Viena, pe vremea studenþiei,
în 1871.

Pãrtaºi ai însoþirii, care se vor regãsi, mai târziu, în Centrala
reiffeisianã, sunt ºi Radu Sbiera, ºi Constantin Berariu, ºi Vespasian
Grigorovici, ºi Grigore Balan, care cer mai mulþi bani pentru sprijinirea
culturii, faþã de alocãrile anterioare de 400 coroane, dar ºi noul
vicepreºedinte Gavril Teleagã, dar ºi membrul Consiliului de control
Nicolae Stângaciu. Bilanþul contabil ºi raportul pe ultimii ºase ani, precum
ºi regãsirea membrilor însoþirii cernãuþene în Centrala care se va înfiinþa
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în 1903 confirmã întâietatea raiffeisenianã a cernãuþenilor faþã de
crãsneni, dar ºi cernãuþenilor, aidoma celor din Gura Humorului,
Storojineþ ºi Câmpulung Moldovenesc, le-a lipsit mãrunta vanitate de a
solicita recunoaºterea acestei întâietãþi.

Cel care ºi-a revendicat ºi consacrat meritul de a fi înfiinþat prima
însoþire de economie ºi în credit sistem Raiffeisen, Mihail Bendevschi,
s-a nãscut la Rãdãuþi, în 1859. Numele iniþial, moºtenit de la bejenarul
transilvan Dimitrie Bândea, care i-a fost tatã, ºi de la rãdãuþeanca
Eufrosina Popescu-Bândea, care i-a fost mamã, a suferit, în decursul
timpului, dupã moda consacratã de primul stihuitor al Bucovinei, Daniel
Scavin, numit Scavinschi dupã un sejur în Polonia, dar care s-ar fi putut
numi ºi Scavinescu, dacã ar fi trãit în Bucureºti, cum glumea duios
Costache Negruzzi, deci numele iniþial de Bândea a fost abandonat pentru
cele de Bendeschi sau de Bendescu, abandonul numelui strãmoºesc fiind,
se pare, o tradiþie în familia Bândea, chiar ºi un nepot al lui Mihai
Bendevschi, Mihai Bândea (tizul unchiului) preferând sã-ºi semneze
opera poeticã, tot în Bucovina, cu pseudonimul Arcadie Arbore.

Mihail Bândea-Bendevschi-Bendeascu a urmat cursurile ºcolii
primare din Cernãuþi, cele gimnaziale la Rãdãuþi ºi iarãºi la Cernãuþi,
apoi a optat pentru o carierã teologicã, absolvind Facultatea de teologie
din Cernãuþi în 1885, când a fost hirotonisit preot, cu parohii în Spasca,
în Mileanca, în Calafindeºti (1890-1896), apoi protopresbiter stavrofor
la Crasna, din 1897, pânã la sfârºitul vieþii, în 14 ianuarie 1934.

Ca orice preot bucovinean, Mihai Bendevschi a fost ºi un cãrturar
de marcã, afirmat prin publicisticã, scrierile lui fiind publicate în
„Candela“, „Deºteptarea“ ºi Gazeta Bucovinei“. În 1889 a tipãrit o „Carte
din rugãciune“, iar în 1906, în volumul „Românii din Bucovina“, studiul
„Organizarea cooperativã a creditului personal agricol în Bucovina“.
Bendevschi-Bendescu era un om orgolios, ba chiar trufaº, desele
înºtiinþãri ºi rapoarte despre activitatea însoþirii din cele douã Crasna
fiind semnate, în mare majoritate, numai de el, nu ºi de unul sau de altul
dintre membrii conducerii; e un caz singular, publicitatea celorlalte însoþiri
vehiculând numele directorilor, preºedinþilor, casierului (visternic sau
cassar) ºi, foarte des, chiar ºi pe cele ale membrilor direcþiei sau ale
membrilor consiliului de control. Bendevschi e unic, mereu ºi mereu,
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agresiv în oportunism chiar ºi atunci când se va înfiinþa Centrala, dupã
cum se va vedea.

Mihail Bendevschi ºi-a revendicat întâietatea în înfiinþarea de bãnci
Raiffeisen în Bucovina, iar publiciºtii vremii, mulþi dintre ei prieteni sau
discipoli ai pãrintelui Bendevschi în domeniul cooperatist, nu l-au
contrazis, dar nici n-au dat ca sigurã informaþia.

George Tofan, de pildã, membru de frunte al Centralei însoþirilor
româneºti, prieten ºi apologet al lui Grigore Filimon, fãrã sã cerceteze
cã, pânã la începerea demersurilor lui Filimon, existau, în Bucovina, 19
astfel de însoþiri, afirmã, sub semnul probabilitãþii, cum cã „un sigur sat,
dacã nu greºesc, avea înainte de inaugurarea acestei ere bancã raiffeisianã
ºi anume Crasna, bancã întemeiatã prin stãruinþa pãrintelui Mihail
Bendevschi, care cunoaºte încã temeinic complicata problemã a acestei
chestiuni“ (op.cit., pg. 79).

Aurel Moraiu, care cunoºtea, probabil, simultaneitatea întemeierii
celorlalte cinci bãnci Raiffeisen bucovinene, în 1898, dar nu înþelesese
cã ºi însoþirile din Gura Humorului, Storojineþ, Cernãuþi ºi Câmpulung
Moldovenesc erau tot raiffeiseniene, este mai ponderat, afirmând cã „una
din cele dintâi bãnci populare de felul acesta este cea din comuna Crasna
(judeþul Storojineþ) înfiinþatã de pãrintele Mihai Bendevschi-Bendescu,
tãlmãcitorul în grai românesc al statutelor ºi instrucþiunilor pentru
conducerea bãncilor sãteºti de tip raiffeisen“ (Despre cooperaþie, pg.
28).

Constantin Loghin, care folosise în documentare arhiva Societãþii
pentru cultura ºi literatura românã în Bucovina, din care rezultã
simultaneitatea întemeierii celor ºase cooperative, preferã varianta
mitului, de care noi, românii, am avut mereu nevoie, aºa cã e cât se poate
de categoric: „Acela care are merite deosebite pentru începutul bãncilor
populare este preotul Mihai Bendevschi din comuna Crasna, jud.
Storojineþ, care a înfiinþat în comuna pe care o pãstorea cu vrednicie cea
dintâi bancã popularã, sistem Raiffeisen. Pãrintele Bendevschi este acela
care a tradus în româneºte din limba germanã statutul-tip al acestor bãnci
ºi a redactat primele instrucþiuni pentru conducerea lor. Prin urmare el
are meritul de a fi deschis în Bucovina calea bãncilor populare“, dar
„adevãratul creator ºi animator al bãncilor populare din Bucovina este,
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însã, Grigore Filimon“ (La 80 de ani, pp. 217, 218).
Într-adevãr, Mihail Bendevschi a întemeiat „Însoþirea de pãstrare

ºi credit pentru Crasna-Ilschi ºi Crasna-Putnei“, sprijinit de baronul Eugen
de Stîrcea, proprietarul moºiei, iar în 1903, sprijinit de viitorii membri ai
consiliului de administraþie, Iancu ºi Nicolae Flondor, de Radu
Grigorovici, de Grigore Filimon, de Artemiu Berariu ºi Constantin
Morariu, fundeazã, la Cernãuþi, „Centrala însoþirilor economice din
Bucovina“ ºi organizeazã la Crasna, în 2 august 1905, primul „Congres
agrar ºi cooperatist al Bucovinei“, la care, alãturi de preoþi, de învãþãtori
ºi de þãrani români din Bucovina, a participat ºi I.G. Duca, pe atunci
subdirectorul Bãncilor populare din România, înfiinþate prin lege în 1903.

Fotografiile care-i eternizeazã memoria îl prezintã pe Mihail
Bendevschi, „întemeietorul bãncilor populare în Bucovina“, cu douã
medalii în piept, respectiv Ordinul „Coroana României“ ºi Crucea de
Arhipresbiter stavrofor, metalul meºteºugit gravat consacrând merite
reale, dar ºi merite rãspândite, care trebuiau adunate pe un singur piept.
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Contractul consorþial Raiffeisen

Din perioada romanticã a solidarizãrilor sociale dupã modelul
instituit de Friedrich Wilhelm Raiffeisen s-a pãstrat, tipãrit, un „Contract
consorþial / (Statutele) / Asociaþiunii de economii ºi credit / în Suceava
(tovarãºie registratã cu garanþie limitatã. // Suceava 1898 / Tipografia
Otto Binder / Editua Asociaþiunii“, document important ºi pentru cã
reprezintã „constituþia“ unei instituþii economice de o astfel de anvergurã,
dar ºi pentru faptul cã printre semnatarii acestui „Contract consorþial“,
din 1898, se aflã nume mari ale evoluþiilor ulterioare în planul solidaritãþii
sociale, inclusiv cel al lui Florea Lupu, Doctor în Drept, al doilea
preºedinte, dupã Nicu Balmoº, al Centralei însoþirilor economice române
din Bucovina.

Reproducem acest document, însoþit de o imagine a coperþii
broºurii, pentru a înþelege mai bine ºi epoca, ºi tentativele generaþiilor
de atunci de a devansa istoria.

„Contract de însoþire.

Partea I.
Dispoziþiuni generale.

Firma ºi domiciliul.
¤ 1. Firma consorþiului este: „Asociaþiune de economie ºi credit

în Suceava, însoþire registratã cu garanþie limitatã“.
Domiciliul consorþiului se aflã în Suceava.

Semnatura firmei.
¤ 2. Semnatura consorþiului se face astfeliu, cã doi membri ai

direcþiunii îºi iscãlesc cu mâna proprie numele sub firma consorþiului,
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tipãritã sau scrisã de ori ºi cine.

Scopul ºi obiectul întreprinderii.
¤ 3. Acest consorþiu de economie ºi credit are de scop fructificarea

capitalurilor partaºilor sãi, depuse la el, a da partaºilor sãi avansuri,
folosindu-se de depositele ce le are ºi de creditul sãu, sub condiþiuni cât
se poate de favorabile, ºi în genere, a promova înteresele economice ale
partaºilor sãi.

Publicaþiunile.
¤ 4. Toate publicaþiunile se vor afiºa la localul consorþiului, se vor

insera dupã putinþã de trei ori într‘un organ român de publicitate din
Bucovina, ºi dacã va afla direcþiunea de bine, ºi în alt jurnal, ºi vor fi
subsemnate de preºedintele direcþiunii ºi de un membru al ei.

Controversele.
¤ 5. Toate controversele relative la sensul disposiþiunilor statutelor

acestora ºi la decisiunile ulterioare ale consorþiului se vor resolva definitiv
prin decisiunea adunãrii generale, încontra cãreia nu mai încape nici un
feliu de recurs.

Limba.
¤ 6. Limba de discuþiune în ºedinþele organelor consorþiului ºi

pentru toate afacerile interne este cea românã, pentru afaceri externe
însã se pot folosi ºi alte limbi.

Afacerile consorþiului.
¤ 7. Consorþiul acesta se va ocupa cu urmãtoarele afaceri, cari le

va încheia numai cu partaºii sãi:
a) va escompta ºi reescompta cambii, cari n‘au sã fie în curs mai

mult de ºese luni, dela ziua presentãrii, ºi vor fi provãzute, afarã de
indosamentul presentatoriului, cu garanþia cel puþin a unui al doilea obligat
cambial;

b) va da partaºilor sãi împrumuturi pânã la 80% din valoarea
pãrþilor lor de partaºi, pe cambiile lor proprii, cari n‘au sã fie în curs mai
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mult de ºese luni;
c) va domicilia îi încasa cambii pentru contul unui al treilea;
d) va da împrumuturi în sume pânã la 1000 de coroane pe acte

simple de obligaþiuni, sume mai mari însã, pânã la 6000 de coroane, pe
acte notariale cu clausula de esecuþiune, dacã se va obliga deodatã solidar
la platã ºi un chizeº bun ºi acceptabil;

e) va da împrumuturi pe amanete de sorþuri de ale statului, de
valori de bancã ºi de cãi ferate ºi de metale preþioase;

f) va primi deposite;
g) va primi bani în cont curent;
h) va primi depuneri de economie spre fructificare;
i) va da împrumuturi ipotecare la proprietari de imobile trecute în

cãrþile fonciare;
k) va rãscumpãra creanþe ipotecare.

Partea II.
Dispoziþiuni speciale.
Despre asociaþi.

Intrarea.
¤ 8. La consorþiul acesta se poate însoþi (asocia) numai acela, care

se poate obliga prin contracte. Cel ce voiesce sã între în consorþiu, trebue
sã predee direcþiunii o declaraþie scrisã. Direcþiunea decide asupra
primirii, ºi n‘are sã dea motive în cas de refus.

Drepturile asociaþilor.
¤ 9. Drepturile partaºilor consorþiului sunt:
a) dreptul de votare, de a alege ºi de a fi ales la adunarea generalã;
b) dreptul de a contracta cu consorþiul afaceri de cele specificate

în paragraful 7 al statutelor acestora;
c) dreptul de a primi dividende din venitul însoþirii dupã

disposiþiunile statutelor acestora;
d) dreptul de a cere, dupã disolvarea consorþiului ºi în urma

lichidaþiunii, aceea parte din averea sa, care va corespunde pãrþilor
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partaºului ºi timpului prin care au fost depuse.

Obligaþiunile partaºilor.
¤ 10. Fiecare partaº este obligat:
a) a solvi taxa de întrare de odatã ºi pãrþile odatã sau în rate;
b) a garanta cu pãrþile sale pentru toate obligaþiunile consorþiului

fãrã privire la timpul, în care s‘au fãcut;
c) a se conforma disposiþiunilor acestor statute ºi a nu lucra încontra

întereselor consorþiului;
d) a garanta pentru obligaþiunile consorþiului conform paragrafului

76 al legii din 9 April 1873 Nr. 70 al foii legilor imperiale nu numai cu
pãrþile sale, ci încã ºi cu o sumã îndoitã a pãrþilor. Obligaþiunea aceasta
dureazã pentru partaºul ieºit un an deplin dupã espirarea anului
administrativ, în care au ieºit, ºi se estinde asupra tuturor îndãtoririlor
fãcute de consorþiu înainte de ieºirea sa din el; anul administrativ este
unul calindareasc gregorian;

e) a recunoasce consorþiului dreptul de amanet ºi de compensaþiune
asupra pãrþilor sale pentru toate creanþele, ce le-ar ave consorþiul asupra
sa.

Ieºirea din consorþiu.
¤ 11. Ieºirea din consorþiu li este pãrtaºilor voluntarã ºi involuntarã.

A. VOLUNTARÃ.
Dacã un pãrtaº îºi revoacã sau cedeazã toate pãrþile sale. Revocarea

trebue sã se predee în scris direcþiunii consorþiului cel târziu pânã la
ultima Septembre a anului curent administrativ. Direcþiunea este obligatã
sã dee adeverinþa cã a primit revocarea. Partaºul poate sã-ºi revoace
pãrþile sau sã le cedeze numai atunci, dacã nu are nici o obligaþiune faþã
cu consorþiul.

Nici o parte nu se poate ceda decât numai cu învoirea direcþiunii.

B. INVOLUNTARÃ.
a) dacã moare partaºul;
b) dacã va fi esclus.
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Eschis poate fi un pãrtaº:
1. Dacã nu-ºi împlinesce îndãtoririle statutare.
2. Dacã pierde dreptul de disposiþiune asupra averii sale.
3. Dacã va fi condamnat pentru defraudare, furt sau înºelãciune.
4. Dacã va întreprinde ceva ce poate sã fie stricãcios pentru

existenþa, vaza ºi creditul consorþiului.
Fiecare denunþare (resiliare) a pãrtaºiei precum ºi fiecare eliminare

a unui pãrtaº va trebui însemnatã în registrul membrilor, ce are sã se
poarte conform paragraf 14 l. cons.

Urmãrile ieºirii.
¤ 12. Partaºul ieºit pierde cu ziua ieºirii, care este ziua revocãrii, a

morþii sau a eschiderii, drepturile stipulate în paragraf 9, afarã de cel de
sub lit. c.

Partea III.
Averea ºi fondul de esplotare al consorþiului.

¤ 13. Averea consorþiului constã:
a) din pãrþile depuse ale partaºilor;
b) din findul de reservã;
c) din inventare.
¤ 14. Fondul de esplotare:
a) din averea consorþiului (paragraf 13 lit. a ºi b);
b) din depunerile de economie;
c) din banii împrumutaþi de consorþiu;
d) din înteresele incurse în decursul anului administrativ ºi din

alte venituri eventuale.

Despre pãrþi.
¤ 15. Fiecare membru al consorþiului trebue sã verse în fondul

comun cel puþin o parte, care se fixeazã la suma 40, adecã patru zeci de
coroane, ºi se poate plãti:

a) deodatã la primire, ori
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b) în rate lunare.
O ratã lunarã nu poate fi mai micã decât 5 coroane.
Partaºul, care nu ºi-a plãtit ratele în trei luni de-a rândul, pierde

ratele plãtite. Aceasta se vor vãrsa în fondul de reservã al consorþiului.
Fiecare partaº primesce o carte de partaº, care va conþine numele

sãu, ziua întrãrii, chitanþa cã ºi-a plãtit taxa de întrare ºi partea, ºi va fi
subsemnatã de doi membri ai direcþiunii. Un partaº nu poate ave mai
mult de 200 de pãrþi.

¤ 16. Dividendele, care vor resulta pentru fiecare parte se vor
plãti în numerar dupã aprobarea încheierii conturilor ºi se vor însemna
în cartea de partaº. Numai pãrþile deplin plãtite au drept la dividende.

Taxa de întrare.
¤ 17. Pentru fiecare parte va plãti partaºul o taxã de întrare. Taxa

aceasta este în anul întâi administrativ de douã coroane. Dupã espirarea
acestuia va fixa direcþiunea consorþiului la începutul fiecãrui an, mãrimea
taxei de întrare dupã mãrimea fondului de reservã.

Ratele plãtite pe sama unei pãrþi ºi pierdute conform paragraf 15
lit. b, taxele de întrare ºi din venitul curat anual cel puþin 5% se varsã în
fondul din paragraf 18.

¤ 18. Pentru acoperirea pierderilor, cari întrec venitul curat, din
anul administrativ espirat, este destinat fondul de reservã al consorþiului.

Inventariul.
¤ 19. Asupra mobilelor ºi a altor lucruri ale consorþiului se va face

un inventariu, în care se va trece ori ce scãdere sau crescere.

Partea IV.
Dirigenþa ºi administraþia consorþiului.

¤ 20. Consorþiul îºi reguleazã afacerile sale în mod autonom.
Organele sale sunt:
A) Direcþiunea:
B) Consiliul de controlã;
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C) Adunarea generalã.

A. DIRECÞIUNEA.
¤ 21. Direcþiunea constã din cinci partaºi ai consorþiului: un

preºedinte, un vice-preºedinte ºi 3 membri. Membrii direcþiunii vor fi
aleºi în adunarea generalã din ºirul partaºilor domiciliaþi în Suceava cu
majoritate absolutã de voturi.

Funcþiunea membrilor direcþiunii dureazã trei ani. Membrii
direcþiunii se legitimeazã cu protocolul de alegere ºi vor primi pentru
activitatea lor tantieme.

¤ 22. Dacã va ieºi un membru din direcþiune în decursul periodului
de alegere, consiliul de controlã va numi pre unul din membrii sãi în
locul aceluia.

Competenþa direcþiunii.
¤ 23. Direcþiunea represintã consorþiul în judecatã ºi afarã de

judecatã cu toate drepturile ce i le acordã legea din 9 April 1873 Nr. 70 al
foii leg. imperiale. Direcþiunea conduce afacerile consorþiului dupã buna
sa chibsuealã, în marginile ºi spiritul statutelor de faþã ºi ale decisiunilor
adunãrii generale. Ea are sã poarte de grijã, ca administraþiunea afacerilor
consorþiului sã fie în regulã, mai cu samã însã ca registrul membrilor ºi
comptabilitatea sã fie corectã: efectivele cassei ºi documentele pãstrate
sigur, earã dupã încheierea anului sã facã la timp bilanþul conform cu
disposiþiunile codului comercial ºi ale paragraf 22 din legea pentru
însoþiri.

¤ 24. Direcþiunea resolvã afacerile consorþiului dupã majoritatea
voturilor.

Pentru decisiuni valide se cere presenþa de trei, în casuri
escepþionale de doi membri. La paritate de voturi propunerea se considerã
respinsã.

¤ 25. Agendele speciale ale direcþiunii sunt urmãtoarele:
a) a primi partaºi noi;
b) a contracta în toate afacerile numite în paragraf 7;
c) a face propuneri, relative la împãrþirea venitului ºi la dotarea
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fondului de rezervã, precum ºi raportul anual pentru adunarea generalã;
d) a numi ºi destitui funcþionarii ºi servitorii consorþiului ºi a fixa

plata acestora;
e) a fixa ºi a publica mãrimea intereselor ºi a provisiunelor pentru

creditele date precum ºi mãrimea dobânzii pentru depunerile de economie;
f) a participa la ºedinþele consiliului de cuntrolã, a da lãmuriri

cerute ºi a permite revisuirea cãrþilor ºi a altor scrisori ale consorþiului.

B. CONSILIUL DE CONTROLÃ.
¤ 26. Consiliul de controlã constã din 9 partaºi: un preºedinte, un

vicepreºedinte ºi încã 7 membri, cari se vor alege de adunarea generalã
dintre partaºii consorþiului cu majoritate absolutã de voturi.

În caz de paritate de voturi, decide sorþul.
Funcþiunea membrilor consiliului de controlã dureazã trei ani.
La finea fiecãrui an iese din consiliul de controlã a treia parte ºi

anume la finea anului întâiu ºi al doilea prin sorþi, ear apoi acei ce au
împlinit trieniul.

Fiecare partaº al însoþirii, afarã de membrii direcþiunii, poate fi
ales membru în consiliul de controlã.

¤ 27. Dacã va ieºi vr‘un membru din consiliul de controlã, acesta
va coopta în locu-i alt partaº al consorþiului.

Obligaþiunile ºi drepturile consiliului de controlã.
¤ 28. Consiliul de controlã poate face conclusuri valabile cu

majoritatea voturilor membrilor presenþi, dacã vor fi de faþã cel puþin 2
membri pe lângã preºedinte sau vicepreºedinte.

¤ 29. Consiliul de controlã priveghiazã gestiunea direcþiunii ºi
este îndreptãþit a cerca toate cãrþile ºi scrisorile, a revizui cassa, ºi dacã
ar constata iregularitãþi, a constrânge direcþiunea, ca sã întreprindã cele
necesare pentru asigurarea însoþirii.

Membrii consiliului de controlã sunt îndreptãþiþi a lua parte la
sedinþele direcþiunii de censurã.

¤ 30. Consiliul de controlã este special obligat:
a) a face regulamentul pentru direcþiune ºi a numi funcþionarii
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consorþiului;
b) a controla încheiarea anualã a conturilor ºi bilanþul;
c) a representa consorþiul în procesele eventuale contra direcþiunii;
d) a decide asupra reclamaþiunii partaºilor, dacã direcþiunea nu le-

a acordat împrumuturile cerute;
e) a se aduna în întervale regulate cel puþin de patru ori ºi

extraordinar, cel puþin odatã pe an, la controlarea administraþiunii ºi a
cassei. La revisiunile acestea el va avea în vedere mai cu samã:

1. ori de existã efectivul cassei, care resultã din încheiarea
jurnalelor;

2. ori de este registrul partaºilor complet ºi corect;
3. ori de existã revocãrile scrise ale membrilor ieºiþi ºi conceptele

adeverinþelor date;
4. ori de protocoalele direcþiunii sunt purtate ºi iscãlite în regulã,

ori de existã asignaþiile preºedintelui direcþiunii pentru toate veniturile
ºi cheltuelele consorþiului, ori de consunã decisiunile direcþiunii cu
asignaþiile preºedintelui ºi cu compararea în jurnale, ºi ori de se aflã
chitanþele pentru fiecare cheltuealã în regulã;

5. ori de au actele de oblicaþiuni forma legalã, ºi ori de existã
garanþia necesarã;

6. ori de se aflã, la asigurãri prin hãrtii de valoare, acestea în mãrime
ºi bonitate suficientã;

7. ori de n‘au fost vr‘odatã prea mulþi bani gata în cassã, fãrã
fructificare cu siguritate pupilarã;

8. a dispune avisarea ºi scoaterea creanþelor periclitate.

C. ADUNAREA GENERALÃ.
Convocarea.
¤ 31. Adunarea generalã ordinarã o convoacã direcþiunea. Presidiul

îl þine preºedintele sau vicepreºedintele consiliului de controlã; dacã
aceºtia ar fi împiedicaþi însã, ia preºedinþia preºedintele sau
vicepreºedintele direcþiunii.

La ori ce întâmplarea urgentã se poate convoca o adunare generalã
estraordinarã de direcþiune sau de consiliu de controlã.

Direcþiunea sau consiliul de controlã este obligat la aceasta, dacã
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va cere-o în scris a zecea parte din partaºi ºi-i va comunica obiectul
discuþiunii.

Ordinea de zi.
¤ 32. Direcþiunea respective consiliul de controlã va stabili ºi va

publica de odatã cu învitarea ºi ordinea de zi.
Ordinea de zi trebuie sã conþinã toate propunerile fãcute de

direcþiune, de consiliul de controlã, sau cele anunþate înainte de
convocarea adunãrii de cãtrã cea a zecea parte din partaºi, care a provocat
adunarea.

Dreptul de votare ºi decisiunile.
¤ 33. Fiecare pãrtãºie garanteazã proprietariului sãu un vot; dacã

poºede însã un consorte mai mult de 10 pãrþi de partaº, atunci are tot de
la 10 pãrþi preste numãrul amintit un vot mai mult. Un partaº absent
poate sã exercite dreptul sãu de votare printr‘un plenipotent, care poate
fi numai un partaº. Alegerile se fac prin þidule, votãrile prin sculare sau
ºedere; votarea nominalã se va face numai dacã o cer cel puþin 10 membri.

¤ 34. Adunarea generalã poate decide numai atunci, dacã va fi
presentã cel puþin a cincea parte a partaºilor. Numai pentru decisiunile
relative la modificarea sau completarea statutelor, disolvarea consorþiului,
eschiderea de membri, trebue sã fie presentã o jumãtate a pãrtaºilor.
Dacã nu se va presenta numãrul cerut de partaºi, se va conchiema a doua
adunare generalã pentru rezolvarea aceleiaºi ordini de zi, care adunare
va pute decide fãrã privire la numãrul celor presenþi.

¤ 35. Decisiunile se fac cu majoritate absolutã de voturi. ªi
preºedintele participã la votare; la paritate de voturi propunerea cade.

Pentru decisiuni, cari se refusã la modificarea sau completarea
statutelor ºi la disolvarea însoþirii, este necesarã o majoritate de 2/3 ale
voturilor date.

Competenþa adunãrii generale.
¤ 36. Adunarea generalã are dreptul suprem a decide în toate

afacerile consorþiului. Decisiunii sale sunt reservate mai cu samã:
a) Modificarea ºi completarea statutelor;
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b) alegerea direcþiunii ºi a consiliului de controlã ºi absolutoriul
acestora pentru administraþiunea lor;

c) eschiderea de membri din consorþiu;
d) stabilirea dotãrii fondului de reservã;
e) disolvarea ºi lichidaþiunea însoþirii;
f) aprobarea încheierii anuale a conturilor, a bilanþului ºi a împãrþirii

câºtigului.

