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CINE-I CULPABIL?
Mai an am publicat o broșurică cu titlul 

„Tarifa stolei în eparchia ortodoxă a Buco- 
vinei“ și am arătat acolo, ce spadă a lui 
Damocle, vulgo, năpaste, e tarifa stolei emisă 
la anul 1786 pentru clerul ortodox al Bu
covinei, esistând în praxă ab antique altă 
tarifă nescrisă, dară în vigore faptică și sanc
ționată prin us secular și comvențional dintre 
cler și popor, mai ales cel dela țeră; în 
cașuri înse de denunțări din ori și ce parte, 
că preotul ar fi plătit pentru funcțiuni rituale 
după acel us străvechiu și practic, nu acesta 
este privit de normativ, ci cel scris în tarifa 
stolară și preotul devine pedepsit. — Am 
arătat apoi în acea publicațiune a mea și 
aceea, că tarifa scrisă, dară nici când deve
nită în praxă, din anul 1786, a adus multe 
suferinți și chiar și vulnere grele bisericei 
ortodoxe din Bucovina și că ea chiar pentru 
acest scop semenă a fi edată, plus împiede
carea bunului raport dintre preoți și poporul 
autochton cu consecințele acelui raport și în 
alte privințî, nu numai în cele strîns bise
ricesc!, care consecinți se arătară și se arată 
și pănă în (țiua de astăzi și sunt forte dăunose.
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Eram paroch la Stupea. Ca de origine 
din popor, eu partiniam prin sfat și în faptă 
poporul după cea mai bună a mea putință;*)  
adusesem acest nume la Stupea și din sta- 
țiunile-mi anteriore, Șipot și Boian Me aflam 
deci acolo în bune relațium și nu numai cu 
poporul meu local, ci și cu cel din comu
nele megieșite, care venia la mine cu cereri 
de sfat în chestii atât private, cât și altele, de 
interes mai larg.

*) La Șipot, pe lângă, că scăpasem pe unele 
familii de deposidare din gospodăriile lor, pe altele 
de secvestrarea averei lor mobile prin ușurări fără 
suflet, scăpai er pe unu deputatu comunalii, cu nu
mele. Maxim Petrean, de prigoniri din partea autori
tăților ținutale, er pe fostul primar comunal, Nichita 
Andreica, dela „Straffcompanie“, muncind el deja la 
fortificațiile dela Zaleșcik. lief.

Veni apoi la anul 1866 alegerea de de- 
putați pentru sesiunea a doua la Dieta țerii. 
Comitetul nostru național și central din Cer
năuți me candidase de atare deputat pentru 
ținutul electoral al Gura-Humorului, în care 
ținut se află și comuna Stupcei. —- Veniau 
deja omeni din împrejurime la mine și după 
noțiunile lor, bieții, despre Dieta țerii, spu- 
nendu-mi durerile lor locale și ținutale, — 
ine întrebau, că ce și cum li-s’ar pute ajuta 
prin Dietă. Tot-odată aflai însă dela comi
tetul nostru central, apoi și dela omeni, că 
o partidă, none Românilor și ortodocșilor con
trară și, cum se crede, și guvernul însu-și 
candideză pentru acel ținut pe Pretorul po- 
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Jitie din Gurahumorului, Tustanovski, un polon 
de „pur sang“, și numai ce me trecui cu 
denunțarea-mi de — pregravațiuni stolare, în 
contra tarifei scrise.

Se ’nțelege, că pricepui îndată, că Pre
torul Tustanovski e la mijloc, ce în curând 
se și dovedi prea deplin, și adecă, că densul 
puse la cale, recte porunci antistelui și scrii
torului comunal din Stupea se-mî strice dru
mul spre deputăție prin o „tratare discipli- 
nară“ și prin ce alta, nefiind eu în nimica 
vinovat, decât prin — tarifa stolei ? .. Restul 
se pdte gâci. Pretorul sploată acea denunțare 
în mod abundent la toți de densul temetorii 
mai mari comunali și ceialalți omeni din ținut 
și alegerea mea fu zădărnicită, dară nu 
așa ușor, ci prin cumpărări de voturi de câte 
20—30 florini de vot*),  iară despre comisiunea 
disciplinară mixtă, urmată după aceea, nu 
pomenesc alta nimica, spre a indica obiec
tivitatea (?) ei, decât că comisarul politic, 
un om de origine ovreu și necunoscetor 
complet al trebilor rituale și usuale ale bi- 
sericei ortodoxe și pe lângă aceea și de par
tida lui Tustanovski, avu de concomisar du
hovnicesc pe un bărbat, carele, dacă-1 indică 
cumva numele unui soi de ființî, din care 
Darvin deduce genul omenesc, e scusaver, 
de ce el, în loc se presenteze biserica orto-