Protocolul.
¤ 37. Asupra ºedinþelor adunãrii generale, ale consiliului de

controlã ºi ale direcþiunii trebue sã se facã totdeuna protocoale.
Protocoalele ºedinþelor consiliului de controlã vor fi iscãlite de preºedinte
ºi un membru al consiliului de controlã.

Bilanþul, împãrþirea venitului ºi încheierea anualã a conturilor.
¤ 38. În bilanþ trebuie pus:
1. ca active: Valoarea inventariului, efectivele cassei, creanþele în

cambii ºi acte de obligaþiuni cu interesele lor;
Creanþele dubioase se vor socoti numai dupã valoarea lor probabilã,

cele ce nu se mai pot scoate însã se vor elimina.
2. ca passive: Pãrþile partaºilor, dãtoriile consorþiului cu interesele

lor în scadenþã, fondul de reservã, interesele primite anticipativ dela
creditele date pentru anul viitoriu. Suma, care va resulta dupã substragerea
pasivelor dela active, va fi venitul consorþiului.

Incheiarea conturilor.
¤ 39. Anul administrativ al consorþiului se finesce cu ultima lui

Decembre.
Incheiarea conturilor trebuie sã conþinã:
a) Toate sumele întrate ºi ieºite în decursul anului ultim dupã

rubricele principale ale compatibilitãþii;
b) bilanþul stãrii averii consorþiale la finea anului;
c) o computare specialã a veniturilor ºi a pierderilor;
d) numãrul partaºilor, cari au fãcut parte din consorþiu la încheiarea

bilanþului, al acelora ce au întrat ºi ieºit în decursul anului, numãrul pãrþilor
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existente la încheiarea bilanþului, al acelora ce au crescut, ce s‘au revocat
ºi înapoiat în decursul anului administrativ.

Împãrþirea venitului.
¤ 40. Din venitul brut, care va resulta dupã bilanþul anual, se vor

acoperi mai întâiu cheltuelele de regie, se va substrage suma eliminatã a
creanþelor dubioase ºi sumele din contul mobilelor, ale cheltuelelor
judiciare ºi ale împrimatelor, se va dota fondul de reservã conform cu
disposiþiunea paragraf 18 ºi se va scoate o dividendã de cel puþin 5%.
Din venitul curat, care va mai rãmâne, se vor pune cel puþin 2% la
discreþiunea consiliului de controlã pentru scopuri culturale ºi filantropice,
rãmãºiþa însã se va întrebuinþa în consonanþã cu decisiunea adunãrii
generale pentru tantiemele amintite în paragraf 21 ºi pentru a doua
dividendã.

Numai pãrþile deplin plãtite participã la resultatul bilanþului anual
pro rata temporis dela începutul lunei, care va urma dupã plata lor.

Pierderile.
Pierderile eventuale se vor acoperi din fondul de reservã; ºi dacã

n‘ar ajunge acesta, se vor scoate din pãrþile membrilor.

Partea V.
Disolvarea consorþiului.

¤ 42. Disolvarea consorþiului va urma:
a) dacã se va decida lichidaþiunea sa;
b) dacã se va deschide concursul creditorilor asupra averii

consorþiale;
c) din ordinul autoritãþii administrative.
În toate casurile acestea este a se confirma disposiþiunilor legii

din 9 April 1873 Nr. 70 al foii legilor imperiale relative la însoþirea de
câºtig ºi economie.
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Registrarea.
¤ 43. Contractul acesta de însoþire ºi ori ce modificare ulterioarã a

sa se va înscrie în registrul de însoþiri al tribunalului provincial comercial
din Suceava.

¤ 44. Ori ce afaceri sau referinþi consorþiale se vor dejudeca ºi
aprecia conform legii din 9 April f.l. i  Nr. 70.

¤ 45. Persoanele, cari vor ave sã exopereze registrarea presentului
contract consorþial, sunt domnii: Varteres cav. de Pruncul, Georgiu
Bilaºevschi ºi Ioan Teleaga.

Efectuindu-se registrarea, numiþii domni vor convoca imediat o
adunare generalã, în care se va alege directoriul.

Directoriul va dispune apoi înaintarea iscãliturilor funcþionarilor
consorþiului în forma precisã prin Legea consorþialã (paragraf % Nr. 13)

¤ 46. Presentul contract consorþial întrã în vigoare dupã
înregistrarea acestuia în registrul consorþial în ziua când se va constitui
adunarea generalã.

Suceava, în 29 Iunie 1898 st. n.

George Bilaºevschi m.p. Michail de Pruncul m.p.
Dr. Florian Lupu m.p. Varteres de Pruncul m.p.
Eusebius Popovici m.p. Ioan Teleaga m.p.

Ioan Pohaþã m.p. Epaminondas Voronca m.p.
Paul Stefanovici m.p. Mihaiu Sîrbul m.p.
Ioan Cuparenco m.p. Dr. Mateiu Christel m.p.

Dr. Lupu Teofil m.p.

Die Eintragung der vorstehenden Genossenschaft in das beim k.k.
Kreis- als Handelsgerichte Suczawa bestehende Handelsregister fur
Genossenschafts-Firmen Tom I. pag. 123-124 Post Nr. 27/1 auf Grund
des Beschlusses vom 27 August 1898 G.Z. Firm Nr. 76 ex 1898 / Genoss.-
F.I. 123 vollzogen.

Suczawa, am 16 October 1898

(L.S.) Roman Kozlowski
k.k. Grundbuchsfuhrer als Registerfuhrer“.
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Începuturi Raiffeisen în Bucovina

În ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, Societatea pentru cultura
ºi literatura românã în Bucovina a întemeiat, prin filialele sale, în
localitãþile provinciei, „cabinete de cetire“, purtând nume sugestive sau
chiar emblematice, organizãrile acestea cultural-obºteºti însemnând, în
fond, primele nuclee cu caracteristici raiffeisiene (astfel de instituþii de
culturã crease ºi F.W. Raiffeisen în satele din Austria) ºi sâmburii
structurilor viitoarelor cooperative ºi bãnci Raiffeisen.

În gazetele bisãptãmânale bucovinene, „Patria“, publicaþie
coordonatã de George Popovici, ºi „Deºteptarea”, sunt prezentate, unul
dupã altul, pe mãsura înfiinþãrii, toate aceste cabinete de lecturã, iar
„Cãlindariul poporului Bucovinean“ pe 1900 le adunã într-un hrisov al
izbânzii naþionale, care ocupã ºapte pagini (99-106), pentru fiecare cabinet
precizându-se structura de conducere, numãrul de cãrþi aflate în bibliotecã,
numãrul de abonamente la publicaþii româneºti, „averea“ societãþii în
bani, precum ºi sediul ei.

Dupã 1900, încep sã se construiascã „palate naþionale“ sau „case
naþionale“ cu rol multifuncþional, în care se vor deschide ºi cooperativele
sau bãncile raiffeisiene. Evenimentul renaºterii naþionale nu putea rãmâne
nesemnalat, ºtiut bine fiind faptul cã, la noi, exemplul, dacã ne stârneºte
orgoliul, este cea mai bunã învãþãturã. Tocmai de aceea, „Cãlindariul
poporului bucovinean“ pe anul 1902 (scris ºi tipãrit, deci, la sfârºitul
anului 1901) prezintã, sub titlul „Palatul naþional în Vatra-Dornei“ (pp.
106-110), douã astfel de realizãri, cea din Vatra Dornei ºi cea din Ostriþa,
descrierile fiind însoþite de fotografii, pe care, de asemeni, le reproducem.

„Palatul naþional în Vatra-Dornei. Cabinetele noastre de cetire
au sporit, în timpul din urmã, în mod foarte îmbucurãtor ºi care de care
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cautã ca, pentru trebuinþele sale, sã-ºi facã ºi un locaº potrivit. Aºa nu
numai comune avute, cãrora le este lesne ºi uºor a-ºi zidi un palat frumos
pentru acest scop, ci ºi comune mai sãrmane cu drag pun picuº la picuº
de-ºi câºtigã ºi ele câte un loc de adãpost pentru cabinetele de cetire.

Trecând prin Vatra-Dornei, fãrã sã vrei þi se opreºte ochiul la un
palat frumos, aºezat la talpa Runcului, o zidire mãreaþã, care nu numai
face onoare voinicilor Români din Vatra-Dornei, ci împodobesc acest
sat ºi mãrturisesc strãinilor care vin aici, la bãile Dornei, despre zelul ºi
dorul de luminã, ºtiinþã ºi culturã a Românilor Dorneni. E „Palatul
Naþional“ al societãþii „Sentinela“.

Societatea ºi cabinetul de lecturã „Sentinela“ în Vatra-Dornei s-a
înfiinþat la anul 1898, cu scopul ca sã fie Românilor de acolo ºi celor din
satele învecinate un loc de întâlnire ºi un focar de culturã.

Din începuturi de tot mici, aceastã societate, prin zelul ºi stãruinþa
membrilor sãi luminaþi, în trei ani de zile a ajuns sã aibã un palat mândru,
demn de nãzuinþele frumoase ale Românilor munteni. Acest palat a costat
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peste 40.000 de coroane ºi are în rândul de sus 8, iar în rândul de jos 7
odãi; dintre aceste, cabinetul va lua pentru sine deocamdatã numai 3
odãi (pentru cabinetul de lecturã, pentru filiala Societãþii „ªcoala
Românã“ ºi pentru Banca „Raiffeisen“ – n.r.), iarã celelalte le va da cu
chirie ºi, din venitul chiriei, va sprijini, apoi, câþiva ºcoleri din Vatra-
Dornei, cari vor merge la ºcoalele medii din Cernãuþi, Suceavã sau
Rãdãuþi. Astfel, toþi aceia cari, dupã putinþele lor, au contribuit la zidirea
acestui palat frumos, nu numai cã vor avea un loc demn ºi ales de întâlnire
ºi un izvor de culturã, nu numai cã cu mândrie vor putea privi la palatul
lor naþional, ci vor avea încã ºi mulþãmirea sufleteascã cã, din venitul
lui, vor fi sprijiniþi copiii lor sau a neamului lor, cari, de altfel, poate n-ar
fi în stare sã treacã prin ºcoli mai mari ºi, cu munca minþii, sã-ºi câºtige
un viitor frumos, un trai mai uºor ºi sã aducã servicii mai bune neamului
lor.

Pe când Dornenii ºi-au zidit un palat naþional mare, Românii din
Ostriþa, mai sãrmani decât cei din Dorna, însã nu mai puþin setoºi de
luminã ºi culturã, au simþit ºi ei trebuinþa unui loc de adãpost pentru



131

Fenomenul Raiffeisen în Bucovina

cabinetul lor de lecturã, „Sentinela“, înfiinþat în anul 1895 (ºi dornenii,
dar ºi solcanii foloseau acelaºi nume pentru societãþile ºi cabinetele lor –
n.r.), ºi, dupã putinþele lor, punând la un loc care cât îi da mâna, ºi-au
fãcut o casã naþionalã foarte frumoasã, în care are loc cabinetul de lecturã
„Sentinela“, apoi filiala societãþii „ªcoala Românã“ ºi banca „Raiffeisen“.

Cu mare însufleþire, bravii Ostriþeni au început, în primãvara anului
1900, zidirea casei naþionale ºi cu mult zel au stãruit ei ca sã-ºi vadã
lucrul adus la capãt; cea mai mare însufleþire, însã, cum nu s-a mai
pomenit în Ostriþa, a cuprins inimele lor în ziua de 20 August 1900, când
cu toþii, cu mic ºi mare, pornirã din toate unghiurile satului ca sã fie de
faþã la sfinþirea casei lor naþionale.

Bãtrânii, cu lacrimi în ochi, se bucurau cã au ajuns sã-ºi vadã
visul cu ochii, iarã copiii, cu evlavie miºcãtoare, priveau la frumoasa
serbare, de care ºi la adânci bãtrâneþe cu plãcere ºi-or aduce aminte.

Exemplul Ostriþenilor ne aratã ce poate ºi o comunã sãrmanã, dacã
are zel pentru culturã ºi încredere în conducãtorii ei“.
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Însoþirea de economie ºi credit
în sistem Raiffeisen din Suceava

La Suceava, unde se înfiinþase „Însoþirea orãºenilor români din
Suceava“, iniþiatã în 1890, abia în 30 aprilie1898, în sala hotelului
„Langer“, se lâncezeºte ºi cu înfiinþarea „Însoþirii de economie ºi credit
sistem Raiffeisen“, deºi „Contracul consorþial“ (statutele) a fost semnat
în 29 iunie 1898 ºi înregistrat în registrul consorþial al Tribunalului
provincial comercial din Suceava, de funcþionarul imperial Roman
Kozlowski, în 16 octombrie 1898. Împuterniciþi sã „exopereze registrarea
presentului contract consorþial sunt domnii: Varteres cav. de Pruncul,
Georgiu Bilaºevschi ºi Ioan Teleagã“, primi „pãrtaºi“ ai acestei însoþiri
raiffesiene ºi semnatari ai statului în aceastã calitate fiind: George
Bilaºevici, Dr. Florian Lupu, Eusebiu Popovici (profesorul sucevean,
originar din Udeºti, ºi nu tatãl lui George Popovici), Ioan Pohaþa, Paul
ªtefanovici, Ioan Cuparenco, Michail de Pruncul, Varteres de Pruncul,
Ioan Teleagã, Epaminondas Voronca, Mihaiu Sîrbul, Dr. Mateiu Christel
ºi Dr. Lupu Teofil.

Sucevenii, în mod tradiþional, se miºcã greoi, aºa cã îºi reamintesc
de „însoþirea în sistem Raiffeisen“ abia prin 1903, când „era la ordinea
zilei înfiinþarea la sate de însoþiri de economie ºi credit sistem Raiffeisen“,
abia atunci convenindu-se „cu neuitatul profesor Grigore Filimon,
înfiinþãtorul acestor însoþiri în toatã Bucovina, ca sã se înfiinþeze ºi pentru
orãºenii români de aici o astfel de însoþire economicã.

Dupã pregãtirile necesare, s-a convocat adunarea generalã, în care
s-a ales preºedinte preotul Mihail Sîrbu, iar vicepreºedinte Dr. Gheorghe
Mihuþã (cãruia îi ºi datorãm aceste mãrturii, autorul broºurii „Însoþirea
orãºenilor români din Suceava / 1890-1933 / Istoric“, Suceava, 1935).

Abia acum s-a vãzut aievea situaþia rea materialã a Sucevenilor,
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abia acum s-a descoperit cã aceºtia nu numai cã au fost împinºi la mahale
ºi la periferie (de cãtre noii elitiºti români, adicã de negustorii armeni
din conducerea „Însoþirii“, Pruncul, Cuparenco etc. – n.r.), nu numai cã
au casele cele mai sãrãcãcioase, dar cã acestea erau supraîncãrcate cu
dãtorii, cu camãtã oribilã („abia acum“ constatã starea jalnicã a enoriaºilor
lor doi fruntaºi ai preoþimii sucevene – n.r.).

Înfiinþarea unei astfel de însoþiri a fost folositoare nu numai
orãºenilor, dar ºi intelectualilor români. Sistemul de conducere de la
societatea „Însoþirea orãºenilor“ s-a aplicat ºi aici. Parohii ºi orãºenii au
luat conducerea, iarã intelectualii, cari fãcuserã multe depuneri, controlul.
Tot aºa s-a dat ideea ca ambele societãþi sã se adãposteascã în acelaºi
local, ca membrii sã se poatã folosi simultan de una ºi alta, idee care, cu
unele întreruperi, se practicã pânã astãzi.

Activitatea acestei însoþiri, prefãcutã dupã rãzboi (primul Rãzboi
mondial – n.r.) în bancã popularã dupã sistemul celor din Regatul vechi
ºi numitã „Banca popularã ªtefan cel Mare“ a fost ºi a rãmas pânã astãzi
o binefacere pentru Suceveni. Ea a dat împriumuturi ieftine pentru
salvarea de datorii uzurare de la bãncile strãine, pentru cumpãrarea sau
clãdirea de case, pentru cumpãrarea de mãrfuri pentru meseriaºi ºi pentru
orice trebuinþã“ (Mihuþã, pp. 42, 43).

Primul sediu al Însoþirii de economie ºi credit sistem Raiffeisen
din Suceava a fost reprezentat de cele douã camere ale hotelului „Langer”
în care funcþiona „Clubul Român”. Din 1 martie 1905, „localul însoþirii
de economie ºi credit” a fost „casa Nr. 554 în strada Sf. Ioan. Aici s-a
aºezat într-o camerã „Însoþirea de economie ºi credit“, iarã în alta
„Însoþirea orãºenilor români“. Cu aceasta se împlini ºi una din dorinþele
comitetului de a vedea ambele însoþiri, cu aproape aceiaºi membri, în
acelaºi local. Ambele societãþi nu s-au mai despãrþit deolaltã pânã în
ziua de astãzi... În cabinetul de lecturã au incurs foi româneºti ca „Voinþa
Poporului“, „Viitorul“, „Deºteptarea“, „Revista Politicã“, „Foaia
Rãzeºilor“, „Apicultorul“, toate din Bucovina; apoi, „Albina“ din
Bucureºti, „Gazeta Transilvaniei“, numãrul de duminicã, „Poporul
Român“ din Budapesta, „Bunul Econom“ din Ardeal, „Tribuna
Poporului“ din Arad, „Rãvaºul“ din Cluj, „Neamul Românesc“ din
Bucureºti ºi altele. Aceste foi au fost donate, în cea mai mare parte, de
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preºedintele societãþii, precum ºi de alþi intelectuali, cari cercetau
cabinetul de cetire al orãºenilor ºi le da îndrumãri de tot felul“ (ibidem,
pp. 43, 44).

„Banca din Pãtrãuþi. Cu ajutorul mult inimosului ºi neuitatului
candidat de profesurã, Grigori Filimon, banca Raiffeisianã s-a deschis
în ºcoala de aice în ziua de 24 Februarie 1901. Ea ºi-a început lucrarea în
16 Iunie nou 1901 cu 1.700 coroane, împrumutate de la Comitetul þãrii,
cu 500 coroane împrumutate de la discosul bisericesc ºi cu 400 coroane
depuse spre pãstrare de Societatea de aice „Viitorul“, adicã, la un loc,
numai cu micul capital de 2.600 coroane.

Din început, Pãtrãuþenii n-au avut încredere în banca lor, ba mulþi,
dupã cum spun încã ºi acuma, se temeau de nenorociri din pricina ei. Cu
vremea, însã, s-au grãmãdit cu droaia sã fie membri la ea, mai ales dupã
ce s-au încredinþat cã trebile merg bine ºi cã de nicãieri nu pot lua bani
mai ieftini ºi mai cu înlesnire decât de la banca aceasta.

Astãzi (1907 – n.r.), nici un Pãtrãuþean nu se mai îndoieºte despre
folosul cel nespus de mare ce banca îl aduce pentru obºtea satului nostru.
Aceasta o dovedeºte mai cu seamã faptul cã nici un om de aice, care are
parale ce deocamdatã nu trebuie sã le cheltuiascã, nu le mai þine ascunse
în ladã ori la curea, ci le pune, spre pãstrare, la bancã ºi, dupã cum voi
spune mai la vale, chiar în faptul acesta e toatã tãria bãncii noastre. Se
înþelege cã s-au întâmplat ºi nevoi. Câþiva membri au trebuit sã fie daþi
pe mâna judecãtoriei ºi scoºi din bancã pentru neorânduialã, adicã din
pricina tãrãgãnãrii din cale-afarã cu plata ratelor, ori din pricina beþiei
ori din alte pricini întemeiate în statute. Cele mai aspre mãsuri le-a luat
direcþia bãncii mai ales faþã cu beþia, hotãrând în o adunare generalã ca
membrul acela, care s-ar adeveri cã numai o singurã datã a fost beat, pe
loc sã fie dat afarã din bancã. De altmintrelea, însã, eu pot spune cu tot
adinsul cã cel puþin a cincea parte a membrilor s-au scuturat cu
împrumuturi luate de la bancã de asupririle cãmãtarilor sau de alte nevoi,
iarã ceilalþi s-au cuprins cu câte o bucatã de loc sau cu vite, ori au câºtigat
alte îndãmânãri pentru gospodãriile lor.

Banca noastrã lucrã, acuma, cu micul capital de ceva peste 40 mii
de coroane, dintre care numai 17 mii 700 sunt bani strãini, iar rãmãºiþa e
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a Pãtrãuþenilor. Noi am fi putut avea un capital mult mai mare, dacã am
fi luat împrumuturi de la Centrala din Cernãuþi. Pãtrãuþenii, însã, s-au
lepãdat de acele împrumuturi, în douã rânduri, ºi asta le-a prins bine mai
ales în nevoia cea mare de bani de anul trecut (1906 – n.r.) ºi încã din
timpul de faþã, când cametele pentru împrumuturi s-au urcat într-un chip
neobiºnuit mai înainte. Numai astfel i-a fost cu putinþã bãncii noastre sã
nu schimbe deloc procentele pentru împrumuturile date membrilor ei ºi
pentru depunerile spre pãstrare.

Faptul acesta din urmã vã dã vouã, Pãtrãuþenilor, învãþãtura foarte
preþioasã ca sã vã siliþi din rãsputeri de a depune banii ce-i aveþi fiecare
dintre voi numai la bancã ºi, mai cu samã, sã stãruiþi mereu, ca ºi pânã
acuma, de a îmbogãþi banca voastrã ºi cu banii pãstraþi din averea
comunalã. Cãci, dacã-i al tãu, mult-puþin cât este, te încungiuri cum poþi;
iar dacã te razimi pe proptele strãine, tare uºor poþi cãdea la vreme de
nevoie“ (Contantin Morariu, în „Deºteptarea“, 1907, pp. 157, 158).

Constantin Morariu (1854-1927), autorul lungii pledoarii morale,
intitulatã „Binele obºtesc“, publicatã în gazeta sa, „Deºteptarea“, din
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care am preluat doar capitolul opt, era, pe atunci, nu numai o personalitate
puternicã a spiritualitãþii bucovinene, dar ºi parohul respectat al
pãtrãuþenilor, care se cam sfiau sã nu-i respecte poveþele. Dar în ciuda
acestei capacitãþi persuasive, ºi Contantin Morariu are de luptat cu un
anume tip de pãcãtoºenie omeneascã, manifestatã peste tot în Bucovina,
ºi descrisã, ulterior, în paginile mãrturisitoare „Cursul vieþii mele“,
capitolul „Pãtrãuþiul ºi vampirii“:

„Pãtrãuþeanul Corniciuc Ion (primar al Pãtrãuþilor, vreme de vreo
opt ani – n.r.), trecut prin douã clase gimnaziale, era, pe atunci (1903 –
n.r.), un simplu gospodãraº... cu douã fãlci de loc ºi casier la banca
Raiffeisianã, chiar de la înfiinþarea ei în 1901. Pe dânsul îºi puseserã
vampirii ochii, ca sã-l aibã pãpuºã în locul nesuferitului Fogoroº
(descendentul unui turnãtor de clopote ardelean, stabilit la Pãtrãuþi, veºnic
„turnãtor“ al lui Constantin Morariu – n.r.)... Corniciuc devia, din zi în
zi, tot mai mult de pe calea ordinei legale... În 1904, avea numai douã
fãlci de loc, în 1913, avea acum 12 fãlci! Ca sã se îmbogãþeascã, el nu
s-a sfiit a-ºi bãga mâinile ºi în averea bãncii sãteºti, dar i s-a dat de urmã
ºi, mai întâi, a fost destituit din casieria ei, apoi întemniþat în Suceava, la
15 Noiembrie 1913... La 28 Decembrie 1913, Corniciuc a fost pus în
libertate, pe temeiul unei condiþiuni. Ceva mai târziu, mi-au spus oamenii
din Pãtrãuþi cum l-au auzit fãlindu-se în gura mare, pe piaþa vitelor din
Suceava „ªi-oi arãta eu popchilor (mie ºi cooperatorului Fãrtãiº) cine-s
eu; am sã-i pun pe amândoi în jug“. De ce? Pentru cã noi, preoþii, ca
conducãtori ai bãncii, am cercat cu binele sã-ºi recunoascã defraudantul
pãcatele, iar el, bãtându-ºi joc de noi, a trebuit sã fie destituit ºi, mai pe
urmã, învãþãtorul Barbier, fãrã ºtirea noastrã, l-a denunþat la procuraturã.

Medicul Ion Calinciuc, din Viena, avea depusã la banca din Pãtrãuþi
o mare sumã de bani, din care, pe anul 1913, revocase 3.000 de coroane,
împreunã cu interesele. Noi am început a-i trimite, de cu bunã vreme,
pãrþi din suma aceasta. Pe la sfârºitul anului, i-am mai trimis o parte ºi
l-am rugat sã prelungeascã termenul de restituire, din pricina marei crize
economice. El a consimþit ºi, din întâmplare, ne-a indicat, pe o carte
poºtalã, sumele ce le primise de la noi pânã atunci. Din acele sume am
vãzut, cu mare uimire, cã lipsesc 1.000 de coroane, de cari toþi membrii
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din direcþiunea bãncii ºi-au adus aminte cum eu, nu demult, am scris
mandatul poºtal, adresat lui Calinciuc, ºi cum casierul Corniciuc a luat
acel mandat ºi mia de coroane ca sã le expedieze prin poºta din loc.
Aflându-se, acum, Corniciuc acasã, i-am scris oficial cã, dacã pânã-n 24
de ore nu dã banii, acea o mie de coroane, sau recipisa poºtalã, drept
dovadã c-a executat expediþia, se duce din nou pe calea legii. De astã
datã, el s-a þinut strict de termenul fixat, a venit a doua zi, dimineaþã, la
mine, în cancelaria parohialã, ºi, arogant ºi mincinos ca totdeauna, mi-a
dat mia de coroane, zicând cã nu e defel vinovat, cãci suma aceea a
dat-o secretarului Kreczmer s-o expedieze ºi secretarul poate va gãsi ºi
va aduce ºi recipisa, vorbe de care Kreczmer m-a încredinþat cã sunt
curate minciuni...

Pagubele ce Corniciuc le-a fãcut bãncii au fost întabulate pe averea
lui; la pertractarea finalã din Noiembrie 1915, înaintea senatului de la
tribunalul din Suceava, el a fost, spre cea mai mare ruºine a justiþiei,
achitat ºi, pe temeiul acesta, i s-a încredinþat din nou pecetea ºi conducerea
comunei Pãtrãuþi.

Eu am luat cãrþile bãncii de la tribunal ºi am muncit douã luni ca
sã le pun în rânduialã ºi sã-i mântuiesc pe cei angajaþi la bancã.

Astfel, pe când, în urma stãruinþei mele neobosite de atâþia ani,
aºteptam sã vãd în Pãtrãuþi înflorind binele obºtesc, la sfârºit am vãzut
împrejurul meu numai pustiire: pustiire în averea comunalã, pustiire în
instituþiile amintite, pustiire mai ales în viaþa moralã a pãstoriþilor mei“
(op.cit., pp. 147-150).

În fiecare localitate bucovineanã, firea omeneascã ba a înfãptuit
„binele obºtesc“, ba s-a poticnit, uneori, de metehne vechi de când lumea,
dar efectele binefãcãtoare ale „sistemului Raiffeisen“ tot s-au manifestat
în viaþa obºteascã, satul bucovinean cãpãtând durabilitate ºi frumuseþe.

Datoritã personajului pe drept legendar, Grigore Filimon, se
condenseazã apariþia fenomenului Raiffeisen în Bucovina, în special pe
durata 1900-1905, dar arhivele Societãþii pentru cultura ºi literatura
românã în Bucovina ºi consemnãrile din presa bucovineanã îl îndreptãþesc
pe Constantin Loghin sã susþinã cã, în Bucovina, „încã din anul 1892 se
agitã ideea bãncilor sistem Raiffeisen. Ideea pare sã fi venit de la Românii
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ardeleni, cari ºi ei au împrumutat-o de la Saºi, cari o experimentaserã cu
succes. A apãrut chiar ºi un „Îndreptar pentru întemeierea bãncilor rurale
dupã sistemul F.W. Raiffeisen“, de Ioan Costin“, iar ulterior ºi cu eficienþã
sporitã „ideea înfiinþãrii de bãnci sistem Raiffeisen a mai agita-o ºi
deputatul Gh. Popovici, în turneele sale electorale.

Acela care are deosebite merite pentru începutul bãncilor populare
este preotul Mihai Bendevschi din comuna Crasna, judeþul Storojineþ,
care a înfiinþat în comuna pe care o pãstorea cu vrednicie cea dintâi
bancã popularã sistem Raiffeisen. Pãrintele Bendevschi este acela care a
tradus în româneºte, din limba germanã, statutul-tip al acestei bãnci ºi a
redactat primele instrucþiuni pentru conducerea lor“ (La 80 de ani, pp.
217, 218).

Opinia aceasta, referitoare la „traducãtorul“ statutelor, încetãþenitã
în Bucovina, pare sã fie contrazisã de „Contractul consorþial“, tipãrit, la
Suceava, în 1898, de statutele bãncilor din Gura Humorului (1876),
Storojineþ (1893), Cernãuþi (1895) ºi Câmpulung Moldovenesc (1896).
Probabil cã, încã din 1875, intelectalii bucovineni îºi procuraserã statutele,
le traduseserã ºi le adaptaserã la situaþia comunitãþilor lor, urmând sã
întemeieze însoþiri de economii ºi credit în momentele pe care aveau sã
le considere propice. De regulã, conservatorii români bucovineni aºteptau
sã vadã cum le va merge altora, iar dacã rezultatele altora îi mulþumeau,
încercau ºi ei demersul respectiv.

Mihail Bendevschi nu are nici mãcar întâietatea înfiinþãrii unei
însoþiri sistem Raiffeisen în Bucovina, deºi s-a trufit cu un astfel de
precedent, în acelaºi an apãrând în Bucovina ºase astfel de instituþii
economice, care se adaugã celor patru anterioare, despre care am mai
vorbit.
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Primele însoþiri raiffeisiene
din Bucovina

În 1898, când s-a înfiinþat banca din Crasna (cu 200 membri, cu
2.156 coroane în casã) ºi s-au depus la registratura tribunalului comercial
din Suceava statutele pentru înfiinþarea „Însoþirii de economie ºi credit
sistem Raiffeisen“ din Suceava, bãnci cooperatiste de acelaºi tip s-au
mai înfiinþat la:

Fundu Moldovei, cu cele mai mari depuneri, de peste 52.000
coroane, cu 233 membri în 1900, cu 253 în 1901; condusã de directorul
Ilarion Prelici, de vicepreºedinþii Nicolai a lui George Þãran ºi Nichita
Jauca (din 1903), de vicedirectorul Nistor a D. Andronicescu ºi de
visternicul Andrei Prodan; în casa lui Simion Mândrilã funcþiona, din
1895, ºi Cabinetul de lecturã „Lumina“, cu 143 membri, 250 cãrþi, 6
abonamente la gazete ºi 266 florini ºi 46 creiþari în casã; preºedinte a
fost Samuil ªindrilar, secondat de vicepreºedintele Toader Leuºtean ºi
de secretarul Nicolai G. Þãran;

Solca ºi Clit, cu 96, apoi 100 partaºi, cu preºedintele Modest
Avram, directorul Brahu, vicepreºedintele A. Marcovici, membrii
direcþiunii Ph. Hohenthal ºi Franz Schatz ºi visternicul Dimitrie Mitric-
Bruja; în casa lui Tigran cav. de Pruncul funcþiona, din 1896, ºi cabinetul
de lecturã „Sentinela poporului“, cu 70 membri, 300 cãrþi, 4 abonamente
la gazete ºi o avere de 56 florini ºi 68 creiþari, vicepreºedintele lui von
Pruncul fiind Bogadan Gãinã, iar secretar Dimitrie Mitric-Bruja: „Bancã
„Raiffeisen“ în Solca. Aflãm cu multã bucurie cã voinicii Solcani ºi-au
alcãtuit o bancã sãteascã dupã calupul „Raiffeisen”. Directorul bãncii e
pãrintele Epifaniu Bacinschi, presidentul consiliului de controlã – dl.
Alexandru Braha, iar visternic – dl Ioan Cornea. Deie Domnul ca toate
satele noastre tot aºa sã pãºeascã înainte ºi-atunci ferice va fi de noi”



Ion DRÃGUªANUL

140

(Deºteptarea, nr. 16 din 26 august / 7 septembrie 1898, pg. 137).
Stroieºti, director Pentelei Poleac; preºedinte pãrintele Doroftei;
Horodnicu de Sus, cu 139 partaºi, sub preºedinþia lui Epifanie

Bacinschi ºi directoratul lui Zaharie Zub, cu Teodor Guga visternic, cu
George Luþã ºi Filip Macoveiu în Consiliul de control, ºi cu Emilian
Hreniuc, Dimitrie Popescul ºi Simeon Zub în direcþie; paroh era Tit
Turturean, iar învãþãtori Teodor Guga, Tit Comoroºan, Glicheria
Comoroºan ºi Panora Senculeþ, primar fiind Zaharie Zub;

Ropcea, despre care nu avem date.

În 1899, s-au înfiinþat bãnci sistem Raiffeisen la:
Iliºeºti, cu 62 partaºi ºi 75 pãrtãºii, cu o direcþiune formatã din

Iacob Seserman, Danila Lup ºi Foca Nichita, ºi cu un Consiliu de control
format din Dimitrie Forgaci, Istavi Nichita, Teofil Vasilovici ºi Haralambie
Sîrghie, preºedinte fiind Vichenti Bucevschi, vicepreºedinte  Zaharie Pop,
iar vicedirector Archip Forgaci; cabinetul „Sprijinitorul“ funcþiona, din
1895, în casa lui Chiriac Paºcan, cu 22 membri, 80 cãrþi, un abonament
la gazetã ºi o avere de 21 florini ºi 63 creiþari: preºedinte a fost T.
Vasiloschi, vicepreºedinte, V. Buceschi, iar secretar, Vichente Ianovici;

Botuºana, înfrãþire condusã de directorul George Burciu ºi
visternicul Mihai Ghiaþã; Cabinetul „Cloºca“ funcþiona, din 1895, în casa
preºedintelui Dumitru Boca, cu 56 membri, 60 cãrþi, un abonament la
gazetã ºi 4 florini avere; vicepereºedinte era George Câmpan, iar secretar,
George Burciu;

Volcineþ, 45 membri, cu directorul Simion Halip, vicedirectorul
Petrea Mariºceac, controlorul Alexandru Lupu, visternicul Alexandru
Jijie ºi casierul Onufri Kudelka; în casa lui Gavril Larion, în care
funcþiona, din 1896, cabinetul „Dumbrava“, cu 40 membri, 193 cãrþi,
douã abonamente la gazete ºi 27 florini avere, sub preºedinþia lui Vasile
Isopescu, secondat de Simion Halip ºi Petrea Mariºciac;

Clocucica, lângã Cernãuþi, în casa lui Constantin Hluºcu, care
gãzduia ºi cabinetul „Lumina“, cu doar 13 membri, dar cu 140 cãrþi, 5
abonamente la gazetã, cu 190 florini avere ºi cu o conducere de þinutã:
Alexandru Cantemir, Mihai Voicu ºi Constantin Beuca.
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În 1900, s-au înfiinþat doar trei bãnci sistem Raiffeisen la:
Suceviþa, cu 52 membri, cu directorul Ioan Fedorciuc, cu

preºedintele Alexandru Voevidca ºi o conducere formatã din Ioan
Vatamaniuc, Simion Bodnarescu, Luca Bodnarescu, Dimitrie Zaremba,
Tanasie Vatamaniuc, Petrea Procopiuc ºi Teodor Iþcuº; cabinetul
„Ajutorul“ funcþiona, din 1896, în ºcoalã, cu 75 membri, 112 cãrþi, o
gazetã, 5 fl.; condus de Ambrosie Gribovici, Ioan Fedorciuc ºi Dimitrie
Zaremba;

Gãlãneºti, cu Lazãr Grigorovici paroh, Iftimie Prelipcean învãþãtor
ºi Nicolai Bodnariu primar;

Tereblecea, cu 44 membri, cu preºedintele Constantin Patraº, cu
vicepreºedintele E. Cojocar, cu directorul Vichentie Simiganovschi,
adjunctul On. Nica ºi visternicul G. Rusu; Ilarion Dracinschi ºi Vichentie
Simiganovschi erau preoþi, iar Constantin Botezat ºi Constantin Corvin
profesori la ºcoala românã;

În 1901 s-au înfiinþat bãnci populare Raiffeisen la:
Pãtrãuþi, cu 87 membri, cu directorul Constantin Morariu, cu

preºedintele George Nicoarã, cu vicepreºedintele Ioan de Barbir, cu
membul direcþiunii George Bucevschi ºi cu visternicul Ion Corniciuc;

Costîna, cu 103 partaºi, cu directorul Dimitrie cav. de Popovici,
vicedirectorul George Berariu, preºedintele Vasile Procopovici ºi
visternicul Ioan Ferlievici;  în casa cantorului bisericesc Ilie Nahorneac
funcþiona, din 1896, cabinetul „Albina“, cu 30 membri, 15 cãrþi, 4
abonamente la gazete ºi 12 florini avere; preºedinte a fost bogatul armean
Dimitrie cav. de Popovici, secondat de George Berar ºi Amfilochie
Þurcan;

Tiºãuþi, 5 iulie 1901, cu 64 partaºi, condusã de directorul paroh
Eugeniu Sîrbu, de preºedintele Mihai Curcã ºi de casierul Gavril Mleºniþã;
în casa lui Constantin Oloieru funcþiona, din 1899, ºi cabinetul „Cãlãuzul
Fãt-frumos“, cu 57 membri, cu o avere de 58 florini ºi 7 creiþari, dar cu
o singurã carte ºi fãrã nici un abonament la gazete; lider absolut al satului
ºi prieten al lui Grigore Filimon a fost preotul Eugen Sîrbu, secondat de
Roman Andrieº ºi Gavriil Mleºniþã;

Berchiºeºti cu Corlata, director Michail Jeremievici, visternic
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Dionisie Vlad; în casa lui Grigore Vacariuc funcþiona, din 1897, cabinetul
„Cometul“, cu 34 membri, 35 cãrþi, douã abonamente la gazete ºi 18
florini ºi 15 creiþari avere; comitetul de conducere era format din Mihai
Ieremievici Berar, Dimitrie Ianoº ºi Constantin Velehorschi; în Corlata,
Vasile Clipa era învãþãtor, iar Ioan Buta primar: „Anunþ de deschidere:
Însoþirea de pãstrare ºi credit pentru Berchiºeºti ºi Corlata, însoþire
registratã cu garantã nemãrginitã în Berchiºeºti. / Începutul activitãþii,
Joi, 1 August 1901. / Depuneri spre pãstrare se primesc de la oriºicine ºi
se fructificã cu 6 procente. Împrumuturi se dau numai membrilor, cu 7
½ procente, fãrã alte taxe. Interesele se plãtesc decursiv. Membrii însoþirii
pot fi numai locuitorii din Berchiºeºti ºi Corlata; ei sunt învitaþi, în
interesul lor propriu, a se însoþi ca membri în numãr cât se poate de
mare. Însoþirea care s-a înfiinþat cu ajutorul înaltului comitet al þãrii
scoposeºte înaintarea moralã ºi economicã a membrilor ei, prin urmare
ºi a întregului teren de activitate al însoþirii; orice scop de cãºtig este
eschis (exclus – n.r.). / Oarele de oficiu: În fiecare Mercuri, de la 4-6
oare, dupã ameazãzi, în localul însoþirii. / Afarã de oarele de oficiu, se
dau desluºiri de cei subsemnaþi. / Director: / M. Ieremievici // Visternic:
/ Dionisie Vlad // Preº. cons. de controlã: / Anania Velehorschi“
(Deºteptarea, nr. 53 din 12/25 iulie 1901, pp. 3, 4).

ªcheia, cu 50 partaºi, sub preºedinþia lui George Mihuþã (pânã în
1903, când se mutã paroch în Suceava, lãsând funcþia lui Gavril Bogdan),
cu directorul ªtefan Roºu, vicedirectorul Nicolai Creangã, membrii
direcþiuniii Nicolai Berariu ºi Petru Berariu (din 1903) ºi visternicul
Nicolai Pop;

Ostriþa, director Constantin Bocancea, vicedirector Michail
Bercea ºi vistiernic I. Daschievici;

Bãlãceana, „în localul agricultorului Zazonti Toderaº Nr. 93“,
director George ªesan; Teodor Balan era administrator parohial, Alexie
Rusu ºi Panoria Capstrâmb învãþãtori, iar Ioan Sauer primar;

Udeºti cu Poiana Silion, director Gavril Cibotar; Cabinetul
„Unirea“ funcþiona, din 1899, în casa lui Vasile Mihãescu, cu 89 membri,
10 cãrþi, 87 fl. 85 cr.; condus de Vasile Popovici, Ilie Cosmiuc ºi Ioan
Reuþ;

Gãlãneºti, cu 21 membri, sub direcþiunea lui Ambrosi Gribovici;
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Rãdãuþi, condusã de directorul Dr. Ipolit Tarnavschi ºi de Anftim
Larionescu: „Însoþirea Raiffeisen din Rãdãuþ ºi-a þinut, zilele trecute,
adunarea sa generalã ordinarã. În timp de 6 luni,  a crescut numãrul
membrilor la 108. Fiind capitalul însoþirii încã prea mic, decât sã ajungã
la toþi nevoiaºii, s-au împrumutat bani la 60 membri,  cruþându-se, astfel,
700 coroane, bani româneºti, cari, în lipsa însoþirii, trebuiau daþi pe
groaznicele procente, de la 20 pânã la 72 pe an de la sutã. Este ºtiut cã
bieþii Rãdãuþeni erau aproape cu desãvârºire în ghiarele pieirei, pe mâinile
cãmãtarilor fãrã suflet. De acuma, doarã, va mai ajuta Dumnezeu ºi vor
mai prinde ºi oamenii noºtri la putere, cu ajutorul însoþirii Raiffeisen”
(Deºteptarea, nr. 34 din 6/19 mai 1901, pg. 4).

Bosanci, condusã de directorul Roman Bãrgãuan, vicedirectorul
Nicodim ªtefureac ºi visternicul Samfir Nica; Cabinetul „Deºteptarea“
funcþiona, din 1895, în casa lui Ion Toma, cu 30 membri, 140 cãrþi, 2
gazete, 68 fl. 58 cr.; lideri: Roman Bãrgãuan, Vasile ºi ªtefan Blându;

Roºia cu Mãnãstiriºte, a început activitatea cu 308 coroane depuse
ºi 600 coroane subvenþie de la Comitetul Þãrii; director Petru Popescul,
vicepreºedinte Nicolai Besplitnei, casier Michail de Galer;

Storojineþ, însoþire districtualã de economie ºi credit, condusã de
Grogorovici ºi Filievici;

În 1902, se înfiinþeazã foarte multe bãnci populare sistem
Raiffeisen, pe lângã cabinetele de lecutã existente ºi pe care le vom numi,
în cazul în care avem date:

Arbore, 12 februarie 1902, cu directorul Trifan Pahomi, cu
preºedintele Nicolai Buliga, vicepreºedintele Is. Costineanu-Beuca,
membrul direcþiei George a lui Ion Hrincescu ºi visternicul Vasile
Mironovici; în casa lui Isidor Beuca-Costinean funcþiona cabinetul de
lecturã „Lumina“, întemeiat în 1898, cu 88 membri, 48 cãrþi, un
abonament la gazetã ºi 26 florini ºi 62 creiþari avere; preºedinte a fost
Teodosie Iliuþ, vicepreºedinte, Vasile Mironovici, iar secretar, Nicolai
Buliga;

Frãtãuþii Vechi, în 14 ianuarie 1902, cu directorul Mihai
Dolinschi, preºedintele Gheorghe Pojoga ºi visternicul Dumitru Nedelcu;
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Cabinetul „Silvestru“ funcþiona, din 1896, în casa lui Nicolai Luchian,
cu 64 membri, 131 cãrþi, 2 gazete, 88 fl. 10 cr.; condus de Teodor Patraº,
Vasile Marco ºi Ioan Todosan;

Pîrteºtii de Jos, în 16 martie 1902 îºi completa direcþiunea ºi
consiliul, preºedinte fiind Alexandru Cozarchievici;

Vatra Moldoviþei cu Ruºi pe Boul ºi Ciumârna, 1 martie 1903,
cu preºedintele N. Bodnãrescu, vicepreºedintele Ioan Lupulencu,
directorul Teofil Dimitrovici, vicedirectorul Dimitrie Maliº ºi visternicul
Alecu Constantinovici; Teofilact (Teofil) Dimitrovici era paroh,
Alexandru (Alecu) Constantinovici învãþãtor, iar Teodor Chiforeþ primar;

Teodoreºti (Todireºti) cu Soloneþ, 23 februarie 1902, cu
preºedintele George Muntean, directorul Ioan Sârbul, vicepreºedintele
E. Pral, vicedirectorul Ion Avram ºi visternicul George Tipa;

Dorna Candreni, 2 martie 1902, cu directorul Ioan Vorobchievici
ºi visternicul George Dunic; Cabinetul „Ouºorul“ funcþiona, din 1898,
în cancelaria comunalã, cu 47 membri, 40 cãrþi, 3 gazete, 156 fl. 25 cr.;
condus de Ioan Vorobchievici, George Popovici ºi Emanuil Prelipcean;

Pojorîta, cu directorul Irimia Raia ºi visternicul Petru Popovici;
în Pojorîta, Eusebie Constantinovici era paroh, iar Dionisie Danilevici ºi
L. Flocea învãþãtori;

Breaza,  în casa lui George D. Macovei, în care funcþiona ºi
cabinetul „Steluþa“, sub direcþiunea preotului George Prelici, ajutat de
preotul cooperator George Agapi ºi de gospodarul Ioan Burduhos, ca
vister; cabinetul „Steluþa“,  înfiinþat în 1896, avea 67 membri, 83 cãrþi, 3
gazete, 13 fl. 74 cr.; cabinetul de lecturã era condus de preotul George
Agapi, unchi al actorului Florin Piersic, Vasile Cocinschi, soþul primei
iubite a lui Iraclie Porumbescu, ºi preotul cooperator Ioan Ghebiuc;

Valea Seacã, 30 noiembrie 1902, cu directorul Dimitrie Paºcan,
cu preºedintele Orest Vasilovici ºi cu visternicul Simion Medvighi
(Medvig); Cabinetul  „Înfrãþirea“ funcþiona, din 1896, în casa lui Elisei
Dobria, cu 46 membri, 42 cãrþi, 3 gazete, 53 fl. 76 cr.; era condus de
acelaºi preot Dimitrie Paºcan, bunicul lui Florin Piersic din partea mamei,
Nicolai Ciurlã ºi Simion Medvighi;

Vama, 7 aprilie 1902, când se completeazã conducerea, în urma
convocãrii semnate de directorul Constantin Lupaºcu, de vicedirectorul
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Nicolai Lucan ºi de membrii Gheorghe Lucan, Vasile a Petre Iosep ºi
Ioan Faraon; Cabinetul „Stâlpul lui Vodã“ funcþiona, din 1895, în casa
parohialã romano-catolicã, cu 157 membri, 97 cãrþi, 6 gazete, 31 fl. 56
cr.; lideri: Nicolai Lucan, George ºi Mihai Daºchievici;

Pârteºtii de Jos, 19 ianuarie 1902, cu Ilie de Andruchovici ºi
Victor Mitrofanovici parohi, cu Alexandru Cozarchievici, Anastasie cav.
de Barbier ºi Iulia Rotopan învãþãtori ºi cu Ioan a Teodor Andronic primar;

Sântilie, 15 februarie 1902, cu directorul Ioan Cercavschi de Ielita
(paroh), cu preºedintele Vasile Cojocar ºi visternicul Vasile Rãuþ;  Nicolai
Reus ºi Elena Lazãr erau învãþãtori, iar ªtefan Corduº primar;

Pãrhãuþi, 23 martie 1902, cu 19 partaºi, cu directorul Eugen cav.
de Kalmucki, preºedintele Emilian cav. de Striºca, vicepreºedintele
Andrei Huber, vicedirectorul Ilie Ignãtescu ºi visternicul Antonie Ott;
Petru Mateiciuc era paroh, ªtefan Franciuc, învãþãtor, iar Ilie Bocance,
primar;

Miliºãuþi, cu Bãdeuþi, 21 septembrie 1902, cu preºedintele
Constantin Nastasi, directorul Georgie Abager (casier din 1903), cu
visternicul Vasile Calancea (director din 1903), cu vicedirectorul Eugeniu
Siretean ºi vicepreºedintele Petrea Lomoº; în Miliºãuþi, Vasile Tomiuc
ºi Georgie Pojoga erau parohi, Georgie Olinec ºi Iulian Tudan erau
învãþãtori, iar Ioan Walter primar;

Danila, condusã de directorul Vasile de Volcinschi ºi de Metodiu
Ionaºcu;

Cãlineºtii lui Cuparencu ºi cei ai lui Enachi, 16 noiembrie 1902,
cu directorul Ioan ªtefaniuc, preºedintele Ilie de Mãlinescul, visternicul
Nicolai Volcinschi ºi membrii George Ursulean (direcþie) ºi Georg
Steinbach (consiliu de control); George Hostiuc era primar în Cãlineºtii
lui Enachi;

Vicovu de Sus, 1 februarie 1902, „Luceafãrul“, alte date nu avem
Volovãþ, 30 martie 1902, cu directorul Dionisie Tofanel,

vicepreºedintele Cleminti Buliga ºi membrii Todor Buliuna, Varnara
Vicol, George a Simion Hîj, Ioan Robu, Andronic Hîj ºi George Robu;
Cabinetul „Constantin cel Mare“ funcþiona, din 1897, în casa lui Gavril
Boloca, cu 76 membri, 63 cãrþi, 2 gazete, 47 fl. 23 cr. ºi un cilindru de
sortat, în valoare de 72 fl. avere; condus de Alexandru Danilevici,
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Cleminte Buliga ºi Vasile Palamar;
Calafindeºti cu Botoºeniþa, 1 octombrie 1902, cu directorul Vasile

Turturean, preºedintele Nicolai Alecsei, cu membrul direcþiunii Tanasi
Lavric ºi al consiliului de control Samuil Lauric ºi cu casierul C.
Casparovici;

Iaslovãþ, 6 octombrie 1902, cu preºedintele Emanuil Cimpoieº,
cu directorul Leon Maximovici (preot), vicedirectorul Georgie Grigorean
(învãþãtor), membrul consiliului de control Tanasi Semeniuc ºi visternicul
Toader Hluºac; primar al comunei era Mihail Olariu;

Stãneºtii de Sus cu Stãneºtii de Jos ºi Poeni, însoþire condusã de
directorul Ioan Gribovici, de Petru Posteucã ºi de visternicul C. Clain; în
Stãneºtii de Sus, Ioan cav. de Bejan era paroh, Alexandru Cuparenco
învãþãtor, iar Mihail Constantiniuc primar; în Stãneºtii de Jos, paroh
era Iosif Obroco, învãþãtori erau Ioan Buczkowski ºi Victor Bayer, iar
Franz Hexel era primar;

Carapciu pe Siret cu Prisecãreni, 6 noiembrie 1902, cu
preºedintele Modest cav. de Grigorcea ºi a lui Dr. Radu cav. de Grigorcea,
visternic fiind C.C. Coballi; parohi în Carapciu erau Ilie Hostiuc ºi
Maximilian Mitric, Ilarion de Iacubovici era învãþãtor, iar Modest cav.
de Grigorcea era ºi primar;

Ostriþa, cu George Andronic ºi Vasile Mironovici preoþi, cu Nicolai
Hluºco învãþãtor ºi cu George Palaghian primar.

Boian, 11 octombrie 1902, cu preºedintele Vasile Popoviciuc,
directorul George Volcinschi ºi visternicul Vasile Iftodiu;

Ceahor, 17 august 1902, în „casa nr. 198“, cu preºedintele Ioan
Virozub, cu directorul Artemie Berariu (paroh), cu vicepreºedintele
Nicolai Poºtariu, cu membrul direcþiei Alexie Repciuc ºi cu casierul Vasile
Sluºanschi; în Ceahor, învãþãtor era Alexie Cicaleac, iar Iacov Rusnac
primar;

Mahala cu Buda ºi Cotu Ostriþei, 30 august 1902, cu directorul
Simeon Cojocar, cu adjunctul Teodor Cudla ºi cu visterul Nicolai
Prodanciuc; În Mahala funcþiona cabinetul „Tresvia“; E. Simighinovici,
I. Bucevschi ºi S. Cojocariu erau parohi, Dimitrie Scarlat, Vasile Beuca-
Costineanu ºi Eugenia Beuca-Costineanu erau învãþãtori, iar Ioan
Condrea Hostiuc primar;
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Molodia, 9 noiembrie 1902, cu preºedintele Nicon Tomiuc,
directorul Vasile Prelipcean, vicedirectorul Adrian Andronic ºi visternicul
Grigori Aurite; în Molodia-Mologhia, Vasile Mandicevschi ºi Samuil
Sauciuc erau parohi, Grigorie Aurite, Eugen Vogel, Autonom Hapenciuc,
Aurora Aurite ºi Iosif Zawichowski erau învãþãtori, iar Ioan Verbovschi
primar;

Þureni (Zureni), 16 noiembrie 1902, cu preºedintele Ioan Vlaico,
directorul Ioan Popescul ºi visternicul Eugen Vogel; în Þureni, paroh era
George Berariu, Alexandru de Daºchievici era învãþãtor, iar George
Daºchievici primar;

Straja, 1 noiembrie 1902, sub direcþiunea cãruturarului Dimitrie
Dan, cu preºedintele Constantin Popescu ºi visternicul Nicolai Bocance;

Bilca, 16 noiembrie 1902, când celebrul cãlãtor ºi memorialist
Eduard Haque convoacã adunarea generalã pentru alegerea organelor
de conducere, predându-i direcþiunea lui Artemie Galan;

Frãtãuþii Noi, 15 noiembrie 1902, în casa comunalã, cu directorul
Ilie Berbinschi, preºedintele Nicolai Hurjui, vicedirectorul Samuil
Maghior ºi visternicul Ioan Popovici;

În 1903, continuã ºirul însoþirilor întru culturã ºi bunãstare:
Stulpicani ºi împrejurimile, 1 februarie 1903, cu directorul

Georgiu Pojoga, preºedintele Ioan Tonigariu ºi visternicul Emilian Iliuþ;
Stupca, 6 februarie 1903, cu preºedintele Ilie Moroºan ºi

vicedirectorul Nicolai Toader Cãilean; în casa lui Vasile Brãtean funcþiona,
din 1896, cabinetul „Progresul“, cu 57 membri, 45 cãrþi, un abonament
la gazetã ºi o avere de 28 florini ºi 60 creiþari; în conducere se aflau
boierul Dimitrie cav. de Costin, Onufrei Mironovici ºi Nicu Donisã;

Iacobeni cu Ciocãneºti ºi Valea Putnei, însoþire condusã de
directorul Oreste Tarangul nobil de Valea Uþei, de Grigori Vartic ºi de
visternicul Gavriil Beleca; „Cabinetul de lecturã“ funcþiona, din 1896,
în cancelaria comunalã, cu 24 membri, 32 cãrþi, 3 gazete; condus de
Victor Þurcan, Nicolai Nichituº ºi Alexandru Dranca; la Valea Putnei
funcþiona cabinetul „Dreptatea“, din 1898, în casa lui Gavril Larion, 58
membri, 66 cãrþi, 2 gazete, 35 fl. 48 cr.; condus de Constantin Hãu, Gavril
Larion ºi Emilian Nimigean
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Lucãceºti, cu Leon Turturean învãþãtor ºi cu Andrei Paico primar;
Bãiºeºti, însoþire condusã de preºedintele Ioan Vasilovschi, de

directorul Ilarion Siretean ºi de visternicul Leon Vasilovici; Ilarion
Siretean era paroch, iar Simion Medvighi învãþãtor;

Crainiceºti, 8 martie 1903, cu directorul Mihai Percec, cu
vicedirectorul E. Nemeº ºi cu A. Nastasi secretar;

Muºeniþa, 8 februarie 1903, cu directorul Iancu cav. de Preda ºi
adjunctul Pentelei Pascal; Ioan Doroftei era paroh;

Putna, 1 martie 1903, cu directorii Dorimedont Vlad ºi Ilarion
Zacºevschi, cu preºedintele Georgi Goraº ºi partaºul Dumitru Creþan;
cabinetul „Sãhastrul“ funcþiona, din 1898, în casa lui Ilie Viºan, cu 31
membri, 40 cãrþi, 5 gazete, 35 fl. 64 cr.; era condus de George Goraº ºi
Dorimedont Vlad;

Dimca, sub direcþia Dr. Ioan Cotec, care-l avea ca vicedirector pe
Dimitrie Comanciuc;

Opriºeni cu Stârcea ºi Berlinþ, cu Emanuil Isopescul paroh, cu
Cornelie Vasilovschi învãþãtor ºi cu Matei Bileþchi primar;

Vicovu de Jos, cu Dionisie Hacman paroh, cu Ifrim Isopescul ºi
Dionisie Sorocean învãþãtori ºi cu Ioan Chifan primar

Broscãuþii Noi, 1 martie 1903, sub direcþia lui Dimitrie Popovici;
Ciudei, 1 martie 1903, sub direcþiunea parohului Nicolai (Nico)

Cãrãuº; în Ciudei funcþiona cabinetul „Luceafãrul“; George Gafenco
era învãþãtor, iar Ioan Burlã primar;

Iordãneºti, cu Teofil Sauciuc paroh, cu Eugenie Nemeº învãþãtor
ºi cu Ioan Floare Bojescul primar.