*) Un. ovreu din Gura-Humorului, anume Haim 
Șiber, fu pentru samsarie la acele cumpărări și con
damnat la opt dile închisore. Ref.
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doxă cu însușietățile ei locale și tradiționale 
din Bucovina în numele Consistoriului, a — 
maimuțit pere Zucker-ul, dulcele seu inspirător, 
comisarul politic............ *)

*) La împutarea-ml făcută de comisarul condu
cător politic, că cu ce drept iau eu, la patru-deci 
de dile după nascerea unui prunc, găină seu pui 
de găină pentru respectiva molitfă, provocându-me 
eu la usul străvechiu esistent în întrega biserică or
todoxă și în parochia părintelui concomisaru, acesta 
mi-a replicat, că la Precucernicia sa acel us — nu-i (! ?).

Bef.

Norocul meu deci, că am scăpat numai 
cu o „dojană“ de o atare, adecă bisară, cer
cetare disciplinară, au fost numai bunii mei 
parochieni, în ale căror nume, autistele și 
scriitorul comunal făcură denunțarea în con
tra mea, nu cu autorisarea lor, ci „par ordre 
de Mufti“ — Tustanovski. Și eu tote acestea 
încă tot — o dojana!

Venit la anul 1884 apoi aici la Fră- 
tăuțul-nou, găsii o comună nu condusă, ci 
comandată de un primar materialmente 
lacom, iară moralmente — D-4eu ierte-1! că 
a murit, apoi și o școlă, pe care atât inspec
torul școlar al țerii, cât și cel al districtului 
mi-o recomandară — de „rea“. — Și una, 
deci, și alta, prima sub influința unui om, 
cum l’am indicat și posterisara, se pbte pri
cepe din ce causă, dacă o numiră ambii mai 
marii ei „rea1,1 — reclamau remediuri din 
partea competinței mele. Insă vorba, că totă 
acțiunea provocă reacțiune, se adeveri și 



aici în întregul ei sens și cuprins, și aceea, 
nu numai din singura dupla sorginte locală, 
ci și din regiune mai înaltă, căror regiuni 
la noi ori și ce acțiune întru progresarea 
spre mai bine a poporațiunei ndstre autoch- 
tone nu le vine la socotelă.*)  Numai mă 
v§4ui deci și aicea cu o denunțare din par
tea primarului și scriitorului comunal. Pentru 
ce? — pentru pregravări stelare în contra 
păcatelor de tarifa scrisă.

*) Primarul comunal și, cum ine convinsei, nu 
fără dreptate, se lădâ, că lui „îi e mai bun Căpitanul 
districtual, decât mie^ Ref.

Și ce severi un impiegat tânăr, dar în
fumurat și de confesiune și naționalitate nouă 
străină, pertractă cercetarea disciplinară în 
contră-mi și — tot cu acel concomisar du
hovnicesc, carele fu și la Stupea.

Aici ași vorbi mai că o 4i întregă des
pre modul, cum se oficia acestă cercetare și 
în deosebi despre starea — spirituală......... în 
care s’a aflat, tote patru 4ilde cercetării, 
concomisarul junelui conducător al cercetării. 
Aparțin însă ambii unor tagme seriose și 
publice, care ele, și nu personele, îmi impun 
reservă a spune despre acestă comisionare 
mai mult; dară caut și astă4i acel Areo
pag înalt, demn și respectabil, Consistoriul 
metropolitan, pe care a avut să-l represen- 
teze concomisarul respectiv, și, după cum l’a 
representat el, — nu-1 găsesc; iară tânărul 
„ conducătorisprăvind aici cercetarea (?) 
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disciplinară în contra mea, încă în reîn- 
torcerea-i la stațiunea sa, a clis cătră o 
personă onorabilă, că altfeliu „ar ii reușit 
comisiunea, însă eu n’ași fi vrut de comisari 
nici se sciu“ (sic!), iară colegul seu, inter
pelat de o personă superidră, pentru ce me lăsă 
așa fără de apărare, se fi cjÂs, că de aceea, 
căci l’ași fi numit „....Fw“. E vedit deci, de 
ce obiectivitate onestă și consciențiosă se 
lăudă cercetarea acesta în contra mea.