Budeniþ cu Cireº, cu directorul Alecu Burlã, preºedintele Nicolai
Pojoga ºi visternicul Leon Zavaþchi; Cabinetul „Progresul“ funcþiona,
din 1895, în casa parohialã din Budeniþ, cu 52 membri, 60 cãrþi, o gazetã,
16 fl. 34 cr.; condus de Iancu cav. de Volcinschi, Ioan Petrescu ºi Leon
Zavaþchi;

Camenca, „Luceafãrul“, 1898, în casa lui Filip Rotariu, 61
membri, 32 cãrþi, 3 gazete; condus de Ilie Grigorovici, Filip Rotariu ºi
Alexandru Carleciuc

Broscãuþii Vechi, „Aurora“, din 1898, în cancelaria comunalã,
cu 105 membri, 41 cãrþi, 4 gazete, 3 fl; condus de Grigori Costaº, Nico
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Prodanciuc ºi Averchie Macovei;
Davideni, însoþire condusã de preºedintele Ilie Cuºnir, de directorul

Nichitovici ºi de visternicul Nicu Hotopila; Cabinetul „Lumina“
funcþiona, din 1896, în casa lui Petru Verchuleac, cu 80 membri, 20 cãrþi,
2 gazete, 14 fl. 60 cr.; era condus de Ilie Tcaciuc, Alexandru Moldovan
ºi Silvestru Danilescu;

Nouã-Suliþa cu Gogolina ºi Lehucenii-Tãutului, cu Ioan Beuca
învãþãtor ºi Georgie Foca primar;

Voloca pe Derelui, 29 martie 1903, cu directorul Casian Stratulat,
preºedintele P. Choplina ºi visternicul Atanasie Dobîca; Cassian Stratulat
ºi Ioan Ianovici erau parohi, Teodor Vasilovici ºi Eufrosina Siminovici
erau învãþãtori, iar ªtefan Ungurean primar;

Mihoveni cu Buninþ, sub preºedinþia lui S. Lazarovici, cu G.
Muranovici director, cu Leon Dârja visternic ºi cu membrii Iacob
Gherman (control), Vasile Pepenciuc (direcþie);

Hatna, însoþire sub direcþia lui Eugen Bodnãrescu;
Pãtrãuþi pe Sirete, însoþire condusã de preºedintele Ioan

Zavadovschi, de directorul Ioan Grigorovici ºi de visternicul Dimitrie
Olinic;

Igeºti, cu directorul I. Grigorovici ºi visternicul Iancu de Tiron;
Cuciurmare, însoþire condusã de directorul Ioan Vorobchievici

ºi de adjunctul acestuia, Nicolae Mihalcea.

Însoþirile de aconomie ºi credit sistem Raiffeisen au fost organizate
pe criterii etnice ºi confesionale, în conducerea lor fiind implicaþi, de
regulã, preoþii, primarii ºi învãþãtorii. Apoi, în 1903, când existau, deja,
57 bãnci populare româneºti, 45 bãnci germane, 36 bãnci rutene ºi 10
bãnci polone, s-a trecut la organizarea structurii superioare, „de
consultanþã“, cu rol în alimentarea bãncilor sãteºti cu lichiditãþi ºi în
fructificarea capitalurilor obºteºti prin plasamente inspirate ºi eficiente,
aºa cum o gândise F.W. Raiffeisen, adicã a Centralelor sau a Federaþiilor,
constituindu-se Centrala românã, germanã, ºi ruteanã, bãncile populare
polone afiliindu-se Centralei din Lvov.

Centrala românã a devenit funcþionalã în iunie 1903, an în care
însoþirile s-au înmulþit peste noapte, cu un capital social de 21.850 coroane
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aur, cu 106.340 coroane obþinute din depuneri, cu un fond de rezervã de
1.182 coroane „ºi un total al bilanþului, încheiat cu finele anului 1904,
de 272.177 coroane“. Primul preºedinte al Centralei române „a fost
vrednicul Român ºi om de bine Nicu Balmoº, iar de la 1906 înainte
îndrumãtorul energic al ideii cooperatiste Dr. Florea Lupu“ (Aurel
Morariu, Calendarul „Glasul Bucovinei“, 1929, 61-66).
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Centrala Raiffeisen,
o strategie

a Comitetului Þãrii din Bucovina

Pânã spre sfârºitul anului 1902, deºi Comitetuþ Þãrii se implicase
în sprijinirea ºi credibilizarea însoþirilor de economie ºi credit în sistem
Raiffeisen, avem de a face cu o perioadã romanticã, o perioadã
caracterizatã prin entuziasm, prin patriotism declamativ ºi nu numai, dar
nu ºi cu o adevãratã concentrare a capitalurilor româneºti în scopul
afirmãrii economice a neamului. Cã aºa stãteau lucrurile se convinse ºi
Comitetul Þãrii, ºi Dieta Bucovinei, ºi Guvernul, dar ºi partidele politice
româneºti, care, dupã ce se rãzboiserã dupã capitalul politic al solidarizãrii
sociale, au hotãrât sã-ºi acorde un armistiþiu (deºi Iancu Flondor era
aproape de victorie) ºi sã se alãture politicii generale de aºezare a
formulelor solidaritãþii, dupã modelul austriac, dar ºi dupã cele
transilvane, sas ºi român, sub autoritatea (consultanþã, control,
subvenþionare, profesionalizare, dar ºi autonomie) unei federaþii, care în
Bucovina se va numi Centralã.

Anul 1903 debuteazã dinamic, printr-un apel adresat însoþirilor
economice româneºti de Grigore Filimon, personaj cunoscut în epocã,
dar marginalizat ºi legendat doar dupã moarte. Textul s-a publicat în
pagina a treia a bisãptãmânalului „Deºteptarea”, nr. 4 din 12/25 ianuarie
1903, ºi reprezintã, probabil, o iniþiativã a lui Filimon, sancþionatã,
ulterior, de politicieni prin izolarea creatorului de opera sa, situaþie pe
care, aºa cum se va vedea, Grigore Filiomn a acceptat-o cu înþelepciune,
dar precizând cã nu pentru glorie deºartã ar fi fãcut el ceea ce a fãcut.
Apelul anticipeazã strategia „de pagina întâia“ pe care ºi-o vor asuma
liderii partidelor politice româneºti, peste doar câteva zile, Centrala
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Raiffeisen urmând sã-i legitimeze, pe fiecare în parte ºi pe toþi împreunã,
în campania electoralã care deja bãtea la uºã. Grigore Filimon, activist
în Partidul Popular Naþional al lui Iancu Flondor, a încãlcat „armistiþiul“
ºi, tocmai de aceea, avea sã fie sancþionat ºi de adversari, dar ºi de
camarazi printr-un brutal brânci în anonimat.

„Cãtrã însoþirile economice  (sist. Raiffeisen). Hotãrârea recentã
luatã de Înaltul Comitet al þãrii oferã posibilitatea unei organizãri
temeinice pentru adâncimea lucrãrii ºi asigurarea viitorului însoþirilor
existente ºi ale celor ce se vor mai înfiinþa.

Lipsa capitalului inspira multã nedumerire, ba chiar câþiva
comedianþi fãrã scrupule au cutezat nu numai a-ºi bate joc de însoþirile
înfiinþate cu multã greutate, ci ºi a le târî pe o cale unde ºi-ar fi pierdut cu
desãvârºire independenþa dezvoltãrii naturale.

Concursul Comitetului þãrii pentru procurarea capitalului
trebuincios este deja asigurat.

În curând se vor convoca la Cernãuþ toate însoþirile, ale cãror
agende se poartã în limba românã, pentru a înfiinþa centrala mult doritã,
satisfãcând astfel necesitãþile plasãrii capitalului disponibil ºi repartãrii
capitalului necesar de exploatare.

Centrala cu limba de gestiune românã se va constitui de cãtrã
însoþirile participante la adunare de tot independentã, mãrginindu-se
Comitetul þãrii numai la supravegherea ºi controlarea agendelor.

Fie deci pasul acesta un motiv de încurajare pe calea apucatã ºi
întãreascã-se, prin deºteptarea simbolului de solidaritate, comunicarea
experienþelor ºi controlarea permanentã ºi reciprocã, nãdejdea în
pregãtirea altei sorþi poporului român din þara aceasta.

Cernãuþ, în 25 Ianuarie 1903 Grigori Filimon“.

„Simbolul de solidaritate“ Raiffeisen fusese mereu cultivat de
Comitetul Þãrii, într-un sistem de asocieri rurale, unele agricole, altele
silvice ºi de exploatarea lemnului, altele de producþie ºi de consum, care
se vor individualiza, curând, alãturi de sistemul de economisire ºi credit.
Existau semne bune, receptate încã din vara anului 1902, când Societatea
tipograficã bucovineanã ocupa largi spaþii publicitare în gazete pentru a
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anunþa cã „Tipãrituri pentru bãncile Raiffeisen complet asortate se
aflã la Societatea tipograficã bucovineanã în Cernãuþ, Piaþa principalã
Nr. 3“. Tot în vara anului 1902, se formaserã însoþiri districtuale, adicã
solidarizãri ale însoþirilor rurale, care-ºi doreau sã aibã un cuvânt de
spus în viitoarea federaþie.

Un astfel de experiment se fãcuse, deja, la Cernãuþi, în sala
„Armonia“ a Palatului Naþional, când lideri de însoþiri precum Modest
cav. de Grigorcea, Elie Luþia sau Gavril Teleagã exersaserã metodele
persuasive care sã le asigure voturi ºi, drept consecinþã, putere decizionalã,
singura care conta cu adevãrat. Într-un anume fel, liderii bucovineni
repetau parabola povestirii „Piramida cu pigmei“, de Constantin Morariu,
strãduindu-se sã escaladeze o imaginarã piramidã în trepte, cu speranþa
cã puterile ei tainice vor reflecta ascensiunea în piramida socialã.

Campania oficialã a întemeierii centralei începe, cu exemplul
silezian, în 2/15 februarie 1903, la doar o sãptãmânã dupã apelul lui
Grigore Filimon, când prima paginã a gazetelor româneºti o vestesc.
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„Centrala
însoþirilor economice române

din Bucovina

Peste câteva zile se va pune fundamentul la o operã de cea mai
mare importanþã pentru populaþia noastrã ruralã. Însoþirile sist. Raiffeisen
vor eºi din stadiul slabei copilãrii, în care se aflã pânã astãzi, ºi vor intra
în un nou stadiu de putere ºi înflorire. Ele nu vor mai rãmâne în isolarea
de pânã acum, ci îºi vor acorda sprijin reciproc ºi vor primi ajutor protector
prin intermediul „Centralei însoþirilor economice române din
Bucovina“, ce se va crea curând.

Acest metod nu a fost bun. Libera iniþiativã a populaþiei s‘a gãsit
mai trainicã ºi mai solidã. Aºa s‘a purces în Silesia. Propagatorii de frunte
ai însoþirilor au fost ºi sunt în Silesia preoþii ºi învãþãtorii, care constitue
inteliginþa din comune; ei apucându-se de faptã s‘au arãtat ca adevãraþi
binefãcãtori ai poporului, cel mai înalt titlu de onoare pentru ei.

În Silesia raporturile au fost similare ca în Bucovina. Înainte de
toate s‘a arãtat îmbulzealã la împrumuturi ºi se fãceau depuneri puþine.
Însoþirile ajunserã în perplexitate. Dupã puþinã vreme se deprinsese
populaþia cu nouele însoþiri, multe aveau depuneri în prisos, altele erau
doritoare de capitaluri. Remãnând în isolare li-ar fi fost îngreuiatã
existenþa. Creându-se centrala s‘au nivelat între ele raporturile, cãci prin
intermediarul ei începurã a curge prisosurile acolo, unde era necesitate,
banii se fructificarã neîncetat ºi a urmat un stadiu de mândrã înflorire.
Alipindu-se centrala cãtrã reuniunea generalã din Viena ºi ea a întrat
cu duplul favor de a avea unde-ºi plasa prinosurile de bani ºi de unde
a-ºi lua eventualele împrumuturi necesare.

Beneficiile acestei organizaþii s‘au arãtat curând. Au început a
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curge depunerile la însoþirile Raiffeisiene. Cãci banii la nici un institut
nu sunt mai siguri, decât la ele. Greutatea restituirii speditive a depunerilor
dispãruse prin crearea centralei, de unde însoþirile pânã în puþine zile îºi
puturã recuira mijloacele. În Silesia s‘a întâmplat chiar într‘un an casul
recoltei generale rele. Mulþime mare de depuneri au fost revocate. Ele
s‘au plãtit degrabã fãrã-ca însoþirile sã fi fost sguduite în existenþa lor.
Catastrofa aceasta financiarã a revocãrilor în masse a trecut cu uºurinþã,
fãrã-ca însoþirile sã fi necesitate la revocarea precipitatã a împrumuturilor
acordate de ele pela membrii sãi. Casul a fost o puternicã probã de
temeinicie a sistemului Raiffeisen de organisaþie financiarã.

Centrala ºi însoþirile se pot asemãna cu un grandios institut
financiar, care îºi are ramificaþia pânã în cea mai depãrtatã comunã,
pretutindene acomodându-se cerinþelor locale ºi contribuind prin aceasta
la o mare reformã economicã-socialã.

Ca sã se popularizeze deplin organisaþia Raiffeisianã este necesar
ca limba ei oficialã sã fie limba vorbitã de populaþiune. Instructive în
aceastã privinþã sunt referinþele în imperiul nostru. Principiul naþional
este adoptat pretutindeni ca bazã ºi se aratã deosebit de sãnãtos.

La noi în þarã s‘a adoptat asemene acest principiu bun. Germanii
ºi-au creat deja o centralã pentru însoþirile lor cu limba de gestiune
germanã. Acum urmãm noi, Românii. Centrala noastrã va fi mult mai
mare; deja astãzi existã peste 60 însoþiri româneºti (ºi se creau neîncetat,
stimulate ºi de vestea înfiinþãrii Centralei – n.r.), pecând Germanii nu
pot dispune, decât în casul cel mai favorabil numai de vreo 30-40 însoþiri,
lipsindu-le substratul populaþiei. Centrala noastrã va fi cu vremea ºi mai
imposantã, cãci astãzi numai vreo jumãtate din comunele româneºti sunt
înzestrate cu însoþiri. Încã puþini ani ºi ele vor exista în fiecare comunã,
acoperind regiunea românã a Bucovinei ca un pancer (propagator - n.r.)
de scutire economicã.

În puþini ani populaþia noastrã, inteliginþã (intelectualitate – n.r.)
ºi popor, va înþelege deplin valoarea neasemãnatã a organizãrii economice
pe bazã Raiffeisianã ºi se vor resimþi binefacerile ei. Atunci se va vedea
cã munca pusã în serviciul ei represintã cel mai cald patriotism, adevãratã
devoþiune pentru progresul neamului nostru. Centrala ce se va crea va fi
inima pentru marea pulsaþiune economicã ce va urma spre a înaugura o
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nouã epocã îndeosebi a populaþiei române rurale“ (Deºteptarea, Anul
XI, nr. 10/1903, pp. 1, 2).

Argumentarea aceasta oficialã este urmatã ºi de un apel oficial,
semnat de reprezentanþii partidelor politice româneºti în starea de
armistiþiu, dar ºi de acaparare de electorat rural, numitã „Dirigenþa
partidelor române unite“, stare de armistiþiu mediatã ºi giratã de Eudoxiu
Hurmuzachi, în speranþa cã, dincolo de deºarte bãtãlii politice,
strãlumineazã „o nouã epocã“, cea a unei sperate, necesare ºi în bunã
parte realizabilã prosperitate economicã. Apelul oficial a fost publicat în
zi de duminicã, adicã în 9 februarie stil vechi / 22 februarie stil nou, anul
1903 (pe viitor vom folosi numai datarea pe stil nou, cea veche fiind
folositã, pe atunci, pentru a obiºnui lumea cu noul calendar):

„A P E L
îndreptat cãtrã domnii directori
ai însoþirilor economice române

înfiinþate dupã sistemul Raiffeisen.

Onorate domnule Director!

Însoþirile economice române din Bucovina au luat în anii din urmã
un avânt frumos. Numãrul lor s-a sporit considerabil ºi ele rãspândesc
binefãcãtoarea lor activitate în straturile cele mai nevoeºe ale poporului
român, ca misionare conºtii (conºtiente – n.r.), ca adevãrate propagatoare
de culturã pe terenul economic.

În isolare ele, cât de înfloritoare ar fi, nu s‘ar putea desvolta cu
puterea doritã, lipsindu-le scutul ºi razimul unei organisaþii, prin care
interesele lor sã poatã fi purure ºi lesne promovate. Organisaþia necesarã
va fi însã datã prin crearea unei Centrale a însoþirilor economice române
din Bucovina.

Scopul Centralei este:
1. Representarea însoþirilor asociate faþã de administraþie ºi

legislaþie.
2. Ajutorarea însoþirilor la crearea lor ºi la purtarea agendelor.
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3. Revizuirea întregei gestiuni, a purtãrii conturilor ºi a cassei.
4. Mijlocirea acuirãrii (procurãrii – n.r.) ºi plasãrii de bani prin

purtarea de contocurent, îndeosebi prin: a) luarea în contocurent spre
fructificare a banilor neplasaþi ai însoþirilor, b) acordarea de credit cãtrã
ele. În scopul acesta Centrala are dreptul a lua împrumuturi ºi bani în
contocurent ºi dela membri.

5. Mijlocirea creditului ipotecar pentru membrii însoþirilor afiliate.
6. Cumpãrarea de obiecte trebuincioase pentru agriculturã,

prelucrarea, folosirea, precum ºi vinderea productelor agricole pentru
membrii Centralei.

7. Crearea de instituþiuni pentru promovarea ºi perfecþionarea
gospodãriei agricole..

Însoþirile noastre economice stau pe bazã naþionalã ºi neatârnate
de simile (similarele – n.r.) instituþiuni, cari nu sunt româneºti. Motivul
practic pentru aceasta este cã numai aºa ele sunt în stare a se pune pe
deplin ºi energic în serviciul poporului nostru. ªi Centrala proectatã, ca
sã-ºi poatã împlini scopul fãrã rezervã, nu poate fi organizatã altfel decât
pe bazã naþionalã ºi în destulã neatârnare de organisaþiuni economice
neromâne.

Necesitatea creãrii Centralei este azi recunoscutã în întreaga þarã.
Conformându-se dorinþei generale, esprimatã la adunãrile alegãtorilor
din toamna anului trecut, Dirigenþa partidelor române unite, în ºedinþa
sa din 16 Faur a.c., a decis, împreunã cu alþi bãrbaþi ai naþiunii, cu
unanimitate a promova crearea Centralei, luând totodatã iniþiativa pentru
aceasta prin hotãrârea unui proect de statute ºi deciderea convocãrii
adunãrii generale constitutivã a „Centralei însoþirilor economice
române din Bucovina“ pe ziua de 10 Martie a.c., la Cernãuþ ºi luând
dispoziþiile necesare pentru prepararea acestei adunãri.

Invitãm, onorate d-le director, ºi însoþirea ce o representaþi sã între
ca membru în Centrala ce se va înfiinþa ºi sã trimitã un representant
autorizat la adunarea generalã constitutivã. Representantul respectiv va
avea toate drepturile unui membru ºi anume dreptul de participare la
desbatere, de votare ºi de alegere activã ºi pasivã.

Spre a putea întra ca membru, însoþirea trebue sã se pronunþe legal
în privinþa aceasta. Vã rugãm deci a Vã îngriji pentru convocarea imediatã
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a unei adunãri generale ºi a hotãrî conform paragraf 52 h. al statutelor
urmãtoarele:

1. Întrarea însoþirii ca membru în „Centrala însoþirilor economice
române din Bucovina, asociaþie registratã cu garanþã limitatã“ în Cernãuþ.
Temelia Centralei formeazã însoþirile bazate pe acelaºi principiu,
încheând legãturã cu întreprinderi mai mari în scopul echilibrãrii lipsei
de bani ºi a prisosului în efective.

2. Supunerea însoþirii statutelor, principiilor, hotãrârilor ºi îndeosebi
revisiunei întocmite de Centralã.

3. Designarea representantului autorisat de a participa în numele
însoþirii la adunarea constitutivã a Centralei. Legitimarea representantului
legal al însoþirii, adecã a directorului s‘au vicedirectorului se va face
conform dispoziþiunilor paragraf 19 al. 2; legitimarea altui plenipotenþiar
se va face conform disposiþiunilor paragrafului 21 al. 4 al statutelor
însoþirii.

Vã facem atent la necesitatea presentãrii la adunarea Centralei a
unei declaraþii de întrare a însoþirii ca membru în Centralã prin un act
scris ºi semnat de persoanele competente (conf. paragraf 20 din stat.
însoþ.).

Spre orientare mai bunã se trimit în alãturare formularele pentru
declaraþia de întrare ºi eventuala plenipotenþã a representantului (în cas
de împedicare a directorului s‘au vicedirectorului).

În privinþa aceasta s‘a adresat ºi dl paroch M. Bendeschi la mai
multe însoþiri cu învitarea de a convoca adunãri generale în acelaºi scop.
Recomandãm deci acelor însoþiri ce au primit aceastã notificare a urma
avisul prealabil.

Adunarea generalã constitutivã a Centralei va avea loc Marþi în
10 Marte st.n. a..c., la Cernãuþ, în sala dietalã (Palatul þãrii), la oarele 2
d.a.

Pentru Dirigenþa partidelor române unite:
Eudoxiu Hurmuzachi

Nicu Balmoº, Artemiu Berariu, Tudor cav. de Flondor,
Mihai Bendeschi, Dr. Nicu Blându, Onesim Þurcan.

Dr. Iancu Flondor
Dr. Vasile Gaina,
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Modest cav. de Grigorcea,
Baron Nicu Mustatza,
Ilarie Onciul,
Dr. Iancu cav. de Volcinschi,

Grigori Filimon.“.

Grigore Filimon apare singur, în colþul din dreapta-jos al paginii
întâi a gazetei „Deºteptarea“, în vreme ce Mihai Bendeschi, dupã vechiul
sãu obicei, anticipeazã, se insinueazã, iese în frunte. Cât mai în frunte,
cu delicatã modestie creºtinã.

În zilele urmãtoare, paginile ziarelor sunt aglomerate de
publicitatea însoþirilor, unele hotãrând în adunare generalã asupra
delegãrilor, altele constituindu-se simultan cu delegãrile.

Speranþa pare sã se transforme în realitate, iar gazetele stârnesc la
entuziasm cu exemple raiffeisiene din Austria ºi din Germania, cu opinii
ale unor specialiºti europeni în economie (Grabmayer, cav. de Hattinberg,
Klein), stabilind, „în comun acord... cã bãncile ipotecare ale þãranilor ºi
cassele sist. Raiffeisen sunt instituþii predestinate pentru acþiunea de a
zãgãzi îndãtorirea progresivã a agricultorilor ºi a produce cu vremea
sanarea raporturilor economice“, pentru cã „însoþirile sist. Raiffeisen
corespund deplin ºi au un având deplin“ în universul satului european.
Desigur cã rostul unor astfel de însoþiri economice este „de a dezvolta
spiritul cartelului“, urmãtorul pas reprezentându-l asociaþiile agricole.
„Asociaþiele economice represintã o formã practicã a comunismului
modern. Ele se perfecþioneazã mereu în direcþia de a impune cât mai
puþine jertfe ºi a produce cât se poate de mult folos, din care causã li este
inherent ºi principiul educativ, pe lângã cel al producþiunii ºi cel al scutirii.
În organisaþiile sist. Raiffeisen aceste principii sunt representate în relativ
cea mai mare curãþenie. Într‘aceastã împrejurare zace puterea iresistabilã,
cu care ele cuceresc terene, spre a nu mai despãmânteni. ªi în Bucovina
a început a întra spiritul vremii moderne, care strãbate viaþa economicã
generalã. Fie ca nici odatã sã nu mai disparã“ (Deºteptarea, Anul XI, nr.
16/08.03.1903, pg. 1).

ªi, într-adevãr, spiritul Raiffeisen însemna spiritul vieþii economice
moderne, spiritul unei social-democraþii romantice ºi, tocmai de aceea,
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beneficã.
Adunarea constitutivã a Centralei raiffeisiene a românilor din

Bucovina reprezintã un eveniment, în egalã mãsurã istoric ºi monden,
de care primele pagini ale presei vremii nu puteau face abstracþie.
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„Adunarea constitutivã a Centralei

Adunarea de Marþi a fost una dintre cele mai frumoase ºi
neobicinuite întruniri a unor bãrbaþi aleºi prin zelul dovedit pentru neamul
nostru, veniþi din toate unghiurile româneºti ale Bucovinei spre a pune
fundamentul la o operã nouã, mãreaþã, menitã sã consolideze poporul ºi
sã‘l facã capabil de un nou avânt, de o nouã energie de viaþã.

Adunarea a fost plinã se seriozitate, dar în toate feþele se putea
ceti entuziasmul profund al pornirii la luptã, între toþi domnia o caldã
legãturã ºi familiarisare sub devisa muncii, un tablou înãlþãtor pentru cel
ce nu pune preþ pe vorbe, ci numai pe fapte. Boeri, preoþi, învãþãtori ºi
þãrani români se aflau la un loc într‘o nespusã armonie.

S‘au pronunþat oratori din diferite stãri ºi se cunoscu cu câtã cãldurã
bate prin toate inimele acelaº sânge al Românismului, cu ce intensitate
bate prin minþi acelaº gând mãreþ: consolidarea naþionalã pe toate terenele.

Unul dintre cei mai simþitori naþionaliºti ºi binevoitori al poporului,
baron Eudoxiu Hurmuzachi, stãtu în fruntea adunãrii, înaugurând‘o cu
cuvinte puþine, dar elequente prin bogãþia înþelesului ºi sentimentului ce
le-a dat naºtere. Discursul noului director, dl Nicu Balmoº, a fost mãrturie
a profundei preocupãri a inteligenþei române pentru binele ºi progresul
poporului nostru. Dl Mihail Bendevschi s‘a dovedit din nou ca unul
dintre acei preoþi români cari sunt adevãraþi conducãtori prin cugetarea
ºi munca sincerã ce ºi-o pun la împlinirea apostolatului lor.

Un ºir frumos de oratori s‘a pronunþat. Cald a fost salutul
directorului Centralei germane, dl Dr. Trubrig. Cu vie satisfacþie a împlut
inimele dl Tudor cav. de Flondor, în calitatea de president al Consiliului
de culturã a þãrii. Multã preocupare serioasã au dovedit oraþiunile
domnilor directori ºi representanþi ai însoþirilor. Energice sunau cuvintele
d-lui Grigori Filimon, care a întemeeat mai multe zeci de însoþiri în
þarã. Mai la umbrã stetea neadormitul Dr. Iancu Flondor, în care toate
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miºcãrile româneºti de valoare îºi aflã razimul trainic ºi promovare
puternicã, ºi care a pus atât de temeinic mâna la crearea Centralei.

Purure vrednicã de memorie va fi adunarea de Marþi, marture
neperitoare a patriotismului cu adevãrat românesc. Înalþe-se pe
fundamentul pus cetatea consolidãrii ºi avântului poporului nostru sub
devisa armonicei munci! ªi ca cetatea nouã nici odatã sã nu se surpe
ajute Dumnezeu!

*
Deja de luni sara sosise la Cernãuþ o parte însemnatã dintre domnii

directori ºi representanþii însoþirilor Raiffeisiene române din þarã. Marþi
demineaþa era o plãcere, când mereu întâlniai oaspeþi rari, feþe senine ºi
inspirate: de preoþi, învãþãtori ºi gospodari din toate regiunile Bucovinei,
dela ºes ºi dela munte, toþi veniþi cu gândul înalt de a adaoge o parte tare
la fundamentul trainic, ce avea sã se punã pentru bunãstarea viitoare a
poporului nostru. Pe lângã domnii directori ºi representanþi destinaþi,
grãbise la Cernãuþi un numãr însemnat de bãrbaþi de toate stãrile, cu
interes de causã. La 2 ½ oare p.m. sala dietei era plinã.

Ca oaspeþi au apãrut ºi d-nii Dr. Trubrig ºi Dr. Wolf, directorul ºi
vicedirectorul Centralei germane, ºi dl cons. al þãrii A. Zachar.

Adunarea a fost deschisã de dl baron Eudoxiu Hurmuzachi prin
urmãtorul discurs:

„Onoratã adunare!
Cu mare bucurie vã salutãm ºi vã dorim: „bine aþi venit, pentru cã

vedem în presenþa d-voastrã atât de numãroasã dovada cã ideea ce o
propagãm este o idee sãnãtoasã, care începe a prinde rãdãcini în viaþa
d-voastrã.

Pânã acuma, d-nilor, lupta noastrã s‘a concentrat mai mult la
dobândirile naþionale, pentru cã fãrã viaþã naþionalã un popor nu poate
exista; nu poate propãºi, dacã i se detrage aerul ºi suflarea în atmosfera
bãºtinaºã. Noi însã nici-odatã n‘am uitat ºi de chestiele economice ºi
purure a fost nãzuinþa atât a înaltei diete, în al cãrei lãcaº afãm astãzi
ospitalitate, cât ºi a partidului naþional românesc, precum ºi a deputaþilor,
a griji ºi de bunãstarea economicã a poporului din Bucovina ºi a promova
întãrirea lui, cãci numai un popor carele ºi în cele materiale nu se
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neglijeazã poate sã corespundã pe deplin exigenþelor grele ale vieþii de
astãzi. Pentru aceasta v‘am invitat pe d-voastrã pe ziua de astãzi, ca sã
înfiinþãm Centrala însoþirilor, ca sã fie ºi pentru bãncile sãteºti, ce le-aþi
înfiinþat d-voastre în comunele rurale, o vatrã unde sã se poatã încãlzi
fie-care însoþire.

Sã pãºim deci, d-lor, cu ajutorul celui Ceresc la aceastã nouã
organisare, care pe cât este de binefãcãtoare, cu atât cu mai multã cruþare
ºi luare aminte trebue grijitã, cãci ºtiþi cã precum sunt hribi buni de mâncat
ºi sãnãtoºi aºa sunt ºi hribi rãi, cu cari te poþi otrãvi în puþine ocasuri.
Aºa ºi însoþirile noastre, dacã vor fi bine conduse ºi grijite, pot sã fie de
mare folos pentru plugarul român, dacã însã vor fi rãu alcãtuite pot sã
devie ºi un necaz ºi un pericol. Sper ºi aºtept dela bunul simþ al poporului
român, dela domniile voastre, cã vom pãºi pe calea cea adevãratã ºi cã
ziua de astãzi încã dupã mulþi ani va fi o zi de bucuroasã aducere aminte.

Aºa sã ne ajute Dumnezeu!“.

Apoi furã salutaþi de president D-nii Dr. Trubrig ºi Dr. Wolf,
apãruþi ca oaspeþi, iar dl. Dr. Trubrig a salutat în numele Centralei
germane adunarea, dorindu-i succes.

Urmã dl. paroch Mihail Bendevschi, întemeietorul primelor
însoþiri Raiffeisiene române, cu expunerea însemnãtãþii ce o va avea
Centrala pentru regenerarea economicã a poporului român din Bucovina.
Apoi a raportat asupra proectului de statute, presentat adunãrii, citind ºi
explicând disposiþiunile principale ale statutelor. Discursul mai lung ºi
foarte instructiv a fost ascultat cu cea mai vie atenþie.

Dupã terminarea lui, a fost deschisã discuþiunea asupra proectului
de statute, care a fost foarte vie. La discuþiune au participat d-nii
Constantin Morariu, I. Sîrbu, Dimitrie Dan, Zaharia Voronca,
Tonigariu, Andronicescul, Larionescul, Grigori Filimon, Constantin
Berariu ºi Dr. Trubrig. Ea s‘a încins cu predilecþie în jurul cestiei
pãrtãºielor ºi garanþei. Dupã clarificarea în toate direcþiile a fost primitã
cu unanimitate propunerea d-lor Constantin Morariu ºi Zaharia
Voronca de a se vota statutele en bloc.

S‘a pãºit apoi la alegeri în Direcþiune ºi Consiliul de control,
instituindu-se ca scrutatori ºi verificatori ai legitimaþielor d-nii Dr. Iancu
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Flondor ºi Dr. Nicu Blându. Presentate au fost 69 declaraþii de întrare
din partea însoþirilor române sist. Raiffeisen ºi 16 declaraþii de întrare de
la bãrbaþi destinºi ai naþiunii. Însoþirile au fost representate parte prin
d-nii directori, parte prin plenipotenþiaþi. Plenipotenþa presentatã de
representantul însoþirei din Volcineþ (satul natal al Dr. Florea Lupu,
adversar politic al lui Iancu Flondor ºi viitor director al Centralei – n.r.)
nu a fost recunoscutã valabilã din causa cã representantul ce s‘a anunþat
nu este membru al respectivei însoþiri, ear actul de plenipotenþã cuprindea
defecte esenþiale din punctul de vedere al legalitãþii.

Aleºi au fost d-nii: Nicu Balmoº, director, Onesim Þurcan, I.
vice-director, ºi Vasile Marco, II. vice-director, unanim, cu 76 voturi
date.

În Direcþiune au fost aleºi ca membri d-nii Mihai Bendeschi
(numele este grafiat când Bendevschi, când Bendeschi – n.r.), Artemie
Berariu, Dr. Iancu Flondor, Nicu cav. de Flondor, Dr. Radu cav. de
Grigorcea, Dr. Cornel Homiuca, Teodor Leuºtean, Vasile Mironovici,
Ilarie Onciul, Ioan Popescul, Eugeniu Sârbu ºi Zacharia Zub.

Aducându-se la cunoºtinþã cã dl T.Leuºtean nu mai este membru
al însoþirii din Fundu Moldovei, alegerea d-sale a fost anulatã, alegându-
se prin aclamaþie în locul d-sale dl. Constantin Morariu în Direcþiune.

În Consiliul de control au fost aleºi d-nii: baron Eudoxiu
Hurmuzachi, president, Dr. M. Paschkis, vicepresident, ºi ca membri
d-nii Otto cav. de Flondor, Ambrosie Gribovici, Modest cav. de
Grigorcea, Constantin baron Hurmuzachi, Samuil Maghior, Ioan
de Preda, Atanasie Predie ºi Teofil Sauciuc.

Rezultatul alegerii a fost salutat cu vii aclamaþii.
Nou alesul director, dl Nico Balmoº (fratele unui „pãstrãvar“ din

Vatra Dornei, George, care obþinuse subvenþii pentru crescãtoria sa de
pãstrãvi, ambii partizani ai lui Iancu Flondor ºi veºnic candidaþi ai
partidului, spre disperarea preoþilor dorneni, care, de la altar, le cerea
electorilor sã nu voteze „opincile“ – n.r.), adresã adunãrii urmãtoarele
cuvinte:
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„Prea stimatã adunare!
Mult stimaþilor domni!

Vã mulþumesc sincer ºi respectuos pentru încrederea cu care m‘aþi
onorat alegându-mã ca director al „Centralei însoþirilor economice
române din Bucovina“.

Postul unui director al Centralei este întru adevãr un post foarte
onorific (onorant – n.r.), darã pe câtu‘i de onorific, pe atâta‘i de greu,
aºa-cã cu privire la vârsta mea înaintatã nu pot ºti ori de voi fi în stare a
corespunde cu exactitate ºi pe deplin tuturor dorinþelor ce-mi sunt impuse.
Din astã causã aº sta la cumpãnã, ori sã primesc funcþiunea onorificã ori
ba; pe de altã parte însã vãd ºi sunt pãtruns de însemnãtatea cea atât
mare ce o are Centrala noastrã pentru îmbunãtãþirea ºi ridicarea stãrii
economice a poporului nostru, ºi din acest punct de vedere îmi dicteazã
iubirea cãtrã neam, devotamentul cãtrã poporul din care fac parte sã
declar: cum-cã primesc postul de director al Centralei.

Domnilor! D-voastrã cunoaºteþi cu toþii soarta cea grea a
agricultorilor, cunoaºteþi foarte bine greutãþile cele multe pe care le
întâmpinã ei mai ales la procurarea creditului de care au lipsã ºi ºtiþi
cum-cã, din multele rele de care e bântuit poporul nostru, este cãmãtãritul
rãul cel mai mare; cãmãtãritul, care, în felurit mod ºi felurite forme,
roade la mãduva materialã a poporului nostru. Urmãrile triste ale acestui
cãmãtãrit le puteþi afla în toate comunele din þarã.

Pentru delãturarea acestui rãu ºi pentru îmbunãtãþirea ºi ridicarea
stãrii economice a poporului muncitor dela þarã s‘au dovedit pânã astãzi
ca cel mai puternic mijloc însoþirile dupã sistemul lui Raiffeisen,
pentru-cã aceste însoþiri lucrã cu dobândã cât se poate de eftinã, se
acomodeazã referinþelor materiale ale agricultorilor ºi, pe lângã asigurarea
financiarã a împrumutului, cautã ele mai ales: ca un împrumut dat sã
aducã efectiv ºi un folos material.

Însoþirile de pãstrare ºi credit dupã sistemul Raiffeisen sunt bune
tuturor celor-lalte acþiuni ce le va întreprinde Centrala pentru a uºora
soartea agricultorilor; ºi din causa aceasta, mai înainte de toate, va merge
þinta Centralei purure într‘acolo, de a întãri însoþirile Raifeisiene din
þarã.

Centrala are sã rezolve multe ºi grele probleme; ea însã nu va fi în
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stare a lucra cu succes, dacã însoþirile nu vor fi la înãlþimea chemãrii lor.
Edificiul pre care l-am terminat astãzi prin înfiinþarea unei Centrale

pentru însoþirile noastre economice, va fi înzãdar rãdicat, dacã temelia
lui nu va fi tare sãnãtoasã ºi compusã din un material bun, adecã solid.
Temelia acestui edificiu însã sunteþi Domniile voastre, d-lor directori ºi
representanþi ai însoþirilor rurale.

Domniile voastre, cari sunteþi aleºi din fruntea poporului la
conducerea însoþirilor economice dela þearã, aveþi în prima linie dorinþa
de a conduce aceste însoþiri în spiritul organisatorului lor, lui Friedrich
Wilhelm Raiffeisen, ºi noi, cei din Centralã, cerem ºi Vã rugãm cu
insistenþã: ca sã purcedeþi întru împlinirea chemãrii Domniilor voastre,
tot-deauna cu abnegaþiune, cu deplinã desinteresare personalã ºi cu
dragoste, ca niºte prieteni adevãraþi ºi sinceri ai poporului din care faceþi
parte.

Pe lângã asta, se mai cere purtarea corectã a cãrþilor ºi a conturilor
ºi, în privinþa aceasta, vã rog sã vã þineþi strict ºi în toate punctele de
instrucþiunile existente pentru purtarea însoþirilor Raiffeisiene, fãrã ca
sã faceþi vr‘o abatere, pentru cã aceasta ar îngreuia peste mãsurã
activitatea Centralei. ªi tocmai din acest punct de vedere Centrala va
cãuta tot-deauna a susþine o uniformitate, atât cu privire la statutele, cât
ºi la regulamentul însoþirilor cari s‘au asociat Centralei.

Nu mai puþinã cumpãnã va pune Centrala ºi pe regularitatea
corespondenþei ce o va avea cu însoþirile din þearã; toate întrebãrile ºi
toate scrisorile dela Centralã trebue rãspunse fãrã de întârziere, pentru
cã altfel nu numai cã se îngreuiazã mersul regulat al afacerilor, darã se
ivesc ºi cheltueli zãdarnice.

Asemene ºi emisele sau ordinaþiunile ce se vor eda dela Centralã
trebuesc exact împlinite.

În acesta împlinind Centrala dãtorinþele sale, earã însoþirile rurale
dãtorinþele lor, activitatea noastrã, prin o muncã comunã ºi temeinicã, va
aduce de bunã samã fructele ce le dorim în interesul îmbunãtãþirii ºi
ridicãrii stãrii economice a poporului nostru, fiind, ºi în cazul prezent ca
în toate, unirea întru cele bune garanþia pentru succesul dorit.

În fine zic, cum am spus ºi tot spune Românul la începutul fiecãrui
lucru bun:



167

Fenomenul Raiffeisen în Bucovina

Doamne, ajutã!“.
Discursul noului director a fost primit cu vii strigãri de „sã

trãiascã“.
Dl Tudor cav. de Flondor salutã, apoi, în cãlduroase cuvinte

miºcarea actualã a poporului român în direcþia consolidãrii ºi progresului
economic, care este baza pentru o desvoltare trainicã ºi plinã de fericire
pentru popor. Promite, între vii aclamaþii, în calitatea sa de president al
Consiliului de culturã a þãrii (organism agricol – n.r.), cã va cãuta sã se
promoveze, dupã toate puterile, interesele nou createi Centrale.

Dl. Grigore Filimon salutã spiritul nou ce a întrat în poporul
român, spiritul de închegare ºi solidarisare între toate straturile poporului
român în direcþiunea consolidãrii forþelor vitale ºi a progresului.
Principiul fundamental al sistemului Raiffeisen este garanþia reciprocã
nemãrginitã, principiul unirii: toþi pentru unul ºi unul pentru toþi. În
poporul nostru zace o înaltã putere vitalã, care tinde la validitare. Misiunea
inteligenþei este de a da acestor forþe un curs sãnãtos prin muncã adevãratã
ºi desinteresatã. Nu în goana dupã mãriri ºi în agitaþie lipsitã de ori-ce
conºtiinþã se va gãsi salvarea poporului. Fie crearea Centralei într‘un
ceas bun, dee ea direcþiunea pentru o desvoltare trainicã, fãcându‘l pe
poporul român capace (capabil – n.r.) de a susþine concurenþa cu alte
popoare ce‘l încunjurã.

La propunearea presidentului, adunarea decide, prin aclamaþiune,
ca foaea „Deºteptarea poporului“ sã fie foae oficialã a Centralei.

Adunarea a fost încheiatã de dl baron Eudoxiu Hurmuzachi cu
urmãtoarele cuvinte:

„Pe calea legalã voim sã ne desvoltãm ca sã fim puternici ºi în
gospodãria noastrã, ºi mulþãmim, ºi la aceastã ocasiune, aceluia ce ne-a
dat dreptul de a lucra pentru binele neamului, M. Sa, Împãratul Francisc
Iosif I sã trãiascã!“.

Întreaga adunare izbucni în vii strigãri de „sã trãiascã“.
Adunarea s-a sfârºit la 6 oare p.m., rãmânând în sufletul tuturor

participanþilor o adâncã satisfacþiune ºi conºtiinþa de a fi pus temelia la
una dintre cele mai pline de binecuvântare instituþiuni naþionale“
(Deºteptarea, Anul XI, nr. 17/1903, pp. 1, 2).
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Grigore Filimon trãia, aºa cã nu i s-a acordat nici o funcþie, nu a
fost onorat cu nimic ºi prin nimic. Abia peste vreo douã luni, printr-un
comunicat, avea sã fie anunþatã angajarea lui ca inspector al nou înfiinþatei
Centrale. Grigore Filimon avea sã devinã legendã, spre folosul politic al
grupãrilor româneºti de atunci, abia peste vreo trei ani, abia dupã ce
Filimon, aºa cum scrisese publicistul Mihai Teliman, avea sã „punã capul
spre odihnã“.

În 1905, când moare, Grigore Filimon lasã în urmã 100 bãnci
raiffeisiene, numãrul lor sporind, pânã în 1914, primul an de rãzboi
mondial, în care Bucovina, ca provincie austriacã, este implicatã, la 168
însoþiri raiffeisiene române.

Deschiderea Centralei însoþirilor economice române din Bucovina
s-a fãcut în prima zi de varã a anului 1903, cu transmiterea instrucþiunilor
ºi prin intermediul „foaei oficiale a Centralei“, gazeta „Deºteptarea“,
numitã ºi „Deºteptarea poporului“, pentru cã era „Foaia partidului poporal
naþional“, condus de Iancu Flondor, partid din care fãceau parte
majoritatea preoþilor ºi învãþãtorilor români din Bucovina, regãsibili, de
altfel, ºi în conducerea însoþirilor rurale. Evenimentul deschiderii
Centralei a fost salutat ºi prezentat în numãrul din 31 mai 1903 al gazetei
bisãptãmânale „Deºteptarea“.
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„Deschiderea Centralei
însoþirilor economice române

din Bucovina.

Un moment însemnat în dezvoltarea ºi organizarea noastrã
economicã ºi naþionalã va fi în ziua de 1 Iunie a.c., în care nou creata
„Centralã a însoþirilor economice române din Bucovina“ va întra în
activitate, desãvârºind astfel opera începutã acuma 5 ani (1898 – n.r.) ºi
continuatã, în cei 3 ani din urmã (1900-1903 – n.r.) cu o sârguinþã ºi
tenacitate admirabilã de cãtrã membrii partidului nostru.

Puþine comune române încã existã, cari sunt lipsite de câte o însoþire
economicã dupã sistemul Raiffeisen. Cine nu-ºi aduce aminte de
ostilitãþile ºi greutãþile a cãror învingere trebuia sã premeargã! Totul ce
nu este binevoitor poporului nostru se pusese în miºcare ca sã
zãdãrnicescã opera începutã a organizãrii noastre economice; intrigi ºi
persecuþiuni se deslãnþuiserã (din partea cãmãtarilor, din partea bãncilor,
inclusiv cele „româneºti“, precum cea înfiinþatã la Gura Humorului de
preotul Cobilanschi ºi de alþi câþiva preoþi ai românilor, care nu acordau
credite membrilor însoþirilor raifeisiene ºi care duceau o susþinutã
campanie de denigrare a noilor instituþii economice – n.r.). Antagonismul
a rãmas de ruºine, numãrul însoþirilor crescu mereu. Þãranul nostru cu
atât mai mult ºi mai mult a înþeles cã instituþiunea nouã, ce începe a se
încuiba prin comune, este menitã sã-i aducã spor ºi ajutor în grelele sale
nevoi. Din capul locului el a primit însoþirile cu multã încedere ºi
însufleþire, cu toate intrigele fãcute de a‘l seduce ºi preface în antagonist
(adversar – n.r.).

În isolare, însoþirile nu ar fi putut progresa dupã trebuinþã. Se
impunea de sine organisarea lor comunã sub o instituþiune centralã, prin
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intermediul cãrei sã-ºi poatã resolva problemele mai mari ºi complicate.
Întrarea în activitate a Centralei îndeplineºte aceastã lacunã.

Este un noroc cã din capul locului s-a gãsit în þara noastrã un
institut financiar mare, bine acreditat ºi înzestrat cu mijloace bogate,
care s-a decis a întra în legãturã cu Centrala, spre a o alimenta, relativ
chiar eftin, cu mijloacele financiare trebuincioase. Acest obligament a
luat asupra sa „Institutul de credit fonciar al þãrii“.

Din capul locului, atât Centrala nou creatã, cât-ºi numitul institut
financiar au fost obiectul unor atacuri nemaipomenite din partea unor
foi scrise în limba româneascã (ale celorlalte partide politice româneºti,
lãsate, în ciuda „armistiþiului“, fãrã „merite în folosul naþional“ – n.r.),
nu spre onoarea, ci spre batjocura naþiunii noastre. Cer ºi pãmânt s-a pus
în miºcare spre a compromite nou creata Centralã încã înainte de a întra
în activitate. Câte ºi câte pretexte se inventarã spre a lovi în ea ºi în
persoanele chemate la conducere. Mai puternic s-a arãtat zelul bãrbaþilor
chemaþi, decât ca atacurile ºi batjocoririle sã-i poatã abate dela împlinirea
grelei sarcini primite.

Cât de puþin fundate au fost ºi sunt atacurile din punct de vedere
financiar dovedeºte clar faptul cã ºi Centrala germanã a gãsit cel mai
covenabil a întra cu numitul institut financiar în aceeaº legãturã ca ºi
Centrala românã. Faptul acesta este de o eloquenþã zdrobitoare ºi va fi
apt a împrãºtia ºi ultimele resturi de îndoeli ºi nedumeriri.

Centrala nou creatã va fi inima la care va curge ºi dela care se va
rãspândi capitalul alimentator pentru însoþirile rurale, susþinând pulsul
normal ºi sãnãtos. Însoþirile rurale se vor putea achita de acum cu uºurinþã
de obligamente, atât faþã de depunãtori, cât-ºi faþã de clientela doritoare
de împrumuturi.

Capitaliele româneºti, astãzi împrãºtiate pela instituþiuni financiare
neromâneºti, se pot plasa de acum fãrã ori ce risc pela însoþirile rurale.
Restituirea lor grabnicã, la trebuinþã, nu va gãsi nici o pedecã. Favorul
mare al plasãrii pela însoþiri va fi apropierea institutului la care s-au
depus banii ºi fructificarea relativ foarte bunã, mai bunã decât la ori-ce
alt institut financiar, fãrã-ca siguranþa plasãrii sã fie cât de puþin alteratã.

Centrala, prin intermediul însoþirilor, va împlini cu vremea o
imposantã misiune social-politicã; ea va mijloci pretutindeni prin comune



171

Fenomenul Raiffeisen în Bucovina

ºi crearea altor instituþiuni economice, menite sã desmorþeascã ºi sã
deslãnþue forþele producþiunii, ºi va deprinde populaþia ruralã, încetul cu
încetul, la o economie raþionalã, apropiind-o de perfecþiunea modernã.
Ea va contribui la închegarea noastrã socialã, trezind ºi desvoltând forþele
industriale ºi comerciale la þarã, contribuind astfel la desrobirea de tutela
de astãzi esploatatoare ºi pernicioasã.

Cu ziua de 1 Iunie se inaugureazã o nouã epocã a consolidãrii ºi
progresului nostru pe teren economic. Fie ca nou creata noastrã Centralã
sã-ºi împliniascã misiunea cu cel mai înalt patriotism naþional: „Menirea
ei tot înainte mãreþ îndrepte paºii sãi!“ (Deºteptarea, anul XI, nr. 39/
1903, pg. 1)



Ion DRÃGUªANUL

172

„Instrucþiune
pentru însoþirile de pãstrare ºi credit

registrate cu garanþã nemãrginitã.

Centrala însoþirilor economice române din Bucovina a fost
înregistratã la tribunalul imperial regional, secþia comercialã, din Cernãuþ,
la 29 April 1903 ºi va începe activitatea sa în ziua de 1 Iuni n(ou) 1903.

Onoratele însoþiri, cari s-au asociat acestei Centrale, sunt învitate
a solvi pãrtãºiele (pãrþile sociale, acþiunile – n.r.) lor ºi taxa de întrare.
Prin statutele noastre s-a stabilit cã, pentru câte 25 membri ai fiecãrei
însoþiri rurale, este a se depune o pãrtãºie de 100 coroane. În consecinþã,
crescând numãrul membrilor însoþirii respective, va urma naturalminte
sã se completeze ºi numãrul pãrtãºielor ºi la Centralã.

Câtimea pãrtãºielor de plãtit întâia oarã se va calcula dupã numãrul
membrilor constatat pe ziua de 31 Mai 1903.

Pe lângã pãrtãºie, fiecare însoþire mai este obligatã a solvi ºi o
sumã de 10 coroane ca taxã de întrare.

Sumele aceste, precum ºi altele ce ar urma a se trimite pe viitor
Centralei, sunt a se vãrsa la cel mai apropiat oficiu poºtal, prin cecuri
(Sparkassa-Erlagschien) ale cassei de economie poºtale, în comptul
Centralei ºi la adresa institutului „Bukowinaer Bodencredit-Anstalt“ din
Cernãuþ.

În acelaº timp Însoþirea va face cunoscut Centralei aceastã platã,
scriindu-i pe imprimatul formular A, ale cãrui coloane vor trebui sã fie
completate în modul cel mai munuþios.