Și aici, ca și la Stupea, am a mulțămi scă- 
parea-mi numai cu o „dojană“, artificios 
forțatei denunțări și dmenilor trași, împinși 
la acea denunțare.

❖* *

Rog acum pe stimabilii cetitori, se ine 
scuse, căci numai violentând modestia mea, 
voi spune ceva, ce m’a privi pote și pe 
mine.

Este un secret public, că la noi acei 
preoți, cari-s mai activi ortodocși și națio
nali, nu-s la unele locuri.... bine vecjuți. — 
Tot așa, ca și în comunele lor, acei preoți 
au multe imfestațiunl de îndurat, până ce 
bunul nostru popor singur vede, că nu în 
defavorul, ci în binele lui respectivii lucră. 
— Un preot însă, care ca atare lucră în 
binele poporului, lucră în binele bisericei și 
statului. N’ar fi deci de seridsă trebuință, ca 
Consistoriul, — care scie câte greutăți și imfes- 
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tațiuni strîmtoresc biserica ortodoxă în acestă 
țeră și câți factori lucră, unii fățiș și alții ca 
sobolii, la acele strîmtoriri și imfestațium, — 
ivindu-se denunțări și încă din părți indirecte 
asupra cărorva preoți: ori se constateze mai 
întâi obiectivitatea acelor denunțări în mod 
admisibil, de cari moduri are Consistoriul 
mai multe la mână: șl-apoi se designeze 
concomisari la respectivele cercetări disci
plinare cu instrucțiuni potrivite; ori se de
lege la atari cercetări persone deplin capa
bile de a apera obiectivitatea denunțării?

Ce me privesce pe mine, apoi judece 
stimabilii cetitori, — ne mai pomenind 
de Stupea — de am meritat eu aici la 
Frătăuțul nou dojana, deorece eu nu nu
mai la instalarea mea ca paroch aici și 
după aceea de mai multe-ori în biserică, în 
public, și tot așa în parte, tuturor singura
ticilor am declarat lămurit, că pentru func
țiunile preoțesc! nimeni se nu-mi plătescă mai 
mult, decât va pute seu va voi, declarațiune 
acesta, prin care apriat și la tarifa cea scrisă 
am resignat. Că mai departe, aucțind eu de 
uneltirile primarului comunal întru a me de
nunța pentru pregravări stolare, am provocat 
în public și separat pe tote părțile, cărora 
li-am săvârșit funcțiuni preoțesci, se vie se-și 
ceră înderet ce și de bună voe mi-au dat 
pentru acele funcțiuni, și toți mi-au declarat, 
că ei îs mulțămiți și nici nu cer nimica, nici 
se jeluesc asupra mea, ci că numai primarul 
îi întrebă, ce și cât irii-au plătit. Și în fine, 
că eu tote acestea le-am spus la protocolul 
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cercetării, fără însă a fi confrontat cu cineva, 
dacă careva a negat pote spusele mele cele 
pe prea deplin dovedivere ?

Că deci cu motive potrivite și abun- 
dante n’am recurs le ministeriu în contra 
sentinței dojenitore, e causa, că am consi
derat pe cine la cercetare în contra mea a 
representat delegatul duhovnicesc....... Prin
cipiul însă rămâne, că atari tratări discipli
nare, basate pe atari denunțări din partea mai 
marilor comunali politici, cum ambele au 
fost în contra mea, nu contribuesc la încura
jarea preoților de a-și împlini misiunea lor 
cu consciențiositate; nu contribuesc, prin ur
mare apoi, la realisarea chemării bisericei 
în interesul ei cel salutar și nici în interesul 
statului.

Frătăuțirt-nou, 1894»

Traclie Porwmbescu,
paroch.