Îndatã ce Centrala va primi din partea institutului „Bukowinaer
Bodencredit-Anstalt“ înºtiinþarea despre întrarea banilor trimiºi, ea va
certifica aceasta la adresa însoþirii pe imprimatul formular C.
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Deoare-ce aceastã operaþiune se efectuiazã prin mijlocirea cassei
de economie poºtale din Viena, va trebui sã treacã un interval de o
sãptãmânã între data vãrsãrii banilor ºi aceea a certificãrii de primirea
lor.

În urma deciziunii Direcþiei ºi a Consiliului de control, din 27
Mai 1903, pentru capitalurile plasate la Centralã se va servi o dobândã
de 4½%.

Însoþirile vor plãti deocamdatã o dobândã de 6% pentru
împrumuturile fãcute la Centralã.

Ori-ce cerere de platã adresatã Centralei, fie o cerere de împrumut,
fie de restituire a pãrtãºielor sau de platã a procentelor, este a se face pe
imprimatul formular D, adnotat în mod minuþios.

Direcþia Centralei, examinând mai întâiu antenticitatea
semnãturelor ºi capacitatea de credit a Însoþirii respective, va da apoi
institutului „Bukowinaer Bodencredit-Anstalt“ ordinul de platã. Însoþirea
este obligatã a indica în formularul D, pe care-l va trimite Centralei,
modul în care doreºte sã-i se espedieze banii. Spre acest sfârºit ea va
anula coloana care cuprinde modul neconvenabil de espediþiune, arãtând
astfel dacã espediþiunea este a se face prin un cec al cassei de economie
poºtale sau prin scrisoare asiguratã de valoare.

Modul întâiu de espediþiune este mai puþin costisitor ºi
recomandabil atunci când va fi casul de a se trimite sume mai mici,
adecã pânã la 200 coroane, ºi când nu se va presinta necesitatea de a
avea suma aºteptatã la disposiþiune mai curând decât în opt zile.

Espediþiunea prin scrisoare asiguratã de valoare este mult mai
costisitoare ºi se va face în ori-ce alte cazuri, dar mai ales în cazurile de
urgentã trebuinþã de bani.

Însoþirea va fi înºtiinþatã de cãtrã Centralã, prin imprimatul
formular G, despre eliberarea ordinului de platã dat institutului
„Bukowinaer Bodencredit-Anstalt“, iar la rândul sãu ea va fi datoare a
aduce imediat la cunoºtinþa Centralei, prin imprimatul formular H,
primirea banilor.

Imprimatele de formularele A, D ºi H se vor trimite însoþirilor în
numãrul necesar.

Notificarea formalã despre întrarea ca membru în Centralã se va
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face prin formularul declaraþiunii de întrare, în care urmeazã a se indica
ºi numãrul membrilor însoþirii, constatat pe ziua în care s-a cerut primirea.

Deodatã cu aceastã notificare se va înainta ºi o listã, cuprinzând
semnãturilor tuturor membrilor direcþiunii însoþirii ºi aceea a casierului
ei, care toate vor trebui sã fie subscrise de fiecare semnatar cu însuº
mâna sa. La sfârºitul acestei liste de semnãturi, preºedintele direcþiunii,
împreunã cu cel al consiliului de control sau de un membru al consiliului
de control designat de preºedinte, vor certifica autenticitatea lor.

Cu ajutorul acestei liste, Centrala va esamina autenticitatea
semnãturilor puse pe scrisorile primite dela însoþire. Gãsind motive de
bãnuialã, va retrimite însoþirii scrisoarea, cerându-i lãmuriri.

Pânã la prima revizuire a modului de gestiune al însoþirii, Centrala
nu va putea acorda decât credite mici ºi numai dupã-ce inspectorul
Centralei va fi fãcut o reviziune minuþioasã creditul va pute urca amãsurat
creditului însoþirii.

Toate veniturile ºi cheltuelile se vor înregistra la Centralã în acelaº
mod ca ºi la fiecare însoþire. Aceastã înregistrare, precum ºi înregistrarea
la institutul „Bukowinaer Bodencredit-Anstalt“, apoi corespondenþa, în
modul mai sus arãtat, ºi, în fine, înregistrarea la însoþire, oferã în totalilatea
lor garanþiele cele mai sigure precum un control serios a gestiunii
afacerilor.

Pentru a înregistra exact în compturi (conturi – n.r.) taxele de
întrare, pãrtãºiele ce vor trebui vãrsate la Centralã, prisosul de bani în
depunere ºi împrumuturile primite dela Centralã, sã se observa
urmãtoarele:

I. Taxele de întrare (10 coroane) întrã în coloana Jurnalului pentru
cheltueli „f“ ºi în „Registrul C pentru împrumuturi luate ºi compturi
curente cu nemembri“ ca depunere pe un compt separat, ce poartã numele
„Centrala“. În Cartea mare se întroduc aceste pãrtãºii la „Debit“ în
„Comptul compturilor curente cu nemembri“.

II. Pãrtãºiele trimise Centralei dela însoþiri întrã în coloana
jurnalului de cheltueli „f“ ºi în „Registrul C pentru împrumuturi luate ºi
compturi curente cu nemembri“ ca depunere pe un cont separat, ce poartã
numele „Centrala“. În Cartea mare se întroduc aceste pãrtãºii la „Debit“
în „Comptul compturilor curente cu nemembri“.
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III. Depunerile trimise de însoþiri la Centralã se întroduc în coloana
jurnalului de cheltueli „c“ (compt curent) ºi în Registrul C ca ºi pãrtãºiele,
în un compt separat.

IV. În fine, întrã împumuturile primite prin mijlocirea Centralei în
coloana Jurnalului pentru venituri „c“ (compt curent), în Registrul C pe
alt compt separat la „Credit“ ºi în Cartea mare pe „Comptul compturilor
curente“ la „Credit“.

Însoþirile nu vor putea face negoþ cu mãrfuri decât abia în urma
modificãrii statutelor în acest sens, ceea ce se va efectua în una din cele
mai apropiate adunãri generale ale Centralei. De altmintrele, în privinþa
aceasta, Centrala nu va lipsi a emite instrucþiuni speciale.

Grigori Filimon Nicu Balmoº
inspector director“.

„Comunicat
dela „Centrala însoþirilor economice române din Bucovina.

Direcþiunea împreunã cu Consiliul de control au þinut o ºedinþã
comunã în 27 Mai n(ou).a.c. în care s-a hotãrât:

Începerea activitãþii Centralei cu 1 Iunie n.a.c. Constituirea unui
comitet stabil de acþiune, care va þine regulat oare de birou.

Numirea d-lui Grigori Filimon ca inspector al însoþirilor.
Stabilisarea d-lui Adrian Lipeþchi ca contabil.
Declararea ziarului „Deºteptarea“ ca organ de publicitate oficial

al Centralei.
Solvirea de 4½% pentru banii depuºi de însoþiri la Centralã ºi

darea de împrumuturi la însoþiri cu 6%.
Imprimatele formularelor (vezi instrucþiunea) se vor espeda cãtrã

fie-care însoþire fãrã întârziere, ºi anume: form. A. în 20 exempl., C în 1
ex., D în 20 ex., E în 1 ex., G în 1 ex., H în 20 ex., ºi izvodul membrilor
direcþiunii în 2 ex.“ (Deºteptarea, Anul XI, nr. 39/1903, pg. 2).

Centrala însoþirilor economice române din Bucovina, dupã modelul
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ºi în spiritul Raiffeisen, exista. Exista ca nucleu al unui ansamblu de mãsuri
care vizau prosperitatea satului românesc, cum ar fi însoþirile agricole,
însoþirile silvice ºi forestiere, cooperaþia de producþie ºi de consum. Între
timp, pentru desãvârºirea operei, politicienii „poporali“ ai lui Iancu Flondor,
iubitori de neam ºi patrioþi reali, militau pentru „regularea creditului
agricol“, care sã fie acordate de „Institutul de credit fonciar bucovinean“,
drept credite de exploatare agricolã ºi credite ipotecare de investiþii, prin
intermediul Centralei raiffeisiene a însoþirilor economice româneºti din
Bucovina. Exista, pe atunci, o solidaritate complexã, o solidaritate a
moºierilor, a intelectualilor, inclusiv a clerului de þarã, ºi a þãranilor, soldatã
cu o înflorire a localitãþilor rurale din Bucovina, care a individualizat superb
gospodãria bucovineanã în geografia diversã a gospodãriilor româneºti de
pretutindeni.

Desigur cã lucrurile n-au mers, încã de la început, suficient de
mulþumitor, dar entuziasmul specific românilor se manifesta din plin, în
ciuda faptului pãrtãºiile rurale erau nesemnificative, adesea mai mici sau
cel mult egale cu subvenþiile oferite de Comitetul Þãrii:

„Centrala însoþirilor economice române din Bucovina în
Cernãuþ. Centralei însoþirilor economice române din Bucovina i s-au fost
ataºat, pânã în 20 Faur 1904 nou, optzeci de Însoþiri de pãstrare ºi credit
dupã sistemul Raiffeisen ºi o însoþire de consum ºi vânzare, dintre cari au
solvit pãrtãºiile cuvenite urmãtoarele:

Cuciurmare 500 coroane, Mihalcea 300 coroane, Broscãuþi-noi
300 coroane, Suceveni 300 coroane, Pãrhãuþi 300 coroane, Dorna
Candreni 200 coroane, Putna 300 coroane, Ropcea 300 coroane,
Crainiceºti (Grãniceºti)  200 coroane, Þureni 300 coroane, Pârteºti de
jos 600 coroane, Banila moldoveneascã 600 coroane, Calafindeºti 400
coroane, Botuºana 300 coroane, Boian 600 coroane, Tiºãuþi 300 coroane,
Iliºeºti 300 coroane, Iacobeni 100 coroane, Stulpicani 300 coroane,
Miliºãuþi 400 coroane, St. Onufrei (acum, suburbie a Siretului) 200
coroane, Pãtrãuþ pe Sirete 300 coroane, Dimca 200 coroane, Camenca
300 coroane, Iordãneºti 300 coroane, Iaslovãþ 300 coroane, Broscãuþi-
vechi 200 coroane, Roºia 400 coroane, Frãtãuþul-nou 400 coroane,
Arbore 600 coroane, Ceahor 300 coroane, Udeºti 500 coroane, Baineþ
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200 coroane, Opriºeni 200 coroane, ªcheia 400 coroane, Baiaºeºti 200
coroane, Vatra Moldaviþei 400 coroane, Stroieºti 100 coroane, Breaza
400 coroane, Stupca 500 coroane, Carapciu pe Sirete 800 coroane,
Costâna 800 coroane, Solca ºi Clit 100 coroane, Crasna-Ilschi 100
coroane, Însoþirea de consum în Crasna-Ilschi 100 coroane.

Suma totalã a pãrtãºiilor solvite este, deci, de 15.000 coroane ºi,
aºadarã, garanþia statutarã ajunge la suma de 477.000 coroane.

Luând Centrala un avânt aºa de frumos, atragem atenþiunea
publicului strângãtor român ºi asupra împrejurãrii cã Centrala primeºte ºi
depuneri spre fructificare în conto-curent, conform anunþului publicat în
ziarul nostru, ºi îndemnãm publicul de a întra în relaþii cu acest institut
românesc” (Deºteptarea, nr. 22 din 14/27 martie 1904, pg. 2)

O parte din însoþiri lâncezesc, altele încã nu au o forþã financiarã
redutabilã (de pildã Crasna-Ilschi, care îºi procurã o singurã pãrtãºie, de
100 coroane, în ciuda funcþiilor pe care le ocupã Mihail Bendeschi în
Centralã), dar ºi aºa se simte o revigorare a satului românesc din Bucovina.

Încercarea preoþilor, învãþãtorilor, boierilor ºi scriitorilor români din
Bucovina de a sprijini emanciparea satului românesc prin culturã ºi prin
prosperitate economicã (esenþa crezului raiffeisian) a avut de înfruntat, în
primul rând, piedici obiective, puse de conservatorismul unui popor reticient
în faþa noului ºi incapabil sã-ºi califice, într-un timp scurt, personalul tehnic
cerut de o astfel de întreprindere. S-au improvizat, cu sprijinul societãþilor
culturale, precum Societatea academicã „Dacia“, cursuri serale de
contabilitate ºi cursuri pentru instruirea de conducãtori de bãnci, apoi,
odatã cu amplificarea ºi diversificarea sistemului cooperatist, au fost
organizate adevãrate ºcoli de contabilitate. Numai cã sistemul Raiffeisen
se cam golise, în Bucovina urmãtorilor ani, dupã lunecarea de sub influenþa
Partidului Poporal Naþional, ºi, în special, sub influenþa Flondorenilor, de
morala raiffeisianã, Centrala însoþirilor româneºti devenind, încetul cu
încetul, dintr-un þel al politicii, un instrument la îndemâna politicului ºi un
mijloc de îmbogãþire a unor politicieni, mijloc nedemonstrat, dar vizibil,
prin plasamente de capitaluri în afaceri nerentabile, ºi încã la preþuri cu
mult peste cele ale cursului pieþii.
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Florea Lupu
între „politicianii noºtri

ºi politica lor economicã“

Florea Lupu, cel numit de Aurel Morariu „îndrumãtorul energic
al ideii cooperatiste“ în Bucovina, se va folosi de Centrala românã a
însoþirilor sistem Raiffeisen, impunând cumpãrãri de proprietãþi
imobiliare la preþuri incredibil de mari, fiind bãnuit de obþinerea unor
beneficii neoneste ºi de ºubrezirea încrederii sãtenilor în sistem. Probele
puse la dispoziþia opiniei publice de „Revista Politicã“ din Suceava sunt
credibile în demascarea unei corupþii indecente, care nu poate fi anulatã
nici mãcar de replici, dar bãncile populare nu-ºi pierd credibilitatea, nu
se maculeazã din pricina liderilor, continuând sã se dezvolte.

Florea Lupu se nãscuse în 1863, la Volcineþ, localitate bucovineanã
multietnicã, în care deputatul Florea Lupu a izbutit sã menþinã o ºcoalã
româneascã, în ciuda vicisitudinilor vremii. La Volcineþ funcþiona o
însoþire Raiffeisen încã din 1899.

Doctor în drept al Universitãþii din Cernãuþi, apoi practicant la
Procuratura de finanþe, apoi, printre altele, redactor la Monitorul Oficial
Imperial din Viena, secretar ºi, ulterior, consilier la Tribunalul din
Suceava, dar ºi deputat în parlamentul vienez (din 1898), „îndrumãtorul
energic al ideii cooperatiste“, Dr. Florea Lupu, are de fãcut faþã unor
acuze grave de corupþie, formulate de iredentistul român din Bucovina
Vasile Liþu, acuze la care va rãspunde neconvingãtor. Dar polemica Liþu-
Lupu mãrturiseºte douã puncte de vedere diametrale faþã de
caracteristicile româneºti în aplicarea în Bucovina a ideilor cultural-
sociale formulate de Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Pentru cã referirile
la neºtiinþa sãtenilor în privinþa avantajelor economisirii (de care se vorbea
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în primul articol bucovinean cu tematicã economicã, „Cruþare ºi lucsu“,
publicat în „Foaea Societãþii“ de Ambrosiu Dimitroviþã, în iunie 1865),
la neprofesionismul ºi corupþia conducãtorilor de bãnci sãteºti, care nu
se sfiesc sã încalce, adesea, prevederile statutelor, sunt mai mult decât
credibile, sunt atestate istoric drept tradiþie decadentã, adicã mentalitate.
Pentru cã slaba sau chiar inexistenta consiliere bancarã în privinþa folosirii
creditului, recomandatã de F.W. Raiffeisen, nu se face în Bucovina,
mituirea de tip balcanic, specificã românismului, funcþionând în
detrimentul împlinirii visurilor întemeietorului sistemului de realizare a
bunãstãrii social-morale a satului. Pentru cã, în Bucovina vremii,
activitatea bancarã în sine se cam golise de caracterul cooperatist, care
vizeazã, prin definiþie, „ameliorarea stãrii economice a debitorului“, banca
ruralã devenind, uneori, oportunitatea afirmãrii unor trufii autocratice
locale ºi, cel mai adesea, o activitate bancarã în sine, tot mai apropiatã
de liberalism ºi tot mai obedientã politic. Concepute, în Bucovina, ca
repere ale unui naþionalism constructiv, care sã descãtuºeze ºi sã punã în
valoare energiile creatoare ale comunitãþilor rurale, însoþirile de economie
ºi credit devin, încetul cu încetul, ºi mijloace de propagandã politicã, dar
ºi argumente otrãvite în declamarea unui naþionalism decadent.

Dezvãluirile din „Revista Politicã“, în bunã parte bazate pe adevãr,
deºi existã ºi „trageri la temã“, infirmate de viitor, au ca sursã de
informare, dezvãluitã dupã încheierea polemicii, raportul întocmit de
„un înalt funcþionar ministerial ce a controlat Centrala“, document
nedezvãluit pãrtaºilor ºi opiniei publice din Bucovina de Dr. Florea Lupu.
Dar, dincolo de adevãrurile relative ale polemicii, existã ºi o realitate,
care supravieþuieºte vremurilor, realitatea satului bucovinean, revigorat
în anii însoþirilor economice sistem Raiffeisen ºi rãmas cu un avans de
splendoare neegalat nici pânã astãzi de celelalte sate ale românilor din
provinciile noastre istorice.

În anii în care ºi-a fundamentat sistemul, Friedrich Wilhelm
Raiffeisen ºtia cã structurile economice ale solidaritãþii sociale au
adversari doctrinari (liberalism, marxism, anarhism etc.), adversari direct
interesaþi (sistemul bancar existent) ºi adversari organici (deci, care vin
din interiorul însoþirii ºi care vor folosi solidaritatea pentru rezolvarea
propriilor interese). În Bucovina, toate aceste trei sisteme de ostilitãþi se
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manifestã agresiv, dar, aºa cum o demonstreazã ºi polemica Liþu-Lupu,
pe care o vom reproduce în cuprinderea ei social-economicã, sistemul
Raiffeisen rezistã. Rezistã datoritã scânteii divine care-l caracterizeazã
în concepere, rezistã datoritã unei funcþionalitãþi obiective, de veºnicã
necesitate ºi actualitate, pe care oamenii, cu toate slãbiciunile lor, nu o
pot ºubrezi.

„Politicianii noºtri ºi politica lor economicã... Bancele noastre
rurale, al cãror început cade în era boereascã încã, funcþioneazã greu sau
nu funcþioneazã defel. De economii nu poate fi nici mãcar vorba la ele.
Toate lucrã numai cu bani strãini, împrumutaþi, ºi contribuie la înmulþirea
averii strãinilor, plãtindu-le dobândã pentru capitalurile împrumutate.

Ceea ce ar trebui sã se întâmple numai la ceasuri extraordinare
este la bancele noastre regulã. Poporul nostru nu cunoaºte încã rostul
bancelor sãteºti. Nime nu-ºi bate capul sã-l facã sã înþeleagã cã bancele
sãteºti au în prima linie menirea sã-i deie posibilitatea sã facã economii,
sã cruþe mãcar puþini bani albi pentru zile negre.

Palmaºii noºtri nu depun la bancele sãteºti nici un ban spre
fructificare. Tot resultatul muncii lor de-o sãptãmânã se cheltueºte,
Duminica, în crâºmã. Ce sume enorme s-ar putea economisi dacã palmaºii
noºtri ar depune cel puþin câte o coroanã pe sãptãmânã la bancele sãteºti.
Cât de lesne ar putea sã puie sãrãcimea noastrã, în modul acesta, temelia
pentru îmbunãtãþirea stãrii sale economice în viitor, dacã ar fi deºteptatã
ºi îndrumatã la economie, sã cheltuiascã mai puþin, de cum îi e câºtigul.

În fiecare comunã româneascã se aflã atâþia bani câþi sunt necesari
pentru trebuinþele succesive ale locuitorilor ei, dacã ar fi concentraþi în
banca sãteascã. Locuitorii cei mai cu avere ai comunelor noastre nu numai
cã nu sunt pãrtaºi ai bãncilor sãteºti, ci preferã sã-ºi þinã banii în ladã, în
loc sã-i depunã la banca sãteascã, ca sã creascã prin fructificare. Cauza
este, pe de o parte, neºtiinþa lor, pe de altã parte, însã, ºi aceasta-i cea
mai însemnatã, lipsa de încredere în administraþia corectã a bancei ºi
temerea cã nu va avea capitalul la dispoziþie în caz de trebuinþã.

Cauzele acestea n-ar exista dacã þãrãnimea noastrã ar ºti cã, prin
concentrarea capitalurilor aflãtoare într-o comunã în banca sãteascã, se
poate folosi nu numai de cel sãrac, darã ºi cel mai avut, pentru cã sumele
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mici depuse de mulþi sãraci întrec suma mare depusã de unul mai avut ºi
cã toþi pãrtaºii bancei se pot folosi succesiv de banii depuºi la ea, dacã la
conducerea bancelor ar fi chemate numai persoanele cele mai de încredere
din comunã.

La acordarea împrumuturilor din bancele noastre sãteºti, cel ce
cere împrumutul nu este întrebat niciodatã la ce se vor întrebuinþa banii
împrumutaþi ºi conducãtorii bancei nu chibzuiesc niciodatã ori de scopul
intenþionat, pentru care voieºte sã întrebuinþeze împrumutul, este bun
sau rãu pentru prosperarea economicã a celui ce împrumutã, ori de
întreprinderea ce voieºte s-o realizeze poate fi rentabilã sau nu ºi, în
cazul din urmã, sã refuze împrumutul cerut.

Conducãtorii bancelor sãteºti acordã, de multe ori, împrumuturi
la persoane despre care ºtiu pozitiv cã împrumutul va fi întrebuinþat nu
pentru ameliorarea stãrii economice a debitorului, ci pentru deteriorarea
ei.

La primirea pãrtaºilor nu se procede dupã sensul statutelor, pentru
cã se primesc beþivi, fãcãtori de rele ºi alte persoane despre care se ºtie,
înainte, cã nu-s de cuvânt, ci de bucluc. Prin procedura aceasta incorectã,
se zãdãrniceºte scopul bancei, a conlucra la rãdicarea moralã a
populaþiunii noastre.

Se întâmplã adese cã conducãtorii bancei sãteºti nu proced obiectiv
ºi dezinteresaþi la acordarea împrumuturilor. Unii iau bani, alþii zile de
muncã pentru acordarea împrumutului. Sunt ºi de aceia cari cer „cinste“.
O parte însemnatã din împrumutul luat debitorul o cheltuieºte, imediat
dupã primirea banilor, în crâºmã, dând „cinstea“ cerutã, ºi înavuþeºte pe
crâºmar.

Toate acestea nu s-ar întâmpla dacã cei ce stau în fruntea Centralei
însoþirilor noastre economice ºi organele lor de control ºi-ar împlini
conºtiincios chemarea lor.

Centrala însoþirilor economice din þarã, în fruntea cãreia stã
politicianul nostru Dr. Florea Lupu, s-a depãrtat cu totului tot de la menirea
ei statutarã. Acest institut de credit nu este, ca la Centrala Germanilor,
pentru alimentarea bancelor sãteºti ºi fructificarea capitalurilor lor, cari
nu se pot plasa, ci pentru ca sã mãreascã influenþa politicã a domnului
Dr. Florea Lupu ºi a lipaºilor sãi, ca sã poatã domni în þarã dupã bunul
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plac.
Încercãrile fãcute de a destitui pe acest domn puþin scrupulor de

la conducerea Centralei n-au isbutit, pentru cã el, prevãzând ce-l aºteaptã,
a ºtiut sã paralizeze intenþiunea amintitã, primind, imediat înainte de
adunarea generalã, pãrtaºi noi, cari nu sunt decât instrumente oarbe în
mâinile sale. Mulþi pãrtaºi, ºi anume cei mai oneºti, s-au retras, din cauza
aceasta, din Centrala însoþirilor noastre economice.

Centrala a rãmas, deci, pe mâinile domnului Dr. Florea Lupu, fãrã
controlul necesar, pentru cã celelalte organe administrative ale Centralei
sunt sau de pãnura domnului Dr. Florea Lupu, sau necunoscãtoare de
cauzã, sau neglijente în împlinirea obligaþiilor impuse prin statute.

Ce a fost am vãzut, ce va fi vom vedea. Nu mai încape nici o
îndoialã cã Centrala însoþirilor noastre economice, de sub conducerea
domnului Dr. Florea Lupu, nu este administratã cum ar trebui sã fie.
Adevãrat este cã domnul Dr. Florea Lupu este în prima linie responsabil
pãrtaºilor Centralei pentru administraþia sa.

Domnul Dr. Iancu cav. de Flondor, ºeful partidului român din þarã,
n-are însã dreptate dacã susþine cã afacerea este de caracter pur privat ºi
cã publicitatea din cauza asta n-are sã se ocupe de ea.

Centrala însoþirilor economice române este un institut public
românesc, constituit de Români ºi cu capitaluri româneºti. Destinaþiunea
Centralei este de interes general românesc. Sporiul sau decadenþa ei nu
se referã, deci, numai la pãrtaºii ei, ci la toþi Românii din þarã. De aceea,
avem nu numai dreptul, ci ºi obligaþiunea a ne ocupa de administraþia
Centralei însoþirilor noastre economice, în fruntea cãreia stã domnul Dr.
Florea Lupu, prezidentul Bancei Þãrii. Ca sã documentãm cã Centrala
nu este încredinþatã la persoane potrivite ºi cã administraþia ei nu este
mai bunã decât a bancelor sãteºti, cari sunt pãrtaºe la ea, vom vorbi,
deocamdatã, numai de afacerile urmãtoare ale acestui institut românesc.

Înainte cu vreo trei sau patru ani (1906, 1907 – n.r.), a cumpãrat
Centrala o hãrdughie de moarã de vapor (moarã cu aburi – n.r.) cu o
sumã foarte mare. Ce scopuri a urmãrit Centrala cu cumpãrarea aceasta
nu se ºtie pozitiv. Unii zic cã Centrala ºi-a propus sã furnizeze fãinã
prãvãliilor româneºti din þarã. Dacã ea ar fi urmãrit scopul acesta, ca sã
împiedice dependenþa prãvãliilor româneºti de morile strãine, a avut timp
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ca sã-l realizeze. Pentru cã nu l-a realizat, nici n-a cercat sã-l realizeze,
zic alþii cã scopul cumpãrãrii morii acesteia a fost altul, care nu corespunde
defel destinaþiunii Centralei însoþirilor noastre economice. Necredincioºii
aceºtia se bazeazã pe faptul cã morãritul, la noi, în þarã, este puþin rentabil
chiar ºi pentru aceia cari dispun de capitaluri necesare proprii ºi cari stau
singuri ºi imediat în fruntea întreprinderii.

Domnul Dr. Florea Lupu a ºtiut prea bine cã Centrala însoþirilor
noastre economice opereazã mai cu samã cu capitaluri strãine,
împrumutate, pentru cari plãteºte dobândã cam de 7%. Având în vedere
ºi lipsa de un personal instruct ºi credincios în profesiunea morãritului,
domnul Dr. Florea Lupu, ºeful Centralei însoþirilor noastre economice, a
trebuit sã fie pe deplin convins cã cumpãrarea morii nu poate fi nici
într-un caz rentabilã, pentru cã ºi prãvãliile noastre româneºti din þarã
sunt atât de puþine la numãr; cã nu pot sã desfacã fãina produsã de-o
moarã cu vapor.

Moara aceasta, datã în arândã unui evreu, nu aduce un venit care
sã acopere interesele capitalului investit în ea. Se pare, deci, cã scopul
principal la cumpãrarea morii a fost câºtigul de proviziuni grase. Lumea
care nu mai crede vorbele domnului Dr. Florea Lupu deduce aceasta din
faptul cã cumnatul sãu, domnul Tit cav. de Onciul, deputat al þinutului
Sucevii, a reclamat la tribunal plata unei sume mari ca proviziune pentru
înduplecarea Centralei la cumpãrarea morii. Oameni informaþi în cauzã
susþin cã din cumpãrarea morii din chestiune rezultã o pierdere nu
neînsemnatã pentru Centralã.

Domnul Max Anhauch a cumpãrat domeniul Pãtrãuþi de Jos pe
Sirete, înainte de mai mulþi ani, cu 300.000 florini (600.000 de coroane).
Din exploatarea pãdurii domeniului acestuia a scos întreg capitalul
investit. Mult timp dupã aceea, a preþuit un bãrbat de încredere al
Institutului austriac de credit fonciar din Viena ºi specialist în agriculturã
ºi silviculturã domeniul acesta, care era vorba sã fie încãrcat cu o ipotecã
a numitului Institut de credit, cel mult cu 350.000 florini (700.000
coroane). Imediat dupã aceasta, se vede cã Institutul de credit numit n-a
voit sã acorde suma cerutã împrumut, a cumpãrat Centrala însoþirilor
economice române din þarã domeniul acesta cu preþul de un milion ºese
sute mii de coroane. Adãugând la suma aceasta ºi taxa de transcriere,
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precum ºi spesele îmbinate cu cumpãrãtura aceasta, se urcã preþul plãtit
de Centrala însoþirilor noastre economice la suma de un milion ºepte
sute mii coroane. Expertul amintit mai sus ne-a asigurat cã valoarea
adevãratã a domeniului Pãtrãuþi de Jos pe Sirete este cel mai mult de
400.000 florini (800.000 coroane), pentru cã din pãmântul de arãturã al
domeniului acestuia sunt numai 200 fãlci de calitate bunã, 150 fãlci de
calitate mijlocie ºi restul de calitate de tot inferioarã, iarã pãdurea brãcuitã
tot.

Centrala însoþirilor noastre economice a plãtit, deci, pentru moºia
aceasta minimum de douã ori cât face. Moºia aceasta a fost cumpãratã,
vezi Doamne, ca sã fie împãrþitã în loturi mici la þãrani. Pânã acuma, se
zice cã s-a vândut numai o jumãtate de falce de pãmânt la un evreu.
Þãranii nu vroiesc sã cumpere pãmânt din moºia aceasta, pentru cã
Centrala însoþirilor noastre economice le cere trei preþuri de prãjinã. Din
aceasta rezultã cã evaluarea expertului care mi-a dat informaþiunile
acestea corespunde deplin stãrii faptice.

Dupã cum am mai zis mai sus, Centrala a împrumutat capitalul
investit în domeniul acesta. Ea plãteºte dobândã anualã de 7%, prin
urmare, de la un capital de 1.700.000 coroane, o sumã de 119.000 coroane.
Dacã vom mai adãugi la cifra aceasta dãrile ºi spesele de administraþie,
evaluate aproximativ numai cu 6.000 coroane, cãpãtãm o sumã de
125.000 coroane, care reprezintã spesele anuale ale centralei însoþirilor
noastre economice. Venitul net, însã, ce-l aduce moºia aceasta nu întrece
nici a patra parte a cheltuielilor, dupã cum susþin persoane competente.
Nebunii de þãrani, respingând planul domnului Dr. Florea Lupu de a-i
înavuþi ºi a-i ferici cât ai bate din palme, au nimicit toate socotelile lui.
Ori de va rezulta din afacerea aceasta un profit pentru Centrala însoþirilor
noastre economice poate socoti tot omul care este versat în adiþie ºi
subtracþie.

Centrala însoþirilor noastre economice a mai cumpãrat ºi moºioara
Slobozia-Pruncului, pentru care ofereau persoane private 160.000
coroane, cu preþul de 214.000 coroane. Ea a plãtit, deci, pentru moºia
aceasta 54.000 coroane mai mult decât face. ªi din proprietatea aceasta
încã tot nu-i vândutã o parte considerabilã la þãrani, pentru cã-i prea
scumpã. Ce folos a rezultat din cumpãrãtura aceasta pentru Centrala
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însoþirilor noastre economice aratã socotelile ei.
Banca Þãrii, al cãrei prezident este tot domnul Dr. Florea Lupu, a

cumpãrat ºi împãrþit în loturi mici între þãrani moºiile Hatna ºi Cãlineºtii
lui Ienache, precum ºi moºiile patriarchiei din Ierusalim: Dimca, Dracineþ
ºi Volcineþ. Preþurile plãtite pentru moºiile acestea au fost cel puþin
corespunzãtoare valorii lor, pentru cã nu au fost fixate numai de domnul
Dr. Florea Lupu, ca la Centrala însoþirilor române. Cui s-au dat, însã,
moºiile acestea? Comunelor Slobozia-Pruncului, Hatna, Cãlineºtii lui
Ienachi, Volcineþ, Dracineþ sunt locuite parte exclusiv de Ruºi, parte de
Ruºi în majoritate covârºitoare ºi puþini Români dubioºi. Numai comuna
Dimca are populaþiune româneascã. Mai toate pãmânturile moºiilor
acestora au fost împãrþite între strãini. Din proprietatea Dimca au primit
Românii numai o parte foarte neînsemnatã, pentru cã partea cea mai
mare a propritãþii acesteia a fost datã la Evrei. La întrebarea ori de s-a
înstãrit, prin tranzacþiunile amintite, mijlocite de Banca Þãrii ºi de Centrala
însoþirilor noastre economice, elementul român din þara noastrã sau
duºmanii lui cei mai neîmpãcaþi, trebuie sã rãspundã oriºicare cunoscãtor
al stãrilor faptice cã din tranzacþiunile acestea a rezultat un folos numai
pentru duºmanii neamului românesc.

Statutele Bancei Þãrii, elaborate de domnul Dr. Florea Lupu, sunt
astfel întocmite ca þãrãnimea noastrã sã se poatã folosi numai foarte
puþin de ea. De credit personal au aproape numai Evreii parte, cari
întrebuinþeazã capitalurile împrumutate sub condiþiuni foarte favorabile
pentru exploatarea þãrãnimii. Banca Þãrii, care a plãtit, abstrãgând de la
proviziunile primite de unii de-ai noºtri, milioane, fãrã necesitate ºi folos
real, Institutului de credit fonciar bucovinean, acuma în lichidaþiune, nu
corespunde defel trebuinþelor þãranilor.

Sã revenim la Centrala însoþirilor noastre economice de sub probata
conducere model a domnului Dr. Florea Lupu. Cum s-a putut întâmpla
cã Centrala sã plãteascã pentru moºiile amintite sume enorme peste
valoare lor efectivã? Tot omul care cumpãrã ceva, mai cu seamã însã o
moºie, se informeazã, mai întâi, despre valoarea obiectului respectiv.
Dacã nu poate sã-l evalueze singur, se foloseºte de experþi versaþi în
cauzã ºi consultã ºi alte persoane, cari sunt în stare sã-i deie informaþiuni
exacte. Dacã domnul Dr. Florea Lupu s-ar fi uitat în tabula provincialã,
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ºi noi, dupã cum îl cunoaºtem, suntem convinºi cã a ºi fãcut aceasta, ar
fi constatat cã vânzãtorul moºiei Pãtrãuþii de Jos pe Sirete a cumpãrat-o
cu 600.000 coroane. Vecinii proprietãþii acesteia, dacã au fost întrebaþi,
de bunã seamã cã i-au spus cã vânzãtorul a exploatat toatã pãdurea ºi ºi-
a scos preþul plãtit. De la þãranii din Pãtrãuþi, dacã nu de la experþi, a
putut sã capete informaþiuni pozitive despre fertilitatea (capacitatea de a
produce) pãmântului, despre valoarea lui ºi cât pot sã plãteascã ei pentru
o prãjinã de loc. Asemene, nu era imposibil sã afle ce venit anual aduce
moºia aceasta. Pe baza datelor acestora, se poate socoti foarte lesne ºi
fãrã multã bãtaie de cap valoarea efectivã a moºiei Pãtrãuþii de Jos pe
Sirete. Noi nu ne îndoim cã domnul Dr. Florea Lupu a fãcut socoteala
aceasta ºi a stabilit valoarea exactã a moºiei acesteia. Dacã, cu toate
acestea, Centrala însoþirilor noastre economice, condusã de domnul Dr.
Florea Lupu, a plãtit pentru proprietãþile cumpãrate de ea preþuri duble,
lumea se vede cã are dreptate dacã susþine cã afacerile acestea nu sunt
curate, cãci altfel nu se poate explica diferenþa colosalã ce existã între
preþurile plãtite ºi valoarea efectivã a obiectelor cumpãrate, pentru cã
domnul Dr. Florea Lupu nu este un nebun care nu ºtie ce face. Mai încape
îndoialã cã domnul Dr. Florea Lupu este un geniu funciar de prim rang
ºi cã va rãdica starea economicã a poporului nostru cât ai bate din palme,
aºa cã se va mira lumea?

Cu prilejul acesta, ne permitem încã ºi întrebarea: este oare
compatibil cã domnul Dr. Florea Lupu, pãrtaº al tovãrãºiilor pentru
exploatarea pãdurilor, sã contracteze cu domnul Dr. Florea Lupu,
directorul Centralei însoþirilor economice?” (Revista Politicã, nr. 3/
30.10.1910, pp. 4-7).

Centrala însoþirilor economice din Bucovina, cu sediul în Cernãuþi,
Piaþa Principalã nr. 3, expediazã pe adresa „Revistei Politice”, Suceava,
str. Tâmplarilor nr. 16, o „Rectificare”, un drept la replicã, în care, dincolo
de stereotipia „nu este adevãrat cã“, se înfãþiºeazã partea lãsatã în umbrã
de dezvãluirile din articolul semnat de Vasile Liþu. În „Rectificare”, din
motive de credibilitate, se face permanent o comparaþie între însoþirile
economice româneºti din Bucovina ºi cele din þãrile vestului european,
cu tradiþie economicã, dar în care omeneºtile apucãturi deja le anticipeazã
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pe cele din viitorul bucovinean. În „Rectificare“, sunt numite ºi câteva
adevãruri importante, ºi anume cã, prin înfiinþarea însoþirilor economice
româneºti, sãtenii beneficiau de dobânzi considerabil mai mici, astfel
cã, în cinci-ºase ani, satele româneºti deja scãpaserã de povara datoriilor
cãmãtãreºti de pânã atunci, începuserã sã cumpere pãmânturi ºi
deveniserã ºi „cruþãtori activi“, care îºi depuneau economiile la banca
sãteascã. Modelul bucovinean al însoþirilor de tip raiffeisian pãrea sã fie
atât de eficient, încât el a fost studiat ºi de o delegaþie româneascã (Vintilã
Brãtianu, I.G. Duca, profesorul Mihai Sãulescu), pentru a fi implementat
ºi în Regatul României. Bãncile sãteºti funcþionau, în ciuda unor excepþii
reale, dar ºi singulare, ºi ca „filtre“ morale, prin statute fiind interzis
accesul în comunitatea economicã sãteascã al persoanelor cu o conduitã
moralã îndoielnicã, precum, de pildã, beþivii. Bãncile sãteºti îºi împlineau
menirea ºi doar Centrala, folositã adesea în rezolvarea unor interese de
grup, ºubrezea construcþia prin irosirea capitalurilor în fel de fel de
tranzacþii cu bucluc.

„Rectificare. Nu este adevãrat cã bãncile noastre rurale
funcþioneazã greu sau nu funcþioneazã de loc, ci adevãrat cã cea mai
mare parte a bãncilor noastre populare funcþioneazã bine ºi numai un
procent disparent funcþioneazã mai greoi, din cauza lipsei de persoane
conducãtoare instruite. În aceastã privinþã, împrejurãrile bãncilor noastre
rurale nu se deosebesc de împrejurãrile bãncilor rurale din þãrile vestice.
ªi acolo funcþioneazã bãncile rurale numai atunci bine dacã în localitatea
respectivã se pot nevira (desemna - n.n.) persoane cu devotament ºi
pricepere pentru conducerea unei bãnci rurale.

Bãnci rurale cu funcþionare bunã se prefac, aºa zicând, peste noapte
în bãnci slabe. Cauza? Sau preotul, sau învãþãtorul care a fost sufletul
conducãtor al bãncii, pãrãsind cumuna, fie de voie sau fãrã voie, ºi cu ea
banca sãteascã, respectiva bancã fiind lipsitã de bãrbatul conducãtor
destoinic, începe a tânji ºi a decãdea pânã iarãºi se aflã un suflet
conducãtor, care ºtie a conduce bine o bancã ruralã. Aºa-i la noi, întocmai
aºa-i ºi în Vest. Apoi mai observãm cã, în Vest, unde organizaþia
economicã e mai veche decât la noi, se întâmplã chiar ºi defraudãri în
bãncile rurale.
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Nu este adevãrat cã bãncile rurale, lucrând cu bani strãini,
contribuie numai la înmulþirea averii strãinilor, plãtindu-le dobânda pentru
capitalurile împrumutate, ci adevãrat cã bãncile rurale, deºi sunt nevoite,
la început, sã lucre cu bani împrumutaþi, ele contribuiesc în prima linie
la întãrirea economicã a membrilor ei, pentru cã membrii bãncilor rurale
capãtã împrumuturi cu dobânzi mult mai ieftine ºi în condiþiuni mult
mai convenabile decât de la cãmãtarii sãteºti sau orãºeneºti.

Þãranii noºtri, înainte de funcþionarea bãncilor sãteºti, plãteau
pentru banii împrumutaþi 20, 30, ba chiar 40 la sutã. Afarã de aceasta,
erau supþi cu diferite hatâruri în folosul cãmãtarilor. Azi asemenea stãri
sunt imposibile.

Nu este adevãrat cã poporul nostru nu cunoaºte scopul bãncilor
sãteºti, ci adevãrat cã poporul nostru cunoaºte prea bine scopul bãncilor
sãteºti. Dovada cea mai bunã e cã þãranii cumpãrã locuri cu banii relativ
ieftin împrumutaþi de la bãncile sãteºti, plãtesc în mare parte foarte regulat
interesele dupã împrumut ºi capitalul datorit succesiv în rate, încât þãranii
stãruitori ºi trezi, în maximum 5 ani de zile, au câºtigat falcea de loc
curat. Adevãrat e cã þãranii, unde pot ºi întrucâtva au bani disponibili, îi
depun la bãncile sãteºti. Bãncile sãteºti au menirea de a primi banii spre
fructificare ºi, totodatã, de a da împrumuturi cât se poate de ieftine ºi
convenabile. Þãrãnimea noastrã se foloseºte deopotrivã de ambele
direcþiuni de bãnci sãteºti.

Nu este adevãrat cã pãlmaºii noºtri nu depun la bãncile sãteºti
nici un ban spre fructificare, ci adevãrat cã foarte mulþi pãlmaºi fac
depuneri la bãncilor sãteºti.

Nu este adevãrat cã pãlmaºii noºtri cheltuiesc, Duminica, în
crâºmã, tot rezultatul muncii lor de o sãptãmânã, ci adevãrat cã acei
pãlmaºi, cari sunt, totodatã ºi membri ai bãncilor sãteºti, cruþã unde pot
ºi fac depuneri la bãncile sãteºti.

Nu este adevãrat cã þãrãnimea noastrã n-ar fi deºteptatã ºi
îndrumatã la economie, ci adevãrat cã, prin adunãri ºi în scris, am
îndemnat, totdeauna, þãrãnimea spre cruþare ºi economie. Rezultatele
noastre de pânã acuma sunt foarte îmbucurãtoare ºi sperãm cã nu va
trece un deceniu ºi bãncile noastre, respectiv Centrala, nu vor mai avea
trebuinþã de capital strãin.
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Nu este adevãrat cã locuitorii cei mai cu avere ai comunelor noastre
n-ar fi pãrtaºi ai bãncilor sãteºti, ci adevãrat cã aproape toþi fruntaºii
þãrani sunt membri ai bãncilor sãteºti.

Nu este adevãrat cã þãrãnimea noastrã n-ar avea încredere în
administraþia corectã a bãncii ºi ar avea temere cã nu va avea capital la
dispoziþie în caz de trebuinþã, ci adevãrat cã tocmai þãrãnimea cea mai
sãnãtoasã face parte din bãncile rurale ºi cã tocmai aceastã împrejurare
dovedeºte în mod neîndoielnic încrederea þãranilor în bãncile sãteºti. Nu
sunt aºa de proºti, azi, þãranii ca sã nu ºtie ei ce înseamnã garanþia
nelimitatã a bãncilor sãteºti ºi ce siguranþã le oferã aceastã garanþie.

Nu este adevãrat cã la acordarea împrumuturilor din bãncile sãteºti
împrumutãtorul niciodatã nu e întrebat la ce se vor întrebuinþa banii
împrumutaþi, nu este adevãrat cã conducãtorii bãncilor sãteºti nu
chibzuiesc niciodatã ori de scopul intenþionat, pentru care se face
împrumutul, este bun sau rãu pentru prosperarea economicã a
împrumutatului, ori de întreprinderea ce voieºte sã o realizeze
împrumutatul poate fi rentabilã sau nu ºi, în cazul din urmã, sã se refuze
împrumutul cerut, ci adevãrat cã toate aceste precauþiuni de regulã se
observã. Aceasta o putem oriºicând dovedi prin martori ºi aceastã dovadã
e foarte necesarã, dacã sã nu se zugrume încrederea ºi creditul bãncilor
sãteºti prin critice nejuste ale unor oameni, cari nu-ºi dau seama despre
importanþa ºi consecvenþele bãnuielilor lor.

Nu este adevãrat cã la primirea pãrtaºilor nu se procede dupã sensul
statutelor ºi cã se primesc beþivi, fãcãtori de rele ºi alte persoane, despre
cari se ºtie înainte cã nu-s de cuvânt, ci de bucluc, ci adevãrat cã, la
primirea membrilor, direcþiunile bãncilor sãteºti proced conform
dispoziþiunilor statutare ºi cã nu primesc cu ºtiinþã alþi membri decât
aceia despre care nu existã nedumeriri în privinþa moralã. Dar, chiar
dacã s-ar întâmpla ici-colea vreo nesocotire la primirea membrilor, aceastã
împrejurare nu se poate generaliza la nici un caz, pentru cã prin aceasta
se înfiereazã cu nedreptul þãrãnimea noastrã ca o bandã de miºei depravaþi
ºi sã zugrumã creditul bãncilor sãteºti. Þãrãnimea noastrã e în sine
sãnãtoasã, harnicã ºi muncitoare. Excepþii se aflã la toate popoarele din
Vest. Prin urmare nu e just a judeca þãrãnimea noastrã mai aspru decât
pe aceia din alte þãri.
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Nu este adevãrat cã la bãncile noastre sãteºti ar exista proceduri
incorecte, cari ar zãdãrnici scopul bãncii, ci adevãrat cã asemenea
proceduri nu existã la bãncile noastre sãteºti ºi, dacã se ivesc ici-colea ºi
ajung la ºtirea forurilor de control, se înlãturã imediat ºi radical.

Nu este adevãrat cã se întâmplã adese cã conducãtorii bãncii sãteºti
nu proced obiectiv ºi desinteresaþi la acordarea împrumuturilor, ci
adevãrat cã, de regulã, conducãtorii bãncilor sãteºti proced obiectiv ºi
desinteresaþi la acordarea împrumuturilor. Ici-colea, în rãstimpul anilor,
se ivesc neajunsuri, cari, cum au strãbãtut la ºtirea Centralei, au ºi fost
radical înlãturate. Domnii de la „Revista Politicã“ binevoiascã a ne da
cazuri concrete ºi noi promitem solemn cã vom urmãri fãrã cruþare orice
caz de abuz. A rãdica bãnuieli generale, fãrã a arãta cazurile concrete, ni
se pare a fi neiertat, ba chiar periculos pentru cã asemenea bãnuieli tind
la dãrâmarea organizaþiei noastre economice ºi e foarte uºor a dãrâma
ceea ce este, dar foarte greu a rãdica alte organizaþiuni mai perfecte.

Nu este adevãrat cã conducãtorii bãncilor iau bani sau zile de
muncã sau cer „cinste“ pentru acordarea împrumuturilor, ci adevãrat cã
acordarea împrumuturilor se face fãrã orice rãsplatã. Aceasta este regula
obiºnuitã pretutindeni ºi e un atac grav la onoarea conducãtorilor bãncilor
sãteºti inculparea domnilor de la „Revista Politicã“. Rugãm sã ne
comunicaþi cazurile concrete ºi noi vom face imediat rânduialã.

Nu este adevãrat cã debitorul cheltuieºte, imediat dupã primirea
banilor, o parte însemnatã din împrumutul luat la crâºmã, ci adevãrat cã,
de regulã, debitorii întrebuinþeazã împrumutul luat pentru scopuri
gospodãreºti. Adevãrul acestei aserþiuni îl putem dovedi cu sute ºi mii
de cazuri concrete. Ajunge dacã amintim cã þãranii, ai cãror moºii au
fost pânã la 80% ale valorilor îndatorite, cu ajutorul bãncii sãteºti ºi
hãrniciei au devenit, în rãstimp de ºase ani, cruþãtori activi, adicã nu
numai cã au plãtit datoriile la cãmãtari, ci, dupã ºase ani de muncã
priceputã, au început deja a face depuneri la banca sãteascã. Dacã poate
ici-colea s-a ivit ºi un þãran necumpãtat, cari n-a ºtiut sã se foloseascã
raþional de ajutorul bãncii sãteºti, nu rezultã din aceastã întâmplare cã
toþi þãranii noºtri ar fi niºte ticãloºi, cari nu ºtiu a întrebuinþa raþional
împrumuturile bãncilor sãteºti.

Nu este adevãrat cã conducãtorii Centralei însoþirii noastre
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economice ºi organele ei nu ºi-ar împlini conºtiincios chemarea lor, ci
adevãrat cã atât direcþiunea Centralei, cât ºi consiliul de control îºi
împlinesc datorinþele lor în modul cel mai conºtiincios. Cu toþii lucrãm
gratuit ºi cu vie satisfacþie constatãm cã atât reviziunea Comitetului Þãrii,
cât ºi reviziunile bãncilor cari alimenteazã Centrala cu credite – ºi aceasta
e lucrul principal pentru noi – ne-au adus totdeauna numai laude. Dacã
neamurile strãine, precum Cehii, cunoscându-ne gestiunea noastrã
corectã, ne încredinþeazã credite de multe milioane, atunci credem cã
acest fapt dovedeºte mai clar decât orice altã argumentaþiune cã aserþiunile
„Revistei Politice“ nu sunt adevãrate ºi sunt numai potrivite a discredita
nu numai toatã organizaþia noastrã economicã, ci chiar neamul nostru
întreg.

Nu este adevãrat cã Centrala noastrã s-a depãrtat cu totul de la
menirea ei statutarã, ci adevãrat cã Centrala pururea s-a þinut strict de
dispoziþiunile statutare. Vã rugãm sã ne arãtaþi un sigur caz în care
Centrala ar fi cãlcat o dispoziþiune statutarã.

Nu este adevãrat cã Centrala noastrã n-ar fi pentru alimentarea
bãncilor sãteºti ºi fructificarea capitalurilor lor neplasate, nu este adevãrat
cã Centrala noastrã ar fi numai pentru mãrirea influenþiei politice a
domnului Dr. Florea Lupu ºi a lipaºilor sãi, ci adevãrat cã Centrala noastrã
alimenteazã bãncile sãteºti cu 3 milioane coroane ºi cã bãncile noastre
sãteºti n-au ajuns încã în acea treaptã de întãrire ca sã aibã depuneri de
prisos, cari ar fi de dat spre fructificare Centralei. Pentru aceasta e de
lipsã o muncã sistematicã de vreo 10 ani ºi atunci nãdãjduim la Dumnezeu
cã ºi bãncile noastre sãteºti vor ajunge treapta dezvoltãrii bãncilor rurale
din Vest ºi vor avea capitaluri proprii disponibile.

Centrala noastrã nu s-a amestecat în politicã ºi nu s-a ocupat cu
alta decât exclusiv cu organizarea economicã a poporului nostru. Ce a
fost Centrala înaintea conducerii prin Dr. Florea Lupu ºi ce e Centrala
azi, dupã 6 ani de conducere prin Dr. Florea Lupu, o dovedesc mai bine
actele Centralei.

Înainte de 6 ani, Centrala noastrã dispunea de un credit de abia
150.000 coroane pentru 150 însoþiri, pe când ea azi dispune de un credit
de peste 9 milioane coroane.

Înainte de 6 ani, domnea cea mai perfectã dezordine, nu erau nici
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conturi, nici registre purtate în regulã, ba chiar delapidãri se iviserã. De
atunci, încoace, s-a introdus o organizaþie internã model, recunoscutã de
factorul cel mai competent, de bancherul Centralei.

Nu este adevãrat cã încercãrile pretinse de a înlãtura pe actualul
director, Dr. Florea Lupu, de la conducerea Centralei s-au zãdãrnicit
prin aceea cã, imediat înainte de adunarea generalã, s-au primit pãrtaºi
noi, cari nu sunt decât instrumente oarbe ale domnului Dr. Florea Lupu,
ci adevãrat e cã oriºicând s-a primit fiecare Român care a dorit sã fie
membru al Centralei. Centrala adicã, precum oricare alt institut de credit,
are cel mai viu interes ca sã aibã cât se poate de mulþi membri. Cu cât
mai mare e numãrul membrilor, cu atât mai puternic e institutul respectiv,
cu atât mai mare e încrederea ºi creditul institutului. Invitãm pe toþi
Românii ca sã intre ca membri la Centralã, sã convoace apoi o adunare
extraordinarã generalã ºi sã aleagã, dupã plac, o direcþiune nouã ºi un
consiliu de control nou pentru Centralã.

Nu este adevãrat cã mulþi pãrtaºi, ºi anume cei mai oneºti, s-au
retras de la Centralã, ci adevãrat cã la Centralã nu existã alþi pãrtaºi
decât numai oameni oneºti ºi cã numãrul pãrtaºilor nu numai cã n-a dat
înapoi, ci a crescut din an în an.

Nu este adevãrat cã Centrala a rãmas numai pe mâinile domnului
Dr. Florea Lupu, fãrã control necesar, ºi cã celelalte organe administrative
ar fi necunoscãtoare de cauzã sau neglijente în îndeplinirea obligaþiunilor
impuse prin statute, ci adevãrat cã Centrala este administratã conºtiincios
de organele statutare ºi cã organele Centralei îºi îndeplinesc oblicaþiunile
lor statutare în mod foarte conºtiincios. ªi noi zicem „ce a fost am vãzut“
(cea mai mare destrãbãlare), „ce este vedem cu toþii“ (incontestabilã
ordine) ºi „ce va fi vom vedea“.

Nu este adevãrat cã Centrala de sub conducerea domnului Dr.
Florea Lupu nu este administratã cum ar trebui sã fie, ci adevãrat cã
Centrala noastrã are poate cea mai priceputã, mai curatã ºi exactã
administraþie ce se poate afla la institute de aceastã categorie. Amintim
numai cã, înainte de vreo doi ani, a fost o delegaþiune de experþi din
România, ºi anume: Actualul guvernator al Bãncii Naþionale din România,
domnul Vintilã Brãteanu, profesorul pentru economia naþionalã de la
Universitatea din Bucureºti, Sãulescu, ºi actualul deputat ºi publicist de
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rang , domnul I.G. Duca, la noi, în Bucovina, ºi-au studiat organizaþia ºi
funcþionarea Centralei noastre. Rezultatul a fost laudã ºi recunoºtinþã.

Nu este adevãrat, prin urmare, cã Centrala nu este încredinþatã la
persoane potrivite, nu este adevãrat cã administraþia ei nu este bunã, ci
adevãrat cã Centrala, în urma unei conduceri pricepute, a luat un avânt(at)
progres, neaºteptat în timp relativ foarte scurt de abia 6 ani.

Nu este adevãrat cã Centrala a cumpãrat o moarã fãrã sã ºtie ce
scopuri economice au sã se realizeze cu moara cumpãratã, ci adevãrat
cã Centrala a urmãrit cu aceastã cumpãrãturã scopuri anumite. Iatã geneza
cumpãrãrii morii. La o adunare generalã, un reprezentant al unei bãnci
sãteºti a exprimat dorinþa ca sã se înfiinþeze hambare. Adesea se arunca
în discuþia publicã probleme economice, fãrã ca iniþiatorii sã-ºi deie bine
seama dacã problemele atinse se pot realiza cu mijloacele ºi puterile de
muncã disponibile. Înfiinþarea hambarelor întâmpinã la noi, deocamdatã,
greutãþi tehnice foarte însemnate. Numai bãrbaþi specialiºti ar putea
realiza aceastã problemã economicã. Ei ar trebui sã fie specialiºti în
cumpãrarea ºi manipularea cerealelor, specialiºti în negoþul cerealelor,
specialiºti în tehnica banului. Fãrã aceste trei condiþiuni îndeplinite, orice
încercare e menitã pieirii din capul locului.

Adevãrat e cã, lângã Schwechat, muncitorii au o micã moarã de
vapor, împreunatã cu hambare corespunzãtoare ºi cu pitãrii. Aceastã
întreprindere muncitoreascã merge ºi s-a probat foarte bine. În urma
iniþiãrii de la o adunare generalã a Centralei ºi ivindu-se, din întâmplare,
o micã moarã de vapor, împreunatã cu hambare foarte bune, Centrala
s-a hotãrât a expertiza moara ºi a intra în tratative cu proprietarul morii,
doamna Beldowicz. Scopul urmãrit a fost de a copia o organizaþie
economicã deja probatã în Vest. Capacitatea maximã de mãcinat a morii
e de 500 vagoane. 500 vagoane product mãcinat pentru o þarã întreagã ºi
alimentarea unei pitãrii în Cernãuþi e o cantitate foarte modestã, dacã ne
gândim cã numai Centralele însoþirilor au trebuinþã de 400 vagoane
mãciniº.

S-a instituit o comisiune, ce a constat din domnii: Maestrul silvic
Ioan cav. de Cuparencu, administrator silvic George Sârbu ºi funcþionarul
Centralei (referentul secþiei agricole), domnul Nicolae Iancu, apoi s-a
cooptat, ca expert tehnic pentru maºinerii, domnul Tit Onciul, care este
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lãcãtuº, maºinist ºi electrotehnic diplomat.
Expertiza a reuºit unanim în favorul cumpãrãrii morii. Dupã multã

târguialã, moara s-a cumpãrat îndeosebi în vederea scopurilor Centralei
ºi, apoi, în vederea rentabilitãþii neîndoielnice.

Nu este adevãrat cã alte motive au existat la cumpãrarea morii, nu
este adevãrat cã producþiunea unei mori nici de 400 vagoane nu s-ar
putea face cu uºurinþã la clientela unui popor întreg din þarã. Moara avea
sã se exploateze în regie proprie. Referentul secþiei agricole a cutreierat,
cu sãptãmânile, satele ca sã asigure sãcara ºi porumbul pentru moarã.
Nici nu-ºi sfârºise bine domnul Iancu colinda sa pe la sate, când s-a
îmbolnãvit ºi s-a dus în concediu pe 8 luni de zile. Lipsind sufletul
conducãtor al acestui ram de organizare economicã, Centrala n-a mai
avut alt mujloc de scãpare din aceastã perplexitate decât sã arendeze,
deocamdatã pe trei ani, moara, pânã se va vedea sigur dacã conducãtorul
secþiei agricole va fi în stare sã realizeze, respectiv sã organizeze
exploatarea morii în regie proprie. Mare meºteºug nu e aceastã
organizaþie, dacã socotim cã muncitorii din Vest au deslegat aceastã
problemã în mod perfect. Nimic, decât numai munca serioasã ºi
exploatarea morii, nu e o greutate neînvingibilã. Moara s-a arendat în
condiþiuni relativ foarte favorabile ºi preþul arendei acoperã pe deplin
camãta pentru capitalul investit. Aserþiunile contrare sunt neadevãrate.

Neadevãratã este ºi aserþiunea cã cumpãrarea morii nu putea fi în
nici un caz rentabilã. Având noi o clientelã bãºtinaºã, am fi în concurenþã
cu atât mai sigur învingãtori.

Nu este adevãrat cã direcþiunea Centralei a avut vreo ºtire cã firma
Hansi Weiss pe dupã spatele Centralei a tocmit cu doamna Beldowicz o
proviziune de mijloace, ci adevãrat cã direcþiunea Centralei nici cu spatele
n-a ºtiut despre aceasta. Firma Hansi Weiss a pierdut procesul chiar pe
baza mãrturiei depuse sub jurãmânt de domnul Dr. Florea Lupu.

Nu este adevãrat cã moºia Pãtrãuþii de Jos a fost plãtitã dublu
dupã cum fãcea preþul respectiv, ci adevãrat cã pentru moºia din Pãtrãuþi
de Jos s-a plãtit un preþ real corespunzãtor împrejurãrilor locale.
Cumpãrãtura s-a fãcut cu cea mai mare precauþiune. O comisiune, anume
instituitã de vreo zece bãrbaþi de încredere neîndoielnicã, între cari au
fost: megieºii moºiei, domnii Modest cav. de Grigorcea ºi rãpausatul
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Iancu cav. de Volcinschi, ambii proprietari mari ºi gospodari de prim
rang, ambii cunoscãtori temeinici ai calitãþii moºiei, pentru cã ambii voiau,
în timpul sãu, s-o cumpere, apoi consilierul consistorial Dionis cav. de
Bejan, protopopul þinututal Artemie Berariu, maiestrul silvic Iancu cav.
de Cuparencu, exarch ºi profesor, domnul Petru Popescul, prof. George
Tofan etc., s-a ocupat temeinic cu aceastã cumpãrãturã, pentru cã cât pe
ce era s-o facã Centrala ruseascã, care a cumpãrat, înaintea noastrã, moºia
Pãtrãuþi de Sus. S-a consultat pãrintele Mitric, din Pãtrãuþi, s-au consultat
ºi þãranii fruntaºi din Pãtrãuþi. Unanim s-a fixat preþul chiar de þãranii
înºiºi, cu minimum 12 coroane de prãjinã în mediu. Dupã aceastã taxare,
preþul moºiei, care are o întindere de 3.400 jugãre, dintre cari jumãtate
arãturã ºi jumãtate pãdure, ar fi trebuit sã ajungã la 1.795.200. Moºia
s-a cumpãrat sub acest preþ, cu 1.550.000, deci cu 200.000 coroane mai
ieftin.

Preþul cumpãrãturii l-au fixat bãrbaþii de sus, între ei, în prima
linie marii proprietari Grigorcea ºi Volcinschi. Pãdurea e cam o treime
pãdure veche, o treime pãdure mijlocie ºi o treime pãdure tânãrã. Dacã
þãranii nu pot, deocamdatã, cuprinde moºia în loturi mici, trebuie sã ne
gândim cã þãrãnimea, cei trei ani din urmã, a suferit catastrofe economice,
fiind anii foarte rãi. Cu toate acestea, pãmânturile se desfac pe încetiºorul
ºi, în vreo 3-5 ani, se vor cuprinde de þãrani.

Nu este adevãrat cã moºia Miliºãuþi de Jos s-a plãtit prea scump,
ci adevãrat cã moºia s-a plãtit conform împrejurãrilor economice. În cea
mai mare parte, moºia s-a desfãcut chiar în primul an administrativ. Nu
se întreabã la târg ce a dat sau cu cât a cumpãrat vânzãtorul proprietatea
sa, ci cât face ºi în ce condiþii se poate cumpãra. La acest loc, amintim,
ca exemplu numai, cã pãmânturi cumpãrate, înainte de zece ani, cu preþuri
modeste s-au urcat, azi, la sume întreite. Nu e loc de mirare dacã moºiile,
cumpãrate odinioarã foarte ieftin, au azi o valoare facticã îndoitã, ba ºi
mai mult. Odinioarã s-a cumpãrat moºia Camena cu 160.000 coroane.
Azi s-a vândut, dupã ce s-a scos lemn ºi piatrã de aproape 1 milion
coroane, cu 2.500.000 coroane. Acesta este adevãrul.

Cu toatã stima: / Centrala însoþirilor economice române / din
Bucovina în Cernãuþ, piaþa principalã N. 3” (Revista Politicã, nr. 10/
18.12.1910, pp. 4-7).
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Pânã în 1910, însoþirile de economie ºi credit în sistem Raiffeisen
cunosc, în Bucovina, o înflorire sistematicã. „Pânã la anul 1910, Centrala
(federaþia) bãncilor populare româneºti ajunge la un capital social, vãrsat
de unitãþile afiliate, în sumã de 100.350 coroane, depuneri în sumã de
212.866 coroane, considerabil reduse, de pildã, faþã de depunerile de
817.148 coroane din anul 1908, fond de rezervã în sumã de 23.653
coroane ºi un total al bilanþului de 8.206.063 coroane” (Calendarul
„Glasul Bucovinei“, 1929, pg. 62). Deci, acuzele aduse de publicistul
Vasile Liþu, fruntaº al iredentismului românesc în Bucovina, alãturi de
Ion Grãmadã, Dimitrie Marmeliuc, George Tofan, Aurel Morariu ºi, mai
târziu, Iancu Nistor, se confirmã în timp, regresul cooperaþiei de credit
manifestându-se, printr-o acutã crizã, începând cu anul 1911, când
depunerile cad brusc de la 212.866 coroane la 64.637 coroane, cauza
principalã constând în imobilizãrile capitalurilor în diferite operaþiuni
nerentabile, precum moara nefuncþionalã din Cernãuþi, moºiile pe care
þãranii nu le cumpãrau datoritã preþului uriaº propus la vânzare,
cumpãrarea de pãduri pentru exploatare ºi de întreprinderi pentru
industrializarea lemnului etc. Lovitura de graþie a încercat-o „Ustredni
Banca“ din Praga, „creditorul mulþumit“ de activitatea Centralei din
„Rectificarea“ trimisã „Revistei Politice“, denunþând contractul ºi
aducând, astfel, Centrala însoþirilor de economie ºi credit din Bucovina
în imposibilitatea de a mai face faþã plãþilor, „atât din cauzã cã nu erau în
mãsurã sã lichideze imediat activul alcãtuit din pãduri, moºii ºi alte
imobile cumpãrate cu bani de împrumut. Astfel, la 1913, prin cunoscuta
lege de sanare, votatã de Camera provincialã a Bucovinei, întreaga
miºcare cooperatistã din Bucovina îºi pierde autonomia ºi ajunge sã fie
sub tutela Bãncii Þãrii pânã la lichidarea situaþiunii create“, deci, din
subordinea lui Florea Lupu, directorul Centralei însoþirilor româneºti, în
subordinea lui Florea Lupu, directorul Bãncii Þãrii. În aceste condiþii, s-
a creat o nouã „centralã a bãncilor populare române“, în care au fost
incluse 168 bãnci raiffeisen, 3 bãnci tip Schultze-Delitsch ºi 6 cooperative
de producþie ºi consum. S-a mai întemeiat ºi o Centralã a bãncilor populare
rutene, cu 178 bãnci raffeisiene, 4 bãnci de tip Schultze-Delitsch ºi 5
cooperative de producþie ºi consum, o centralã germanã, cu 72 bãnci
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raiffeisen ºi 3 cooperative de producþie ºi consum. Dacã luãm în calcul
ºi cele 20 bãnci raiffeisen polone, afiliate la Centrala din Lvov, în
Bucovina anului 1914 existau, deci, 438 bãnci sãteºti în sistem Raiffeisen,
7 bãnci tip Schultze-Delitsch destinate meseriaºilor ºi micilor industriaºi,
precum ºi 14 cooperative de producþie ºi consum. Numai cã în acelaºi
an, 1914, a izbucnit primul rãzboi mondial, în care Bucovina a fost
implicatã de la început, pe teritoriul ei mãrºãluind ba armatele austriece,
ba cele ruseºti, cu un „sejur“ ostãºesc al românilor la Suceava, în calitate
de aliaþi ai ruºilor, în februarie 1917, ba iarãºi austriecii. Ruºii obiºnuiau
sã ardã toate scrierile pe care le întâlneau în cale, ºi cãrþi, ºi gazete, ºi
registre, aºa cã strategiile locale de a depune arhivele societãþilor culturale
ºi ale bãncilor sãteºti în ºcoli, „cu gândul cã armata ruseascã o va cruþa,
ca fiind proprietatea unei ºcoale primare“ s-au dovedit neinspirate, „pentru
cã soldaþii bolºevici au distrus tot ce au aflat în Suceava, între altele ºi
biblioteca societãþii, ale cãrei cãrþi le-au pus pe foc“ (Mihuþã, op.cit., pg.
45).

În 1919, dupã Unire, când Banca Þãrii a fost transformatã în Banca
Regionalã ºi s-a încercat refacerea situaþiei contabile a vechilor bãnci
populare din Bucovina (157 ale românilor, 51 ale rutenilor) pentru a le
repune în funcþiune, eforturile au fost sortite eºecului, pentru cã „multe
din ele îºi pierduserã, în timpul rãzboiului, atât cãrþile de gestiune, cât ºi
întregul personal de conducere. Din cele 157 bãnci populare române,
abia 142 ºi-au reluat activitatea, iar din cele 54 rutene, numai 13, fapt ce
a determinat adunarea generalã a centralei rutene, þinutã în Cernãuþi, în
ziua de 30 Noemvrie 1924, sã lichideze. Centrala germanã a reuºit sã
repunã în stare de funcþionare 65 din unitãþile ataºate ei. Dar ºi aceastã
federalã a lichidat“ (Calendarul „Glasul Bucovinei“, 1929, pg. 65).

Bãncile sãteºti ale românilor bucovineni, grupate în Centrala
„Arbororoasa“, au fost puse sub controlul Centralei Bãncilor Pupulare
din Bucureºti (înfiinþatã dupã modelul bucovinean, studiat, la Cernãuþi,
de Vintilã Brãtianu, de I.G. Duca ºi de profesorul Mihai Sãulescu, dupã
cum mãrturisea Florea Lupu în „Rectificare“). Subordonarea aceasta este
beneficã, „Arboroasa“ primind un credit de 2.000.000 lei, credit cu efecte
benefice în contul ordinar (de 10.000.000 lei), precum ºi un credit
extraordinar pentru un program ignorat de istoriografia românã, cel al
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colonizãrii nordului Bucovinei. În anii urmãtori, Federala „Arboroasa“,
condusã de Dr. Vasile Marcu, a evoluat frumos, pe temeliile raiffeisiene
ale vechilor însoþiri de economii ºi credit.

Bucovina de dupã Unire are, conform afirmaþiei lui Iorga, „atâþia
oameni culþi ºi bogaþi“ încât devine un teritoriu aprig disputat economic.
„Banca Civicã“, fondatã în 1879, cu sediu pe Strada Romanã
(Russischegasse) nr. 7, , „Banca Botoºãneanã Românã“, cu sediu în str.
Avram Iancu nr. 5, „Wiener Bank-Verein, cu sediul în Clãdirea Bursei
de pe str. Bucureºtilor nr. 5, „Banca de Agriculturã Bucovineanã“, cu
sediul în str. Iancu Flondor nr. 47, „Banca Producãtorul Agricol“, cu
sediul în str. Iancu Flondor nr. 45, celebra ºi puternica bancã româneascã
„Banca Marmorosch, Blank & Co“, „Casa de Economie a Bucovinei“,
cu sediul în Piaþa Unirii nr. 2, „Banca Moldova“, cu sediul în str. Regele
Ferdinand nr. 5, „Banca Meseriaºul Român“, cu sediul în str. Banatului
nr. 1B, „Banca de Credit Român“, fondatã în 1888, Casa de bancã „A.
Badian ºi Fiul“, fondatã în 1867, „Banca Bucovineanã“, cu sediul în str.
Iancu Flondor nr. 24, „Banca de Est“ (Ostbank), „Societatea de credit
pentru comerþ ºi industrie“, cu sediul în str. Bucureºtilor nr. 1, „Banca
Comercialã Naþionalã“, „Banca Franco-Românã de comerþ ºi industrie“,
cu sediul în str. Iancu Flondor nr. 24, etc. îºi disputã cu încrâncenare
piaþa de capital bucovineanã, concurând nemilos Centrala „Arboroasa“
a însoþirilor de economie ºi credit din Bucovina, dar modelul economic
Raiffeisen rezistã pentru cã încã mai reprezintã un adevãrat miracol,
miracolul solidaritãþii sociale.
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Raiffeisen ºi
„Gospodãria þãranului bucovinean“

Povestea romanticã a împãmântenirii ideilor lui Fredrich Wilhelm
Raiffeisen în satele bucovinene a devenit efigie. Pe ideile lui Fredrich
Wilhelm Raiffeisen, adoptate cu entuziasm în Bucovina, s-a clãdit o
realitate, s-a durat civilizaþie.

Înainte de asaltul comunismului nivelator, Bucovina încã mai
pãstra acel spor de civilizaþie, despre care un specialist în spiritualitatea
româneascã ruralã, Dr. ªtefan Piersic, bucovinean din Corlata ºi tatãl
actorului Florin Piersic, avea sã scrie cât se poate de convingãtor ºi,
tocmai de aceea, peste mai bine de jumãtate de veac, o sã-i folosim
rândurile dedicate satului bucovinean pe post de ultim argument întru
omagierea unei dezvoltãri raiffeisiene a Bucovinei:

„Gospodãria þãranului bucovinean. Când pãºeºti pe pãmântul
Bucovinei, te cuprind fiori de frumuseþea acestei mândre grãdini, care
ascunde în adâncul ei ceva sfânt ºi înãlþãtor, iar noianul de amintiri istorice
din trecut îþi sar în ochi, la fiecare pas, impunându-þi o smerenie sfioasã
ca ºi în faþa unui altar de bisericã.

Satele Bucovinei sunt cuiburi de plãcere ºi de frumuseþe, cu
cãsuþele mândre ale þãranului, 2, 3, 4 încãperi, cerdacuri largi, cu ogrãzi
gospodãreºti, unde se frãmântã munca mãruntã de fiecare zi, ºi cu grãdini
de tot felul de pomi, cari dau satelor din Bucovina acel farmec dulce
aducãtor de bucurie ºi adâncã alinare sufleteascã.

Împrejurul casei, îmbietoare ºi plãcutã, vãruitã frumos ºi îngrijitã
ca o bijuterie, se întinde ograda þãranului, cu ºura, cu grajdul, cu coteþele
ºi cu adãposturile pentru uneltele agricole.

ªura este o construcþie specificã Bucovinei ºi nu lipseºte chiar de
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pe lângã cea mai sãracã gospodãrie þãrãneascã, fiindcã fiece harnic þãran
e convins cã recolta pãmântului trebuie pusã la adãpost ºi feritã de ploi
ºi de ninsori.

Þãranul bucovinean este crescãtor ºi exploatator de animale, de
aceea grajdul pentru adãpostul lor nu lipseºte de lângã nici o gospodãrie.

Din toatã suprafaþa Bucovinei, numai 27,67 la sutã este pãmânt
arabil, potrivit pentru cultura cerealelor, de aceea þãrãnimea bucovineanã,
cu parcele mici de pãmânt, a trebuit sã-ºi intensifice munca pe ogorul
sãu ca sã-ºi poatã scoate hrana de toate zilele.

Din toatã suprafaþa Bucovinei de 1.044.468 Ha, 43,20 la sutã,
adicã 451.221 Ha sunt acoperite cu pãdurile frumoase de fag, de brad ºi
de molid, unde o mare parte din þãrãnimea Bucovinei îºi frãmântã
gândurile ºi viaþa.

Hãrnicia ºi supunerea þãranului bucovinean au fãcut sã înfloreascã
aceastã micã ºi dragã provincie ºi sã ajungã la un nivel economic ridicat
mult deasupra altor regiuni cu pãmânt destul ºi bogat.

Þãranul bucovinean a crescut vite mândre ºi alese, de soi bun ºi
aducãtoare de folos.

Bucovina cea micã, cu þãrani harnici ºi cuminþi, produce 27,04 la
sutã din cantitatea totalã de unt din þara româneascã (Basarabia, Moldova,
Muntenia, Oltenia ºi Dobrogea, la un loc, abia dacã produc 25,46 la sutã
din cantitatea totalã de unt din þarã, deci, toate la un loc, mai puþin ca în
Bucovina cea micã ºi harnicã).

În Bucovina sunt multe industrii pentru prelucrarea laptelui în unt
ºi brânzeturi, cari, dupã o statisticã din 1937, ajungeau la 15,49 la sutã
din totalul întreprinderilor de acest fel din þara româneascã (România
Mare – n.r.), fiecare întreprindere din Bucovina producea 8.055 kgr. unt,
în medie, pe când în provinciile din Regat abia 2.522 kgr. unt, în medie.

În þarã sunt 2.000.000 de gospodãrii fãrã vacã cu lapte, din totalul
de 4.200.000 gospodãrii, adicã aproape 56 la sutã din gospodãrii n-au
vacã cu lapte. Þãrãnimea din Bucovina a redus acest procent la minimum
posibil, astfel cã în Bucovina se gãseºte cel mai mic procent de gospodãrii
fãrã vacã cu lapte. În judeþul Romanaþi sunt 67,7 gospodãrii fãrã vacã cu
lapte, pe când în judeþul Rãdãuþi din Bucovina sunt numai 19,2 la sutã.
În judeþul Dolj, 64,1 la sutã n-au. În Teleorman sunt 60,2 la sutã, în
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judeþul Olt 56,9 la sutã, în judeþul Mehedinþi 53,6 la sutã din gospodãrii
fãrã vacã cu lapte, pe când în judeþul Câmpulung al Bucovinei sunt numai
14,6 la sutã gospodãrii fãrã.

Aceste cifre ne indicã, fãrã alte comentarii, starea materialã a
þãrãnimii bucovinene ºi ne aratã diferenþa standardului de viaþã a þãranului
bucovinean faþã de þãrãnimea din pãrþile cerealiere ale þãrii.

Þãranul bucovinean se alimenteazã mai bine decât fraþii lui din
alte regiuni, în special din cele cerealiste ale Regatului, fiindcã este
crescãtor de animale ºi are pe lângã casa lui lapte, brânzã, unt, ouã ºi
carne. Porcul de Crãciun este o tradiþie în casa celei mai umile gospodãrii
þãrãneºti din Bucovina, care, pregãtit afumat ºi conservat bine, duce peste
întregul an o hranã bunã pentru familia muncitoare.

Subalimentarea þãranilor, care este o boalã cronicã ce cuprinde
satele noastre þãrãneºti din România, atinge mai puþin pe þãranul
bucovinean, fiindcã acesta a înþeles, în primul rând, sã-ºi exploateze
gospodãria prin creºtere de animale.

Þãranul bucovinean ºtie cã nu se pot creºte animale fãrã o hranã
bunã ºi îmbelºugatã, de aceea o parte din ogorul sãu, oricât de mic ar fi,
îl cultivã cu plante furajere pentru hrana animalelor, cu toate cã pãºunile
ºi fâneþele din Bucovina cuprind 25 la sutã din suprafaþa totalã a
pãmântului. Pe când în judeþul Romanaþi se cultivã 92,5 la sutã din teren
cu cereale ºi numai 1,5 la sutã cu plante furajere, în Teleorman 93,7 la
sutã cu cereale ºi 2,1 la sutã cu plante furajere etc., în judeþul Câmpulungul
Bucovinei se cultivã 34,4 la sutã cereale ºi 19,6 la sutã plante furajere, în
judeþul Suceava 68,2 la sutã cereale ºi 15,7 plante furajere, în judeþul
Rãdãuþi 60,3 la sutã cereale ºi 19,5 la sutã plante furajere. Þãranul
bucovinean preferã sã aducã cereale din alte pãrþi pentru acoperirea
nevoilor casei, decât sã rupã din pãmântul hotãrât culturii plantelor
furajere, necesare hranei animalelor.

Þãranul bucovinean cultivã proporþia cea mai mare de pãmânt cu
plante furajere dintre toþi þãranii români.

Procentul cel mai mare din cultura nutreþurilor în vechiul regat îl
dã Iaºi cu 3,5 la sutã, Brãila cu 2,9 la sutã ºi Dobrogea cu 2,7 la sutã din
totalul pãmântului cultivabil; aceste regiuni sunt întrecute de 6-10 ori de
cãtre þãranul bucovinean.
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Însã ºi în privinþa culturii pãmântului cu cereale þãranul bucovinean
stã în frunte, cu toate cã are un pãmânt sãrac ºi greu de lucrat. Dupã
statistici, þãrãnimea bucovineanã are cea mai mare producþie la Ha în
cultura tuturor plantelor, pe lângã faptul cã agricultura bucovineanã este
adânc intratã pe drumul industrializãrii ºi intensificãrii. Þãrãnimea
bucovineanã are, procentual, cea mai mare producþie de sfeclã de zahãr
pentru alimentarea fabricilor de zahãr din Bucovina, care produc 28 la
sutã din cantitatea totalã de zahãr din România. Þãrãnimea bucovineanã
produce cea mai mare producþie de cartofi pentru cele 30 fabrici de spirt
ºi o cantitate foarte mare de orz pentru cele 7 fabrici de bere.

Þãranul bucovinean stã în fruntea þãrãnimei din România prin
hãrnicia lui, prin mintea lui, prin sobrietatea lui, prin cultura lui, prin
sãnãtatea lui, prin copiii lui cei mulþi ºi cuminþi, pepinierã de intelectuali
aleºi, prin gospodãria lui, exemplu de organizare economicã pentru
þãrãnimea din alte pãrþi, prin obiceiurile sfinte româneºti, pãstrate fãrã
nici o schimbare din moºi-strãmoºi, prin ascultarea, blândeþea ºi
supunerea lui, prin vitejia lui fãrã seamãn în apãrarea hotarelor þãrii.

Gospodãria þãranului bucovinean, care are cel mai puþin loc
cultivabil din þara româneascã, este model de exploatare ºi meritã sã fie
exemplu pentru ceilalþi þãrani din restul þãrii“ (Dr. ªtefan Piersic, în
„Deºteptarea“, nr.13/1944, pg. 7).

Gospodãria þãranului bucovinean este oglinda satului bucovinean,
iar satul este oglinda unei incredibile solidaritãþi sociale, care a mobilizat
întru binele neamului toate clasele sociale ºi elitele culturale ale neamului,
la începutul secolului XX. A fost o poveste frumoasã, cu împliniri
durabile, rostitã, prin fapte, la lumina duioasã, aprinsã de F.W. Raiffeisen,
undeva, prin Europa, luminã adusã în Bucovina pentru a dãinui. Ceea ce
s-a întâmplat ºi încã se mai întâmplã.
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